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Trabalhos de Iniciação Científica e Tecnológica 

1ª sessão: 23/11: das 08h às 13h 
 

 

ÁREA ALUNO ORIENTADOR TÍTULO TRABALHO 

AGR 

Aparecida de Castro 

Rodrigues  José Octávio Jacomini 

Vitrificação de tecido ovariano equino em 

diferentes concentrações de resveratrol 

AGR 

Bárbara Cardoso Pereira 

Barbosa     Kênia de Fátima Carrijo 

Avaliação de ph, cor e textura de peitos de 

frango “griller” 

AGR 

Carlos Augusto 

Beregeno  Beno Wendling 

Gases de efeito estufa e indicadores 

bioquímicos em função da variação da 

temperatura em solos de cerrado 

AGR 

Gabriella Pereira de 

Souza 

Mara Regina Bueno de 

Matos Nascimento 

Ambiente térmico e ingestão de alimentos 

de touros jovens da raça nelore confinados 

no cerrado 

AGR 

Geovanna Bárbara 

Ribeiro 

Fernanda Rosalinski 

Moraes 

Efeito do método de pastejo sobre o 

controle da verminose gastrintestinal em 

ovinos 

AGR Giovana Matos Franco Marcus Vinicius Sampaio 

Efeito do silício na qualidade do hospedeiro 

Schizaphis graminum (HEMIPTERA: 

APHIDIDAE) para o parasitoide 

Lysiphlebus testaceipes (CRESSON) 

(HYMENOPTERA: BRACONIDAE) 

AGR 

Guilherme Mendes 

Borges Nunes Kenia de Fatima Carrijo 

Caracterização físico química de embutido 

frescal como alternativa para o 

aproveitamento de carne de rã 

AGR 

Izabela Fernandes e 

Silva José Magno Queiroz Luz 

Produção  agronômica e de óleo essencial 

de plantas lavanda  (LAVANDULA 

DENTADA ), em função da adubação com 

fertilizante organomineral 

AGR Leoni Ferreira Martins Alex de Matos Teixeira 

Métodos de avaliação da qualidade do 

colostro de vacas mestiças e impacto sobre 

o desempenho e sanidade de bezerros 

mestiços 

AGR 

Marina Carla Bezerra da 

Silva 

Frederico Ozanam Carneiro 

e Silva 

Irrigação do timo em aves da linhagem isa 

brown (Gallus gallus domesticus) 

AGR 

Marina de Oliveira 

Cerqueira 

Gilberto de Lima Macedo 

Júnior 

Uso da gordura inerte associada a uma 

fonte de proteina verdadeira degradada ou 

não no rumen 

AGR Murilo Pereira Machado Carina Ubirajara de Faria 

Associações de características de 

desempenho e morfometria de boca de 

touros da raça senepol em prova de 

eficiência alimentar 

AGR 

Pedro Henrique Gomes 

Costa 

Marcus Vinícius Cutinho 

Cossi 

Identificação molecular de Salmonellaspp. 

isoladas na linha de abate de rãs-touro 

(Ranacatesbeiana) e avaliação do perfil de 

resistência à antimicrobianos 

AGR Raquel Faria Dias    

Evandro de Abreu 

Fernandes 

Qualidade de cascas de ovos de galinha 

poedeiras submetidas a diferentes tipos de 

granulometria do calcário  



AGR Renan Zampiroli  

Paula Cristina Natalino 

Rinaldi 

Espaçamento entre plântulas de milho em 

função da velocidade de operação e tipo de 

sulcador 

AGR 

Taciana Beatriz Santos 

de Oliveira José Magno Queiroz Luz 

Produção agronômica e essencial de 

lavandula dentata em função da adubação 

com fertilizante organomineral em campo e 

estufa 

AGR Tatiane Silva Maia José Octávio Jacomini 

Efeito da suplementação de kisspeptina no 

meio de fecundação in vitro de embriões 

bovinos 

AGR 

Weslei de Siqueira 

Ribeiro 

Paula Cristina Natalino 

Rinaldi 

Índice de velocidade e tempo médio de 

emergência de plântulas de milho em 

função da velocidade de operação e tipo de 

sulcador 

AGR 

Yasmin Alves 

Rodrigues 

Maria da Graça 

Vasconcelos 

Análise de sedimentos da microbacia do 

córrego do Glória em Uberlândia 

BIO 

Alexandre Antonio 

Lima Diniz Tarciso Tadeu Miguel 

Efeito da exposição ao estresse sobre as 

alterações comportamentais e 

neuroadaptações relacionadas ao consumo, 

dependência e recaída ao etanol 

BIO Amanda Soares Lima  

Vanessa Beatriz Monteiro 

Galassi Spini  

Estudo dos efeitos da ativação imune 

maternal com stag e um provável efeito 

protetor do resveratrol sobre os prejuízos 

comportamentas em modelo animal 

BIO 

Anderson Ferraz Norton 

Filho Fernanda de Assis Araujo 

Ensaio pré-clinico dos efeitos do 

sesquiterpeno poligodial, isolado da drimys 

brasiliensis, planta nativa do cerrado 

brasileiro, na inflamação crônica 

BIO Angelo Gervásio Dias Jimi Naoki Nakajima  

Aseteraceae (angiospermae) e o 

impedimento taxonômico 

BIO 

Danilo Ferreira Borges 

dos Santos 

Helena Maura Torezan 

Silingardi 

Sincronismo e eficiência de defesas ao 

longo do desenvolvimento foliar em 

ERIOTHECA GRACILIPES 

(MALVACEAE) 

BIO Fabiana Silva Fraga 

Helena Maura Torezan 

Silingardi 

Germinação e desenvolvimento de pimenta 

malagueta Capsicum frutescens L. 

(Solanaceae) em regime diferencial de luz 

BIO Felipe Flávio Silva Ralciane de Paula Menezes 

Avaliação de espécies de Candida isoladas 

do ambiente da UTIN do HC-UFU 

BIO 

Fernanda Naves Araújo 

do Prado Mascarenhas Renata Graciele Zanon 

Alterações motoras centrais na prole de 

mães diabéticas 

BIO Gabriella Silva Justino Jimi Naoki Nakajima  

Identificação de Asteraceae do Herbarium 

Uberlandense (HUFU) 

BIO 

Heitor Cappato Guerra 

Silva Foued Salmen Espindola 

 Investigação de metabólitos secundários 

provenientes de produtos naturais com 

propriedade drug-like e atividade inibitória 

das enzimas alfa-amilase e alfa-glicosidase 

in-SÍLICO 

BIO 

Isabella Goulart de 

Ávila  Alexandre Antonio Vieira 

Estudo da pressão arterial média basal e de 

respostas cardiovasculares em ratos 

submetidos à mudança no ciclo 

claro/escuro 



BIO 

Janaína Aparecida João 

Nazário  

Lizandra Ferreira de 

Almeida e Borges 

Análise dos perigos microbiológicos em 

amostras de caldo de cana comercializado 

na cidade de Uberlândia 

BIO 

João Paulo Meneses de 

Souza 

Helena Maura Torezan 

Silingardi 

Germinação e desenvolvimento de soja, 

glycine max, cultivar carajás, em regime 

diferencial de luz e com simulação de 

herbivoria 

BIO 

Lara Affonso dos Santos 

e  Priscila Silva Franco Eloisa Amália Vieira Ferro 

Susceptibilidade de vilos placentários 

humanos infectados pelas cepas clonais RH 

e ME-49 comparadas com cepas atípicas 

TgChBrUD1 E TgChBrUD2 de 

Toxoplasma gondii   

BIO Lisandra Pereira Souza  Cristiane Silveira de Brito 

Detecção e disseminação de Klebsiella 

pneumoniae carbapenemase (KPC) por 

micro-organismos da família 

Enterobacteriaceae em hospital público 

mineiro 

BIO 

Lívia de Carvalho 

Ferreira Márcia Cristina Cury 

Análise ultraestrutural de hemoparasitos do 

grupo das hemogregarinas em répteis 

BIO 

Marcela Manduca 

Ferreira 

Anna Monteiro Correia 

Lima 

Diferentes percentuais de soro de coelho 

para a técnica de cultivo de Leptospira 

Interrogans 

BIO 

Mariana Messias 

Marinho  Raquel Borges Moroni  

Aspectos epidemiológicos da pediculose da 

cabeça em crianças de Uberlândia-MG 

BIO Matheus Henrique Silva 

Benvinda Rosalina dos 

Santos 

Efeitos da cafeína e do piracetam sobre a 

memória espacial após a administração de 

anandamida 

BIO 

Melisse Segala 

Nascimento Peres  

Aurélia Aparecida de 

Araújo Rodrigues 

Estudo dos biomarcadores de traumatismo 

cranioencefálico 

BIO 

Norem Ceane da 

Silveira Barbosa 

Bergamo  

Maria José da Costa 

Gondim 

Riqueza e distribuição de aves de rapina 

diurnas em área urbana de Uberlândia-MG  

BIO 

Paulla Giovanna Cabral 

dos Santos   Tarciso Tadeu Miguel 

Efeitos da proteína quinase a (pka) e da 

transmissão gabaérgica na amídala de 

camundongos expostos a testes de 

ansiedade 

BIO 

Pedro Henrique 

Machado Rodrigues Edgar Silveira Campos 

Otimização de meio de cultivo para a 

produção de biossurfactantes de 

CRYPTOCOCCUS VICTORIAE isolado 

na Antártica 

BIO 

Taynara Tuanne Lima 

Pereira Jonny Yokosawa  

Detecção molecular e identificação de 

Leishmania spp. em carrapatos 

BIO 

Thayane Nogueira 

Araújo Solange Cristina Augusto 

Efeito da diversidade e da qualidade do 

alimento larval no tamanho corporal do 

polinizador do maracujazeiro 

BIO Thayná do Carmo Vieira Jean Carlos Santos 

Entomofauna associada à Mimosa setosa: 

fenologia da planta e  umidade relativa do 

ar determinam a distribuição anual dos 

insetos herbívoros 

BIO 

Vinicius Freitas 

Fernandes Renata Graciele Zanon 

Resposta das células de schwann ao 

exsudato inflamatório extraído de 

implantes de esponja de poliuretano 



ENG 

Amanda Aparecida 

Souza Antônio de Paulo Peruzzi 

Avaliação pós-ocupação das edificações do 

bairro Shopping Park em Uberlândia-MG 

ENG Andre Ferreira Pozzer  André Luiz de Oliveira 

Obtenção dos parâmetros cinéticos de 

agregação e ruptura de flocos em 

experimento de floculador de reator em 

batelada 

ENG 

Andressa Cristina 

Afonso Antônio de Paulo Peruzzi 

Avaliação pós-ocupação das edificações do 

bairro Shopping Park em Uberlândia-MG 

ENG 

Arthur Henrique 

Rezende Vieira Louriel Oliveira Vilarinho 

Monitoramento da qualidade do cordão de 

solda utilizando termografia 

ENG Daniel Pimenta Furtado Claudio Roberto Duarte  

Análise experimental e numérica dos perfis 

de velocidade de grãos de café verde em um 

tambor rotatório 

ENG Eduardo Moraes Souza 

Marcus Antonio Viana 

Duarte 

Simulação de veneziana com um sistema de 

controle ativo de ruído via método dos 

elementos finitos 

ENG 

Erisson Paulo Borges 

Lopes 

Fabiana Regina Xavier 

Batista 

Estudo do potencial antiviral da proteína 

recombinante da hemolinfa de lonomia 

obliqua 

ENG 

Fábio Marques Ferreira 

Júnior  Aldemir Ap Cavalini Jr 

Modelagem de um eixo vazado feito de 

material compósito 

ENG Gabriela Sella Sehnem 

Marcos Antônio de Souza 

Barrozo 

Estudo de caracterização de biomassa 

visando a pirólise e a carbonização 

hidrotérmica 

ENG 

Gustavo Machado 

Tottoli Ferreira e   

Fernando Pires Lima  Claudio Roberto Duarte 

Avaliação da dinâmica de material 

particulado em tambor rotatório com 

suspensores 

ENG Gustavo Saraiva Silveira Fran Sérgio Lobato 

Otimização multi-objetivo robusta de um 

secador rotativo usando o algoritmo de 

evolução diferencial 

ENG Isabela Queiroz Marinho Vicelma Luiz Cardoso 

Fungos do Ecossistema Cerrado para 

Produção de Complexo Enzimático 

Concentrados Visando Obtenção de Etanol  

ENG 

Jéssica Borges 

Rodrigues Ricardo Amâncio Malagoni 

Determinação da solubilidade de ureia em 

misturas contendo isopropanol e água 

ENG 

Laís Fernanda dos 

Santos Marques 

Leila Aparecida de Castro 

Motta 

Estudo da esterificação de fibras 

celulósicas de eucalipto para reforço de 

matriz cimentícia 

ENG Lucas Mendes Vieira Juliana de Souza Ferreira 

Otimização da produção biológica de 

hidrogênio por fotofermentação 

ENG 

Luís Victor Dantas de 

Freitas 

Marcos Antônio de Souza 

Barrozo 

Desidratação de camu-camu (myrciaria 

dubia) por infravermelho e micro-ondas 

ENG 

Marcella Gomes de 

Faria Marina Seixas Pereira 

Análise do método soxhlet de extração em 

cascalhos contaminados com fluido de 

perfuração (base olefina) 

ENG Otávio dos Reis Teixeira Sônia A. Goulart Oliveira 

Implementação de um Problemtype de 

interface entre o Softwere(GiD)  e o Solver 

de Elementos Finitos COMFORM 



ENG Rodrigo Vieira Almeida Joseph Salem Barbar 

Estudo experimental de argamassas 

tradicionais: determinação do módulo de 

elasticidade 

ENG Vitor Straatmann   Cláudio Roberto Duarte 

Análise experimental e numérica dos perfis 

de transição entre os diferentes regimes de 

escoamento fluidodinâmico em um moinho 

debolas 

EXA 

Ana Carolina de 

Oliveira Alex D. Batista 

 Micro-extração líquido-líquido em fluxo 

para determinação do índice de peróxido 

em azeites 

EXA 

Bruna Gabrielle 

Conceição Silva Renata Cristina de Lima 

Síntese de nanoestruturas de óxido de ferro 

pelo método hidrotérmico de micro-ondas   

EXA Diego Alves Peixoto Renata Cristina de Lima 

Estudo das aplicações de nanopartículas de 

zno puro e dopado obtidas via micro-ondas 

EXA Filipe de Oliveira Silva  Jean Venato Santos  

Invertibilidade global e a teoria do 

equilíbrio em economia 

EXA Helio Alves Filho Sonia Sarita Berrios Yana  Operadores autoadjuntos  

EXA Higor de Oliveira Alves 

Antonio Eduardo da Hora 

Machado 

Síntese, caracterização e avaliação 

fotocatalítica de tio2 em associação 

core/shell com o SiO2 

EXA Ingrid da Silva Pacheco  Sheila Cristina Canobre 

Análise de estratégias pedagógicas sobre o 

tema “água” aplicadas em uma escola do 

campo de Uberlândia- Minas Gerais 

EXA Ingrid da Silva Pacheco  Sheila Cristina Canobre 

Estudos de adsorção do herbicida 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-d) em meio 

aquoso utilizando hidroxido duplo lamelar 

(co-al-cl) 

EXA 

Jeann César Rodrigues 

de Araújo Raimundo Lora Serrano 

Calibração de difratômetos de raios-x e 

análise estrutural de óxidos metálicos 

EXA 

Jefferson Henrique 

Cândido Elisa Regina dos Santos 

Um primeiro estudo sobre a equação de 

daugavet 

EXA 

Jhonathan Rosa de 

Souza 

Antonio Eduardo da Hora 

Machado 

Avaliação fotofísica e espectroscópica de 

derivados da Ftalocianina de Zn(II) 

contendo diferentes grupos aceptores de 

carga, empregando a Teoria do Funcional 

de Densidade   

EXA 

Juni Marcos Borges 

Alves Nogueira Fabio Augusto do Amaral 

Tratamento de um efluente de biodiesel 

utilizando coagulantes e auxiliares de 

coagulação de fontes renováveis e 

separação por fad. 

EXA 

Marcos Aparecido dos 

Santos Mariano José de los Santos Guerra 

Síntese e caracterização de materiias 

multiferróicos baseados em bifeo3 

EXA 

Matheus Ezequiel de 

Azevedo  Fabio Augusto do Amaral  

Uso da pirita como fonte energética na rota 

biolixiviativa de recuperação do cobalto de 

cátodos de baterias íons lítio 

EXA 

Matheus Prado Prandini 

Faria  Rita Maria da Silva Julia 

Proposta de uma ferramenta automática 

avaliadora da qualidade da seleção de ações 

em agentes jogadores de Damas 

EXA 

Matheus Vicente 

Barbosa Silva Reinaldo Ruggiero 

Derivatização química e caracterização das 

ligninas de macaúba e da produção 

bioetanol de 2ª geração 



EXA 

Maurício Ferreira de 

Lima Wendell Guerra 

Síntese, caracterização e atividade 

citotóxica de novos complexos de 

platina(ii) 

EXA Nicolle Santos Rozeno Fábio Augusto do Amaral 

Investigação de polímeros de fontes 

renováveis como coagulantes e floculantes 

para tratamento de efluente de biodiesel 

EXA 

Rafael da Paixão 

Cândido  

Luiz Gustavo Almeida 

Martins 

Refinamento de um modelo baseado em 

autômatos celulares para difusão de 

distâncias no cálculo de trajetória de robôs 

EXA 

Rafael Freitas Pereira 

Costa José Cândido Xavier Propriedades dinâmicas da cadeia XX  

EXA 

Tácio Thiers Silva 

Santos Viviane Pilla 

Preparação e caracterização 

espectroscópica de materiais a base de 

quitosana e corantes naturais para 

bioaplicações 

EXA Uly Pita Vedovato Ana Paula Perini 

Aplicação do método de Monte Carlo para 

avaliação de uma câmara de ionização de 

extrapolação em feixes de radiodiagnóstico 

EXA Victor Maia Miranda Gustavo Von Poelhsitz 

Atividade leishmanicida de complexos 

organometálicos de rutênio(ii) contendo 

anti-inflamatórios comerciais 

EXA 

Welles Júnior de 

Oliveira Julia Graciele Vieira 

Avaliação da durabilidade de compósitos 

produzidos com matriz de cimento, terra 

diatomácea e fibras de sisal naturais e 

modificadas 

HUM Ana Paula Nascimento Patrícia Vieira Trópia 

Sindicato e Partido Político: a influência 

histórica do PT para o Sindicato dos 

Metalúrgicos de Joinville 

HUM 

Bruna Luiza Guimarães 

Lima  Marcelo Cervo Chelotti 

Considerações sobre o PNLD-CAMPO nas 

escolas municipais 

 de Uberlândia (MG) 

HUM 

Dalila Madalena de 

Oliveira  Patrícia Vieira Trópia 

Terceirização no setor público: condições 

de trabalho e orientação política das 

trabalhadoras terceirizadas na UFU 

HUM Danler Garcia Silva Debora Regina Pastana 

O estado punitivo brasileiro e o 

recrudescimento das políticas de tutela 

prisional 

HUM Erica Santos de Oliveira  Fabiane Santana Pevitali 

Impactos da reforma do estado no trabalho 

docente de ensino superior público a partir 

de 2000. 

HUM Guilherme Alves Viso Beatriz Ribeiro Soares 

Construindo cidades saudáveis: análise e 

crítica do uso de indicadores 

socioeconômicos no município de 

Araguari, Minas Gerais 

HUM 

Hellen Cristine da Silva 

Costa Rosselvelt José Santos 

Os usos da água: tensões territoriais e as 

estratégias dos camponeses da comunidade 

de Salto, Araguari – MG 

HUM 

Jéssica Bruna Borges 

Pereira Emerson Fernando Rasera 

A construção do conceito de self na obra de 

Kenneth Gergen 



HUM Jordana Silva Paulino 

Geovana Ferreira Melo 

Teixeira 

Desenvolvimento profissional de 

professores na educação superior: a 

pesquisa ação como estratégia formativa 

HUM Julia Lima Ribeiro Rosangela Patriota Ramos 

A Dança-Teatro Bauschiana como 

narrativa revolucionária 

HUM Laura Correia Filgueiras 

Jeanny Joana Rodrigues 

Alves de Santana 

Mecanismos de interação funcional entre 

emoção e a memória de trabalho 

HUM 

Lidiane Aparecida 

Marques Geisa Daise Gumiero Cleps 

A economia solidária em minas gerais: a 

realidade dos empreendimentos de 

economia solidária (EES) 

HUM 

Luiz Sabino dos Santos 

Júnior Sarita Medina da Silva 

Implicações das políticas e reformas 

educacionais nos projetos político-

pedagógicos e na prática docente no ensino 

fundamental da rede pública de Uberlândia 

HUM Matheus Araujo Fabiane Santana Previtalli 

Qualificação Profissional e 

Empregabilidade: o caso do setor 

sucroalcooleiro  

HUM 

Nathália Ohana Ferreira 

Santos  Rosselvelt José Santos  

Resiliência camponesa e o uso da água na 

comunidade olhos d’água Uberlândia-MG 

HUM Thais Karwowski Edilson José Graciolli 

Ações dos governos do Partido dos 

Trabalhadores (PT), 2003-2010, e 

precarização do trabalho: intensificação, 

regulação ou enfrentamento? 

LLA 

Clarivando Francisco 

Belizário Júnior 

Igor Antônio Lourenço Da 

Silva 

Aplicação automática da rst ao estudo do 

processo tradutório 

LLA Fernando Henrique Fábio Figueiredo Camargo 

O esquisito tem cu – cenas não-

heteroeróticas no breviário de pornografia 

esquisotrans para as pessoas do avesso 

LLA 

Gleison Guilherme dos 

Santos 

Narciso Larangeira Telles 

da Silva  

Deslindando o não dito: os processos de 

criação do diretor e dramaturgo João das 

Neves 

LLA 

Ladisludes Helena 

Borges Fábio Izaltino Laura 

A função de orientação na organização do 

discurso em libras 

LLA Leila Fátima Srour Renato Palumbo Dória 

Criação e representação da nudez feminina 

nas artes visuais: de Eva ao olhar 

contemporâneo 

LLA Tiago Eric de Abreu Fernanda Aquino Sylvestre 

A peregrinação em busca do sentido em 

“Çaturanga”, de Rabindranath Tagore 

SAP Abrão Osório Júnior Sabrina Maia Lemos 

[Como você mora?] Sistema interativo de 

avaliação pós-ocupação da qualidade do 

habitar em meios digitais  

SAP 

Ana Beatriz Arantes 

Araújo 

Marrielle Maia Alves 

Ferreira 

Observatório do sistema interamericano 

dos direitos humanos: o uso da tecnologia 

da informação para a mobilização, 

promoção e ativismo em direitos humanos 

SAP 

Ana Flávia Ávila de 

Cesero  Glauco de Paula Cocozza 

Caracterização e sistematização dos 

espaços livres 

na forma urbana de Uberaba - MG 



SAP 

Andressa Nunes da 

Silveira Bernardo 

Viviane dos Guimarães 

Alvim Nunes  

Análise de sistemas produto-serviços 

sustentáveis (s.pss) sob a ótica do design 

para a sustentabilidade 

SAP Bruno Braga Ramalho Cleomar Gomes da Silva 

Inércia Inflacionária: O Caso da Cidade de 

Uberlândia 

SAP 

Carolina Vanzato 

Mcnabb  Haroldo Ramanzini Junior  

A Política Externa brasileira e o Conselho 

de Defesa da UNASUL (2008-2015) 

SAP Dener Toledo Machado  Keila Pacheco Ferreira 

A proteção pré-contratual no 

superendividamento: o meio adequado na 

(pós) modernidade 

SAP 

Gabriel Paranhos Couto 

da Costa Carlos José Cordeiro 

Os Meios Alternativos de Solução de 

Litígios Aplicados às Demandas 

Consumeristas: desafios e perspectivas 

SAP 

Geovana Blayer Ribeiro 

de Assis  

Viviane dos Guimarães 

Alvim Nunes  

O design como estratégia para orientar 

práticas mais sustentáveis nas micro e 

pequenas empresas do setor moveleiro de 

Uberlândia. 

SAP Júlia Souza Abrão 

Viviane dos Guimarães 

Alvim Nunes 

Uso do design para auxiliar no mapeamento 

e evolução do setor moveleiro de 

Uberlândia/MG  

SAP Lívia de Souza Blondin 

Viviane dos Guimarães 

Alvim Nunes 

Inserção do design no setor moveleiro de 

Uberlândia/MG:  

possibilidades em busca da 

sustentabilidade 

SAP 

Lorena Flávia Fernandes 

Cunha Marcelo Ruy 

Avaliação de uma Escala para Medir as 

Dimensões da Qualidade do Ensino 

Superior pelos Discentes: um Estudo em 

um Curso de Graduação de uma IES 

Pública 

SAP 

Maria Fernanda de 

Paula Dutra Márcia Freire de Oliveira 

Empreendimentos sociais ligados ao setor 

cultural: um estudo multicasos na cidade de 

Uberlândia-MG 

SAP 

Maria Gabriela Vieira 

Alves 

Viviane dos Guimaraes 

Alvim Nunes 

Design como contribuição para as práticas 

sustentáveis das micro e pequenas 

empresas moveleiras do Triângulo Mineiro 

SAP 

Maria Luisa Felicio 

Sofiatti 

Filipe Almeida do Prado 

Mendonça 

As relações entre Estados Unidos e Cuba no 

período entre os anos de 1961 e 2016: 

hegemonia, embargo e resistência. 

SAP 

Maurício João 

Figueiredo Ricardo Padovini Pleti 

Gestão de compliance e licitações públicas: 

mecanismos de mitigação de riscos em 

empresas licitantes sob a perspectiva da lei 

anticorrupção 

SAP Nathalia Ayres Cestari 

Shirlei Silmara de Freitas 

Mello 

Tutela de urgência no processo 

administrativo federal: estudo comparativo 

das normas dos artigos 294 e seguintes do 

novo código de processo civil e do artigo 84 

da lei 12.529/11  

SAP 

Olívia Maria Soares 

Silva 

Filipe Almeida Prado 

Mendonça  

Dívida Pública Comparada: Uma analise 

comparativa entre Brasil e países 

selecionados 



SAP 

Vanessa Araujo 

Campelo Fernando Garrefa 

Método de análise da resiliência e 

adaptabilidade em conjuntos habitacionais 

sociais através da apo: ambiente 

natural/construído e sua inserção urbana 

SAP Vitória Rezende Lopes 

Cintia Rodrigues de 

Oliveira Medeiros 

O sobrepeso na ótica das mídias de 

negócios: uma análise sobre o preconceito 

na mídia e nas organizações 

SAÚ Amanda Borges Amaral 

Érika Maria Marcondes 

Tassi 

Caracterização da composição físico-

química, funcional e sensorial de biscoitos 

enriquecidos com farinhas de beterraba e 

chia 

SAÚ Breno Batista da Silva Nadia Carla Cheik 

Efeito do treinamento na variabilidade da 

frequência cardíaca em mulheres obesas 

pós-menopausadas 

SAÚ Camila Macedo Lima  Eliane Maria de Carvalho  

Análise do pico de fluxo expiratório em 

gestantes submetidas a prática de exercício 

físico 

SAÚ Clara Pereira Santana Catarina M. Azeredo  

Inatividade física e sedentarismo 

associados à supervisão parental em 

adolescentes brasileiros  

SAÚ Danilo Cassiano Ferraz 

Luís Henrique Araújo 

Raposo 

Influência na qualidade das pontas 

diamantadas de 

um sistema cad/cam na adaptação de coroas 

cerâmicas em dissilicato de lítio 

SAÚ 

Hiago Alessandro 

Soares Nunes e Priscila 

do Nascimento Messias  Catarina Machado Azeredo  

Alimentação saudável em adolescentes e 

supervisão parental  

SAÚ Isabella Juliano de Melo Paulo Sérgio Quagliatto 

Avaliação  da  resistência  de  união  de  

diferentes  cimentos  resinosos a dentina  

radicular, por meio de teste mecânico 

SAÚ Mariana Barbosa Santos  Nadia Carla Cheik  

Efeitos do tratamento multiprofissional da 

esteatose hepática em adolescentes obesos 

SAÚ Morgana Siqueira Lima  

Leticia Souza de Castro 

Filice  

Avaliação in vitro da biocompatibilidade de 

discos de titânio enriquecidos e 

modificados por ionização (edm) em 

cultura de osteoblastos 

SAÚ Priscila Aline Dias Guilherme Morais Puga 

Associação do nível de atividade física com 

os sintomas climatéricos, ansiedade e 

depressão em mulheres no climatério 

SAÚ 

Priscila do Nascimento 

Messias  Catarina Machado Azeredo  

Alimentação saudável em adolescentes e 

supervisão parental  

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabalhos de Iniciação Científica e Tecnológica 

2ª sessão: 23/11: das 13h às 18h 
 

ÁREA ALUNO ORIENTADOR TÍTULO TRABALHO 

AGR 

Ana Carolina Guimarães 

Fenelon Kênia de Fátima Carrijo 

Microbiologia do embutido frescal 

elaborado com carne de rã-touro-

americana (Lithobates catesbeianus) 

AGR 

Antônio Sérgio Silva 

Matos Hudson de Paula Carvalho 

Sistema eletrônico automático para 

medição de nível em cursos de água  

AGR 

Bárbara Virgínia 

Rodrigues Rizoto de 

Mattos Gustavo Guerino Macedo 

Produção in vitro de embriões bovinos: 

adição de kisspeptina nas etapas da 

fertilização e do cultivo celular 

AGR 

Breno Preslei Junio 

Sivestre Rocha Ives Haifig 

Marcadores de microssatélites para o 

cupim nasutitermes aquilinus (isoptera: 

termitidae) 

AGR 

Bruno Nascimento 

Segatto 

Manoel Eduardo Rozalino 

dos Santos 

Número de perfilho do capim-marandu sob 

duas condições de adubação 

AGR 

Carlos Roberto Alvares 

Pereira Leandro Martins Barbero 

Fotossíntese em convert hd364® mantido 

a diferentes alturas de dossel 

AGR Daniela Valiati  Larissa Barbosa de Sousa 

Determinação do estádio de inoculação do 

fungo Sclerotinia sclerotiorum para a 

avaliação de resistência em genótipo de 

algodoeiro 

AGR Fellipe Souza Pereira 

Anna Monteiro Correia 

Lima 

Comparação entre dois métodos de 

purificação para a obtenção de anticorpos 

IgY anti-Leptospira interrogans sorovar 

Copenhageni 

AGR 

Fernanda Danielly de 

Ávila  Aracelle Elisane Alves 

Avaliação do diâmetro uretral após 

orquiectomia em gatos pré púberes 

AGR Jarbas dos Reis Silva José Magno Queiroz Luz 

Produção de Lavandula angustifolia e 

Lavandula dentata em função da adubação 

com organomineral 

AGR João José da Costa Neto Ricarda Maria dos Santos 

Influência das enfermidades do peri-parto 

na eficiência reprodutiva de vacas leiteiras 

mestiças 

AGR Karin Van Den Broek  Felipe Antunes Magalhães  

Avaliação de diferentes procedimentos de 

ensilagem da planta de sorgo sobre a 

qualidade final da silagem  



AGR 

Lohaynne Borges Rosa 

de Moura Marcus Vinicius Sampaio 

Bacterias simbiontes facultativas em 

Lipaphis pseudobrassicae (DAVIS) 

resistente e suscetível ao parasitoide 

Diaeretiella rapae (McINTOSH) 

AGR Luciana Ribeiro Peixoto      Gustavo Guerino Macedo 

Adição de kisspeptina em meio de 

fecundação in vitro de ovócitos bovinos 

AGR 

Luiz Gabriel Alves 

Santos  

Alessandra Aparecida 

Medeiros  

Expressão de estrógeno em neoplasias 

mamárias de cadelas por meio de 

imunohistoquímica  

AGR Marcelo Luiz da Mota  Ives Haifig  

Diversidade de castas ápteras no cupim 

neotropical Nasutitermes aquilinus 

(BLATTODEA: ISOPTERA) 

AGR 

Marley Aparecida Sousa 

Leite  Reginaldo Camargo 

Coinoculação de bradyrhizobium 

japonicum e azozpirillum brasilense em 

teste de germinação e crescimento de 

plântulas de soja. 

AGR 

Matheus Gregorio 

Marques 

João Paulo Arantes 

Rodrigues da Cunha 

Óleo essencial de manjericão (Ocimum 

basilicum) combinado com inseticida 

tiametoxam no controle de Aphis gossypii 

AGR 

Paula Taísa Arantes 

Martins Denise Garcia de Santana 

Metodologia para teste de germinação de 

sementes de Calycophyllum Spruceanum 

(MULATEIRO)  

AGR 

Rogério Victor Soares 

Gonçalves Milla Alves Baffi 

Produção de enzimas lignolíticas e 

degradação de politereftalato de etileno 

(PET) Pleurotus ostreatus  

AGR 

Rosanne Aparecida 

Capanema Ribeiro  

Francisco Claudio Dantas 

Mota 

Avaliação do efeito cicatrizante de 

proteinas extraidas do fruto da morinda 

citrifolia (noni) em lesões cutâneas 

induzidas experimentalmente no dorso de 

ratos wistar 

BIO Anelisa Cesario Santana Andréa Pereira de Lima 

Neuropsicanálise da Esquizofrenia: uma 

proposta de integração entre a Psicanálise 

e a Neurociência 

BIO 

Barbara Santinelli 

Moessa Paschoal Juliana Marzinek 

Embriologia de Dasyphyllum 

sprengelianum (Gardner) Cabrera 



BIO Daniel Araujo Starling Tarciso Tadeu Miguel 

Avaliação do papel do Fator Liberador de 

Corticotrofina e Proteína Quinase A na 

estrutura encefálica núcleo intersticial da 

estria terminal. 

BIO 

Gleyka Martins 

Nascimento Sabino de 

Oliveira Giuliano Buzá Jacobucci 

Influência do hidrodinamismo e de 

características do substrato algal na 

distribuição em mesoescala de anfípodes 

caprelídeos associados a Sargassum 

cymosum 

BIO Julia de Gouveia Santos  Claudio Vieira da Silva 

O papel da P21 de Trypanosoma cruzi na 

infecção experimental 

BIO 

Laysa Oliveira Santos 

Dias Marcelo José Barbosa Silva 

Análise da transição epitélio-mesênquima 

e da produção de rankl em células mcf-10a 

tratadas com tgf-β 

BIO 

Lorena Aparecida Alves 

Prado Fábio de Oliveira 

Perfil epidemiológico dos casos de 

acidentes ofídicos do hospital das clínicas 

da universidade federal de Uberlândia, MG 

(década 2005 – 2015)     

BIO 

Lorenna Castro Di 

Filice  Vivian Alonso Goulart  

Expressão dos genes c-myc e cd133 em 

células normais da próstata após ação dos 

exossomos de células do câncer da próstata 

BIO 

Marco Thullio Arantes 

Santos Orlando Cavalari De Paula 

Estrutura  da inflorescência masculina de 

Pera Mutis 

BIO 

Mírian Chaves Costa 

Silva Ana Graci Brito Madurro 

Detecção molecular de ca15-3: um 

marcador para diagnóstico de tumor de 

mama 

BIO 

Sabrina Laís Bispo 

Magalhães Edgar Silveira Campos 

Influência das fontes de carbono e 

nitrogênio na produção de biossurfactante 

pela RHODOTORULA LARYNGIS 

BIO 

Stephany Yasmine 

Andrade de Paula 

Karen Renata Nakamura 

Hiraki 

 Avaliação da expressão imunoistoquímica 

de runx-2 durante o reparo ósseo de ratos 

diabéticos 

BIO 

Victor Augusto Alves 

Costa Ana Paula Coelho Balbi  

Consequências do hipotireoidismo 

materno para o desenvolvimento renal da 

prole de ratos wistar 

BIO Yasmin Regina Santos Celine de Melo 

Estratificação vertical e comportamento de 

Antilophia galeata (Passeriformes: 

Pipridae) em relação à disponibilidade de 

alimento 

ENG 

Alberto Miranda 

Teixeira de Faria Aristeu da Silveira Neto 

Introdução à dinâmica dos fluidos 

computacional 



ENG 

Ana Flávia Lopes 

Fernandes Jesiel Cunha 

Desenvolvimento de projeto arquitetônico 

de habitações emergenciais para famílias 

de baixa renda  

ENG 

Daniela Aparecida 

Santos  

Fabiana Regina Xavier 

Batista  

Potencial tecnológico do uso de spirulina 

platensis na biorremediação de efluentes e 

síntese de bioprodutos 

ENG Denner Miranda Borges João Marcelo Vedovoto 

Estudo de Métodos Computacionais 

Visando Problemas de Interação Fluido-

Estrutura 

ENG Gustavo Rezende Silva 

José Jean-Paul Zanlucchi de 

Sousa Tavares 

Sistema de Posicionamento Utilizando 

Tags RFID 

ENG 

Juliana dos Santos 

Ribeiro José Eduardo Alamy Filho 

Modelagem de processos erosivos na bacia 

do reservatório do Bom Jardim, 

Uberlândia (MG) 

ENG Luiz Felipe de Santana Darizon Alves de Andrade 

Estudo sobre técnicas e dimensionamento 

de acionamentos elétricos para sistemas de 

transporte do tipo VLT 

ENG 

Luiz Fernando Honorato 

Teodoro 

Vanessa Cristina de 

Castilho 

Análise da confiabilidade de vigotas 

protendidas via elementos finitos  

ENG 

Maxwel Mendes da 

Silva Junior Juliana de Souza Ferreira 

Estudo da recuperação de litio e cobalto 

por hidrometalurgia e a biolixiviação 

ENG Rafael Carlos Gomes Juliana de Souza Ferreira 

Estudo do processo de biolixiviação para 

recuperação de lítio e cobalto de baterias 

de íons de lítio 

ENG 

Rodrigo Maciel de 

Godoy Louriel Oliveira Vilarinho 

Desenvolvimento holístico em tecnologia 

da soldagem 

ENG 

Túlio de Oliveira 

Carneiro 

Vanessa Cristina de 

Castilho  

Minimização do custo de pórticos planos 

usando a plataforma Ansys Workbench 

ENG 

Vinícius Marcos 

Pinheiro Luciano Coutinho Gomes 

Análise da máquina de indução 

duplamente alimentada no que tange a 

geração eólica. 

EXA 

Arnon Afonso Vieira 

Carrasco 

Marcelo Zanchetta do 

Nascimento 

Análise e segmentação digital de imagens 

de linfoma utilizando a transformada 

curvelet 

EXA 

Arthur de Souza 

Rodrigues Jean Venato Santos 

Uma versão fraca da conjectura jacobiana 

real de jelonek em R^3 

EXA 

Carlos Henrique 

Almeida Barbosa Taciana Oliveira Souza 

Aplicação de equações diferenciais 

lineares no estudo de deflexão de vigas e 

deformação de colunas 



EXA 

Gustavo Jackson Pereira 

e Sthanley Rita de Lima Viviane Pilla 

Otimização da técnica automatizada de 

difração cônica para determinação de 

parâmetros térmo-ópticos em soluções  

EXA João Vitor Ribeiro Silva Lúcio Borges de Araújo 

Um estudo de diferentes técnicas de 

seleção do modelo AMMI 

EXA Júlia Tannús de Souza Sonia Sarita Berrios Yana  Conjuntos limited 

EXA Mariana Barbosa Silva Catiana Casonatto 

Classificação das cúbicas homogêneas via 

isomorfismos lineares 

EXA Marina Thomaz Viviane Pilla 

Caracterização espectroscópica de 

antocianina extraída de plantas 

ornamentais 

EXA Paula Belchior Roseno José Maria Villas-Boas 

Transferência quântica de informação em 

sistemas de estado sólido 

EXA 

Ronaldo Oliveira 

Guimarães Gustavo Von Poelhsitz 

Síntese e caracterização do complexo cis-

[Ru(3-hpic)2(PPh3)2]  

EXA Samuel Carlos Silva Edson Nossol 

Filmes nanocompósitors entre nanotubos 

de carbono, óxido de grafeno reduzido e 

azul da Prússia: síntese, caracterização e 

aplicação 

EXA Thalena Carolina Zanetti Jader de Souza Cabral 

Utilização de espectroscopia libs para 

análise elementar de fármacos 

EXA 

Yasmim Garcia 

Gonçalves Gustavo Von Poelhsitz 

Complexos de rutênio(II) contendo 

tiossemicarbazonas e semicarbazonas 

cíclicas: Síntese, caracterização e atividade 

antitumoral 

HUM Anna Carolina Barcelos  Silvio Carlos Rodrigues  

Monitoramento do potencial matricial em 

área degradada e sua relação com 

processos erosivos, Uberlândia – MG 

HUM Bianca de Souza Rocha João Cleps Júnior 

Agricultura familiar, agronegócio e 

território: as novas faces da modernização 

do campo e os rumos do mundo rural 

mineiro 

HUM 

Bruna Aparecida 

Rodrigues Duarte  Décio Gatti Júnior 

A educação e a saúde da mulher na obra e 

no pensamento de Afrânio Peixoto durante 

as décadas de 1930 a 1950 



HUM 

Camila Romão Mariano 

- Aline Carrijo do Vale 

Rocha vai apresentar o 

trabalho 

Adriana Cristina Omena 

dos Santos 

A  popularização da ciência UFU na rede:  

a pesquisa presente nas mídias sociais   

HUM Ciro Macedo de Souza Rosangela Patriota Ramos 

A revolução nos palcos russos: o Mistério-

Bufo de Maiakóvski e Meierhold 

HUM 

Kamila Carleto 

Fernandes Cirlei Evangelista de Souza 

O ensino de psicologia nos cursos de 

licenciatura da UFU: concepções de 

professores formadores 

HUM Kamila Cristina Silva Silvio Carlos Rodrigues 

Implantação de procedimento operacional 

padrão (pop) para análise de materiais 

superficiais com objetivos 

geomorfológicos 

HUM Laís de Oliveira Franco 

Humberto Aparecido de 

Oliveira Guido 

A boa saúde como condição do filosofar 

em Nietzsche  

HUM Letycia Silva e Luz 

Carlos Henrique de 

Carvalho 

A educação imperial: da reforma Coutto 

Ferraz aos pareces de Rui Barbosa (1854-

1883) 

HUM Natane Gonçalves Silva João Luiz Leitão Paravidini  

O bebê, o outro primordial e as ficções 

psicanalíticas: um diálogo possível entre as 

diferentes concepções de psiquismo? 

HUM 

Núbia da Silva Lopes 

Freitas Aléxia Pádua Franco 

As potencialidades das TDICS  na 

formação histórica e na educação 

patrimonial com foco nos anos iniciais do 

ensino fundamental 

HUM 

Raquel Helena de 

Freitas Marques 

Cardoso  Lúcia de Fátima Valente 

O processo de elaboração do plano 

municipal de educação: 

subsídios teóricos e práticos 

LLA Élica Pereira Batista  Marlúcia Maria Alves 

Redução de palavras: o mineirês-

português dos habitantes rurbanos do 

município de Santa Vitória/MG 

LLA 

Franciele dos Santos 

Nobre Carlos Augusto de Melo 

O ensino e a história da literatura no Brasil 

oitocentista: a revisão do projeto 

historiográfico de Francisco Sotero dos 

Reis (1800-1871) 

LLA 

Kamila Gonçalves 

Correia  

Maria Suzana Moreira do 

Carmo 

La mare aux crocodiles: estudo da 

personificação animal 

em contos coletados por Amon d’Aby 



LLA Kássio Silva Cunha Eliamar Godoi 

Profissionais da educação especial no 

combate à negligência contra crianças e 

adolescentes com paralisia cerebral 

LLA 

Marcelo Augusto 

Mendes Souza 

Daniel Padilha Pacheco da 

Costa 

A polêmica sobre Michel Foucault e a 

revolução iraniana 

LLA 

Maria Clara Machado 

Martins Fábio Izaltino Laura 

O antitema na organização do discurso na 

língua portuguesa 

LLA 

Thiago Henrique 

Fernandes Coelho Ana Elvira Wuo 

Stand up Clown: pontos de contato entre as 

práticas do stand up comedy e do palhaço 

LLA Valeria Tosta dos Reis 

Beatriz Basile da Silva 

Rauscher 

Intervenções gráficas: encontro de lugares 

e imagens 

SAP 

Gabriel Gonçalves da 

Silva  

Maria Beatriz Camargo 

Cappello 

Produção da arquitetura moderna na 

cidade de Araguari: os arquitetos, sua 

formação e suas referências e a introdução 

de uma nova linguagem arquitetônica 

SAP 

Gustavo Lagares Xavier 

Peres Niemeyer Almeida Filho 

Hegemonia, Monopólio e Patentes de 

Sementes: Efeitos sobre a Economia 

Política Brasileira 

SAP 

Itací Alves Marinho 

Junior  Alexandre Walmott Borges  

Análise da responsabilidade política no 

sistema de crimes de responsabilidade do 

direito brasileiro: crítica às formas de 

utilização no processo do presidente 

Fernando Collor de Mello, 1992. 

SAP Itamar Salles da Silva 

Viviane dos Guimarães 

Alvim Nunes 

Design para a Sustentabilidade - Projetar 

Soluções por meio do Design 

SAP 

Lauany Marcelina 

Oliveira dos Santos 

Viviane dos Guimaraes 

Alvim Nunes 

Design: um caminho para a 

sustentabilidade nas micro empresas 

moveleiras de Uberlândia/MG 

SAP 

Luisa Davi Oliveira de 

Mesquita Aureo de Toledo Gomes. 

Fricção, hibridismo e peacebuilding: 

debates sobre a segunda virada local nos 

estudos para paz. 

SAP 

Marcella de Oliveira 

Rezende Marcelo Fodra 

Tomada de decisão nas empresas de capital 

aberto do setor elétrico 

SAP 

Raíssa Vieira de 

Gouveia 

José de Magalhães Campos 

Ambrósio 

O fantástico no Direito: a dogmática e suas 

ficções jurídicas 



SAP Thaisy Prado Marra Silviana Lúcia Henkes 

O diagnóstico da judicialização da saúde 

pública no estado de minas gerais: um 

estudo jurisprudencial 

SAP 

Valdecy Caetano de 

Sousa Júnior Carlos César Santejo Saiani 

Impactos de serviços de saneamento 

básico na educação: uma análise para os 

municípios brasileiros na década de 2000 

SAP 

Yasmin Carolini 

Thomeo 

Patrícia Pimenta Azevedo 

Ribeiro 

Contribuição do design para o controle de 

resíduos em micro e pequenas empresas de 

marcenaria em Uberlândia-MG 

SAÚ 

Adriane Batista de 

Araújo  

Marcelle Aparecida de 

Barros Junqueira  

Síndrome de Burnout e uso de drogas na 

equipe de enfermagem da estratégia saúde 

da família 

SAÚ 

Amanda Ramos 

Mazzaro 

Paulo Cézar Simamoto 

Júnior 

Avaliação de desajuste vertical de 

infraestruturas protéticas sobre implantes 

confeccionadas em liga de co-cr e 

soldagem tig 

SAÚ Augusto Oliveira Silva 

Isabela Maria Bernardes 

Goulart 

Análise clínica e laboratorial de hanseníase 

multibacilar após 12 doses de esquema 

ROM 

SAÚ 

Estephani Gomes 

Guedes 

Anna Claudia Yokoyama 

dos Anjos 

Avaliação da fadiga associada a sintomas 

depressivos relacionados ao tratamento 

quimioterápico em mulheres com câncer 

de mama 

SAÚ Fernanda Silva Mazzutti Yara Cristina de Paiva Maia 

Avaliação de mulheres com câncer de 

mama em terapia endócrina: uma 

abordagem antropométrica e da 

composição corporal 

SAÚ Florença Maria Borges Geórgia das Graças Pena 

Avaliação dos indicadores 

antropométricos e de composição corporal 

em pacientes oncológicos em cuidados 

paliativos 

SAÚ 

Jéssica Pereira de 

Oliveira Yara Cristina de Paiva Maia 

Caracterização do nível transcricional dos 

marcadores moleculares alvos do peptídeo 

sintético sf4 

SAÚ 

kamilla Barbara Arruda 

Duarte 

Ana Paula Magalhães 

Resende 

Avaliação do arco plantar de corredoras e 

correlação com a função dos map: estudo 

transversal 

SAÚ 

Laryssa Thainá Mello 

Queiroz Cunha Jonas Dantas Batista A laserterapia e seus efitos no reparo ósseo 



SAÚ 

Letícia Souza 

Franqueiro 

Ana Paula Magalhães 

Resende Bernardes 

Prevalência de incontinência urinária em 

corredoras de Uberlândia 

SAÚ 

Matheus Rocha 

Mendonça 

Isabela Maria Bernardes 

Goulart 

Hanseníase Neural Primária: aspectos 

clínicos, sorológicos, moleculares e 

neurofisiológicos 

SAÚ Nayara Gonçalves Silva Solange Rodovalho Lima 

Fatores associados ao comportamento 

sedentário e ao estilo de vida em 

universitários do curso de educação física 

SAÚ 

Poliana Gonçalves 

Miranda   Bruno Rodrigues Reis 

Influência da configuração do 

remanescente dental na resistência à 

fratura e padrão de fratura de incisivos 

bovinos com retentores intrarradiculares 

SAÚ Raíssa Ramos Miranda Carlos José Soares 

Resistência à fratura em dentes posteriores 

tratados endodonticamente 

SAÚ 

Sávia Gonçalves 

Oliveira Melo 

Reginaldo dos Santos 

Pedroso 

Avaliação da susceptibiidade a 

antifúngicos de espécies de candida 

isoladas de pacientes de uma unidade de 

terapia intensiva neonatal 

 

 

 

 

Trabalhos de Iniciação Científica e Tecnológica 

3ª sessão: 24/11: das 08h às 13h 
 

ÁREA ALUNO ORIENTADOR TÍTULO TRABALHO 

AGR 

Ana Carolina Pires 

Jacinto Renata Castoldi 

Avaliação de mini alfaces biofortificadas 

ao míldio 

AGR Ana Flávia Costa Naves 

Alessandra Aparecida 

Medeiros-Ronchi 

Avaliação de marcadores 

histomorfológicos como fatores de 

prognóstico para carcinoma de células 

escamosas em cães 

AGR Brenda Matos Fernandes  João Paulo Elsen Saut 

Influência da indução artificial de lactação 

na saúde das vacas 

AGR Carlos Silva Neto Ricardo Falqueto Jorge 

Lodo de esgoto (biossólido) para 

fertilização  da cana-de-açúcar 

(Saccharum spp) 

AGR Giselle Maria de Souza Ricarda Maria Dos Santos  

Efeito da expressão do estro após 

diferentes protocolos de iatf na qualidade 

de embriões de novilhas mestiças leiteiras 

AGR 

Igor Carrijo Fernandes 

de Araújo 

Cirilo Antônio de Paula 

Lima 

Cetose clínica: relação com problemas ao 

parto e retenção de placenta em vacas 

leiterias 



AGR Kalita Michelle Alves 

Manoel Eduardo Rozalino 

Santos 

Estratégias de rebaixamento do capim-

marandu no início do período de 

diferimento e seus efeitos sobre a  

produção de forragem 

AGR Karina Ferreira Mamede Janine França 

Características químicas da carne bovina 

convencional de estabelecimentos 

comerciais  

AGR Lara Rúbia Borges Silva 

Maria Rita Raimundo e 

Almeida 

Aplicação da abordagem de serviços 

ecossistêmicos na avaliação de impacto 

ambiental de um aterro industrial classe II 

de Uberlândia, MG 

AGR Larissa Ferreira Mamede  Janine França 

Uso de rações terapêuticas e grain free para 

cães adultos 

AGR Nathana Beatriz Martins 

André Luiz Quagliatto 

Santos 

 

Eugenol como sedativo e anestésico em 

pimelodus maculatus lacepède, 1803 

(siluriformes: pimelodidae) 

AGR 

Rafael Simões de 

Oliveira Cláudio Dantas Mota 

Avaliação dos efeitos da acupuntura no 

reparo ósseo de lesões agudas e crônicas 

localizadas na porção proximal da tíbia de 

ratos 

AGR Rodrigo da Costa Maia Matias Pablo Juan Szabó 

Carrapatos em bovinos de fazenda no 

cerrado: espécies e distribuição sazonal  

AGR 

Rodrigo Lemos Olivieri 

Rodrigues Alves e Vitor 

Liniker da Silva  Lúcio Vilela Carneiro Girão 

Qualidade da casca de ovos de galinhas 

poedeiras tratadas com diferentes tipos de 

promotores de eficiência  alimentar 

AGR 

Slloane do Valle 

Nogueira Fernandes Gilberto Fernandes Corrêa 

Influência de adubação silicatada na 

resistência a penetração de um latossolo  

BIO Barbara Duarte Cunha  Ana Graci Brito-Madurrro  

Avaliação eletroquímica da imobilização 

do anticorpo especifico para o câncer do 

ovário 

BIO 

Camila Rodrigues 

Borges Linhares Paula Dechichi 

Efeito da oxigenação hiperbárica no 

processo de 

reparo ósseo em ratos diabéticos  

BIO 

Camilla de Oliveira 

Rezende Sandra Morelli 

Biomonitoramento ambiental no 

município de Araguari, MG, devido ao 

lançamento de águas residuárias 

BIO 

Carolina de Oliveira 

Soares     Sydnei Magno da Silva  

Ações multiplicadoras do conhecimento 

sobre posse responsável e zoonoses para o 

ensino fundamental de uma escola pública 

de Uberlândia-MG 

BIO 

Fabrício Henrique de 

Oliveira Silva  Frederico Balbino Lizardo  

Análise eletromiográfica de músculos do 

core em exercícios abdominais com e sem 

a utilização do aparelho 5 minutes shaper 

BIO 

Fernanda Busnardo de 

Oliveira Ana Paula Coelho Balbi 

Impactos renais do consumo de uma dieta 

hiperlipídica durante a gestação para a 

prole de ratas wistar  



BIO 

Lenora Rodrigues 

Ferreira Fagundes Alexandre Antonio Vieira 

Regulação neural da pressão arterial: 

respostas cardiovasculares em ratos 

submetidos à ingestão diária de frutose 

BIO Mateus Alves Ferreira  Robinson Sabino Silva 

Mecanismos funcionais envolvidos da 

hiposalivação  

BIO Paloma Soares de Castro 

Letícia de Souza Castro 

Filice  

Produção de material didático para 

metodologia flipped classroom em 

histologia, biologia celular e embriologia 

BIO 

Phelipe Augusto Borba 

Martins Peres  Daise Aparecida Rossi  

Similaridade genética de campylobacter 

jejuni isoladas de carcaças de frangos  

BIO 

Sabrina Aparecida 

Gomes Enyara Rezende Morais 

Estudo in silico de enzimas 

deubiquitinadoras em Aspergillus 

fumigatus: aspectos moleculares e 

funcionais  

BIO 

Sandro Henrique Dias 

Ribeiro Ana Graci Brito Madurro 

Plataforma de detecção de marcador de 

risco cardiovascular em soro 

BIO 

Shyrlene Rodrigues da 

Silva Mendonça Monica Sopelete Camargo 

Divulgação Científica através de vídeo 

acerca de cartilha na área de imunização. 

ENG 

Adolfo Freitas Terra 

Silva André Luiz de Oliveira 

Acompanhamento da evolução da 

distribuição de tamanho de partículas (dtp) 

no processo de floculação de água com cor 

elevada 

ENG 

Adriana Patrícia de 

Oliveira Silva Rodrigo Gustavo Delalibera 

Análise numérico-computacional da 

ligação bloco-estaca metálica 

ENG 

Ana Clara Castro 

Pimentel Silva Araújo João Batista Destro Filho 

Processamento de dados 

eletroencefalográficos de alta frequência 

ENG 

Ana Luisa Moreira 

Castro Miriam Maria de Resende 

Avaliação de densidade de correntes no 

método de eletrodiálise para remoção de 

efluentes contaminados com cromo 

ENG André Santos Souza João Marcelo Vedovoto 

Estudo de Métodos Computaciosnais para 

Escoamentos Compressíveis 

ENG 

Bruno Resende Ferreira 

Rende 

 Aldemir Aparecido 

Cavalini Júnior 

Análise do comportamento dinâmico de 

um rotor acoplado a palhetas flexíveis 

ENG Carla Eloisa Ramos Eder Costa Silva 

Influência da profundidade do furo nos 

esforços de corte,  rugosidade  e ação do 

fluido lubrirefigerante na usinagem do  FC 

250 

ENG 

Cleiver Júnio Martins 

Costa Líbia  Diniz Santos 

Caracterização de agentes 

microencapsulantes e produção de 

microcápsulas de conídios de Trichoderma 

asperellum por spray dryer  

ENG 

Euller Moreira de 

Santana Alan Petrônio Pinheiro 

Desenvolvimento de um módulo de 

comunicação wireless ism para sistemas 

AMI 



ENG 

Gabriel de Almeida 

Souza 

José Jean-Paul Zanlucchi de 

Souza Tavares 

Sistema de Posicionamento RFID 

integrado com PNRD 

ENG 

Henrique Andrade 

Barbosa Selma Terezinha Milagre 

Desenvolvimento de programas para o 

Sistema Integrado de Gestão de Resíduos 

Hospitalares 

ENG 

Jhonatan de Oliveira 

Silva Álisson Rocha Machado 

Forças de corte durante aplicação de 

fluidos de corte de base vegetal na 

usinagem de aço 

ENG Lucas Barbosa Queiroz  Márcio Bacci da Silva 

Desgaste da ferramenta e formação de 

rebarba no microfresamento da liga de 

titânio Ti-6Al-4V 

ENG 

Lucas Fernando Ribeiro 

Chaves  

Arthur Heleno Pontes 

Antunes  

Análise Quasi-Dimensional da Combustão 

em Motores ICE utilizando a Cinética 

Química das Reações 

ENG 

Lurian Souza Vieira da 

Silva Eder Silva Costa 

Influência do material abrasivo do rebolo 

na integridade da superfície do aço vp  

atlas após a retificação plana tangencial  

ENG 

Maria Eduarda Nogueira 

Matos Marcio Ricardo Salla 

Avaliação da qualidade de água no rio 

Uberabinha e no rio Araguari 

ENG 

Mary Caroline Oliveira 

Camargos 

Camilla Miguel Carrara 

Lazzarini 

Análise e otimização do sistema de 

transporte da comunidade acadêmica da 

UFU em Monte Carmelo (MG) 

ENG 

Nadyne Talesca de 

Souza Pedro Luiz Lima Bertarini 

Análise de aspectos de robustez e 

escalabilidade em redes ópticas coerentes 

baseadas na tecnologia de acesso múltiplo 

por divisão de código (ocdma) utilizando 

amplificadores de fibra dopada a érbio 

(edfa) 

ENG Nildomar da Cruz Júnior  

Camilla Miguel Carrara 

Lazzarini 

Estudo e caracterização do tráfego da br-

365 no trecho de Uberlândia à Patos de 

Minas utilizando corsim 

ENG Vitor Lichfett Machado Cleudmar Amaral Araújo 

Desenvolvimento do protótipo de um 

banco de arremesso para o esporte 

paralímpico 

ENG 

Wagner Vicente Pereira 

Junior Rubens Gedraite 

Investigação experimental da cinética de 

remoção de depósitos de extrato de tomate 

usando reator tipo tanque agitado 

EXA 

Ana Gabriela Tomé 

Alves Fábio Augusto do Amaral 

Tratamento de efluente de biodiesel 

utilizando coagulantes e auxiliares de 

coagulação biodegradáveis com separação 

por flotação por ar dissolvido 

EXA 

Ariadne Fernandes 

Lacerda Guimes Rodrigues Filho 

Reciclagem química do caroço de manga 

mangifera indica l, variação ubá, para a 

produção de recipientes biodegradáveis. 

EXA Beatriz Cristina Moura Sonia Sarita Berrios Yana Uma  aplicação da topologia  



EXA 

Brenda Santos Dias 

Frachoni Eduardo de Faria Franca 

Estudo do mecanismo de interação entre o 

herbicida glifosato e a enzima 5-

enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintase em 

um nanobiossensor, utilizando modelagem 

molecular 

EXA Bruno Souza Zanatta Jader de Souza Cabral 

Medidas de referência para calibração da 

espectroscopia libs 

EXA 

David Luiz Oliveira 

Ramos Eduardo Mathias Richter 

Desenvolvimento de um método simples e 

de baixo custo para detecção  de diuréticos 

em bebidas energéticas a base de cafeína 

EXA Felipe Lemos Renault 

César Guilherme de 

Almeida 

Aspectos teóricos e computacionais da 

modelagem de fluxos contínuos em meios 

porosos 1D 

EXA Francisco van Riel Neto Erick Piovesan  

Estudos da fluorescência baseados na 

cinética de degradação de scaffolds 

confeccionados a partir do biopolímero 

quitosana 

EXA 

Guilherme Augusto 

Pinheiro de Paula  Eduardo de Faria Franca 

Estudo das estruturas da enzima ALS para 

verificação da importância dos cofatores 

na sua estrutura 

EXA 

Johnny Hebert Esteves 

de Queiroz Antonino Di Lorenzo 

Otimização de ganho em um protocolo 

probabilístico de emaranhamento 

EXA 

José Nogueira de Castro 

Neto Fabrício Macedo de Souza 

Estudo da solução da equação de Von 

Neumann para um sistema tripartite 

EXA Layla Giovanna Girotto Sheila Cristina Canobre 

Síntese e caracterização dos HDL’S [Ni-

Fe-NO3] e [Mg-Fe-NO3] para aplicação 

como adsorvente em meio aquoso 

EXA 

Maraiza Aparecida 

Nunes Djenaine de Souza 

Quantificação do corante artifial 

Eritrosina, utilizando métodos 

eletroanaliticos  

EXA 

Marcus Evandro 

Teixeira Souza Junior Thiago Aparecido Catalan 

Transformações de intercâmbio de 

intervalo 

EXA 

Maria Paula Camargo 

Costa 

Anielle Christine Almeida 

Silva 

Efeito da razão de nanocristais de zno/tio2 

como filtro solar 

EXA Maria Teresa Ribeiro Fábio Augusto do Amaral 

Biolixiviação por acidithioubacillus 

ferroxidans para recuperação do cobalto de 

cátodos de baterias íons lítio 

EXA 

Matheus Ferreira Do 

Amaral       

Ednaldo Carvalho 

Guimarães  

Ajuste do modelo de probabilidade da 

familia tweedie para o consumo mensal de 

energia eletrica por residência na região 

sudeste do brasil 

EXA 

Nágela de Sousa 

Machado José Waldemar da Silva 

Avaliação de imóveis a partir da regressão 

linear  múltipla 

HUM 

Alison Nascimento 

Teixeira Tulio Barbosa  

Literatura marginal no Brasil: 

aproximações com o ensino de geografia 



HUM 

Angela Gabriela Vinhal 

Ferreira Anamaria Silva Neves 

O que é ser pai? Considerações 

Psicanalíticas sobre a constituição do pai 

na família contemporânea. 

HUM Anna Laura Ferreira Edilson José Graciolli  

Pesquisa etnográfica sobre as condições de 

trabalho e vida numa usina de açúcar no 

Triângulo Mineiro 

HUM 

Bruna Luiza de Oliveira 

Timoteo  Paulo Roberto de Almeida 

Processos trabalhistas e as relações entre 

empresa, trabalhador e sindicato em 

Uberlândia: legislação, memória e 

negociação (2010-2015) 

HUM 

Carolina Ribeiro da 

Fonseca 

Ricardo Wagner Machado 

da Silveira O amor terapêutico na Redução de Danos 

HUM 

Franciele Marques 

Tolentino 

Fernando Luiz de Paula 

Santil  

Avaliação da acurácia posicional de redes 

de drenagem 

obtidas a partir de modelos srtm e aster 

com o uso dos softwares arcgis e qgis 

HUM 

Gil Marquez de Andrade 

Neto Silvia Maria Cintra Silva 

Psicologia escolar e arte em contexto de 

exclusão social: criando novos caminhos 

HUM Halyson Vieira Santos Diva Souza Silva 

Educação e tecnologia no Brasil: o 

videogame como influência a um recurso 

de aprendizado 

HUM 

Leonardo Almeida 

Moraes Zampieri Anamaria Silva Neves  

O desvelar do sujeito oculto: uma análise 

dos autos processuais nos casos de 

meninos violentados sexualmente 

HUM 

Liza Martins de Aquino 

e João Luiz Leitão 

Paravidini  João Luiz Leitão Paravidini 

Parto e vínculo entre mãe-bebê: aspectos 

psicanalíticos 

HUM 

Monique Arantes 

Ricardo 

Heila Magali da Silva 

Veiga 

A autoeficácia empreendedora no processo 

de empreender 

HUM Pâmela Teles Bonfim Alcino Eduardo Bonella 

Sobre o direito e respeito à vida em Peter 

Singer 

HUM 

Ralyson Mendonça 

Dias  

Julio Cesar de Lima 

Ramires  

Habitações irregulares e saúde ambiental 

em uberlândia: o  exemplo do 

assentamento do glória 

HUM Sofia de Freitas Costa Rodrigo Sanches Peres 

Imagem corporal em mulheres com 

fibromialgia: 

um estudo com o desenho da figura 

humana 

LLA Amanda Sousa Vieira      

Nikoleta Tzvetanova 

Kerinska 

O conceito de ‘artificial’ em projetos de 

arte computacional:  

o enigma do comportamento inteligente  

LLA 

Guilherme Luiz Barbosa 

de Almeida                   

Celso Luiz de Araujo 

Cintra 

Afinações e temperamentos: reflexões 

sobre suas aplicações na música 

instrumental ocidental do século XX 

LLA 

Helda Maria Falcão de 

Góis 

Daniel Padilha Pacheco da 

Costa 

Tradução e estudo do Hq The Big Thunder 

Mountain Railroad 

LLA Igor Soares Freitas Pedro Malard Monteiro A escrita criativa no âmbito digital 



LLA 

Marcus Vinícius Lessa 

de Lima 

Marisa Martins Gama-

Khalil 

Percursos do insólito em alegria breve e 

estrela polar, de Vergílio Ferreira 

LLA 

Mateus Mariano Duarte 

Marques Carla Viera Nunes Tavares 

De aluno a professor: um jogo de 

identificações 

LLA 

Raabe Michele Nunes da 

Rocha 

Maria do Perpétuo Socorro 

Calixto Marques 

Espaço teatral em autos medievais e teatro 

clássico (século XVII e XVIII). 

LLA Rayanne Silva Barbosa 

Igor Antônio Lourenço da 

Silva 

Apresentação do discurso na obra The 

picture of Dorian Gray e em duas de suas 

traduções para o português 

SAP 

Ariovaldo Alves Cruz de 

Figueiredo Sandra Aparecida Cardozo 

Mudanças na política externa da rússia: 

atuação de uma potência regional no 

espaço pós-soviético 

SAP 

Bárbara Emanuelle 

Rizza Sirlei Lemes  

Identificação do sistema contábil brasileiro 

com base nas escolhas contábeis em IFRS. 

SAP 

Camila Maria de 

Oliveira Márcia Freire de Oliveira 

A economia solidária como determinante 

na trajetória profissional de seus 

participantes: um estudo multicasos no 

setor de reciclagem de Uberlândia 

SAP 

Caroline Elisabeth Leme 

Mantoan Rosana Aparecida Ribeiro 

Segregação ocupacional no mercado de 

trabalho mineiro no período 2005-2014  

SAP 

Fernanda Kelly Silveira 

Rodrigues Cássio Garcia Ribeiro 

A política de compras governamentais e o 

offset na indústria de defesa brasileira: 

estudo do caso do KC-390 

SAP Gabriel Bes da Rosa 

Pedro Henrique de Moraes 

Cícero 

Política externa como política pública: 

uma análise da frente 

neodesenvolvimentista 

SAP José Lucas Lara de Melo Janaína Maria Bueno 

Competência intercultural e inteligência 

intercultural - diferenças e semelhanças 

entre estes conceitos na produção 

acadêmica de estudos organizacionais 

interculturais 

SAP Julia Facchini Aguinaldo Alemar 

O sistema internacional de proteção dos 

direitos humanos e a conjuntura atual das 

migrações internacionais 

SAP 

Kellen Priscila Ferreira 

Alves 

Giovanna Teixeira Damis 

Vital 

Projeto sustentável para a cidade de 

uberlândia: panorama ambiental setor 

oeste de Uberlândia (MG) – parte II 

SAP Laísa Maiana Araújo 

Pedro Henrique Evangelista 

Duarte 

Superpopulação relativa e marginalidade 

social no Brasil: um estudo do desemprego 

estrutural no período 1960 – 1980 

SAP Marina Carvalho Lopes Wolfgang Lenk 

Nação e nacionalismo – uma revisão 

bibliográfica 

SAP Rafaela Sarri Silva Haroldo Ramanzini Junior 

Inserção regional da África do Sul: análise 

da política externa sul-africana e seu papel 

na união africana 



SAP 

Roberta Maria Botelho 

Bevilacqua 

Débora Figueiredo 

Mendonça do Prado 

Possibilidades e desafios para a inserção 

internacional de Uberlândia:  

um estudo de caso a partir da imigração 

haitiana no município  

SAP 

Thaine Nunes Poli 

Assunção 

Giovanna Teixeira Damis 

Vital 

Projeto sustentável para a cidade de 

Uberlândia (MG) 

panorama ambiental do setor oeste 

SAP 

Yasmin Iara Ferreira 

Veloso Janaína Maria Bueno 

As estratégias e o papel das empresas de 

agronegócios de Uberlândia na cadeia 

produtiva da carne bovina 

SAÚ Adel Jorge El Rassi  

Fabiano Ricardo de Tavares 

Canto  

Trauma raquimedular por armas de fogo: 

frequência, tratamento e evolução de casos 

ocorridos no HC - UFU 

SAÚ Agnes Ramos Guirelli Lilian Ramiro Felicio 

Força da Musculatura do Quadril está 

relacionada ao desempenho do teste Y-

Balance em jogadoras de voleibol amador 

SAÚ 

Allyne Jorcelino Daloia 

de Carvalho 

Veridiana Resende Novais 

Simamoto 

Caracterização química da dentina humana 

cariada e irradiada in vivo 

SAÚ Amanda Pedrosa Silva Gisele Rodrigues da Silva 

Influência da concentração do peróxido de 

hidrogênio no clareamento dentário em 

dentes de diferentes idades 

SAÚ 

Anne Francielly Araújo 

Faria 

Camilla Christian Gomes 

Moura 

Avaliação em Micro-CT e microdureza da 

dentina com métodos de limpeza após 

alívio do canal radicular obturado com 

cone único 

SAÚ 

Daniella Mendonça 

Marçal 

Luís Henrique Araújo 

Raposo 

Caracterização de materiais restauradores 

odontológicos indiretos após diferentes 

protocolos de acabamento e polimento 

SAÚ 

Danielly Davi Correia 

Lima 

Guilherme de Araújo 

Almeida 

Determinação das características 

psicossociais e dentárias e de indivíduos 

acometidos por trauma 

SAÚ 

Deborah Segalla Vieira 

Nascimento  Ana Elisa Madalena Rinaldi 

Fatores associados ao aleitamento materno 

exclusivo em crianças atendidas em um 

ambulatório de pediatria de um hospital 

universitário 

SAÚ Felipe Graça Andrade Veridiana Resende Novais 

Impacto da radioterapia na composição 

química e propriedades mecânicas na 

região cervical da dentina humana  

SAÚ 

Fernanda Rossi de 

Moura Ana Elisa Madalena Rinaldi 

Fatores associados ao aleitamento materno 

exclusivo em crianças atendidas em um 

ambulatório de pediatria de um hospital 

universitário 

SAÚ Gabriel Martins Flávio 

Guilherme Gularte de 

Agostini 

Estudo da micro lesão muscular em 

exercício resistido e sua relação com a 

amplitude de movimento 



SAÚ 

Gabriela Maria da Costa 

Ferreira 

Angelica Lemos Debs 

Diniz 

Complicações puerperais maternas em 

partos ocorridos no Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal de Uberlândia (HC-

UFU) 

SAÚ 

Geovanna Hiroko de 

Carvalho Fuzimoto 

Cristiano Lino Monteiro de 

Barros  

Efeitos de diferentes intensidades de 

aquecimento sobre o desempenho e 

respostas fisiológicas em corrida até a 

fadiga em esteira 

SAÚ Graziely Borges Oliveira Murilo de Sousa Menezes 

Influência das variações durante a 

confecção de amostras em ensaio 

mecânico de microcisalhamento 

SAÚ 

Isabella Pavarine de 

Souza Valeria Nasser Figueiredo 

Influência das orientações de enfermagem 

n o pós-operatório de  

cirurgia cardíaca na evolução da ferida 

cirúrgica 

SAÚ Jéssica Luisa Silva Valéria Nasser Figueiredo 

Avaliação do cuidado para o pós-

operatório de cirurgia cardíaca 

SAÚ João Vítor Goulart Carlos José Soares 

 Construção e validação laboratorial de 

dispositivo de padronização do metodo 

radiográfico para análise de radiopacidade 

dos materiais restauradores 

SAÚ Karen Katlein Dolenkei 

Juliana Pereira da Silva 

Faquim 

Quantificação dos teores de flúor na água 

de abastecimento público de Uberaba-MG 

baseado no sistema de heterocontrole 

SAÚ Ludimila Lemes Moura 

Juliana Pereira da Silva 

Faquim 

Análise da concentração de flúor na água 

de abastecimento público de patos de 

Minas-MG: heterocontrole e comparação 

com controle operacional  

SAÚ Marcos Azevedo 

Tânia Maria da Silva 

Mendonça 

Análise psicométrica do Domínio Impacto 

da Dor do PROMIS® (1.0) para a língua 

portuguesa, segundo a Teoria Clássica de 

Testes (TCT) 

SAÚ 

Maria Luiza Nunes 

Gentil 

Helena Borges Martins da 

Silva Paro 

Práticas relacionadas ao parto realizadas 

no hospital de clínicas de Uberlândia no 

período de 2013 a 2014 

SAÚ 

Maria Tereza Hordones 

Ribeiro Carlos José Soares 

Desenvolvimento e validação 

experimental de dispositivo para avaliar 

trincas por meio do método de 

transiluminação dental 

SAÚ 

Mariana de Gregório 

Faria 

Vanessa Santos Pereira 

Baldon 

Avaliação das taxas de cesáreas e suas 

complicações no hospital de clínicas da 

UFU no período de janeiro/2013 a 

dezembro/2015 

SAÚ Nuryê Rezende Prisinoto Sérgio Vitorino Cardoso 

Sangue e saliva de pacientes com 

insuficiência renal crônica em 

hemodiálise: investigação de alterações 

bioquímicas e do paratormônio 



SAÚ 

Rafael Antônio Velôso 

Caixeta 

Gabriella Lopes de Rezende 

Barbosa 

Avaliação dos Erros Radiográficos na 

Clínica Integrada da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de 

Uberlândia 

SAÚ Yahn Rezende de Abreu 

Efigenia Aparecida Maciel 

de Freitas 

Satisfação de parturientes e puérperas em 

relação aos cuidados dispensados durante 

o parto realizado em um hospital 

universitário 

 

 

 

 

Trabalhos de Iniciação Científica e Tecnológica 

4ª sessão: 24/11: das 13h às 18h 
 

ÁREA ALUNO ORIENTADOR TÍTULO TRABALHO 

AGR 

Caroline Luisa Borges 

Livorato  

Eusimio Felisbismo Fraga 

Junior  

Desenvolvimento inicial de mudas de 

cafeeiro (Coffea arabica L.) submetidas a 

diferentes doses de Ascophyllum nodosum 

AGR 

Gustavo Domingues 

Braga Odair Jose Marques 

Densidade e arranjos populacionais para a 

cultura do milho no Alto Paranaíba, MG  

AGR 

Renato Aurélio Severino 

de Menezes Freitas e 

José Pedro Nascimento 

Neto  Regina Maria Quintão Lana 

Produtividade e qualidade bromatologica 

da urochloa sp. em sistemas silvipastoris 

no segundo ano de aplicação 

BIO Ana Cláudia Borges Luciana Karen Calábria  

Variações nos perfis antropométrico, 

lipídico, glicêmico e de pressão arterial de 

estudantes universitários após um ano de 

curso 

BIO 

Ana Laura Fonseca 

Aguiar Lucas Matheus da Rocha 

Levantamento palinotaxonomico de 

angiospermas no parque municipal do 

goiabal 

BIO Felipe Ferreira Naves 

Marcelo Henrique Ongaro 

Pinheiro 

Fitossociologia de comunidade arbustivo-

arbórea de um cerradão localizado na 

região do Triângulo Mineiro 

BIO 

Filipe Miranda 

Bernardes 

Daniela Cristina Oliveira 

Silva 

Avaliação eletromiográfica em pacientes 

portadores de hanseníase com quadro de 

neuropatia periférica 

BIO 

João Lucas Gomes 

Costa  Enyara Rezende Morais 

Bioprospecção in silico de peptídeos 

antimicrobianos vegetais contra o fungo 

patogênico Aspergillus fumigatus  



BIO 

João Vitor Marani 

Amaral Lucas Matheus da Rocha 

Levantamento palinotaxonômico do 

campus Pontal da Universidade Federal de 

Uberlândia  

BIO Julia Hass  Lucas Matheus da Rocha 

Levantamento dos grãos de pólen de ipês, 

no município de Ituiutaba (MG) 

BIO Juliana Fontanesi 

Kátia Gomes Facure 

Giaretta 

Itens alimentares consumidos por 

mamíferos silvestres de médio e grande 

porte encontrados atropelados no pontal do 

Triângulo Mineiro, no bioma cerrado 

BIO 

Kenneri Cezarini 

Hernandes Alves Juliana Aparecida Povh 

Atividade antioxidante de Plectranthus 

amboinicus (LOUR.) SPRENG. 

(LAMIACEAE)  

BIO 

Luís Fernando Rocha 

Oliveira Robson José Oliveira Júnior 

Avaliação da atividade 

citotóxica/genotóxica in vitro do complexo 

metálico derivado do cobre II 

[Cu(BTACl)(phen)ClO4] em Erlich e 

NIH-3T3 (fibroblasto). 

BIO Luisa Rodrigues Benfatti Jonny Yokosawa 

Dengue viruses 1, 3, and 4 detected in a 

pool of aedes larvae collected in a single 

location in Uberlândia 

BIO Natã Borges Costa Alexandre Antônio Vieira 

Tratamento com ômega-3 nas respostas 

cardiovasculares 

produzidas pela ativação do 

quimiorreflexo em ratos com sepse 

BIO Priscila Silva Ribeiro Enyara Rezende Morais 

Avaliação da atividade inibitória de 

extratos vegetais das plantas do cerrado 

Campomanesia adamantium E Caryocar 

brasiliensis sobre o fungo patogênico 

Aspergillus fumigatus  

ENG 

Daniel de Oliveira 

Ferreira Elise Saraiva 

Desenvolvimento de um software para 

dimensionamento de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica no 

Brasil 

ENG Flávio Túlio de Lima Elise Saraiva 

Sistema autônomo de sensoriamento e 

controle de umidade de concretos em 

processo de cura 

ENG Isabela Silva Rodrigues   Líbia Diniz Santos 

Produção de etanol utilizando cepas de 

Saccharomyces cerevisiae de 

características floculantes 



ENG Rafael da Cunha Tomais João Batista Destro Filho 

Criação de banco de dados de 

eletroencefalografia (eeg) tomado sobre 

indivíduos sãos 

EXA 

Amanda Gonçalves da 

Silva Diego Leoni Franco 

Modificação de eletrodos com ácido 4-

mercaptofenilácetico para o 

desenvolvimento de biossesores 

enzimáticos aplicados na área alimentícia  

EXA 

Andréia Cristina da 

Silva Anizio Marcio Faria 

Caracterização cromatográfica de uma 

fase estacionária baseada na imobilização 

térmica de peo-pdms sobre sílica 

aluminizada para clae 

EXA Iara Pereira Soares  Diego Leoni Franco 

Modificação de eletrodos com material 

polimérico derivado de ácido 4-

hidróxibenzóico para construção de sensor 

da enzima fosfatase alcalina 

EXA 

Luis Fernando Vieira da 

Silva Edmar Isaías de Melo 

Biocarvão produzido a partir de resíduos 

do fruto do cafeeiro como condicionador 

de substratos para produção de mudas de 

alface 

EXA 

Uelson Sabino da Silva 

Filho  Edmar Isaías de Melo  

Avaliação da variabilidade espacial de 

polissacarídeos totais, condutividade 

elétrica e ph do solo 

EXA 

Verônica dos Santos 

Gama Anizio Marcio Faria 

Desenvolvimento de uma nova fase 

estacionária baseada na imobilização 

térmica do 

poli(glicidoxipropilmetilsiloxano) sobre 

sílica para clae 

HUM 

Acacio Mariano Ferreira 

Neto Jussara dos Santos Rosendo 

Mapeamento do estágio de degradação das 

pastagens na Microrregião de Ituiutaba-

MG  

HUM Adriele Dias Bernadelli Antonio de Oliveira Jr 

Impactos sócio-econômicos da 

implantação do campus pontal no bairro 

Tupã, Ituiutaba, MG: a dinâmica do 

mercado imobiliário 

HUM Alyssa Magalhães Prado 

João Fernando Rech 

Wachelke 

A questão autoritária na atualidade 

brasileira 

HUM Bruna Alves Schievano  Tommy Akira Goto 

Estudo fenomenológico empírico-

hermenêutico sobre os motivos e a 

motivação:  a busca de homens por 

profissionais do sexo. 

HUM Cecília Mussa Malvezzi 

Leda Pedro Correia 

Miyazaki 

Estudo dos principais impactos ambientais 

na bacia hidrográfica do córrego do São 

José – Ituiutaba/MG 



HUM Dayane Rodrigues Silva Cláudia Wolff Swatowiski 

Religiosidade e acadêmia: um estudo sobre 

o perfil e a trajetória de alunos de 

Psicologia da UFU 

HUM 

Elaine Aparecida da 

Fonseca Tavares  Antonio de Oliveira Jr 

Impactos sócio-econômicos da 

implantação do campus pontal no bairro 

Tupã, Ituiutaba, MG: os territórios sociais 

HUM 

Emmeline Aparecida 

Silva Severino Gerusa Moura Gonçalves 

Conhecendo a qualidade ambiental dos 

conjuntos habitacionais construídos a 

partir do programa minha casa minha vida, 

Ituiutaba/MG 

HUM Isabel Paula Souza  Ângela Maria Soares 

Potencialidades e fragilidades ambientais 

aplicados a agricultura familiar na 

comunidade rural olhos d'água município 

de Uberlândia – MG 

HUM 

Jaqueline Barros 

Rodrigues  

Maria Simone Ferraz 

Pereira Moreira Costa 

Influências da avaliação externa na prática 

pedagógica de professoras dos anos 

iniciais  

HUM João Victor Freitas Silva 

Leda Correia Pedro 

Miyazaki 

A expansão territorial urbana e seus 

impactos sobre os Compartimentos 

Geomorfológicos da Bacia Hidrográfica 

do Córrego Pirapitinga, Ituiutaba – MG 

HUM 

Jonathan Fernando 

Costa Alves 

Leda Correia Pedro 

Miyazaki 

Monitoramento de feição erosiva no 

parque do goiabal localizado na zona 

urbana de Ituiutaba/MG 

HUM 

Laiane Cristina de 

Freitas Rildo Aparecido Costa 

Avaliação da qualidade dos sedimentos do 

ribeirão são 

lourenço (Ituiutaba - MG) e propostas para 

a elaboração de um 

plano de manejo e gestão da bacia 

HUM Larissa Moreira Ribeiro Valéria Moreira Rezende 

Investigação das políticas de formação 

continuada e interferência no trabalho 

docente: ações do pacto nacional de 

fortalecimento do ensino médio nas 

escolas de Ituiutaba-MG 

HUM 

Marcondes Queiroz 

Barcelos 

Gabriel do Nascimento 

Guimarães 

Web mapa do campus Monte Carmelo 

utilizando api do google maps 



HUM 

Maria Cristina Moreira 

Penna 

Leda Correia Pedro 

Miyazaki 

Estudo dos principais impactos ambientais 

na bacia hidrográfica do Córrego do 

Carmo – Ituiutaba/MG 

HUM 

Mariana dos Santos 

Pelegrini 

Fernando Luiz de Paula 

Santil  

Aplicação de geotecnologias para auxílio 

na administração do cemitério municipal 

de Monte Carmelo – MG 

HUM Marina Franco Fratari Patrícia Francisca de Matos  

As tramas sócioespaciais da cana-de-

açucar na microrregião de Ituiutaba (MG) 

HUM Matheus Alfaiate Borges Roberto Barboza Castanho 

A metamorfose da produção agrária na 

microrregião geográfica de Ituiutaba nos 

anos de 1970 a 2010 

HUM 

Matheus Eduardo Souza 

Teixeira Roberto Barboza Castanho 

A metamorfose do espaço agrário na 

microrregião geográfica de Ituiutaba nos 

anos de 1970 a 2010 

HUM 

Monalisa Lopes dos 

Santos Coelho 

Betânia de Oliveira Laterza 

Ribeiro 

A revista de ensino em Minas Gerais (1925 

a 1930): instruções para o ensino e a 

postura da professora primária 

HUM 

Natália Caroline Silva 

Nery Anderson Pereira Portuguez 

Dinâmicas socioambientais e econômicas 

do meio rural: um estudo de caso da bacia 

hidrográfica do Córrego Santa Rita ( 

Ituiutaba- MG) 

HUM Raissa de Brito Braga  Renata Fabiana Pegoraro  

A primeira internação psiquiátrica como 

recurso no itinerário terapêutico de pessoas 

em sofrimento psíquico grave 

HUM 

Silvanio de Cássio da 

Silva 

Leda Correia Pedro 

Miyazaki 

Caracterização do processo de apropriação 

do relevo nos bairros Nova Ituiutaba i,ii,iii 

e iv de Ituiutaba-MG 

HUM 

Suellen Batista dos 

Santos Parreira Vitor Koiti Miyazaki 

Um estudo sobre comércio e consumo em 

Ituiutaba/MG por meio das lojas de 

conveniência: contribuição para a análise 

da morfologia urbana  

HUM Tatiane Regina da Siva 

Leda Correia Pedro 

Miyazaki 

Aplicação de técnicas de mapeamento da 

vulnerabilidade ambiental no município de 

Ituiutaba, MG 

HUM 

Thatyere Pereira dos 

Santos 

Maria Aparecida Augusto 

Satto Vilela 

Processo de ensino-aprendizagem: 

reflexões sobre as práticas educativas em 

espaços não escolares 



HUM 

Vanessa Santana Vieira 

Santos Boscolli Barbosa Pereira 

Avaliação ecotoxicológica de larvicida 

empregado no controle de Aedes aegypti 

(Linnaeus, 1762) (Diptera: Culicidae) 

HUM Vanessa Santos Pereira  Carlos Roberto Loboda  

Acessibilidade e os múltiplos usos dos 

espaços públicos na cidade de Ituiutaba - 

MG 

HUM 

Victor Matheus da Cruz 

de Carvalho Roberto Barboza Castanho 

A cartografia temática na representação do 

cenário agropecuário da microrregião 

geográfica de Ituiutaba – MG  

SAP Gabriela de Oliveira Flander de Almeida Calixto 

Mulheres vitimadas: violência e segurança  

no âmbito da política pública de proteção à 

mulher na cidade de Uberlândia-MG 

SAP 

Luciene Aparecida 

Pereira Gonçalves  Soraia Veloso Cintra 

Igualdade de gênero e empoderamento das 

mulheres: a mulher e o mercado de 

trabalho nas indústrias frigorifícas  de  

Ituiutaba-MG 

SAP Rodolfo Buzzulini Alessandro Gomes Enoque 

Representações Sociais do Trabalho de 

"Care" na Cidade de Ituiutaba/MG 

SAÚ Andressa Reis Costa Bruno Rodrigues Reis 

Implementação tecnológica 

computacional para escolha de cor e 

mapeamento em restaurações com resina 

composta  

SAÚ 

Jéssica Fernanda Sena 

Bonvicini  Ana Paula Turrioni 

Efeito da irradiação do LED vermelho na 

modulação do estresse oxidativo e 

viabilidade de células pulpares de dentes 

decíduos. 

SAÚ Mariana Luisa Nogueira Jadiane Dionísio 

Uso do método bobath em pacientes com 

paralisia cerebral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabalhos de Iniciação Científica do Ensino Médio 

EM e IC-Jr 

2ª sessão: 23/11: das 13h às 18h 

 

ÁREA ALUNO ORIENTADOR TÍTULO TRABALHO 

AGR 

Ellen Cristina Costa 

Nogueira  Danielly Ribeiro 

da Silva  

Evandro de Abreu 

Fernandes 

Coeficiente de digestibilidade de 

nutrientes em dietas de galinhas 

poedeiras com diferentesníveis de 

inclusão do calcário granulado 

SAP 

Giselly Aparecida de Oliveira 

Rei e Sabrina Faria de Brito Cândice Lisbôa Alves Constituição na escola 

LLA 

Isabela de Carvalho Cruz e 

Thaís de Carvalho Cruz  Cristiane C. de Paula Brito 

Discurso e (in)visibilidade: a 

construção da informação na mídia 

BIO Mikaelle Maria Alves Garcia 

Maria José da Costa 

Gondim 

Organização de uma coleção 

didática de zoologia em uma Escola 

Estadual de Uberlândia-MG. 

HUM 

Jazy Aparecida Lopes Borges 

e Ketelen Vieira Lopes Costa  

Lorraine Possamai Salvador 

Azevedo  

Economia solidária no Brasil (2002-

2017) 

BIO 

Amanda Luiza Pereira de 

Souza  

Celene Maria de Oliveira 

Simões Alves  

Interface entre Universidade e 

Ensino Médio: uma estratégia para 

transformar informações em 

conhecimento 

BIO Luana Fernandes Costa 

Celene Maria de Oliveira 

Simões Alves  

Interface entre Universidade e 

Ensino Médio: uma estratégia para 

transformar informações em 

conhecimento 

HUM Lucas Guimarães Vilela Anderson Pereira Portuguez 

A produção agrícola na bacia do 

Córrego dos Baús  (Ituiutaba/MG) 

HUM Colignon Freitas Junio Anderson Pereira Portuguez 

A saúde na bacia do Córrego dos 

Baús - Ituiutaba/MG 

 

 

 

Trabalhos de Iniciação Científica do Ensino Médio 

EM e IC-Jr 

4ª sessão: 24/11: das 13h às 18h 
 

ÁREA ALUNO ORIENTADOR TÍTULO TRABALHO 

EXA Ially Alves Batista Pereira 

Tânia Maria Machado de 

Carvalho 

Teoria dos grafos : Árvores parciais 

de custo mínimo. 

EXA Juliane Cristine Cruz Martins 

Tânia Maria Machado de 

Carvalho 

Grafos: problemas de menor 

percurso. 

 

 

 

  



Trabalhos do  Programa de Educação Tutorial (PET/UFU) 

1ª sessão: 23/11: das 08h às 13h 

 

 
GRUPO 

PET  ESTUDANTE TUTOR TÍTULO 

PET 

Ciências 

Sociais 

Bárbara Stefanie Borges 

Araujo Márcio Ferreira de Souza 

 Auxilio creche: o perfil das mães da 

Universidade Federal de Uberlândia 

PET 

Ciências 

Sociais Érika de Freitas Arvelos Marcel Mano 

 Entre o signo e os significados: 

xamanismo ameríndio e 

 o neo xamanismo na sociedade 

contemporânea 

PET 

Ciências 

Sociais Fernanda Luzia da Cruz Claudia Wolff Swatowiski 

 Igreja Cristã Contemporânea de Belo 

Horizonte: estudo sobre uma igreja 

evangélica inclusiva 

PET 

Ciências 

Sociais Gabriela Castro Alves 

Antonio Petean e Mônica 

Abdala 

  

Sob um olharbBiocultural, uma análisen na  

Ecovila Tibá – São Carlos/Sp 

PET 

Ciências 

Sociais Larissa Godoi  Pereira Patrícia Villen 

 Além do que se vê: uma análise 

sociológica sobre a imigração haitiana em 

Uberlândia 2016-2017 

PET 

Ciências 

Sociais 

Lívia Maria Borges 

Nogueira 

Luciano Senna Peres 

Barbosa 

 Republicas estudantis de Ouro Preto:  

o dinamismo da instituição e sua relação 

com jovens moradores 

PET 

Economia 

Cairo Humberto da Cruz 

Sousa 

Ana Paula Macedo de 

Avellar 

 Indústria de defesa: sua dinâmica e 

comportamento dos principais atores 

PET 

Economia Henrique Alves Souza Germano Mendes de Paula 

Competividade da indústria siderurgica 

brasleira a partir dos anos 2000: um estudo 

da sua competitivdade e seus desafios 

PET 

Economia 

Iago Cardoso Fernandes 

Morais Ana Maria de Paiva Franco  

Análise da relação entre gastos em 

desporto e lazer  e educação no estado de 

Minas Gerais 

PET 

Economia 

Maria Carolina do 

Amaral Couto Ana Maria de Paiva Franco 

Análise da evolução da pobreza e 

desigualdade de renda no estado de Minas 

Gerais 

PET 

Economia Nicolas Cáiron Tomaz Arlete Maria da Silva Alves 

Acesso aos serviços de saneamento básico 

no Brasil 2002-2015: uma abordagem a luz 

dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável 

PET 

Economia 

Sarah Cristina Ribeiro 

Ferreira 

Pedro Henrique Evangelista 

Duarte 

 Impactos da reforma da previdência sobre 

a questão de gênero: uma avaliação 

preliminar 

PET 

Estatística  Bárbara Cunha da Silva 

Maria Imaculada de Sousa 

Silva 

Reamostragem bootstrap na estimação da 

probabilidade de concluir o curso de 

estatística em 5 ou 6 anos. 

PET 

Estatística  

Diansley Raphael dos 

Santos Peres 

Ednaldo Carvalho 

Guimarães 

 Comportamento do consumo total não 

residencial de água tratada na cidade de 

Uberlândia-MG no perídodo de 2011 a 

2015 

PET 

Estatística  Erika Eunizia Nunes 

Ednaldo Carvalho 

Guimarães 

Comportamento espacial e temporal do 

IDEB-MG avaliado por meio da krigagem 

indicatriz 

PET 

Estatística  Julia Naves Rodrigues Janser Moura Pereira 

Ajuste de modelo de regressão linear  via 

bootstrap 



PET 

Estatística  Letícia dos Santos Silva 

Maria Imaculada de Sousa 

Silva 

Estatísticas do Programa de Aceleração do 

Crescimento do Governo Federal 

Brasileiro 

PET 

Estatística  

Luiz Matheus Barbosa 

Santos 

Maria Imaculada de Sousa 

Silva 

Modelo de séries temporais na análise da 

série de produção de automóveis no Brasil 

PET 

Estatística  

Tiago Rosa Marques 

Soares José Waldemar da Silva 

Determinação do índice de satisfação dos 

estudantes da  Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) quanto à infraestrutura 

dos campi 

PET 

Geografia 

UDI Amanda Silva Almeida 

Mirlei Fachini Vicente 

Pereira 

As ocupações urbanas na mídia local: uma 

análise das notícias e dos comentários 

sobre as ações dos sem-teto em Uberlândia 

- MG 

PET 

Geografia 

UDI Beatriz Bicalho Rosselvelt José Santos 

 O espaço urbano de  Uberlândia 

representado a partr do pixo e do grafite 

PET 

Geografia 

UDI Gabriel Palucci Rosa Guilherme Resende Corrêa 

 O Solo como instrumento para o 

Planejamento Urbano 

PET 

Geografia 

UDI Vítor Oliveira Gregolate 

Mirlei Fachini Vicente 

Pereira 

 A expansão dos condomínios fechados 

horizontais na zona sul do município de 

Ribeirão Preto e no distrito de Bonfim 

Paulista 

PET 

Letras Bruno Drighetti 

Elisete Maria de Carvalho 

Mesquita 

As funções desempenhadas pelos 

operadores argumentativos “só que” e 

“então” em contextos de realização orais e 

escritos 

PET 

Letras 

Leonardo Giamarusti 

dos Santos Eliane Silveira 

 Teoria morfológica: os (des)encontros 

entre saussurianismo e estruturalismo 

linguístico 

PET 

Matemátic

a UDI 

Caroline Rosa Ribeiro 

Barra Jean Venato Santos Introdução a Teoria do Caos 

PET 

Matemátic

a UDI 

Christopher Silva 

Aguiar Germano Abud 

Criptossistemas Baseados em Cifras 

Simétricas 

PET 

Matemátic

a UDI Elis Coimbra de Moura Elisa Regina dos Santos Espaços métricos e espaços topólogicos 

PET 

Matemátic

a UDI Gisele Andrade Lemos Alessandro Alves Santana 

Resolução numérica via método dos 

volumes finitos de um modelo 

unidimensional para escoamento miscível 

em meios porosos 

PET 

Matemátic

a UDI Luísa Andrade Martins Luísa Andrade Martins 

 Métodos de somabilidade e o teorema de 

TOEPLITZ 

PET 

Matemátic

a UDI Matheus Manoel Dantas Cícero Carvalho 

Determinando os parâmetros dos códigos 

cartesianos afins com as bases de 

GRÖBNER 

 

 

 

 

 

 



Trabalhos do  Programa de Educação Tutorial (PET/UFU) 

2ª sessão: 23/11: das 13h às 18h 

 

 
GRUPO  

PET  

ESTUDANTE TUTOR TÍTULO 

PET 

Agronomia 

Monte 

Carmelo 

Caio Fernandes dos 

Reis 

 Éverson Reis Carvalho Hidrogel com diferentes tipos de 

fertilizantes e seus efeitos sobre a soja 

PET 

Agronomia 

Monte 

Carmelo 

William Eduardo dos 

Reis Martins 

Gleice Aparecida de Assis  Comportamento vegetativo e produtivo 

de cafeeiro nas condições do Cerrado 

Mineiro 

PET 

Agronomia 

UDI 

Athos Gabriel 

Gonçalves 

Nascimento 

Lísias Coelho Inoculação e avaliação da resistência de 

genótipos  

de soja A Sclerotinia sclerotiorum 

PET 

Agronomia 

UDI 

Giovanna Resende 

Borges 

Alison Talis Martins Lima Detecção de dois hotspots de 

recombinação em genomas do Turnip 

mosaic virus 

PET 

Agronomia 

UDI 

Ígor Araujo Menezes 

de Avila 

Sandro Manuel Carmelino 

Hurtado 

Agricultura de precisção aplicada ao 

controle de plantas infestantes 

PET 

Agronomia 

UDI 

Marcos Matheus 

Nakamura de Jesus 

Larissa Barbosa de Sousa Importância relativa dos caracteres para 

estudos de divergência genética no 

algodoeiro de fibra marrom 

PET 

Agronomia 

UDI 

Matheus Rodrigues 

Martins 

Larissa Barbosa de Sousa Método de imersão em ácido oxálico para 

avaliação da resistência de genótipos de 

algodoeiro ao mofo branco 

PET 

Agronomia 

UDI 

Thatiane de Sousa 

Paiva 

Reginaldo de Camargo Lodo de esgoto higienizado na adubação 

da cultura do sorgo ( Sorghum bicolor L.) 

PET 

Educação 

Física 

Clemilde Clara de 

Sousa 

Marina Ferreira de Souza 

Antunes 

Educação física: motivos dessa escolha 

profissional 

PET 

Educação 

Física 

Eliseu Bezerra 

Caputo Junior 

Solange Rodovalho Lima Atividade física para pessoas com 

transtorno do espectro do autismo 

PET 

Educação 

Física 

Ludimila Ferreira 

Gonçalves 

Guilherme Morais Puga Analise da capacidade funcional de 

idosas praticantes de dança: estudo piloto 

PET 

Educação 

Física 

Mariana Luiz de Melo Solange Rodovalho Lima Psicomotricidade para pessoa com 

paralisia cerebral 

PET 

Educação 

Física 

Rhyllare Lucilla 

Alves Moreira 

Sergio Inácio Nunes Atletismo: demanda e relavância de multi 

profissionais por atletas de alto 

rendimento de Minas Gerais 

PET 

Educação 

Física 

Victor Hugo 

Vilarinho Carrijo 

Guilherme Morais Puga Marcadores de obesidade e adiposidade 

abdominal em praticantes de atividade 

fisica no parque no parque do sabiá em 

Uberlândia-MG 

PET 

Medicina 

Bárbara Noronha De 

Barcelos Mendonça 

Helena Borges Martins Da 

Silva Paro 

Mortalidade Materna no Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal de 

Uberlândia 

PET 

Medicina 

 Letícia da Silva 

Alves 

Carlos Henrique Martins 

da Silva 

Erros de prescrição de medicamentos na 

perspectiva de médicos 



PET 

Medicina 

Cárita Lopes Macêdo Mariana Hasse. Comparativo do conhecimento de 

homens e mulheres da região de              

Uberlândia-MG sobre métodos 

contraceptivos  

PET 

Medicina 

Caterina Beatriz 

Grassi Leonardi 

Francisco Cyro Prado 

Filho 

 Análise de Linfonodo Sentinela em CA 

de Endométrio e Colo Uterino em 

Pacientes do Hospital de Clínicas da UFU 

PET 

Medicina 

Guilherme Vitorino 

Aguiar  

Carlos Henrique Martins 

da Silva 

 Sofrimento Moral durante o Estágio 

Obrigatório do Curso de Medicina da 

Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU) 

PET 

Medicina 

Vanessa Costa Muniz  Efigenia Aparecida Maciel 

de Freitas 

Projeto parto adequado 

indicações de cesárias - estudo 

prospectivo descritivo 

PET 

Medicina  

 Bruna Matos de 

Lima e Vitor Camilo 

de Oliveira 

Carlos Henrique Martins 

da Silva 

 Qualide de vida e sonolência diurna em 

pacientes com Síndrome de Apneia e 

Hipopneia Obstrutiva do Sono após 

avanço maxilomandibular 

PET 

Medicina  

Nathalia Paredes 

Rodrigues 

Laerte Honorato Borges 

Júnior 

O impacto econômico e social em 

familiares de pacientes dependentes de 

ventilação mecânica domiciliar 

PET 

Medicina  

Yuri Antonio Sanches 

Sato 

Carlos Henrique Martins 

da Silva 

 Educação Popular em Saúde no Distrito 

de Martinésia, Uberlândia-MG 

PET 

Medicina 

Veterinária 

Gustavo Martins 

Felix Silva 

Thaísa Reis dos Santos Ccampanha de conscientização e 

prevenção “ outubro rosa pets” no 

município de Uberlândia, Minas Gerais 

PET 

Medicina 

Veterinária 

Larissa Martins Silva Ricarda Maria dos Santos Maturação in vitro de ovócitos bovinos 

associados à nanopartículas e levitação 

magnética 

PET 

Medicina 

Veterinária 

Roger da Silva 

Borges 

Sofia Borin-Crivellenti Incidência e perfil da população canina 

afetada por doenças endócrinas na rotina 

de atendimento do hv-ufu no período de 

2012 a 2016 

PET 

Medicina 

Veterinária 

Vanessa Aparecida 

Cavalheiri 

Sofia Borin Crivellenti Incidência de cães portadores de diabetes 

melittus atendidos no Hospital 

Veterinário da Universidade Federal de 

Uberlândia nos últimos 5 anos 

PET 

Odontologia 

Ana Carolina 

Rezende Afonso 

Ludmila Cavalcanti de 

Medonça 

Avaliação in vitro do ph de géis 

clareadores dentais durante o período de 

aplicação em dente bovino 

PET 

Zootecnia 

Alessandra Carla dos 

Reis Lopes 

Janine França Uso de pedômetro para análise de 

comportamento animal 

PET 

Zootecnia 

Amanda Aparecida 

Brito 

Manoel Eduardo Rozalino 

Santos 

Morfogênese de faixas etárias de 

perfilhos de capim-marandu durante o 

período de diferimento 

PET 

Zootecnia 

Ana Caroline 

Rodrigues da Cunha 

Simone Pedro da Silva Consumo de matéria seca em novilhas 

nelore alimentadas com produtos 

oriundos da alimentação humana 

PET 

Zootecnia 

Ester Ferreira Felipe Natascha Almeida 

Marques da Silva 

Metánalise em estimativas de 

herdabilidade de idade ao primeiro parto 

e perímetro escrotal de bovinos de corte 

PET 

Zootecnia 

Fernanda Colen 

Barboza 

Janine França Comportamento de tracajás em diferentes 

ambientes 

PET 

Zootecnia 

Gabriel Corsino 

Borges 

Carina Ubirajara de Faria Eficiência alimentar em bovinos da raça 

nelore utilizando o sistema grow safe 



PET 

Zootecnia 

Paulo Arthur Cardoso 

Ruela 

Gilberto de Lima Macedo 

Júnior 

Avaliação dos metabólitos energéticos e 

hepáticos de ovinos recebendo ração 

extrusada em diferentes proporções 

volumoso:concentrado 

 

 

 

 

 

Trabalhos do Programa de Educação Tutorial (PET/UFU) 

3ª sessão: 24/11: das 08h às 13h 

 

 
GRUPO  

PET  ESTUDANTE TUTOR TÍTULO 

PET Ciência 

da 

Computação 

Bruno Paiva de 

Oliveira Rodrigo Sanches Miani 

 Estudo sobre a Qualidade de Assinaturas 

em Sistemas de Detecção de Intrusão 

PET Ciência 

da 

Computação 

Guilherme Pacheco 

de Oliveira 

Hiran Nonato e Renan 

Cattelan 

 Visualização da Informação em um 

Sistema de Tutoria Inteligente 

PET Ciência 

da 

Computação 

Gustavo Barbosa 

Barreto Rodrigo Sanches Miani 

 Avaliação Experimental da Geração de 

Alertas em Diferentes Sistemas de 

Detecção de Intrusão Open Source 

PET Ciência 

da 

Computação 

Higor Emanuel Souza 

Silva Laís Bassame Rodrigues 

 Criptografia RSA: uma abordagem 

matemática   

PET Ciência 

da 

Computação Rafael Melo Silva 

Christiane Regina Soares 

Brasil 

 Estudo sobre computação evolutiva: 

algoritmo genético aplicado ao problema 

de controle de semáforos 

PET Ciência 

da 

Computação 

Vitor Hugo Honorato 

Tiago Rita Maria da Silva Julia 

 Melhorando a Eficiência dos Algoritmos 

de Busca de Agentes Jogadores por Meio 

de Programação GPU 

PET 

Engenharia 

Biomédica 

Ana Carolina Torres 

Cresto Alcimar Barbosa Soares 

Desenvolvimento de um sistema para 

analise tridimensional de movimentos do 

corpo humano utilizando sensores inerciais 

PET 

Engenharia 

Biomédica 

Eduardo Borges 

Gouveia Alcimar Barbosa Soares 

Proposta de um índice de desempenho para 

análise de experimentos de aprendizagem 

de sequências motoras 

PET 

Engenharia 

Biomédica 

Filipe Augusto de 

Castro Oliveira 

Sérgio Ricardo de Jesus 

Oliveira 

Serious game para reabilitação motora 

utilizando sinais eletromiográficos 

PET 

Engenharia 

Biomédica 

Giovanna Cavalcanti 

Brandão Lima 

Adriano de Oliveira 

Andrade  Caixa eletrônica para medicamentos 

PET 

Engenharia 

Biomédica 

Júlia Nepomuceno 

Mello Alcimar Barbosa Soares 

Decodificação de sinais eletromiográficos 

para classificação de movimentos da mão 

PET 

Engenharia 

Biomédica 

Marryele Moniê de 

Oliveira Silva Selma Terezinha Milagre  Avaliação de tecnologias em saúde 



PET 

Engenharia 

Civil 

Ana Laura Berger de 

Oliveira 

Andrielli Morais de 

Oliveira 

Estudo preliminar de tratamento 

superficial na resistência à tração de fibras 

de malva 

PET 

Engenharia 

Civil 

Andher Paulo 

Capanema Santana  Rodrigo Pires Leandro 

Comportamento à fadiga de mistura 

asfáltica densa com                               cap 

modificado por aditivo polimérico de fonte 

renovável 

PET 

Engenharia 

Civil 

Bryan Lacerda 

Laurentino dos 

Santos  

Maria Cláudia de Freitas 

Salomão 

Teor de umidade em alvenarias de blocos 

cerâmicos 

PET 

Engenharia 

Civil Ítalo Fernandes Paula Carlos Eugênio Pereira 

 Aplicação de Modelos Chuva-Vazão no 

Sistema de Drenagem de Águas Pluviais da 

Bacia Urbana do Córrego do Óleo em 

Uberlândia/MG 

PET 

Engenharia 

Civil 

Jean Carlos 

Gonçalves Silva 

Vanessa Cristina de 

Castilho 

Otimização do peso de treliças planas 

usando a plataforma Ansys Workbench 

PET 

Engenharia 

Civil 

João Pedro Ribeiro 

Silva Paulo Cabana Guterres 

 Análise e identificação de anomalias em 

revestimentos de reboco de um conjunto de 

edifícios na cidade de Uberlândia, e 

proposição de novas argamassas com vista 

à sua recuperação 

PET 

Engenharia 

Civil 

Luciano Gomes 

Nascimento Carlos Eugênio Pereira 

Modelação de cheias induzidas pelo 

rompimento hipotético da pch salto moraes 

PET 

Engenharia 

Civil 

Marcela Machado 

Costa Leila A. de Castro Motta 

A influência do teor de ar incorporado nas 

propriedades de  

concretos para aplicação em paredes 

estruturais 

PET 

Engenharia 

de Alimentos 

Igor Vieira 

Evangelista 

Rodrigo Aparecido Moraes 

de Souza 

Composição fenólica de sucos de laranja 

envasados industrialmente 

PET 

Engenharia 

de Alimentos 

Isadora Ponciano 

Almeida Marieli de Lima 

Perfil de cor e textura instrumental para 

brigadeiros de frutos do cerrado 

PET 

Engenharia 

Elétrica 

Adriano Ghenov 

Pimenta Adélio José de Moraes 

Veículo em miniatura controlado pelo 

movimento da mão 

PET 

Engenharia 

Elétrica 

Ana Cristina Cardoso 

dos Santos Luciano Martins 

 Estudo e aplicação de um motor elétrico 

linear 

PET 

Engenharia 

Elétrica Cairo Silva Siqueira Geraldo Caixeta Guimarães 

Geração distribuída de energia elétrica 

utilizando biogás de biodigestores 

instalados junto a criação de suínos e 

bovinos 

PET 

Engenharia 

Elétrica Ian Avelar Peixoto Igor Santos Peretta 

Aplicação do método do gradiente 

descendente em funções unimodais e 

multimodais 

PET 

Engenharia 

Elétrica 

Icaro Roger Quites 

Rodrigues Adélio José de Moraes 

Geração sustentável de energia alternativa 

proveniente dos ventos 

PET 

Engenharia 

Elétrica 

Leonardo Resende 

Candido 

Augusto Wohlgemuth 

Fleury Veloso da Silveira 

Modelagem e simulação de um circuito rlc 

dedicado à transmissão de energia sem fio 

PET 

Engenharia 

Elétrica 

Luiz Henrique 

Almeida Barbosa Adélio José de Moraes 

Dispositivo alternativo para o ensino de 

biologia a partir  de novas tecnologias 



PET 

Engenharia 

Elétrica 

Rafael Garcia Sousa e 

Kenji Fabiano de 

Ávila Okada e 

Camila Rodrigues 

Cardoso  Adélio José de Moraes 

 Controle de Sistemas Mecânicos de Vazão 

via Bluetooth 

PET 

Engenharia 

Elétrica 

Talles Silva 

Rodrigues Josué Silva de Morais 

Análise do desempenho dos alunos com a 

aplicação de aulas a distância 

PET 

Engenharia 

Mecânica 

Giovanna Afonso 

Torres e Camila 

Pereira Borges Alberto Arnaldo Raslan 

Enriquecimento com nióbio na superfície 

de uma liga de ti6al4v utilizando descargas 

elétricas 

 

PET 

Engenharia 

Mecânica 

Sebastiaan Willem 

Albert Scholten Edgard Lamounier Junior 

Manufatura de próteses de membros 

superiores de baixo custo através de 

técnicas de modelagem e impressão 3d   

PET 

Engenharia 

Química 

Ana Beatriz Belletti 

Lopes Aires Carla Eponina Hori 

Estudo da extração do óleo de milho em 

condições supercríticas com o uso de 

cossolventes 

PET 

Engenharia 

Química 

Bianca França de 

Oliveira Patrícia Angélica Vieira 

Adaptação de cultura mista a efluente 

contaminado por biodiesel 

PET 

Engenharia 

Química 

Fernando Pires de 

Lima Cláudio Roberto Duarte 

Comparação entre resultados 

experimentais e simulações via dem de 

tambor rotatório com suspensores 

PET 

Engenharia 

Química 

Julia Navarro 

Ranzatti Costa  

Fabiana Regina Xavier 

Batista 

 Avaliação das propriedades ópticas do 

leite como método para verificação do teor 

de gordura e detecção de adulteração 

PET 

Engenharia 

Química 

Leonardo Braga, 

Warlen Dias e Laura 

Fernandes Milani 

Marcos Antônio de Souza 

Barrozo 

Caracterização dos produtos da pirólise do 

bagaço de malte em leito fixo 

PET 

Engenharia 

Química 

Leonardo Lima de 

Carvalho e Tayná de 

Souza Carrijo 

Humberto Molinar 

Henrique Granulação do fosfogesso 

PET 

Engenharia 

Química 

Thaíse Cristina da 

Silva 

Marcos Antonio de Souza 

Barrozo 

Secagem por refractance window (rw) de 

bagaço de malte 

PET 

Sistemas de 

Informação 

Arthur Rodrigues 

Cruz e Jean Carlo 

Oliveira Santos 

Anderson dos Santos 

Rodrigues 

Easy quiz – software para geração 

automatizada de provas com questões e 

alternativas aleatóriamente distribuídas 

PET 

Sistemas de 

Informação 

Danielle Gonçalves 

Barbosa André Ricardo Backes 

Detecção de doenças oculares através de 

câmeras de celular 

PET 

Sistemas de 

Informação Lara Mondini Martins 

Elaine Ribeiro de Faria 

Paiva 

 Estudo Comparativo de Algoritmos de 

Classificação para Fluxos Contínuos de 

Dados Aplicados ao Problema de 

Reconhecimento de Atividade Humana 

PET 

Sistemas de 

Informação 

Maiza Ferreira 

Martins Rocha Rodrigo Sanches Miani 

 Avaliação experimental sobre os 

mecanismos usados porspammers para 

obter contas de e-mail 

PET 

Sistemas de 

Informação Marcelo Alves Prado André Ricardo Backes 

Detecção de doenças oculares através de 

câmeras de celular 

PET 

Sistemas de 

Informação 

Matheus Moraes 

Nunes da Silva Rodrigo Sanches Miani 

Sistema de detecção de animais para 

prevenção de acidentes em rodovias 

brasileiras – Life Protect 

PET 

Sistemas de 

Informação 

Matheus Moreira de 

Camargo André Ricardo Backes 

Detecção de doenças oculares através de 

câmeras de celular 



PET 

Sistemas de 

Informação 

Sandro Ilídio Coelho 

Oliveira Rodrigo Sanches Miani 

Estudo sobre o impacto de dispositivos iot 

em ataques ddos 

 

 

 

 

Trabalhos do Programa de Educação Tutorial (PET/UFU) 

4ª sessão: 24/11: das 13h às 18h 

 

GRUPO  PET  ESTUDANTE TUTOR TÍTULO 

PET Biologia 

Pontal 

Alexandre Junio Borges 

Araujo 

Maíra Pompeu 

Martins 

Análise filogenética do gene p53 no grupo 

dos primates com a utilização de 

ferramentas da bioinformática 

PET Biologia 

Pontal Débora Queiroz Messias 

Katia Gomes Facure 

Giaretta 

Riqueza e composição de espécies de 

mamíferos de médio e grande porte no 

bioma cerrado 

PET Biologia 

Pontal Lara Parreira de Souza 

Luciana Karen 

Calábria 

 Níveis de ferro sérico e sua correlação 

com a alimentação saudável, o etilismo e o 

imc em universitários, Ituiutaba-MG 

PET Biologia 

Pontal Mayara Yukiko Yamada 

Katia Gomes Facure 

Giaretta 

Microestrutura de pelos de mamíferos 

silvestres da região do Pontal do Triângulo 

Mineiro 

PET Biologia 

Pontal Rafael Galisa de Oliveira 

Carla Patrícia Bejo 

Wolkers 

Avaliação da eficiência de um roteiro de 

aula prática de anatomia humana aplicado 

ao curso de ciências biológicas 

PET Biologia 

Pontal 

Rafaella Rodrigues 

Santos 

Vanessa Suzuki 

Kataguiri 

Levantamento de insetos polinizadores no 

parque do goiabal (parque municipal dr. 

petrônio chaves) 

PET Biologia 

Pontal  Daniela Araújo Vilela 

Ariovaldo Antonio 

Giaretta 

O canto de anúncio de rhinella merianae 

(anura, bufonidae) com base em espécimes 

de Roraima, Brasil 

PET Biologia 

Pontal  

Leticia Clemente Olmos 

Hernandes 

Katia Gomes 

Faccure Giaretta 

 Reinventário da fauna de mamíferos de 

médio e grande porte de uma pequena 

reserva em área urbana no Pontal do 

triângulo 

PET Ciências 

Contábeis 

Daniel Roberto Ochoa 

Pinheiro 

José Marcos da 

Silva 

 Análise das estratégias financeiras das 

empresas brasileiras de capital aberto e sua 

relação com a procrastinação dos tributos à 

pagar 

PET Ciências 

Contábeis Guilherme Simões Belote 

Lísia de Melo 

Queiroz 

 Análise da classificação dos empréstimos 

e financiamentos em curto e longo prazo: 

um estudo das demonstrações 

intermediárias 

 

PET Ciências 

Contábeis 

Izaqueline Jhusmicele 

Alcântara da Silva 

Gilberto José 

Miranda e Edvalda 

Araújo Leal 

 Estratégias das Coordenações dos Cursos 

de Ciências Contábeis para Combater a 

Evasão 

PET Ciências 

Contábeis Marcella Alves da Silva 

Profª Edvalda 

Araújo Leal 

Educação financeira nas escolas públicas 

de uberlândia: fatores determinantes no 

conhecimento financeiro 

PET Ciências 

Contábeis Stefany Oliveira Silva 

Denise Mendes da 

Silva 

O impacto do reconhecimento e da 

divulgação do valor justo das propriedades 

para investimento em companhias abertas 

no Brasil 



PET Ciências 

Contábeis 

Vinícius de Carvalho 

Venâncio 

Rodrigo Fernandes 

Malaquias 

Tecnologia e planejamento financeiro 

pessoal de alunos do curso de graduação 

em ciências contábeis 

PET 

Educomunicação Camila Floro e Silva 

Adriana C. Omena 

dos Santos   

Educomunicação da teoria á pratica em 

espaços formais e não formais de ensino 

em Uberlândia e na UFU 

PET 

Educomunicação 

Caroline Aparecida 

Mendes 

Beatriz 

Correa Camargo 

A responsabilidade penal dos psicopatas 

no ordenamento jurídico brasileiro 

PET 

Educomunicação Elaíny Carmona Pereira  

Adriana C. Omena 

dos Santos   

Políticas pública/sociais e interesse 

público: o pnaes e assistência estudantil 

nas UFU 

PET 

Educomunicação 

Heloir Cristiano 

Schwaickardt 

Adriana Cristina 

Omena Santos 

A pesquisa está na rede: popularização da 

ciência UFU nas mídias 

PET 

Educomunicação 

Jhyenne Yara Gomes 

Santana 

Adriana Cristina 

Omena Santos A presença da mulher no rap nacional 

PET Geografia 

Pontal Bruno Souza Amorim 

Maria Angélica de 

Oliveira Magrini 

Geografia política e expansionismo: 

influências das teorias de ratzel no 

processo de unificação da alemanha e na 

expansão da ideologia nazista 

PET Geografia 

Pontal 

Gleice Tamires Gomes 

de Brito 

Maria Angélica 

Oliveira Magrini 

 Revisão  do Plano Diretor de 

Ituiutaba/MG: uma análise sobre a saúde 

enquanto política social no planejamento 

urbano 

PET Geografia 

Pontal Isabela de Freitas Lima 

Gerusa Gonçalves 

Moura 

 A questão da legislação ambiental no 

município de Ituiutaba-MG: uma 

abordagem preliminar a partir da gestão 

ambiental 

PET Geografia 

Pontal Juliana Cristina Oliveira 

Maria Angélica de 

Oliveira Magrini 

 A Insegurança Urbana e as práticas 

espaciais dos estudantes da UFU em 

Ituiutaba/MG 

PET Geografia 

Pontal 

Luiz André Zselics 

Torres 

Rildo Aparecido 

Costa 

Arborização influênciando no microclima 

urbano em Ituiutaba -MG 

PET História 

Pontal 

Jaqueline Aparecida 

Souza Franco 

Astrogildo 

Fernandes 

Silva Júnior 

Educação do campo: um estudo sobre a 

experiência de ensino efetivada na escola 

família rural 25 de julho. 

PET História 

Pontal Tássita de Assis Moreira 

Dalva Maria de 

Oliveira 

Patrimônio cultural: reflexões sobre a 

utilização  

da educação patrimonial em sociedade e no 

ambiente escolar 

PET História 

Pontal 

Victor Marques 

Gerolineto Fonseca 

Newman Di Carlo 

Caldeira 

A Guerra do Pacífico e a representação da 

identidade nacional boliviana 

PET Mais 

Saúde, Cultura e 

Saberes 

Matheus Costa Borges 

Janones Edileusa da Silva 

 A influência do (neo)liberalismo sobre as 

políticas sociais 

PET Mais 

Saúde, Cultura e 

Saberes 

Raildo Carvalho de 

Moura 

Julia Francisca 

Simões Moita  Pobreza causa criminalidade? 

PET Mais 

Saúde, Cultura e 

Saberes Sílvia Aparecida Campos 

Luzilene de Almeida 

Martiniano  

 Trabalho social em habitação de interesse 

social 



PET Matemática 

Pontal 

André Luis Martins 

Tomaz da Silva 

Wallisom da Silva 

Rosa 

Historia e desenvolvimento do calculo da 

catenária   

PET Matemática 

Pontal 

Andreza Beatriz Jacinto 

da Silva 

Milena Almeida 

Leite Brandão 

Estudo e análise das condições de 

otimalidade de uma função irrestrita 

PET Matemática 

Pontal 

Bertrand Luiz Corrêa 

Lima 

Evaneide Alves 

Carneiro 

 Equacões funcionais: cinco problemas 

propostos pelas principais competições 

nacionais e internacionais de matemática 

PET Matemática 

Pontal Jordi Faria Alves 

Marcelo Gonçalves 

Oliveira Vieira 

Alguns subconjuntos especiais do conjunto 

de funções contínuas. 

PET Matemática 

Pontal 

Quezia Cristiane de 

Oliveira Maia 

Evaneide Alves 

Carneiro  Introdução aos métodos de otimização 

PET Matemática 

Pontal Rebeca Vieira Macedo 

Patrícia Borges dos 

Santos Duplicação do cubo via origami 

PET 

Reconectando 

Saberes Fazeres 

e Práticas 

Elisama Elda Sunamita 

da Silva 

Alex Fernando 

Borges 

Empreendedorismo religioso: um estudo 

bibliométrico sobre a produção científica 

no Brasil 

PET 

Reconectando 

Saberes, Fazeres 

e Práticas 

Fernanda Aparecida 

Oliveira Silva 

Maria Aparecida 

Augusto Satto Vilela 

Ampliando horizontes, tecendo 

argumentos: por que discutir gênero e 

sexualidade na educação? 

PET 

Reconectando 

Saberes, Fazeres 

e Práticas 

Tamy Cristine Silva 

Fernandes 

Julia Francisca 

Gomes Simões 

Moita 

A precarização do trabalho uma questão de 

gênero: as trabalhadoras terceirizadas da 

faculdade de ciências integradas do pontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabalhos do Grupo de Estudo e Inovações Tecnológicas 

(GEPIT/ESEBA/UFU)  

2ª sessão: 23/11: das 13h às 18h 
 

 

ALUNO ORIENTADOR TÍTULO TRABALHO 

Anna Laura Ferreira; Felipe 

Hesse Martins; Pietra Peres 

Braia 

Maísa Gonçalves da Silva; Valmir 

Machado dos Santos; Hugo Leonardo 

Lopes Costa (Coorientador) 

ANÁLISE MATEMÁTICA: ESTUDO 

DO ÂNGULO E DISTÂNCIA DO 

LANÇAMENTOS DE FLECHAS 

UTILIZANDO ARCOS 

Bruno Álvares de Melo Silva; 

Daniele G. Silva; Monique F. 

Silva 

Maísa Gonçalves da Silva; Raquel 

Fernandes Gonçalves Machado; Vítor 

Martins do Carmo(Coorientador) 

PROPOSTA DE PARCERIAS DE 

INCENTIVO DE AÇÕES 

SUSTENTÁVEIS: MOEDA VERDE 

Arthur Cunha Pena; Murilo 

Cesário da Costa; Vinicius de 

Ávila Jager 

Maísa Gonçalves da Silva; Raquel 

Fernandes Gonçalves Machado; Vítor 

Martins do Carmo(Coorientador) 

PRODUÇÃO DE ÓLEO 

COMBUSTÍVEL COM AGREGADO 

DE ÓLEO DE COZINHA: SOJA, 

MILHO, GIRASSOL E CANOLA 

Andressa de Paula Mendes; 

Geovane Nunes Lorena 

Santos 

Aline Carrijo de Oliveira; Maísa 

Gonçalves da Silva; Raquel Fernandes 

Gonçalves Machado; Vítor Martins do 

Carmo (Coorientador) 

ARQUITETURA SUSTENTÁVEL: 

PROPOSTA DE ADEQUAÇÕES 

ARQUITETÔNICAS DO 

ANFITEATRO DA ESEBA/UFU 

Ana Clara Guimarães; 

Vinícius da Mata e Mota 

Maísa Gonçalves da Silva; Raquel 

Fernandes Gonçalves Machado; Vítor 

Martins do Carmo (Coorientador) 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

FOTOVOLTAICA: ESTUDO 

COMPARATIVO ENTRE 

DIFERENTES TIPOS DE CÉLULAS 

SOLARES 

Amanda Simão Ribeiro; 

Marianna Andrade Couto 

Maísa Gonçalves da Silva; Raquel 

Fernandes Gonçalves Machado; Vítor 

Martins do Carmo (Coorientador); 

André Sanches Bocato (Coorientador)   

FABRICAÇÃO DE CERÂMICA 

UTILIZANDO LODO DE ESTAÇÕES 

DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DE 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO 

Aliny Lara Almeida Ferreira; 

Maria Clara Alves Matos 

Maísa Gonçalves da Silva; Raquel 

Fernandes Gonçalves Machado; Vítor 

Martins do Carmo (Coorientador) 

AGREGANDO RESÍDUOS SÓLIDOS 

DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL: CONFECÇÃO DE TIJOLOS 

ECOLÓGICOS LEVES 

Maria Clara Álvares de Melo 

Silva; Nicole Kamilly Amaral 

de Freitas 

Maísa Gonçalves da Silva; Raquel F. 

Machado dos Santos; Vítor Martins do 

Carmo (Coorientador); Wilma Santos 

Faria (coorientadora) 

COMBATE A LARVA DO 

MOSQUITO AEDES AEGYPTI 

UTILIZANDOI A FRUTA SABÃO 

(SAPINDACEAE) 

Hygor Ferreira Peixoto; 

Maria Clara Damasceno 

Bitencurtti; Raphael 

Gualberto V. Nunes 

Maísa Gonçalves da Silva; Valmir 

Machado dos Santos; Hugo Leonardo 

Lopes Costa (Coorientador) 

ESTUDO DA ENERGIA POTENCIAL 

ELASTICA EM LANÇAMENTO 

REALIZADOS CONSIDERANDO OS 

ARTEFATOS: ESTILINGUE E 

CATAPULTA  

Flaviane F. Ferreira; Jane M. 

S. Assunção; Leonardo F. 

Melo 

Maísa Gonçalves da Silva; Raquel 

Fernandes Gonçalves Machado; Vítor 

Martins do Carmo (Coorientador) 

CONFECÇÃO DE ECOBAGS: 

APROVEITAMENTO DA 

EMBALAGEM DE CIMENTO 

Eduardo Daspett Mendonça; 

Kristen Pavarine Pereira 

Maísa Gonçalves da Silva; Raquel 

Fernandes Gonçalves Machado; Vítor 

Martins do Carmo (Coorientador) 

REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 

SAL E CORREÇÃO DO PH DA ÁGUA 

SALGADA: PROPOSTA DE 

DESALINIZAÇÃO PARCIAL 



Davi Dias Santiago; 

Filipe Santana Silveira 

Maísa Gonçalves da Silva; Raquel 

Fernandes Gonçalves Machado; Vítor 

Martins do Carmo (Coorientador); 

Tatiana do Couto Vecchi 

Marques (Coorientador) 

PROPOSTA DE REDUÇÃO E 

APROVEITAMENTO DA ÁGUA 

CONSUMIDA NO BANHO 

Eduarda Vilela Severino 

Pádua; Ismael Mendes Santos 

Maísa Gonçalves da Silva; Raquel 

Fernandes Gonçalves Machado; Vítor 

Martins do Carmo (Coorientador); 

Hugo Leonardo Lopes Costa 

(Coorientador) 

RECUPERAÇÃO DE SOLOS E 

PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS: 

ESTUDO DE CASO NA ESEBA/UFU 

Jonathan Lucas Martins 

Tirone Gomes; Nicolas 

Vinicio Amaral de Freitas 

Maísa Gonçalves da Silva; Raquel 

Fernandes Gonçalves Machado; Vítor 

Martins do Carmo (Coorientador) 

APROVEITAMENTO DO BAGAÇO 

DA CANA-DE-AÇUCAR: REDUÇÃO 

DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

CAUSADOS PELO SEU DESCARTE 

 Maria Aparecida Abadia de 

Deus Oliveira; Rosana Costa 

Araújo Silva 

Maísa Gonçalves da Silva; Raquel 

Fernandes Gonçalves Machado; Vítor 

Martins do Carmo (Coorientador); 

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS RECICLÁVEIS NA 

FABRICAÇÃO DE MOVEIS 

ECOLÓGICOS 

Giulia de Castro Ferreira; 

Pedro Henrique Naves 

Rodrigues 

Aline Carrijo de Oliveira; Maísa 

Gonçalves da Silva; Raquel Fernandes 

Gonçalves Machado; Vítor Martins do 

Carmo (Coorientador) 

ESTUDO FÍSICO COMPARATIVO DA 

MADEIRA BIOSSINTÉTICA E DA 

MADEIRA CONVENCIONAL 

Vinícius Cardoso de Moura; 

Vítor França Oliveira; Murilo 

Cesário da Costa 

Maísa Gonçalves da Silva; Valmir 

Machado dos Santos; Hugo Leonardo 

Lopes Costa (Coorientador) 

REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DE 

DIFÍCIL ACESSO ATINGIDAS POR 

QUEIMADAS: ESTUDO DO 

MODELO MATEMÁTICO 

UTILIZANDO FOGUETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMOS 

Os resumos estão agrupados por sessão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Trabalhos de Iniciação Científica e Tecnológica 

1ª sessão: 23/11: das 08h às 13h 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITRIFICAÇÃO DE TECIDO OVARIANO EQUINO EM DIFERENTES 

CONCENTRAÇÕES DE RESVERATROL 

Rodrigues, A. C¹; Carrijo, R. F¹; Antonino, D. C.¹; Soares, M. M.¹, Melo Junior, 

J.¹; Alvarenga, P. B.¹; Rezende, A. L.¹; Rocha, C. D.¹; Mohallem, R. F. F.¹; Beletti, 

M. E.¹; Alves, K. A.¹; Jacomini, J. O¹. 

¹Faculdade de Medicina Veterinária, UFU. 

 

Objetivou-se avaliar a vitrificação do tecido ovariano equino com o uso de resveratrol nas concentrações 

de 20 µM e 40 µM. Os ovários (n = 12) coletados em abatedouro foram fragmentados e obteve-se um total 

de 144 fragmentos em 3 réplicas. Os fragmentos foram divididos em 5 tratamentos: 1: CVSRes (controle 

da vitrificação - vitrificados sem resveratrol), tratamento 2: Res10µM (vitrificados com 10 µM de 

resveratrol), tratamento 3: Res20µM (vitrificados com 20 µM de resveratrol), tratamento 4: Res40µM 

(vitrificados com 40 µM de resveratrol) e tratamento 5: CF (controle fresco). Em seguida, esses fragmentos 

foram envazados em bainhas francesas e armazenados em nitrogênio líquido. Após 15 dias, foram 

aquecidos e fixados em paraformaldeído 4% para processamento histológico. As avaliações histológicas 

utilizadas foram: número de folículos; classificação quanto ao estágio de desenvolvimento e classificação 

morfológica (normal e anormal). As porcentagens de folículos totais encontrados foram 61% no CF, 8% 

no CVSRes, 24% no VT20µM, e 7% no VT40μM. Os tratamentos CF e VT20µM apresentaram as maiores 

porcentagens (46% e 17%, respectivamente) de folículos normais. Com exceção do tratamento CVSRes, 

todos tratamentos tiveram maior porcentagem de folículos primordiais normais. Portanto, o tratamento 

VT20µM obteve maior quantidade de folículos normais quando comparado ao CVSRes, indicando a 

atuação do resveratrol como antioxidante. Entretanto, a concentração 40µM pode ter sido tóxica as células. 

BOLSA: Fapemig.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIACAO DE pH, COR E TEXTURA DE PEITOS DE FRANGO 

“GRILLER” 

Barbosa, B. C. P¹. & Carrijo, K. F.² 

¹ Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Uberlândia 

 

Objetivou caracterizar o pH de peitos de frangos "griller" abatidos no Triângulo Mineiro, classificando-os 

em normal, "PSE" (pálido, mole e exsudativo) e "DFD" (escuro, firme e seco), além de verificar sua cor e 

textura. Foram analisadas 205 peitos de frangos “griller”, criados em sistema intensivo. Para avaliação do 

pH foi utilizado pHmetro calibrado, cujas medições foram realizadas nos tempos 1, 5 e 24 horas pós abate. 

Para a análise de cor, utilizou-se colorímetro Minolta®, registrando-se valores de L* (luminosidade), 

chromas a (tendência para a cor vermelha) e b (tendência para a cor amarela), pelo sistema CIE L*a*b. Para 

avaliação de textura utilizou-se texturômetro TA-XT2 plus®. Das 205 amostras, 92,2% (n=189) foram 

classificadas como PSE (L*>53,0), 7,80 % (n=16) como normal (48,0 < L* < 53,0) e nenhuma como DFD 

(L* <44,0). Observou-se diferença nos valores de L* entre a amostra normal e PSE. A análise de a* (medida 

do vermelho) não mostrou diferenças significativas entre as médias, quando comparados os dois grupos 

(normal versus PSE). Para b* (medida do amarelo) foi constatada diferença entre os dois tipos de carnes, 

sendo que a carne PSE apresentou-se significativamente mais amarela. Na análise de textura, verificou-se 

que houve diferença entre as médias dos dois grupos (p<0 05), sendo que as amostras PSE apresentaram-

se mais macias que as amostras classificadas como normais. O pH de peitos de frango griller apresentaram-

se baixos, revelando alta ocorrência de carnes PSE. Logo, verifica-se a importância de um manejo pré-abate 

adequado, a fim de evitar a ocorrência deste defeito.  

BOLSA: CNPq 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASES DE EFEITO ESTUFA E INDICADORES BIOQUÍMICOS EM FUNÇÃO 

DA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA EM SOLOS DE CERRADO 

Carlos Augusto Beregeno, Beno Wendling 

ICIAG-DEPARTAMENTO DE SOLOS 

  

O ciclo de carbono total tem despertado grande interesse principalmente naárea   de   pesquisa.   Gases   

como   CO2,   oxido   nitroso   e   metano,   são   os   principais responsáveis pelo efeito estufa, depois da 

queima de combustíveis fosseis, a mudança no uso do solo e atividades agropecuárias é a principal fonte 

de emissão de gases de efeito estufa, enquanto que no brasil o cenário muda, cerca de 70% da emissão de 

gases está relacionada a mudanças no uso do solo e conversão de florestas em áreas 

agrícolas(IZIQUE,2005).  Depois   da   fotossíntese,   a   respiração   do   solo   é   o   segundo   maior 

contribuinte para o fluxo de carbono (C) para a atmosfera, na maioria dos ecossistemas terrestres, 

contribuindo normalmente de 30 a 80% do total anual da respiração do ecossistema (Davidson et al., 2006). 

Portanto, é importante entender os fatores quei nfluenciam a respiração do solo (Rs) (Curiel Yuste et al., 

2004). A sensibilidade da Rs à temperatura, comumente referido como Q10, tem sido o foco de muitos 

estudos.  A temperatura do solo é normalmente um indicador da Rs, onde não há incidência de secasevera 

(Moncrieff e Fang, 1999). 

 

BOLSA:  CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AMBIENTE TÉRMICO E INGESTÃO DE ALIMENTOS DE TOUROS JOVENS 

DA RAÇA NELORE CONFINADOS NO CERRADO 

Souza, G. P¹. & Nascimento, M. R. B. M². 

¹Graduação em Zootecnia/ FAMEV; ²FAMEV 

 

Durante o estresse por calor, os bovinos podem ter seu bem-estar e produção prejudicados. Assim, 

objetivou-se neste estudo investigar a influência da temperatura e umidade do ar sobre a ingestão de 

alimentos de touros jovens da raça Nelore confinados no sistema GrowSafe no Cerrado. Analisaram-se 

dados de 50 touros jovens da raça Nelore puros de origem (PO) de 18 a 19 meses de idade, com massa 

corporal entre 400 a 450 kg, que participaram da II Prova de Eficiência Alimentar, realizada na fazenda 

Experimental Capim Branco (UFU) de maio a agosto de 2016. Esta localiza-se no município de Uberlândia, 

Minas Gerais, Brasil, (latitude 18º55’07’’ S, longitude 48º16’38’’W e altitude de 863 metros). Os bovinos 

foram pesados no início e ao final do confinamento e a cada 14 dias. A temperatura e umidade do ar foram 

monitorados a cada 30 minutos com dataloggers (404A CE). Realizou-se a análise descritiva da 

temperatura e umidade do ar e consumo de matéria natural diário. A maior e menor temperatura e umidade 

do ar foram, respectivamente, de 23,5ºC e 16,6ºC, e 49,2 e 69,5%. A maior e menor média diária do 

consumo de matéria natural, em kg, foram, respectivamente, de 27,9 e 19,4. Portanto, os animais foram 

criados na zona de termoneutralidade e o ambiente térmico não influenciou no consumo de alimentos. 

Sendo assim, a temperatura e a umidade do ar não afetam a ingestão de alimentos de touros jovens da raça 

Nelore, confinados no período de outono e inverno, no Cerrado. 

 

BOLSA: CNPq  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DO MÉTODO DE PASTEJO SOBRE O CONTROLE DA 

VERMINOSE GASTRINTESTINAL EM OVINOS 

Geovanna Bárbara Ribeiro¹; Fernanda Rosalinski Moraes 

¹Graduanda de Zootecnia na Universidade Federal de Uberlândia; ² Docente de 

Zootecnia na Universidade Federal de Uberlândia 

Haemonchus contortus é um parasito gastrintestinal hematófago, responsável pelas maiores perdas 

produtivas em rebanhos de ovinos e caprinos. Como parte do seu ciclo ocorre no ambiente, sujeito ao 

microclima, supõe-se que alterações no manejo da pastagem podem permitir uma menor sobrevida do 

estádio infectante deste parasita. Este trabalho objetivou verificar se o método de pastejo em lotação 

contínua ou intermitente poderia interferir na carga parasitária de ovinos. O trabalho realizado de janeiro a 

abril de 2017, com 36 ovelhas mestiças de diversos graus de sangue Santa Inês, de mais de 12 meses de 

idade, na Fazenda Experimental do Capim Branco (UFU), em uma área cultivada com capim marandu. Foi 

conduzido um delineamento de blocos casualisado (DBC) com duas repetições e dois blocos. Os 

tratamentos foram lotação contínua (LC) e intermitente (LI) e os blocos levaram em consideração a 

proximidade do rio.  No tratamento LC, cada piquete foi ocupado por três animais, e quando necessário 

foram introduzidos nos piquetes sete ovelhas reguladoras para ajudar a consumir o pasto, diminuindo a 

altura do dossel forrageiro, uma vez que os mesmos estavam alocados em pastagem heterogênea, e no 

tratamento de LI, dois piquetes foram ocupados com nove animais. Quinzenalmente, os animais foram 

recolhidos para pesagem, em jejum de 12 horas. Nesta mesma ocasião, foram procedidas coleta de fezes 

diretamente da ampola retal, para verificar a quantidade de ovos de parasitos por grama de fezes (OPG). 

No presente experimento, não foi demonstrada diferença entre a carga parasitária dos animais manejados 

sob diferentes métodos de pastejo.  

BOLSA: Projeto de Pesquisa Voluntário de Iniciação Cientifica – PIVIC-CNPQ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DO SILÍCIO NA QUALIDADE DO HOSPEDEIRO Schizaphis 

graminum (HEMIPTERA: APHIDIDAE) PARA O PARASITOIDE Lysiphlebus 

testaceipes (CRESSON) (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) 

Franco, G. M.¹. & Sampaio, M.V. ¹. 

¹Instituto de Ciências Agrárias 

 

O silício é um elemento que ao ser adicionado ao solo, é absorvido por plantas de sorgo (Sorghum bicolor) 

(Moench) e gera resistência induzida ao pulgão-verde Schizaphis graminum (Rondani) (Hemiptera: 

Aphididae). Porém, este efeito pode fazer com que o pulgão tenha menor qualidade ao parasitoide 

Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae). Desta forma, este trabalho objetivou 

verificar o efeito do silício no nível tritrófico da interação planta, pulgão e parasitoide. Para isto, plantas de 

sorgo foram adubadas com silício e utilizadas para a criação dos pulgões até a geração F2, a qual foi 

padronizada e utilizada no experimento. Quando as ninfas estavam em quarto ínstar, foi liberada em cada 

planta uma fêmea de L. testaceipes com menos de 24 horas de vida, recém acasalada e sem experiência de 

oviposição, e após duas horas foram retiradas. As múmias formadas foram retiradas, individualizadas em 

tubos de vidro de 8cm e levadas para uma câmara do tipo BOD a 23ºC e 12 horas de fotofase. Quando os 

parasitoides emergiam, estes foram separados por sexo, alimentados com solução mel:água (1:1), e então 

destinados aos respectivos testes. Para o número de óvulos por fêmea, tamanho da tíbia do parasitoide, 

longevidade e período de desenvolvimento, tamanho da tíbia da múmia e tamanho da tíbia das ninfas no 

momento do parasitismo, não houveram diferenças significativas entre os tratamentos, logo conclui-se que 

a adubação com silício não interfere na qualidade do pulgão para o parasitoide. 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO QUÍMICA DE EMBUTIDO FRESCAL COMO 

ALTERNATIVA PARA O APROVEITAMENTO DE CARNE DE RÃ 

Nunes, G. M. B.¹. & Carrijo, K. F.1 

¹Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Uberlândia 

 

Este trabalho objetivou desenvolver e caracterizar um embutido frescal de carne de rã, do ponto de vista 

físico químico durante seu período de validade comercial, embaladas em aerobiose e em anaerobiose. Após 

a elaboração do embutido, realizou-se as análises de pH, atividade de água (Aa), umidade, proteína, cinza 

e lipídeos nos dias 1, 08, 16, 24 e 34. Não houve diferença significativa (p<0,05) nas médias de pH das 

amostras acondicionadas em aerobiose (5,07) e em anaerobiose (4,88), apresentando valores adequados 

para sua conservação. A média obtida quanto à atividade de água foi de 0,98 tanto para as amostras mantidas 

sob aero quanto anaerobiose. Não houve diferença estatística entre os teores médios de proteína nas 

amostras embaladas em anaerobiose (18,31%) e aerobiose (19,57%), bem como para o percentual de cinzas 

(2,48% em anaerobiose e 2,79% para aerobiose). O teor de umidade foi maior nas amostras mantidas em 

anaerobiose (28,51%) em relação às amostras mantidas em aerobiose (20,49%). Todos os parâmetros 

avaliados estavam dentro dos limites estabelecidos pelo Regulamento Técnico de Identidade e de Qualidade 

de linguiça, para que o produto desenvolvido pudesse ser classificado como linguiça frescal. Assim, a carne 

de rã pode ser utilizada como matéria prima pela indústria alimentícia na elaboração de linguiça frescal, 

contribuindo para o aumento do consumo, além do aumento do leque de ofertas de produtos pré-elaborados 

e de fácil preparo pelo consumidor.  

 

BOLSA: Fapemig 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

PRODUÇÃO  AGRONÔMICA E DE ÓLEO ESSENCIAL DE PLANTAS 

LAVANDA  (LAVANDULA DENTADA ), EM FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO COM 

FERTILIZANTE ORGANOMINERAL 

Izabela Fernandes e Silva;  José Magno Queiroz Luz; Jarbas dos Reis Silva 

Instituto de Ciências Agrárias 

As plantas medicinais e aromáticas produzem óleos essenciais empregados nas indústrias 

farmacêutica e alimentícia. Existem diversas funções envolvendo atividades  biológicas desses óleos, 

como por exemplo, sua atividade antimicrobiana. A lavanda é  uma planta nativa da Europa. O 

experimento foi instalado na Fazenda Experimental do Glória no período de novembro/16 a fevereiro/17 

após a produção das mudas que ocorreu em setembro e outubro/16. O delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos casualizados sendo 5 tratamentos com quatro repetições. Os tratamentos foram 

constituídos de duas doses de adubo organomineral formulado NPK 4-14-8 + 8 % de carbono orgânico, 

com quantidade 1000 kg ha-1 considerada dose 100%. Os outros tratamentos foram 50% desta dose, 

adubação exclusivamente mineral (dose 100%), adubação orgânica e ausência de fertilizante. A colheita 

ocorreu aos 140 dias após o transplantio. A extração de óleo essencial foi realizada por hidrodestilação, 

com o uso de aparelho tipo Clevenger e o rendimento de óleo essencial foram calculados, multiplicando-

se o teor de óleo essencial (0,5%) pela biomassa de flores ou folhas. A análise da composição química do 

óleo essencial está sendo realizada na  Universidade Federal de Sergipe. A produção de biomassa de 

Lavandula dentata é significativamente alterada pelo tipo de adubação, no entanto, o mesmo não ocorre 

para o teor e rendimento de óleo essencial. 

 Plantas adubadas com organomineral têm desempenho superior as adubadas com mineral ou 

orgânica isoladamente. 

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO COLOSTRO DE VACAS 

MESTIÇAS E IMPACTO SOBRE O DESEMPENHO E SANIDADE DE 

BEZERROS MESTIÇOS 

Martins, L. F¹. & Teixeira, A. M¹. 

¹Faculdade de Medicina Veterinária - FAMEV 

 

Ainda nos tempos atuais a criação de animais jovens em fazendas leiteiras é descrita como um limitante 

para o desenvolvimento dos sistemas de produção.  Objetivou-se com este estudo avaliar diferentes métodos 

para determinação da qualidade do colostro de vacas leiteiras, assim como relacionar os efeitos da qualidade 

sobre o desempenho e saúde de bezerros. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental do Glória 

da Universidade Federal de Uberlândia, no município de Uberlândia – MG, no período de agosto de 2016 

a julho de 2017. Foram coletadas amostras de 250 mL colostro de 108 vacas mestiças mediante ordenha 

manual de quartos mamários que ainda não haviam sido mamados no momento da avaliação. A 

determinação da qualidade do colostro se deu por meio da utilização de dois equipamentos: colostrômetro 

(método padrão) e refratômetro de Brix. Observou-se uma alta correlação linear entre os dois métodos de 

avaliação estudados (r² = 0,8183), sendo que os valores médios obtidos foram de 72,7 mg de Ig/mL e 24% 

Brix para as amostras de colostro analisadas pelo colostrômetro e refratômetro de Brix, respectivamente. 

De acordo com a equação obtida, um aumento de 10 mg/mL de imunoglobulinas representou um 

incremento de 1,34 % Brix.  Não foram encontradas diferenças expressivas entre o desempenho e saúde de 

bezerros alimentados com colostro de diferentes qualidades. A utilização de refratômetro portátil para 

açúcar pode ser uma opção como ferramenta para avaliação da qualidade do colostro bovino em fazendas 

leiteiras. 

 

BOLSA: CNPq  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRRIGAÇÃO DO TIMO EM AVES DA LINHAGEM ISA BROWN (Gallus gallus 

domesticus) 

Silva, M. C. B1. & Silva, F. O. C1. 

1Universidade Federal de Uberlândia - UFU 

 

A presente pesquisa abordou o estudo morfológico do timo de aves da linhagem Isa Brown (Gallus gallus 

domesticus), destacando o comportamento da vascularização arterial tímica, suas topografias e 

particularidades. Foram utilizadas 24 galinhas da linhagem Isa Brown (Gallus gallus domesticus), que 

passaram por um preparo, para a injeção de Neoprene látex 450 corado em seus vasos arteriais e fixação 

em solução aquosa de formalina a 10% e após foram dissecadas. O timo nessa espécie é distribuído em 

forma de lobos, que na literatura têm variações de nove a 15, os quais estão intimamente relacionados com 

a veia jugular, nervo vago e artéria comum do nervo vago. Mediante as dissecações foram descritos e 

quantificados em modelo esquemático as vísceras e seus ramos arteriais, bem como suas origens. A 

quantidade de lobos encontradas foram de oito a 13 e a maior frequência foi nove e no antímero direito em 

média apresentou seis lobos e no esquerdo cinco. Posteriormente verificou - se o comportamento dos vasos 

nas irrigações tímicas que foram feitas pelas artérias, comum do nervo vago, cervical cutânea ascendente, 

ramo cutâneo da comum do nervo vago, ingluvial, tireoidea cranial, tendo em média 15 ramos penetrantes 

totais no antímero direito e 14 no antímero esquerdo e uma variação de dois a cinco ramos arteriais para 

cada lobo tímico, sendo que a maior quantidade de ramos foi observada no antímero direito no total de 

cinco ramos para cada víscera e tanto no antímero direito e esquerdo a maior penetração ocorreu nos lobos 

caudais. 

 

 

BOLSA: Fapemig 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DA GORDURA INERTE ASSOCIADA A UMA FONTE DE PROTEINA 

VERDADEIRA DEGRADADA OU NÃO NO RUMEN 

Marina de Oliveira Cerqueira¹. & Gilberto de Lima Macedo Júnior². 

¹FAMEV - UFU; ²FAMEV - UFU 

 

Introdução: 

O proteinado é composto de sal comum, minerais, ureia e fontes de proteína 

verdadeira e energia. Sua principal finalidade é fornecer nitrogênio 

degradável no rúmen para atender a exigência mínima de 7% de PB, pois 

quando a dieta não fornece o nível mínimo, a reciclagem da ureia não é 

suficiente para atender a demanda de nitrogênio pelos microrganismos do 

rúmen, e o resultado final é a queda no consumo e na digestibilidade da 

forragem (VAN SOEST, 1994). 

Metodologia: 

O experimento foi realizado na Universidade Federal de Uberlândia, na 

Fazenda Experimental Capim Branco, no setor de ovinos e caprinos nos 

meses de maio a junho de 2017. As 21 ovelhas gestantes, com peso vivo 

médio de 50 kg e idade superior a 24 meses, foram distribuídas em três 

tratamentos correspondentes aos piquetes de Capim Brachiaria brizantha cv. 

Marandu, com lotação fixa e altura média de 30 cm na entrada dos animais. 

Em cada um dos piquetes foi ofertado proteinado com diferentes fontes de 

energia e proteína. O experimento foi realizado em delineamento 

inteiramente ao acaso com medidas repetidas no tempo, tendo sete repetições 

por tratamento. As médias dos tratamentos e dos períodos foram comparadas 

pelo teste SNK a 5%. 

Resultados: 

Consumo de proteinado (g/dia) em função de cada tratamento. 

Tratamento Consumo de Proteinado 

A - Gordura IP 309,66 A 

B - Gordura IS + FSB 182,77 B 
C - Gordura IP + FSB 125,66 C 

CV 30,05 

MG 239,37 
A = gordura de inerte palma; B = gordura inerte de soja + farelo de soja 

bypass; C = gordura inertede palma + farelo de soja bypass. MG = Media 

geral CV= coeficiente de variação. Médias seguidas de letras distintas na 
coluna diferem pelo teste SNK a 5%. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Peso corporal (kg), circunferência de Barril (cm) e escore de condição corporal em 
função dos tratamentos, antes de parto 

Trat. / Período Peso 
Circunferência 

de Barril 
Escore Condição Corporal 

A - Gordura IP 52,15 107,8 2,32 

B - Gordura IS + FSB 55,47 110,19 2,57 

C - Gordura IP + FSB 56,49 111,20 2,90 

CV 3,38 1,29  
MG 0, 54,7 109,7 2,59 

A = gordura de inerte palma; B = gordura inerte de soja + farelo de soja bypass; C = 

gordura inerte de palma + farelo de soja bypass MG= Media geral CV= coeficiente 

de variação. 

 
Comparação do peso corporal (kg), Circunferência do Barril (cm) e escore de 

condição corporal em função dos dias de gestação. 

Período Peso Circunferência de Barril Escore Condição Corporal 

90 dias 53,04b 108,14b 3,00a 

124 dias 53,1b 105,14b 2,57ab 
139 dias 58,32a 115,94a 2,18b 

MG 54,71 109,73 2,59 

CV 4,08 4,98  

MG= Media geral CV= coeficiente de variação Letras diferentes comparando na 

coluna diferem entre sim pelo teste de SNK a 5%. 
 

Conclusão: 

O uso de gordura inerte quando associada a uma fonte de proteína verdadeira 
degradada ou não no rumem, em ovelhas gestantes, podem ser importantes 

ferramentas para diminuir os efeitos de balanço energético negativo e queda 

de imunidade provocadas no terço final de gestação. 

BOLSA: CNPq 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÕES DE CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E 

MORFOMETRIA DE BOCA DE TOUROS DA RAÇA SENEPOL EM PROVA 

DE EFICIÊNCIA ALIMENTAR 
Murilo Pereira MACHADO1, Felipe Eguti de CARVALHO2 Carina Ubirajara de FARIA3, Rodrigo 

Zaiden TAVEIRA4, Thiago Santos GALDIANO1, e Gabriella Braga CARVALHO5 
1Acadêmico de Zootecnia. Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Uberlândia, Minas 

Gerais, Brasil. 
2Bacharel em Zootenia. Universidade Estadual de Goiás – UEG. São Luis de Montes Belos, 

Goiás, Brasil. 
3Docente e Pesquisadora. Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Uberlândia, Minas Gerais, 

Brasil. 
4Docente e Pesquisador. Universidade Estadual de Goiás – UEG. São Luis de Montes Belos, 

Goiás, Brasil. 
5Acadêmica de Zootecnia. Universidade Estadual de Goiás – UEG. São Luis de Montes Belos, 

Goiás, Brasil 

 
Objetivou-se com este estudo avaliar a ingestão de matéria seca (IMS), a conversão alimentar (CA) e as 

medidas morfométricas da boca de touros jovens da raça Senepol e suas associações. Foram avaliados 48 

touros jovens da raça Senepol, puros de origem (PO), participantes de Provas de Eficiência Alimentar de 

Touros Senepol realizadas, nos anos de 2016 e 2017, na Vitrine Tecnológica da fazenda experimental 

Capim Branco da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Na avaliação do desempenho, foram 

consideradas a IMS e a CA. Realizou-se também a avaliação morfométrica da boca dos animais, sendo 

mensurado a largura, altura e circunferência da boca. Para a estimação das análises descritivas e dos 

coeficientes de correlação de Pearson entre a IMS, CA e as medidas morfométricas da boca foi utilizado o 

programa Statistical Analysis System. A IMS média foi de 10,87 ± 1,22 kg, com valores mínimo e máximo 

de 7,62 e 13,49 kg. A CA média registrada foi de 5,90 ± 0,95 kg/kg, com valores mínimos e máximos de 

3,85 e 8,64 kg/kg e as medidas de morfometria da boca com valores médios de 12,48 cm, 13,52 cm e 47,84 

cm, para Altura, Largura e Circunferência de boca, respectivamente. As características de desempenho IMS 

e CA apresentaram correlação positiva média com Altura de boca. Desta forma as avaliações de 

morfometria de boca de touros jovens da raça Senepol resultaram em associações positivas quando 

relacionadas com IMS e CA. BOLSA: CNPQ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Identificação molecular de Salmonellaspp. isoladas na linha de abate de rãs-touro 

(Ranacatesbeiana) e avaliação do perfil de resistência à antimicrobianos. 
 

Pedro Henrique Gomes Costa¹. &Marcus Vinicíus Coutinho Cossi². 

¹Faculdade de Medicina Veterinária - UFU; ²Faculdade de Medicina Veterinária - UFU 

 

Assim como em outras espécies de açougue, a rã-touro é um potencial reservatório de Salmonellaspp com 

risco à saúde pública, sendo mundialmente identificados isolados com resistênciaa vários antimicrobianos. 

Assim, o objetivo do trabalho foi identificar Salmonellaspp. na linha de abate de rãs e avaliar perfil de 

resistência à antimicrobianos. Coletou-se amostras de 30 animais em 4 pontos (após insensibilização (A), 

após esfola (B), após evisceração (C), antes da embalagem (D)),em abatedouro de rã da UFU, através 

doenxágue da carcaça. O isolamento de Salmonella spp. baseou-se nos padrões internacionais de 

identificação (ISO,2002), e confirmaçãopor PCR (ompC). Posteriormente testamos os seguintes 

antimicrobianos: Ampicilina, Azitromicina, Cefalexina, Cefotoxima, Ceftriaxona, Ciprofloxacina, 

Eritromicina, Meropenem, Neomicina e Tobramicina. Após reativação, extração de DNA e PCR, 10 

isolados foram confirmadas para Salmonellaspp (5 no ponto A (16,6%), 3 no ponto B(10%), 2 em C (6,6%) 

e zero em D (0%). Os isolados avaliados foram mais resistentes à eritromicina e a ampicilina, já 

àazitromicina, tobramicina e meropenemtodos foram sensíveis. Conclui-se que Salmonellaspp está presente 

no abate de rã em diferentes etapas, porém, a toalete final tem sido eficiente na eliminação do patógeno da 

carcaça. 

 

Bolsa: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIDADE DE CASCAS DE OVOS DE GALINHA POEDEIRAS 

SUBMETIDAS A DIFERENTES TIPOS DE GRANULOMETRIA DO 

CALCÁRIO  

Dias, R. F.¹ & Fernandes, E. A.² 

¹Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia; 

²Docente Orientador - Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 

Federal de Uberlândia 

 

Ainda é notável as grandes perdas econômicas decorrentes de ovos de cascas quebradas ou trincadas. O 

cálcio é indispensável para a produção de ovos, além de ser o elemento de maior frequência na formação 

da casca dos ovos destaca-se seu efeito positivo quando a partícula de calcário fornecida é maior, pois 

permite a liberação e absorção de cálcio durante todo o processo, influenciando a qualidade externa dos 

ovos. Assim, este trabalho objetivou avaliar diferentes granulometrias de calcário na ração de galinhas 

poedeiras em relação à qualidade da casca.  Para determinar o melhor nível de inclusão do calcário às 

rações das poedeiras, 200 galinhas foram distribuídas ao acaso nos cinco tratamentos (T1: grupo controle 

– 100% calcário fino; T2: 50% calcário fino e 50% granulado; T3: 40% calcário fino e 60% granulado; 

T4: 30% calcário fino e 70% granulado; T5: 20% calcário fino e 80% calcário granulado) com cinco aves 

por gaiolas e seis repetições. As variáveis analisadas das cascas foram: porcentagem da casca, teor de 

matéria mineral, espessura média e gravidade específica do ovo. Foram encontradas diferenças apenas 

para a variável porcentagem de matéria mineral, com maiores valores nas inclusões de 60%, 70% e 80% 

de calcário granulado quando comparados com rações contendo 100% e 50% de calcário fino. A 

substituição crescente do calcário com granulometria fina pela grossa não influenciou os parâmetros de 

produção e de qualidade da casca da galinha poedeira Lohmann LSL com 39 a 49 semanas de idade, mas 

incrementou a participação mineral da casca. 

BOLSA: FAPEMIG 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇAMENTO ENTRE PLÂNTULAS DE MILHO EM FUNÇÃO DA 

VELOCIDADE DE OPERAÇÃO E TIPO DE SULCADOR 

Rinaldi, P.C.N¹.; Ribeiro, W. de S².; Alvarenga, C.B. de3 & Zampiroli, R4. 

1,2,3,4 Instituto de Ciências Agrárias 

 
Para implantação da cultura no campo fatores como a escolha correta da cultivar, o lote de sementes com 

boa taxa germinativa, vigor e pureza, manejo da palhada são fatores decisivos para o sucesso da implantação 

da cultura. Além disto, a correta escolha da velocidade de operação do conjunto mecanizado e o tipo de 

mecanismo sulcador interferem substancialmente no estabelecimento de uma cultura. Objetivou-se com 

este trabalho avaliar, em condições de campo, os espaçamentos entre plântulas de milho em diferentes 

velocidades de deslocamento e tipos de mecanismos sulcadores. O estudo foi desenvolvido em um 

Latossolo Vermelho, na Universidade Federal de Uberlândia, no município de Monte Carmelo – MG. O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco repetições, combinando velocidades de 

deslocamento (2; 4; 6; e 8 km h-1) com dois mecanismos sulcadores haste sulcadora e disco duplo defasado. 

Avaliaram-se o espaçamento entre sementes, os espaçamentos aceitáveis, múltiplos e falhos entre plântulas. 

Os resultados revelaram que o mecanismo sulcador apresentou efeito significativo em relação às variáveis 

espaçamentos aceitáveis, espaçamentos falhos, espaçamentos múltiplos. Na variável espaçamentos 

aceitáveis, o mecanismo disco duplo defasado demostrou uma maior média comparada ao mecanismo haste 

sulcadora, favorecendo sua eficiência. Observou-se ainda que, usando o mecanismo sulcador de haste, as 

variáveis espaçamentos falhos e múltiplos detiveram médias maiores que o disco duplo. Diante do exposto, 

conclui-se que na semeadora utilizada, as velocidades de 2 a 8 km h-1 não interferem no espaçamento entre 

plântulas e o mecanismo sulcador do tipo disco é melhor para a distribuição longitudinal de plântulas. 

BOLSA: Fapemig 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

PRODUÇÃO AGRONÔMICA E ESSENCIAL DE LAVANDULA DENTATA EM 

FUNÇÃO DA ADUBAÇÃO COM FERTILIZANTE ORGANOMINERAL EM 

CAMPO E ESTUFA 

 

Taciana Beatriz Santos de Oliveira¹; José Magno Queiroz Luz¹. 

¹Instituto de Ciências Agrárias - ICIAG 

 

Os óleos essenciais ou voláteis são fornecidos de plantas aromáticas, que têm o mercado crescente e 

promissor, desde a antiguidade estão presentes nos costumes das pessoas. São muito utilizados em 

indústrias de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, podendo ser consumidas, também, na culinária, 

enriquecendo e agregando sabores aos alimentos. A Lavandula dentata é uma importante espécie 

fornecedora de óleos essenciais. O fertilizante organomineral é um insumo da mistura ou combinação de 

fertilizantes minerais e orgânicos, que é preparado com síntese de matéria orgânica. Os objetivos desse 

trabalho foram produzir Lavandula dentata em campo aberto e estufa, com adubação e fertilizante 

organomineral, na época de verão, avaliando os diferentes sistemas de cultivo na produtividade, rendimento 

e teor do óleo essencial. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental do Glória, da Universidade 

Federal de Uberlândia. Os experimentos nas áreas experimentais “campo e estufa” foram instalados e 

conduzidos simultaneamente, com a mesma adubação e tratos culturais. Plantas de lavanda apresentaram 

desenvolvimento vegetativo fresco superior em ambiente aberto quando adubadas com organomineral 

(OM) e material orgânico. Pode-se supor que o efeito estufa, pela maior concentração de calor no interior 

da estrutura, pode ter levado a uma foto inibição e redução na capacidade fotossintética da cultura. O 

desenvolvimento e produtividade de lavanda é favorecido em cultivo no campo com adubação OM a 100% 

da dose recomendada. Em cultivo protegido a adubação que gera melhor resposta em desenvolvimento e 

produtividade é OM a 50%. O teor e rendimento do óleo não difere entre os sistemas de cultivo e adubações.  

BOLSA: Fapemig 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE KISSPEPTINA NO MEIO DE 

FECUNDAÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS 
Maia, T. S.¹; Oliveira, M.¹; Antonino, D. C.¹; Soares, M. M.¹; Junior, J. M.¹; Mattos, B. 

R.¹; Peixoto, L. R.¹; Munhoz, S.K.¹; Macedo, G. G.¹ 

¹Faculdade de Medicina Veterinária – Universade Federal de Uberlândia 

 

A produção in vitro de embriões (PIVE) é uma importante tecnologia aplicada na reprodução bovina 

visando à melhoria na eficiência reprodutiva e qualidade embrionária. Em vista disso, o objetivo do presente 

estudo foi investigar o efeito da suplementação da Kisspeptina (Kp) no meio base de uma das etapas da 

PIVE, a fecundação in vitro (FIV), avaliando as taxas de clivagem e blastocistos bovinos. Para este fim, 

foram coletados ovários no município de Uberlândia–MG e estes foram submetidos à aspiração folicular. 

Apenas os ovócitos classificados como grau 1 e 2 foram utilizados na maturação in vitro (MIV) e incubados 

por 24 horas, dado este período os ovócitos foram fecundados em meio base da FIV, nos seguintes 

tratamentos: TALP-FERT sem Kp (Controle FIV, n = 145) e TALP-FERT com adição de 10-6M de Kp-10 

( Kp 10-6FIV, n = 395), seguindo normalmente para a próxima etapa. Os dados foram analisados pelo PROC 

GLIMMIX do programa SAS. As médias das taxas de clivagem foram estatisticamente diferentes (p<0,05) 

para os tratamentos Controle FIV e Kp 10-6FIV, sendo 43% e 75%, respectivamente. O mesmo ocorreu 

para as médias das taxas de blastocisto, sendo a média do tratamento Kp 10-6FIV (28%) superior (p<0,05) 

ao tratamento Controle FIV (15%). Esses resultados sugeriram que a adição de Kp no meio FIV influencia 

positivamente nas taxas de clivagem e blastocisto de embriões bovinos, podendo ser uma ótima ferramenta 

para melhorar os resultados obtidos atualmente na PIVE. 

 

 

BOLSA:Fapemig 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE VELOCIDADE E TEMPO MÉDIO DE EMERGÊNCIA DE 

PLÂNTULAS DE MILHO EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE DE OPERAÇÃO E 

TIPO DE SULCADOR 

Rinaldi, P.C.N¹.; RIBEIRO, W. de S².; ALVARENGA, C.B. de3 & Zampiroli, R4. 

1,2,3,4 Instituto de Ciências Agrárias 

 

A correta escolha da velocidade de operação do conjunto mecanizado e o tipo de mecanismo sulcador 

interferem substancialmente no estabelecimento de um cultura. Objetivou-se avaliar, em condições de 

campo, o índice de velocidade e o tempo médio de emergência de plântulas de milho em diferentes 

velocidades de deslocamento e tipos de mecanismos sulcadores. O estudo foi desenvolvido na Universidade 

Federal de Uberlândia, no município de Monte Carmelo – MG. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados, com cinco repetições, combinando velocidades de deslocamento (2; 4; 6; e 8 km h-1) com 

dois mecanismos sulcadores haste sulcadora e disco duplo defasado. A determinação do índice de 

velocidade de emergência de plântulas foi realizada pelo somatório da relação entre o número de plantas 

emergidas pelo número de dias da semeadura (primeira, segunda, até a última contagem). O tempo médio 

de emergência, em dias, foi calculado multiplicando-se o número de plântulas emergidas desde a primeira 

contagem pelo tempo médio de emergência (dias), posteriormente dividiu o valor encontrado pelo 

somatório do número de plântulas emergidas desde a primeira contagem. O índice de velocidade de 

emergência e o tempo médio de emergência das plântulas não obtiveram resultados significativos. Conclui-

se que, para a semeadora utilizada, a velocidade e o número de dias que as plântulas de milho levam para 

emergir não são influenciadas nas velocidades de operação do conjunto trator-semeadora de 2 a 8 km h-1, 

podendo efetuar a semeadura com o mecanismo sulcador haste sulcadora ou disco duplo defasado.  

BOLSA: Fapemig 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeito da exposição ao estresse sobre as alterações comportamentais e 

neuroadaptações relacionadas ao consumo, dependência e recaída ao etanol 

Garcia, Bruna Silva; Diniz, Alexandre & Miguel, 

Tarciso Tadeu Universidade Federal de Uberlândia 

 
 

O etanol tem sido objeto de diversos estudos devido aos seus efeitos no corpo e aos problemas 

relacionados com o seu uso como a dependência. Neste trabalho investigou-se o efeito do estresse sobre 

o consumo de etanol. Objetivou-se ainda testar e padronizar o teste de exposição ao rato (TER) 

agudamente (uma exposição) e repetidamente (cinco vezes dias alternados) como modelo de estresse 

verificando se o mesmo altera o consumo de etanol. Foram utilizados camundongos Suíços os quais 

foram submetidos ao TER (exposição do camundongo ao rato) durante dez minutos, e 24 horas após a 

exposição, ou exposições, avaliou-se o consumo de etanol em 10 dias para o Experimento 1, 

após protocolo de aquisição do comportamento no qual no primeiro dia ofereceu-se um bebedouro 

com sacarina (0,05%) e outro com água. No segundo dia havia apenas água, no terceiro e quarto 

apenas sacarina e no restante sacarina e etanol em concentrações diferentes (6 e 10% em solução de 

sacarina por duas horas). O Experimento 2 foi avaliado em 10 dias alternando dias com bebedouros 

apenas de água e dias com três bebedouros contendo concentrações diferentes de etanol (4 e 8% 

em água) e água. Os animais controles não foram submetidos ao TER. Os resultados do 

experimento 2 não revelaram diferenças significativas no consumo de etanol. Contudo, no 

Experimento 1, os animais submetidos ao e TER repetido beberam significativamente mais álcool 

que o seu controle, demonstrando ser o estresse um fator que pode precipitar o aumento na busca pelo 

etanol.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DOS EFEITOS DA ATIVAÇÃO IMUNE MATERNAL COM STAg E 

UM PROVÁVEL EFEITO PROTETOR DO RESVERATROL SOBRE OS 

PREJUÍZOS COMPORTAMENTAS EM MODELO ANIMAL 

 

Lima, A.S.1; Ribeiro-Barbosa, E.R.1; Ferreira, F.R.2; Borges, M. P. P.1; Spini, 

V.B.M.G1. 1 Universidade Federal de Uberlândia (UFU/MG). 2 Instituto Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ/RJ). 

 

Introdução: As doenças neurodegenerativas afetam milhões de pessoas no mundo, e tem se tornado uma 

grande causa de mortes. Pesquisas apontam que a infecção maternal pode afetar vários aspectos do 

desenvolvimento do cérebro fetal e pode estar relacionado com a incidência dessas doenças. O resveratrol 

é um polifenol encontrado naturalmente em frutas como a uva e,  devido sua atividade antioxidante, que 

tem se mostrado um potencial efeito neuroprotetor. Objetivos: Investigar a hipótese de que o estresse pré-

natal induzido pelo STAg causam danos fetais que afetam comportamentos na idade adulta, e a capacidade 

do resveratrol de proteger contra tais danos. Métodos: Fêmeas prenhas de Balb C receberam os seguintes 

tratametos: G1 injeções de veículo Tween (5% em salina), 1 dose por dia, de E14 a E19 + 1 injeção única 

de PBS em E16, G2 injeções de tween de E14 a E19 + 1 injeção única de STAg em E16 e G3 injeções de 

resveratrol, 1 dose por dia, de E16 a E19 + 1 injeção única de STAg em E16. Filhotes adultos machos 

tiveram os comportamentos do tipo ansiosos avaliados no teste de Labirinto em Cruz Elevado (LCE) e 

calculados quanto média e o desvio padrão da média, tempos nos braços abertos e braços fechados, 

porcentagem de entradas e o tempo gasto nos braços abertos do aparato. Os resultados foram expressos 

como média ± EPM. Protocolo de registro CEUA/UFU nº 048/16. Resultados e Discussão: Animais do 

grupo G2 inoculados com STAg + PBS passaram menos tempo nos braços abertos denotando 

comportamento do tipo ansioso, uma vez que animais mais ansiosos tendem a explorar menos os braços 

abertos, permanecendo mais tempo nos braços protegidos. O grupo G3 não houve diferença significativa 

em comparado ao controle, motrando que o resveratrol foi capaz de proteger contra os danos causados pelo 

estrese imunogênico. 

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENSAIO PRÉ-CLINICO DOS EFEITOS DO SESQUITERPENO POLIGODIAL, 

ISOLADO DA DRIMYS BRASILIENSIS, PLANTA NATIVA DO CERRADO 

BRASILEIRO, NA INFLAMAÇÃO CRÔNICA 

Anderson Ferraz Norton Filho¹ 

¹ICBM - UFU 

Inflamação e angiogênese são processos fisiopatológicos concomitantes que contribuem para a progressão 

e cronicidade de várias doenças. A inflamação envolve vários processos inflamatórios complexos.  Neste 

trabalho, avaliamos o efeito terapêutico do poligodial, um composto purificado derivado da planta "Drimys 

brasiliensis", na angiogênese inflamatória induzida por implantes de esponja em camundongos. Métodos: 

Discos de esponja foram implantados no dorso de camundongos tipo C57/Black machos (30-35g) 

previamente anestesiados para induzir a inflamação e a formação de tecido fibrovascular. Os animais foram 

divididos em 4 grupos (controle; 10ng; 100ng e 1000ng) que receberam por 8 dias, doses do composto 

poligodial derivado da planta Drimys brasiliensis . Os animais foram eutanasiados no 9º dia pós-

implantação. Os implantes foram removidos e processados para análises bioquímicas: dosagem de 

hemoglobina -Hb (índice vascular); Avaliação da atividade de mieloperoxidase- MPO (atividade de 

neutrófilos) e n-acetil-ß-D-glicosaminidase- NAG (atividade de macrófagos) e imunológicas: VEGF, 

CXCL1/KC e CCL-2/JE/MCP-1. Resultados: O tratamento não alterou a angiogênese em nenhum dos 

parâmetros avaliados, comparados ao grupo controle. Na inflamação, o tratamento com poligodial mostrou 

efeito seletivo para a inflamação crônica, inibindo a atividade de macrófagos mas não a atividade de 

neutrófilos. Conclusão: apresenta efeito seletivo sobre macrófagos, principais células envolvidas na fase 

crônica da resposta inflamatória, os quais são responsáveis por determinar o rumo da resposta para o 

processo de reparo ou cronificação da resposta inflamatória. 

BOLSA: CNPq  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASETERACEAE (ANGIOSPERMAE) E O IMPEDIMENTO TAXONÔMICO 

Dias, A.G.¹ & Nakajima, J.N ² 

¹Licenciando em Ciências Biológicas, UFU; ² Institudo de Biologia, UFU 

 

O Herbarium Uberlandense (HUFU) do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia, MG, 

possui uma coleção científica de exemplares botânicos totalizando ca. 75.000, sendo uma referência 

nacional e internacional para a flora do Triângulo Mineiro e sudoeste do Estado de Minas Gerais. O HUFU 

auxilia em diversos trabalhos de pesquisa em várias áreas da Biologia, e é o maior da região centro-oeste 

de Minas Gerais. No HUFU existe uma grande quantidade de exemplares da família Asteraceae (família 

das margaridas), que é importante na composição da vegetação em Minas Gerais e no Brasil. As espécies 

apresentam uma grande variabilidade morfológica, mas podem ser caracterizadas comumente como ervas, 

arbustos e árvores, e pela presença de uma inflorescência altamente modificada denominada capítulo. No 

estado de Minas Gerais ocorrem 181 gêneros e 1.074 espécies, e o maior número de espécies ameaçadas 

de extinção, muitas sendo endêmicas locais. Com a implantação da informatização do acervo, é necessário 

a identificação dos exemplares indeterminados e atualização e/ou confirmação dos exemplares já 

identificados, tornando as identificaçòes corretas disponíveis para a comunidade academica e sociedade em 

geral. Os gêneros estudados foram Aldama La Llave, Aspilia Thours, Piptocarpha R. Br e Praxelis Cass., 

com um total de 836 exemplares identificados. O banco de dados foi atualizado e permitiu verificar quais 

espécies estão ameaçadas por meio de consulta a lista vermelha disponibilizada pelo CNCFLORA, 

ampliando os dados de distribuição para futuros projetos de biologia conservacionista. 

BOLSA: PIBIC/CNPq/UFU   



 

 

 

 

 

 

 

 

SINCRONISMO E EFICIÊNCIA DE DEFESAS AO LONGO DO 

DESENVOLVIMENTO FOLIAR EM ERIOTHECA GRACILIPES 

(MALVACEAE) 

Santos, D. F. B 1*; Calixto, E. S 2, Torezan-Silingardi1, H. M.1 & Del-Claro, K.1 

1. Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 38408-100; 2. 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

*Correspondência santosdanilo499@gmail.com 

Plantas podem apresentar defesas química, física e biótica, onde picos de atividade destas ocorrem ao longo 

do desenvolvimento foliar. O estudo buscou identificar o sincronismo e eficiência dessas defesas em 

Eriotecha gracilipes (Malvaceae) frente à herbivoria. A pesquisa foi realizada na Reserva do Clube Caça e 

Pesca Itororó de Uberlândia, vegetação cerrado. Dois grupos de E. gracilipes com 15 indivíduos cada foram 

analisados, um com acesso de formigas (controle), outro sem o acesso de formigas (tratamento). Para 

análise de herbivoria, três folhas de cada indivíduo dos dois grupos foram marcadas em momento de 

brotação, e o dano foliar foi mensurado em três diferentes idades foliares: jovens, intermediárias e maduras; 

a dureza foliar foi avaliada em 23 folhas de cada idade com auxílio de penetrômetro; os compostos químicos 

foram analisados nos três estágios foliares em espectrômetro de massa; e a atividade dos nectários 

extraflorais foi verificada observando a necrose dos tecidos secretores. Os resultados mostraram que a 

herbivoria foi maior no grupo tratamento, pois neste grupo a defesa biótica estava ausente, deixando a 

planta mais vulnerável ao ataque de herbívoros, e as folhas jovens e intermediárias sofreram danos maiores 

do que folhas maduras; a dureza foliar teve pico de atividade em folhas maduras; a defesa química mostrou 

maior concentração de flavonoides em folhas jovens do que nas intermediárias e maduras; os nectários 

extraflorais tiveram pico de atividade em folhas jovens. Portanto, os resultados mostraram que existe 

sincronismo das defesas química e biótica, e as defesas são mais eficientes quando sincronizadas. 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germinação e desenvolvimento de pimenta malagueta Capsicum frutescens L. 

(Solanaceae) em regime diferencial de luz 

 

 Fabiana Silva Fraga1 & Helena Maura Torezan Silingardi2 

1ICIAG - UFU; 2INBIO – UFU 

A luz é um dos fatores primordiais na germinação, porém a resposta da semente varia com a sensibilidade 

da espécie. A presença/ausência de luz e a intensidade pode promover a germinação e influenciar o 

desenvolvimento da plântula pela capacidade de absorver e utilizar essa energia. A pimenta malagueta é 

uma Solanaceae hortícula da espécie Capsicum frutescens L., de sementes dormentes. Mesmo com alto 

valor nutricional, condimentar e medicinal, seu estudo e utilização são pouco explorados. O objetivo do 

estudo foi comparar emergência e desenvolvimento inicial da pimenta sobre regime diferencial de luz. O 

cultivo foi feito no viveiro de mudas da Empresa Algar Telecon em Uberlândia, no campo aberto com sol 

pleno e condições ambientais não controladas, e na estufa com incidência solar indireta. As plantas de sol 

germinaram e produziram as primeiras folhas mais rapidamente. O crescimento em altura e o número de 

folhas após 60 dias de semeadura também foi maior nas plantas de sol. Por se tratar de uma semente 

fotoblástica positiva a luz direta acelerou o desenvolvimento da radícula e promoveu sua saída do 

tegumento, com a emergência do solo logo a seguir. O sol intenso beneficiou o desenvolvimento como um 

todo. Concluimos que o desenvolvimento da pimenta foi superior no cultivo a sol pleno, e o cultivo na 

estufa foi mais lento, porém também possível. Portanto, a pimenta apresenta plasticidade no seu 

desenvolvimento e a escolha do melhor ambiente de cultivo dependerá das outras características do local e 

interesse do produtor. 

BOLSA: CNPq  

APOIO: Algar Telecom 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação de espécies de Candida isoladas do ambiente da UTIN do HC-UFU 

Silva, F. F.¹. Menezes, R. P² & Roder, D. V. D. B.³. 

¹Famed; ²Estes, ³Icbim 

 

Introdução: Infecções invasivas por Candida spp. emergiram como uma das principais causas de 

sepse tardia e são um problema de impacto na saúde pública, seja pela alta incidência com que acometem 

pacientes hospitalizados, ou mesmo por sua letalidade. Considerando a importância de se analisar o perfil 

dos isolamentos de espécies de Candida em hospitais de diversas regiões do Brasil, e determinar a 

prevalência das diferentes espécies, levou a proposição deste trabalho com a finalidade de avaliar a 

colonização por espécies de Candida do ambiente da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital 

de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UTIN HC-UFU) no período de agosto de 2016 a maio 

de 2017. Objetivo: Investigar a ocorrência de colonização por Candida spp. no ambiente da UTIN. 

Metodologia: A coleta foi realizada com auxílio de swab em um tubo contendo 1ml de salina, sendo 

coletadas das seguintes áreas: maçanetas das portas, mobiliário e incubadoras. Resultado: Neste período 

foram realizadas três coletas de vigilância sendo obtidas sete C. parapsilosis (leitos, porta da recepção, porta 

da sala de higienização das mãos, pia uti dois e pia uti três), tres C. lusitaneae (porta da entrada da uti dois 

e três e pia uti três), duas C. albicans (pia uti dois),), uma C. famata (leito). Conclusão: A espécie isolada 

com maior frequência em todas as coletas foi a C. parapsilosis, mostrando a importância da vigilância 

contínua do ambiente hospitalar como forma de promover medidas de redução da presença desses micro-

organismos potencialmente patogênicos. 

 

Palavras-chave: Candida, UTIN, colonização, ambiente. 

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÕES MOTORAS CENTRAIS NA PROLE DE MÃES DIABÉTICAS 

Mascarenhas, F. N. A. P.; Zanon, R. G. 

Setor de Anatomia Humana, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal de Uberlândia, MG, 

Uberlândia, Brasil. 

Durante a gestação existem várias alterações metabólicas próprias da gravidez que podem se complicar. 

Uma dessas é adquirida pela resistência insulínica e pela liberação de hormônios diabetogênicos, resultando 

em uma hiperglicemia crônica, denominada Diabetes Mellitus Gestacional. Esta doença está diretamente 

associada a complicações e mortalidade perinatal. Até o momento, estudos apontam alterações do Sistema 

Nervoso em portadores de diabetes, mas pouco se mostra para filhos de mães diabéticas. Nesse sentido, o 

objetivo deste estudo foi estudar alterações em áreas motoras, especificamente o córtex motor primário, 

núcleo caudado e corno anterior medular de filhotes de ratas diabéticas. Para tanto utilizamos ratos Wistar 

com quatro semanas de vida, filhotes de ratas diabéticas e não diabéticas. Os animais foram submetidos à 

eutanásia para extração do encéfalo e medula espinhal que foram congelados para cortes do tecido e 

montagem de lâminas. Essas foram coradas com corante de Nissl para contagem de células neurais. 

Também foi realizada imunofluorescência utilizando anticorpos específicos para neurônios (anti-NeuN) e 

glia (anti-iba1 e anti-GFAP). Os resultados foram documentados em câmera digital acoplada ao 

microscópio de fluorescência/luz e analisados com o programa ImageJ. Os dados obtidos mostraram o 

aumento do número de células e retração de área cortical motora em relação à área total cerebral no córtex 

motor primário de filhotes de mães diabéticas, e, na imunofluorescência pode se observar que esse aumento 

celular se deve às células gliais, as quais podem participar nas respostas teciduais ao dano provocado pela 

hiperglicemia no Sistema Nervoso.  

 

Palavras chave: diabetes gestacional, gliose, córtex motor primário, núcleo caudado, hiperglicemia. 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DE ASTERACEAE DO HERBARIUM UBERLANDENSE 

(HUFU) 

 
Gabriella Silva Justino1 & jimi Naoki Nakajima2 

1. Licencianda em Ciências Biológicas, UFU; 2. Instituto de Biologia, UFU. 

 

O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Asteraceae (Angiosperma) e o impedimento 

taxonômico”, que tem como objetivo realizar um estudo sistemático da família Asteraceae por meio da 

identificação correta dos gêneros e espécies do Herbarium Uberlandense (HUFU) do Instituto de Biologia 

da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Uma coleção científica de referência deve ter 

identificações específicas corretas, pois pesquisadores utilizam os exemplares, juntamente com bancos de 

dados associados, para complementar suas pesquisas e para fins didáticos dentro e fora da universidade. A 

metodologia utilizada consistiu no estudo de exemplares determinados e indeterminados de Asteraceae 

depositados no HUFU. Os estudos morfológicos das características florais foram feitos pela rehidratação 

dos capítulos ou algumas flores, para que fosse possível a observação e anotações das características. A 

identificação foi feita com base nas chaves de tribos e gêneros (e.g. Barroso 1986). Foram estudados três 

gêneros dentro da família Dimerostemma, 88 exemplares, Symphyopapus, 34 exemplares e Dasyphyllum, 

146 exemplares, totalizando 268 espécies. Ao final do estudo foi produzido um relatório com as 

identificações de todos os exemplares, repassado para a Curadoria do HUFU para atualização do banco de 

dados do herbário, e envio das determinações para os herbários que doaram para o HUFU os exemplares 

destes gêneros. 

 

BOLSA: PIBIC/Fapemig/UFU 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS PROVENIENTES DE 

PRODUTOS NATURAIS COM PROPRIEDADE DRUG-LIKE E ATIVIDADE 

INIBITÓRIA DAS ENZIMAS ALFA-AMILASE E ALFA-GLICOSIDASE IN-

SÍLICO 

Silva, H.G.C.¹; Júnior, N.N¹.; Espíndola, F.S.¹  

¹Instituto de Genética e Bioquímica – Universidade Federal de Uberlândia; 

 

Compostos naturais são associados à redução da hiperglicemia pós-prandial através do bloqueio de enzimas 

envolvidas na digestão de carboidratos, como alfa-amilase e alfa-glicosidase. Além disso, retardar a 

absorção de glicose pela inibição das hidrolases glicosídicas nos órgãos digestivos pode representar uma 

abordagem promissora no tratamento da diabetes e suas complicações. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

buscar novos compostos naturais com potencial farmacológico para inibir estas hidrolases com base no 

modelo baseado em forma de um inibidor conhecido como a acarbose, docking e farmacocinética dos 

compostos. A modelagem do inibidor foi realizada com o auxílio do vROCS 3.2.0.4. Este modelo foi 

validado usando a curva de ROC (característica de operação do receptor) e AUC (área abaixo da curva).  A 

biblioteca de ligantes utilizada nesta pesquisa é originada do banco de dados ZINC, que foi selecionada 

para um subconjunto de compostos naturais, totalizando 180.303 compostos. Para realizar a triagem virtual, 

a biblioteca de ligantes foi preparada com o OMEGA 2.5.1.4, gerando conformeros dos compostos. Após 

a validação, a biblioteca de conformeros gerada foi submetida ao modelo de forma e pontos farmacofóricos 

e os 500 principais ligantes de cada um foram selecionados. Os ligantes de melhor pontuação em comum 

para as duas enzimas foram utilizados para realizar um docking molecular contra alfa-amilase e alfa-

glicosidase usando o autodock vina 1.1.2, gerando inibidores potenciais que então foram testados para seus 

comportamento de drogas com o servidor pkCSM. Gerando assim 2 principais compostos como drogras 

promissoras para o complemento do tratamento da diabetes. 

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DA PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA BASAL E DE RESPOSTAS 

CARDIOVASCULARES EM RATOS SUBMETIDOS À MUDANÇA NO CICLO 

CLARO/ESCURO 

 

Ávila, I. G.¹ & Vieira, A. A.² 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ² Universidade Federal de Uberlândia 

 

O sistema nervoso autônomo (SNA) ajusta de maneira fina o sistema cardiovascular mantendo a 

homeostase. Certas patologias, genéticas ou adquiridas, podem ocasionar mudanças na atividade do SNA 

influenciando ajustes sobre a Pressão Arterial (PA). O objetivo foi estudar a PA e a Frequência Cardíaca 

(FC) basal em ratos que passaram por crônica mudança do ciclo claro e escuro. Ademais, estudamos as 

respostas cardiovasculares da ativação do baro e quimiorreflexo. Ratos foram colocados em um gabinete 

com exposição de 5 horas no claro e 19 horas no escuro (grupo 5/19) sendo os grupos controle colocados 

em outro gabinete com um ciclo claro/escuro habitual [(12 horas cada) grupo 12/12]. Os grupos foram 

subdivididos e receberam injeções diárias de N-acetilcisteína [NAC (1 mL/100 g) ip] ou PBS (injeção 

controle). Após o tratamento, foi feita canulação da artéria e veia femoral destes animais e 24 horas depois 

o registro da PA e FC utilizando sistema computadorizado. O ciclo 5/19 não alterou a PA e a FC basal, 

porém potencializou a resposta pressora da ativação do quimiorreflexo sem comprometer o barorreflexo. 

A potencialização da resposta pressora do quimiorreflexo não foi restaurada pelo tratamento com NAC. 

Para estudar as respostas cardiovasculares frente a uma ansiedade aguda foi feito um teste ao qual um 

animal 5/19 ou 12/12 foi colocado ao lado de uma caixa com outro rato. Os animais 12/12 apresentam 

aumento na FC sendo potencializado nos animais 5/19. Mudança no ciclo claro/escuro potencia resposta 

pressora do quimiorreflexo em ratos não anestesiados. 

BOLSA: SEM BOLSA (PIVIC/CNPq)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS PERIGOS MICROBIOLÓGICOS EM AMOSTRAS 

DE CALDO DE CANA COMERCIALIZADO NA CIDADE DE 

UBERLÂNDIA 

JANAÍNA APARECIDA JOÃO NAZÁRIO 1; LIZANDRA FERREIRA DE ALMEIDA E 

BORGES 2. 

1 Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia. 2 Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade Federal de Uberlândia. 

 

O caldo de cana conhecido popularmente como “garapa”, é uma bebida nutritiva, altamente 

energética, obtida através da prensagem da cana de açúcar que também é utilizada para produção de 

açúcar e álcool. Esta bebida é muito comercializada por vendedores formais e ambulantes que muitas 

vezes não possuem condições adequadas de preparo, armazenamento e manipulação do caldo. O 

caldo de cana é um meio naturalmente favorável para o crescimento de microrganismos, porém a 

maior contaminação parece ser através dos processos envolvidos na sua produção, além das 

condições errôneas de manipulação e armazenamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

contaminação microbiológica do caldo de cana comercializado por vendedores formais e ambulantes 

na cidade de Uberlândia/MG. Foram analisadas 10 amostras do produto para contagem total de 

bactérias mesófilas, NMP/ml de coliformes totais e termotolerantes, pesquisa de Escherichia coli (e 

outras bactérias entéricas), incluindo Salmonella spp. Coliformes totais foram recuperados em todas 

as amostras e os termotolerantes em 70% delas, apresentando valores acima do padrão estabelecido 

pela legislação vigente. Não foram encontradas E. coli ou Salmonella spp., porem outras bactérias 

entéricas foram recuperadas em todas as amostras, sendo a mais prevalente Klebsiella pneumoniae. 

Os resultados mostram a necessidade de melhorias durante todos os processos realizados para 

obtenção do caldo de cana, sendo necessária a frequente capacitação destes profissionais, onde cada 

etapa da produção do caldo de cana e o armazenamento seja realizada de forma adequada a fim de 

minimizar a contaminação e presença de bactérias patogênicas.  

  



 

Auxílio : FAPEMIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOJA, GLYCINE MAX, 

CULTIVAR CARAJÁS, EM REGIME DIFERENCIAL DE LUZ E COM 

SIMULAÇÃO DE HERBIVORIA 
 

João Paulo Meneses de Souza1 & Helena Maura Torezan Silingardi2 
1Instituto de Ciências Agrarias (ICIAG); 2Instituto de Biologia (INBIO) 

 

A fotossíntese na planta é diretamente influenciada pelo tipo e intensidade de onda luminosa que chega às 

folhas. Radiação direta ou indireta vinda do sol pode modificar a forma que a planta reage ao ambiente, 

interferindo em seu metabolismo. O estudo da reação das plantas frente aos diferentes regimes de luz é 

importante para entender seu desenvolvimento em sistemas integrados de plantio e ajuda a determinar o 

estande de plantio. O trabalho objetivou comparar a germinação e o desenvolvimento da soja em dois 

regimes diferenciais de luz, em pleno sol e na sombra. Para isto foi plantado no viveiro de mudas da 

Empresa Algar Telecon em Uberlândia, MG,  um lote de sementes em local aberto com luz direta, e outro 

lote foi plantado em casa de vegetação com luz  indireta. Os dois lotes de sementes ficavam próximos entre 

si e com irrigação artificial simultânea. Foi analisada a velocidade de germinação nos dois ambientes, altura, 

número de folíolos, resistência a perfuração foliar e mortalidade. A germinação no ambiente sombreado foi 

mais rápida por conta da menor evaporação, tendo agua disponível por mais tempo em comparação ao 

ambiente ensolarado. No entanto, para tentar compensar a menor captação de luz solar as plantas 

sombreadas lançam mais folíolos e folíolos menores, tiveram o estiolamento do caule com perda de 

sustentação e baixíssima produção de flores e vagens. Concluímos que a variedade testada  deve ser 

cultivada em sol pleno para alcançar atura adequada do caule mantendo sua sustentação, com maior 

resistência à penetração no tecido foliar e produzindo mais vagens por conseguir alocar mais material 

fotoassimilado em comparação com as plantas na área sombreada da estufa. 

 

BOLSA: Fapemig 

APOIO: Algar Telecon 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susceptibilidade de vilos placentários humanos infectados pelas cepas clonais rh e 

me-49 comparadas com cepas atípicas TgChBrUD1 E TgChBrUD2 de Toxoplasma 

gondii 

Priscila Silva Franco1, Paula Suellen Guimarães Gois1, Thádia Evelyn de Araújo1, Rafaela 

José da Silva1, Bellisa de Freitas Barbosa1, Angelica de Oliveira Gomes2, Lara Affonso dos 

Santos1, Maria Célia dos Santos3, José Roberto Mineo4, Eloisa Amália Vieira Ferro1 

1 Universidade Federal de Uberlândia; Laboratório de Imunofisiologia da Reprodução; 2 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM); Laboratório de Biologia Celular; 3 

Universidade Federal de Uberlândia; Faculdade de Medicina (FAMED) 

4 Universidade Federal de Uberlândia; Laboratório; Laboratório de Imunoparasitologia "Dr. 

Mario Endsfeldz Camargo" 

 

Toxoplasma gondii é um parasito intracelular obrigatório capaz de infectar diferentes hospedeiros e causar 

uma variedade de síndromes clínicas, cuja infecção pode ser grave em pacientes imunocomprometidos e 

em gestantes. As cepas de T. gondii possuem alta diversidade genotípica estando associado à gravidade da 

doença. Em Uberlândia foram descritas as cepas TgChBrUD1 e TgChBrUD2, consideradas virulentas em 

células e modelos animais. O objetivo desse trabalho foi avaliar a virulência das cepas brasileiras 

TgChBrUD1 e TgChBrUD2 em vilos placentários, comparadas com as cepas clonais RH e ME-49. Os vilos 

placentários foram infectados com as cepas RH, ME-49, TgChBrUD1 ou TgChBrUD2. A carga parasitária 

e a produção de citocinas foram determinadas por qRT-PCR e ELISA, respectivamente. Observamos maior 

carga parasitária nos vilos infectados com a cepa TgChBrUD1 comparados com os vilos infectados com a 

cepa RH, ME-49 ou TgChBrUD2. A produção de citocinas pelos vilos infectados com as cepas RH e 

TgChBrUD2 apresentaram resultados similares. O mesmo fenômeno foi observado para vilos infectados 

com as cepas ME-49 e TgChBrUD1. Desta forma, a cepa UD1 replicou mais em vilos placentários 

comparado com as outras cepas e modulou importantes citocinas envolvidas no controle do parasito, 

demostrando que cepas altamente ou moderadamente virulentas podem modular, diferentemente, 

importantes mecanismos de defesa do hospedeiro para manter sua sobrevivência intracelular.  
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Detecção e disseminação de Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) por 

micro-organismos da família Enterobacteriaceae em hospital público mineiro 

 

SOUZA, L.P1.; GONÇALVES, I.R2.; RIBAS, R.M2; BRITO, C.S2. 

 

1-  Universidade Federal de Uberlândia - Graduanda do Curso de Ciências Biológicas 

2- Universidade Federal de Uberlândia - Instituto de Ciências Biomédicas -  Laboratório de 

Microbiologia Molecular 

 

Introdução: A emergência de micro-organismos produtores de KPC tornou-se um problema hospitalar 

significativo. Objetivos: Determinar a frequência do gene blaKPC entre micro-organismos da família 

Enterobacteriaceae produtores de KPC e sua relação clonal por Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE). 

Metodologia: Realizou-se estudo observacional através de uma vigilância ativa no Laboratório de 

Microbiologia do Hospital de Clínicas-UFU, no período de janeiro/2015 a setembro/2015. As amostras 

foram avaliadas através do sistema automatizado VITEK®2 (bioMérieux). A detecção dos genes 

codificadores de carbapenemases foi realizada pelo  método PCR (Polymerase Chain Reaction). As 

amostras resistentes foram analisadas por PFGE. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFU, sob número 44734115.2.0000.5152. Resultados: Foram avaliados 71 pacientes, sendo 35 com 

infecção hospitalar e 36 com mucosa anal colonizada.  A incidência de infecção foi de 13 paciente-dia e a 

taxa de colonização de mucosa anal 51%. O tempo médio de hospitalização foi 79 dias e a taxa de 

mortalidade de 42 %. O principal patógeno das infecções foi Klebsiella pneumoniae (74%). O gene de 

resistência blaKPC foi detectado em 76,5 % das amostras. Confirmaram-se dois surtos, o primeiro por 

amostras de K. pneumoniae produtoras de KPC susceptíveis a colistina, com perfil policlonal, e o segundo 

por um clone dominante de K. pneumoniae produtora de KPC resistente a colistina. Conclusões: A 

incidência de infecção foi alta e o patógeno mais isolado foi Klebsiella pneumoniae. Os surtos evidenciaram 

que falhas nas práticas básicas de prevenção e controle de infecção hospitalar facilitam a transmissão 

cruzada dos micro-organismos.  

BOLSA:  CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE ULTRAESTRUTURAL DE HEMOPARASITOS DO GRUPO DAS 

HEMOGREGARINAS EM RÉPTEIS 

Ferreira, L. C¹; Úngari, L. P. ²; Cury, M. C¹  

1. Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 

38408-100; 2. Centro de Microscopia Eletronica da Universidade Estadual Paulista Júlio 

Mesquita *Correspondência liviafferreira35@gmail.com 

 
Os répteis possuem uma alta taxa de parasitos. O parasitismo exerce efeito direto nos processos adaptativos 

e nas estruturas ecológicas das comunidades. Dentre os parasitos encontrados nesses animais, a classe de 

hemoparasitos é a mais prevalente e dentre estes os grupos de hemogregarinas e trypanosomatideos 

flagelados se destacam. O mais comum por ser amplamente distribuído e infectar todas as ordens de répteis 

é o grupo das hemogregarinas. A identificação por microscopia óptica deste grupo torna-se problemática, 

pois alguns parasitos têm estruturas semelhantes, além de necessitar de conhecimento profundo do 

observador. Dessa forma o presente trabalho propôs a análise morfológica e ultraestrutural dos 

hemoparasitos, pois poderia auxiliar na distinção entre gêneros além de proporcionar o conhecimento das 

estruturas que compõem a biologia celular do grupo das hemogregarinas. Dentre as técnicas para análise 

da ultraestrutura, encontra-se a Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), a qual foi utilizada neste 

trabalho. Essa técnica é complexa e necessita de uma seqüência de diversos passos no protocolo para que 

não haja falhas, e obtenham-se cortes sanguíneos dos locais esperados. Os cortes ultrafinos do sangue de 

alguns exemplares foram levados ao microscópio eletrônico de transmissão EM-109, (Zeiss, Alemanha), 

Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita, Botucatu, São Paulo, 

Brasil. A partir dessa avaliação em microscópio, foram obtidas várias imagens capturadas do mesmo para 

melhor análise posteriormente. De forma inesperada, as imagens capturadas não tiveram uma qualidade da 

qual fosse possível obter a análise dos aspectos ultra-estruturais tanto das células sanguíneas quanto dos 

parasitas.  

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENTES PERCENTUAIS DE SORO DE COELHO PARA A TÉCNICA DE 

ISOLAMENTO E Diferentes percentuais de soro de coelho para a técnica de 

cultivo de Leptospira Interrogans 

FERREIRA, M. M¹. & LIMA, A. M. C². 

Universidade Federal de Uberlândia 

 

A leptospirose é uma doença infecto-contagiosa, de caráter endêmico, causada por bactérias do gênero 

Leptospira. Sua sintomatologia clínica e epidemiologia são os fatores que fomentam a necessidade do seu 

diagnóstico, o qual é confirmado por exames laboratoriais. O isolamento e cultura do antígeno são 

utilizados como forma de diagnóstico direto, sendo que as culturas em estoque devem ser mantidas em 

meios de cultivo, como o descrito por EMJH (Ellinghausen, McCullueg, Johnson, Harris), o qual é 

enriquecido com soro hemolisado de coelho, de forma a obter-se o crescimento da bactéria. Esse método 

antecipa e conduz à realização do teste de aglutinação microscópica (MAT), envolvendo a mistura do soro 

com antígenos de leptospiras vivas, a fim de detectar a presença de anticorpos através da aglutinação dessas 

leptospiras. O percentual padrão de soro de coelho estabelecido na rotina de exames laboratoriais é de 10% 

da solução total do meio de cultura utilizado. 

 Neste trabalho, foi avaliada a eficácia do crescimento bacteriano em concentrações menores de soro coelho 

que a habitual, com o propósito de diminuir os gastos com esse ingrediente; para isso, os percentuais de 5% 

e 2,5% foram testados. Feitas as análises, foi possível concluir que as leptospiras se desenvolveram em 

todos os percentuais estudados, porém com uma intensidade diretamente proporcional às quantidades de 

soro de coelho utilizadas. Não houve diferença estatística no crescimento de Leptospiras nas concentrações 

de 5 e 10% de soro de coelho. 

 

BOLSA: Fapemig. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos epidemiológicos da pediculose da cabeça em crianças de Uberlândia-MG 

  
Mariana Messias Marinho1; Raquel Borges Moroni2 , Júlio Mendes3, Fábio Tonissi Moroni4, Daniela 

Marques de Lima Mota Ferreira5, Érica Rodrigues Mariano de Almeida Resende6   
  

1 PIBIC curso de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG, 2, 3 docentes 

ICBIM/Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG. 45,6, docentes FAMED, Universidade 

Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG.  

  
Resumo – A infestação de piolhos em humanos é chamada de pediculose e a transmissão pode 

ocorrer de forma direta mediante o contato entre as pessoas e indireta via fômites. O objetivo principal foi 

verificar a ocorrência da pediculose em crianças de um hospital público de Uberlândia-MG. Além de 

analisar associações com idade, sexo, etnia, características dos cabelos e obter informações dos 

responsáveis sobre a epidemiologia, transmissão, prevenção e controle. Foi realizada uma inspeção visual 

direta dos cabelos em crianças de 2 a 12 anos, sendo consideradas infestadas as que apresentavam lêndeas 

viáveis, ninfas e/ou adultos. Após os exames, foi preenchida uma ficha de caracterização, com informações 

sobre a idade, sexo, etnia e características dos cabelos. A ocorrência geral foi de 2,80% em 606 examinados. 

Houve uma maior ocorrência em meninas (4,67%) e em não negros (3,27%). A faixa etária com maior 

prevalência foi de 4 a 8 anos (5,82%). Quanto às características dos cabelos, foi observado maior ocorrência 

nos cabelos escuros (2,96%), densidade alta (2,94%) e espessura fina (3,52%). Com base nas 236 respostas 

obtidas em relação à prevenção, sintomatologia e controle da pediculose, a maioria (77,96%) lavava os 

cabelos diariamente, (18,22%) já foram infestados e tal infestação ocorreu apenas uma vez (13,55%). Em 

relação aos métodos de controle, a catação manual foi a mais utilizada (8,47%). O principal sintoma 

relacionado à infestação foi prurido intenso no couro cabeludo (12,71%). Nota-se a necessidade da 

implementação e/ou aperfeiçoamento de programas de forma integrada no controle da pediculose na 

instituição pesquisada.   

 

BOLSA: CNPq  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA CAFEÍNA E DO PIRACETAM SOBRE A MEMÓRIA ESPACIAL 

APÓS A ADMINISTRAÇÃO DE ANANDAMIDA 

 Silva, M.H.1; Cabral, C.C.1; Yochimura, D.1; Santos B.R.2 

1-Graduando do Curso de Biomedicina, Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 

Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG. 

2-Professora Associada, Laboratório de Neuropsicofarmacologia, Área de Ciências Fisiológicas, 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG. 

Introdução: A importância da anandamida e seu receptor CB1 sobre a produção de déficits cognitivos vêm 

sendo amplamente estudada, estudos mostram que antagonistas de receptor A2a, como a cafeína, podem 

reverter esse quadro1, e nootrópicos, como o piracetam, conseguem reverter o déficit cognitivo induzido 

por extrato de cannabis2, mas para tais estudos a anandamida não foi aplicada. Objetivos: Avaliar a 

influência da cafeína e do piracetam sobre a memória espacial após a administração de anandamida. 

Materiais e Métodos: Animais: Foram utilizados camundongos Swiss albinos, machos, adultos, 

distribuídos em 6 grupos (n=10). Drogas: solução salina 0,9% (SA), anandamida (AEA; 1mg/kg), cafeína 

(CF; 10mg/kg), piracetam (PR; 300mg/kg), foram administradas via IP, em um volume de 0,1ml/10 g de 

peso animal. Teste do Labirinto Aquático de Morris (LAM): avaliar memória espacial. Análise Estatística: 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média, e analisados por teste t e ANOVA de 

uma via, seguida de Kruskal Wallis, as diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05. 

Resultados: A AEA não causou prejuízo nas atividades do LAM, latência de escape (teste 1-T1) e 

exploração do quadrante alvo (teste 2-T2), quando comparada com SA (p>0,05), o mesmo ocorreu com os 

outros tratamentos em T1 (SA 27,7±7,75; AEA 44,5±11,13; CF 25,4±9,01; PR 22,5±7,88; AEA+CF 

37,5±10,06; AEA+PR 44,9±11,29; p=0,40) e em T2 (SA 21,3±2,59; AEA 19,2±3,13; CF 26±20; PR 

28,6±3,81; AEA+CF 22,9±1,96; AEA+PR 21±2,01; p=0,19). Conclusão: O presente estudo sugere que 

AEA na dose de 1mg/kg e os demais tratamentos não provocam alterações na memória espacial.  

1. Mouro, F. M. et al. Chronic and acute adenosine A 2A receptor blockade prevents long-term 

episodic memory disruption caused by acute cannabinoid CB 1 receptor activation. Neuropharmacology 

117, 316–327 (2017). 

2. Abdel-Salam, O. M. E. et al. Cannabis induced impairment of learning and memory: 

effect of different nootropic drugs. (2013). 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TUDO DOS BIOMARCADORES DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO 

SEGALA, M¹. 

¹ INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS; 

 

O trauma tem sido considerado como um problema de saúde pública. No conjunto de lesões traumáticas 

decorrentes de causas externas, o traumatismo cranioencefálico (TCE) destaca-se por apresentar elevado e 

crescente índice de óbitos, representando uma importante causa de morbimortalidade na faixa etária 

produtiva da sociedade. O prognóstico do paciente com TCE é uma das dificuldades na avaliação clínica. 

Nessas circunstâncias, é de suma importância a investigação de marcadores biológicos para entender como 

o cérebro reage as lesões traumáticas e correlacionar com a gravidade do dano cerebral e com a mortalidade. 

Estudos apontam as proteínas S-100B e Enolase Neuronal Específica (NSE) como moléculas promissoras 

para este fim, mas também a Proteina Glial Fibrilar Ácida (GFAP), DNA Plasmático e a Proteína Visinina1 

(VLP-1) tem sido investigadas como possíveis biomarcadores dos danos cerebrais causados pelo TCE. O 

presente estudo tem como principal objetivo a revisão bibliográfica destes marcadores apresentando 

resultados promissores para futura aplicação clínica. 

 

BOLSA: PIBIC / CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riqueza e distribuição de aves de rapina diurnas em área urbana de Uberlândia-

MG 
Bergamo, N. C, S. B.¹ & Gondim, M.J.C.² 

¹Curso de Ciências Biológicas; ²INBIO 

 

Resumo: O crescimento da agropecuária e das áreas urbanas vem exercendo um forte impacto no 

meio natural. Aves rapineiras são sensíveis a esses distúrbios, por isso são consideradas 

bioindicadoras da qualidade ambiental. O estudo tem como objetivo identificar a composição, 

riqueza, abundância e a frequência de ocorrência das espécies em uma área de APP no perímetro 

urbano do município de Uberlândia, MG. O levantamento iniciou-se em julho/2016 e finalizou-se 

em julho de 2017, com amostragens quinzenais. A metodologia utilizada foi a observação direta 

com uso de binóculos em seis pontos fixos distribuídos entre os mosaicos da vegetação (cerradão, 

mata de galeria, veredas e áreas de pastagens), com distância de 500 m e sessões de observação de 

40 minutos em cada ponto. Uma riqueza de 14 espécies de rapinantes foram encontradas. A 

maioria dos registros foi feito no pasto (57%), seguida do cerradão (28%) e vereda (14%). As 

espécies mais abundantes e freqüentes foram Coragyps atratus e Caracara plancus, representando 

60% dos registros. Os táxons menos abundantes e com a freqüência de ocorrência inferior a 10% 

foram Cathartes aurea, Leptodon cayanensis, Herpetotheres chachinnans. Em meio às constantes 

alterações na paisagem, faz se necessários estudos que ampliem as informações sobre as aves 

rapineiras associadas aos fragmentos florestais, buscando gerar dados que possam permitir 

comparações futuras, avaliando os possíveis impactos dessas alterações.  

Palavras-Chave: Frequência de ocorrência, Fragmentação, Urbanização, Rapinantes   
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EFEITOS DA PROTEÍNA QUINASE A (PKA) E DA TRANSMISSÃO 

GABAÉRGICA NA AMÍDALA DE CAMUNDONGOS EXPOSTOS A TESTES 

DE ANSIEDADE 

Balbo, L.C.¹; Santos, P.G.C.1; Miguel, T.T. 1 

¹Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM) 

Transtornos de ansiedade geram grande preocupação na sociedade, despertando interesse científico sobre 

o trema. A principal causa da ansiedade patológica está relacionada com o medo e a preocupação excessivos 

relacionados à hiperativação de diferentes áreas do sistema límbico, sendo a amídala uma das estruturas 

estimuladas. Quando o cérebro identifica uma ameaça, o organismo reage através de comportamentos 

defensivos, os quais podem ser analisados em modelos animais de ansiedade como o Labirinto em Cruz 

Elevado (LCE) e o Teste de Exposição ao Rato (TER). Estudos demonstram que a estimulação da via 

AMPc/PKA e dos neurotransmissores GABAérgicos são crucias para a modulação comportamental, seja 

para ativar ou inibir tais comportamentos. O objetivo do estudo foi analisar a ação dessas vias na ansiedade. 

Foram utilizados camundongos Suíços machos que receberam microinjeção intra-amídala de inibidor da 

PKA (H89 doses 2,5 e 5,0 nmol) e de agonistas de receptores GABA A e B (muscimol e baclofen – M+B) 

antes de serem submetidos aos testes. A partir dos resultados obtidos, observou-se que a dose mais alta de 

H89 reduziu a porcentagem de entradas nos braços abertos do LCE, demonstrando efeito ansiogênico da 

droga. Por outro lado, a administração de M+B não demonstrou nenhum efeito nos camundongos expostos 

ao LCE. Contudo, a administração de M+B em camundongos expostos ao TER induziu forte tendência de 

permanência do animal na área desprotegida, indicando um provável efeito ansiolítico da droga.  

Estudos adicionais serão necessários para esclarecer essa complexa neurobiologia, em relação às reações 

de defesa e a modulação da amídala. 

Palavras chaves: Amídala. Ansiedade. GABA. Labirinto em Cruz Elevado. Proteína Quinase A. Teste de 

Exposição ao Rato. 

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTIMIZAÇÃO DE MEIO DE CULTIVO PARA A PRODUÇÃO DE 

BIOSSURFACTANTES DE CRYPTOCOCCUS VICTORIAE ISOLADO NA 

ANTÁRTICA 
Rodrigues, P. H. M¹. & Marçal, G.². 

¹ Instituto de Genética e Bioquímica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 

Minas Gerais, Brasil. 

A Cryptococcus victoriae é uma levedura capaz de produzir biossurfactantes, sendo estes não patogênicos. 

Entretanto os custos para produção de um biossurfactante são altos, portanto vem-se tentando utilizar 

resíduos agroindustriais para diminuir 30% dos gastos do custo final do biossurfante. O objetivo do trabalho 

foi avaliar fontes de carbono e nitrogênio, para a produção de biossurfactantes pela Cryptococcus victoriae. 

As fontes de carbono utilizadas foram acetato de sódio, citrato de sódio, glicose, sacarose, peptona, extrato 

de levedura, extrato de abacaxi e extrato de cajú na concentração de 10 g/L-1 e o nitrato de amônio de fonte 

de nitrogênio. As fontes de nitrogênio foram peptona, nitrato de amônio, sulfato de amônio, extrato de 

levedura, citrato de amônio 2 g/L-1. As soluções continham sais como cloreto de sódio, fosfato de sódio, 

fosfato monopotássico e sulfato de magnésio a pH 7,0. O crescimento microbiano foi avaliado pela 

densidade óptica (OD) e peso seco, enquanto a análise de tensão superficial e índice de emulsão para 

verificar a produção de biossurfactante. Os dados foram coletados em triplicata. Os resultados mostraram 

que o extrato de caju, extrato de levedura, extrato de abacaxi e sulfato de amônio tiveram valores menores 

de tensão superficial maiores valores de OD, respectivamente, 53,0; 46,0; 51,3 e 0,025; 0,031; 0,016 

gramas. Quanto menores os valores de tensão superficial e maiores os valores de OD mais desejáveis são 

o produto. Os resíduos de caju e abacaxi podem substituir os componentes médios usuais, bem como 

promover o crescimento da levedura. 

 

BOLSA: Fapemig 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETECÇÃO MOLECULAR E IDENTIFICAÇÃO DE LEISHMANIA SPP. EM 

CARRAPATOS 

Pereira, T1. Yokosaw, J2 

1Universidade Federal de Uberlândia 

 

A leishmaniose é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero Leishmania, 

possui uma distribuição cosmopolita e infecta animais silvestres e domésticos, sendo o 

homem seu hospedeiro acidental. Sua transmissão acontece através da picada de fêmeas 

de flebotomíneos, dos gêneros Lutzomyia e Phlebotomus, mas, acredita-se que artrópodes 

como pulgas e carrapatos estejam envolvidos como possíveis vetores para transmissão da 

doença. No presente trabalho, o objetivo principal foi aplicar o teste de detecção 

molecular de Leishmania spp. em carrapatos coletados de canídeos ou do ambiente no 

Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, por meio de PCR. Os carrapatos das espécies 

Amblyomma ovale, A.brasiliense e A.incisum foram coletados no período de 27 a 

30/08/2015 e armazenados a -70oC. Para a detecção por PCR, os carrapatos foram 

cortados ao meio e o DNA de suas metades foi extraído, individualmente ou em pools, 

com Trizol. Foram testadas oito amostras inviduais de DNA por meio de PCR para 

presença de DNA de Leishmania spp, em nenhuma das oito amostras ouve amplificação, 

não indicando assim a presença do parasita nesses carrapatos. Os resultados negativos 

não indicam que os carrapatos não possam ser possíveis vetores para transmissão da 

leishmaniose, já que o número de amostras utilizadas foi pequeno. 

BOLSA: CNPq  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DA DIVERSIDADE E DA QUALIDADE DO ALIMENTO LARVAL 

NO TAMANHO CORPORAL DO POLINIZADOR DO MARACUJAZEIRO 

Araújo, T. N.¹; Nunes, M. G.¹ & Augusto, S. C.¹ 

 

¹Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Campus Umuarama, R: Ceará, S/N, 

18 Bloco 2D, CEP 38400-902 – Uberlândia – Minas Gerais – Brasil. 

 

As abelhas aprovisionam as células de cria com uma mistura do pólen e néctar. O tamanho corporal do 

adulto pode estar correlacionado com a quantidade e a qualidade de alimento que é consumido quando 

larva, portanto adultos maiores seriam provenientes de células de cria com maior quantidade e qualidade 

de alimento. Xylocopa frontalis (Olivier) é um importante polinizador efetivo do maracujá-amarelo 

(Passiflora edulisSims f. flavicarpa Deg). Análises sobre amplitude do nicho alimentar dessa espécie, 

permite uma melhor compreensão de seus hábitos de nidificação e possibilitam que estratégias de 

conservação e manejo sejam traçadas. Assim, o objetivo geral do trabalho foi:avaliar o possível efeito de 

diferenças na composição polínica do alimento larval no tamanho corporal dos indivíduos de X. frontalis. 

O estudo foi conduzido na Fazenda Experimental Água Limpa (FEAL) e na Universidade Federal de 

Uberlândia - Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. As amostras de alimento larval foram obtidas de ninhos 

estabelecidos em gomos de bambus, disponibilizados em abrigos de abelhas. Os grãos de pólen presentes 

nas amostras foram identificados e contados após o processo de acetólise e montagem das lâminas. O 

tamanho corporal dos indivíduos foi estimado a partir da distância intertegular. A avaliação da qualidade 

de pólen foi realizada de acordo com a quantidade dos micronutrientes. X. frontalis apresentou grande 

amplitude do nicho alimentar (H’= 1,501), sendo o principal tipo polínico utilizado foi o Tipo Senna. Os 

indivíduos da FEAL apresentaram um maior tamanho corporal (F2,17=3,705; p=0,04), assim como o pólen 

proveniente de ninhos dessa apresentou maior concentração de micronutrientes.  

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTOMOFAUNA ASSOCIADA À MIMOSA SETOSA: FENOLOGIA DA 

PLANTA E  UMIDADE RELATIVA DO AR DETERMINAM A 

DISTRIBUIÇÃO ANUAL DOS INSETOS HERBÍVOROS 

 

Vieira, T. C.¹, Lopes, B. S.², Del-Claro, K. ¹ & Santos, J. C.¹ 

¹ Instituto de Biologia. Universidade Federal de Uberlândia. Campus Umuarama, Bloco 

2D - Rua Ceará. Uberlândia – MG. CEP: 38400-902  

² Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto-USP. Avenida dos 

Bandeirantes, 3900 – Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP, 14040-900 
 

Inventariar insetos associados a plantas hospedeiras é o primeiro passo para conhecer os fatores 

que influenciam as interações inseto-planta. Tivemos como objetivo: (1) descrever a fenologia e os insetos 

herbívoros associados à Mimosa setosa var. paludosa (Leguminosae: Mimosoideae), (2) avaliar a influência 

da variação sazonal dos fatores abióticos na ocorrência das guildas de insetos mastigadores e sugadores, e 

(3) avaliar se há diferença na riqueza e abundância entre as guildas ao longo do ano. De abril de 2016 a 

março de 2017 foram vistoriados quinzenalmente 30 indivíduos de M. setosa, registrando a fenologia da 

planta e a entomofauna associada. A fenologia das plantas não foi significativamente correlacionada com 

nenhum dos fatores abióticos analisados. Foram encontradas 30 espécies de insetos das ordens: Hemiptera 

(8), Coleoptera (7), Hymenoptera (5), Lepidoptera (4), Orthoptera (3), Neuroptera (1), Mantodea (1) e 

Diptera (1). Os insetos mastigadores foram mais diversos que os sugadores, mas ambas as guildas tiveram 

maior abundancia relacionada à estação chuvosa. Entretanto, não houve diferença significativa entre a 

riqueza e abundância de insetos mastigadores e nem de sugadores entre os períodos seco e chuvoso. 

Temperatura não foi significativamente correlacionada à abundância de insetos herbívoros, mas a umidade 

foi. Pode-se concluir que a abundancia e riqueza dos insetos mastigadores e sugadores não está relacionada 

a variação sazonal, mesmo sendo a umidade o principal fator abiótico que influenciou a ocorrência dos 

insetos herbívoros. Podendo ser explicados pelo fato de que M. setosa tem disponibilidade de folhas jovens 

e maduras durante praticamente todo o ano.  

BOLSA: CNPq  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA DAS CÉLULAS DE SCHWANN AO EXSUDATO 

INFLAMATÓRIO EXTRAÍDO DE IMPLANTES DE ESPONJA DE 

POLIURETANO  

Fernandes, V. F.¹. & Zanon, R. G. ¹ 

¹Instituto de Ciências Biomédicas 

 

Sabe-se que a inflamação tem um importante papel na regeneração nervosa periférica, mostrando-se 

benéfica a longo prazo, modulando um ambiente carregado de citocinas como IL-1β, IL-6, TNF-α e VEGF 

e demais substâncias incluindo o TGF-β. Tal reação participa também da promoção de respostas da célula 

de Schwann, outro participante crucial para o processo de regeneração nervosa. Visto isto, o entendimento 

da interação da célula de Schwann com a inflamação na regeneração nervosa periférica se mostra de grande 

relevância. Para a investigação, foram utilizados 4 grupos de animais para preparação do exsudato 

inflamatório para posterior tratamento em culturas de células de Schwann. Para indução da inflamação, 

utilizamos implantes de esponja no dorso de camundongos Swiss, a extração da esponja para separação do 

exsudato foi realizada após 1, 4 ou 10 dias. A cultura de células de Schwann foi semeada em placas com 

96 poços, onde foi realizado o tratamento com o exsudato durante 72h, seguido de incubação por anticorpos 

(S100, P75, CASP3 e Ki-67) para análise em microscópio de fluorescência. No acompanhamento das 

culturas em microscópio de luz, pudemos notar alterações morfológicas compatíveis com um padrão 

característico de morte celular e redução da atividade proliferativa com o exsudato de 10 dias. Tal resultado 

é condizente com a reação ocasionada pela maior concentração de macrófagos no processo inflamatório na 

degeneração Walleriana, descrita na literatura. Foram observadas médias de quantidades de células por 

campo para culturas semelhantes, porém quando comparadas, as imunofluorescências anti-caspase 3 e anti-

ki67 reforçam esses dados. 
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AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO BAIRRO SHOPPING 

PARK EM UBERLÂNDIA-MG  

Andressa Cristina Afonso¹. Amanda Aparecida Souza². João Ilário Perini3. Antônio de 

Paulo Peruzzi4. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Este trabalho visou a identificação e o estudo das patologias mais frequentes nas moradias unifamiliares do 

bairro Shopping Park, em Uberlândia – MG, com o objetivo de determinar suas possíveis causas. As 

habitações foram construídas pelo programa do Governo Federal “Minha casa, minha vida” em sistema de 

alvenaria estrutural de blocos cerâmicos e as análises feitas por meio de avaliações pós-ocupação (APO), 

que são técnicas que visam mensurar o desempenho de edificações em uso, levando em consideração não 

somente o ponto de vista técnico, mas, também, o grau de satisfação dos usuários. A motivação par o estudo 

foi que as habitações de interesse social geralmente apresentam uma grande incidência de problemas devido 

à dificuldade de controle do processo construtivo. Para a realização do trabalho foi desenvolvido um 

“check-list” para ser usado no local e um estudo estatístico para quantificar o tamanho da amostragem, a 

qual mostrou ser necessário analisar 119 residências das 3.632 edificações construídas. Foram identificadas 

as falhas construtivas e registradas por meio de anotações e registro fotográfico. As patologias encontradas 

com mais frequência foram: fissuras e trincas nas alvenarias, goteiras e vazamentos nos telhados, alto índice 

deficiência na rede elétrica de vários aspectos, forros de PVC contendo réguas descoladas e fletidas, 

declividade incorreta dos pisos, revestimento argamassado apresentando fissuras mapeadas principalmente 

na parte externa da casa e infiltrações advindas quase sempre do banheiro para a cozinha. De acordo com 

as análises realizadas pôde-se concluir que a maioria das patologias apresentadas tem a sua origem na etapa 

de execução. 

PIBIC/PIVIC  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenção dos parâmetros cinéticos de agregação e ruptura de flocos em 

experimento de floculador de reator em batelada 

Pozzer, A. F. & Oliveira, A. L.  

Faculdade de Engenharia Civil 

 

A floculação é parte fundamental na cadeia de processos de uma estação de tratamento de água, permitindo 

a formação de flocos sedimentáveis nas etapas posteriores. Conhecer as propriedades dos flocos durante 

essa etapa constitui uma importante ferramenta para entender o processo de ruptura e agregação que 

governa o fenômeno da floculação. Uma forma inovadora de avaliar as características dos flocos, que é 

utilizada neste trabalho, se dá a partir da captura e análise direta de imagens em sistema computacional. A 

análise dos resultados obtidos em laboratório permite a construção de uma equação cujas constantes 

descrevem os fenômenos de agregação e ruptura e podem aplicar-se a reatores de sistemas de tratamento 

de água atualmente empregados. Isso ocorre pela transposição teórica dos resultados experimentais a 

reatores em planta. A equação resultante da análise descreve a eficiência do processo de floculação em 

termos de remoção das partículas primárias. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi a realização de 

experimentos de floculação em reator em batelada para obtenção das constantes cinéticas de agregação e 

ruptura relativas à formulação clássica do processo de floculação. Este estudo comprovou que a substituição 

da turbidez remanescente da água utilizada na metodologia clássica de análise da floculação pelo número 

de partículas da primeira classe da curva de distribuição de tamanho de partículas (DTP), pode ser realizado 

com sucesso, uma vez que esta adaptação conduziu a valores das constantes cinéticas muito próximos de 

quando utilizada a metodologia convencional. 

BOLSA: PIBIC – CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO BAIRRO SHOPPING 

PARK EM UBERLÂNDIA-MG  

Andressa Cristina Afonso¹. Amanda Aparecida Souza². João Ilário Perini3. Antônio de 

Paulo Peruzzi4. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Este trabalho visou a identificação e o estudo das patologias mais frequentes nas moradias unifamiliares do 

bairro Shopping Park, em Uberlândia – MG, com o objetivo de determinar suas possíveis causas. As 

habitações foram construídas pelo programa do Governo Federal “Minha casa, minha vida” em sistema de 

alvenaria estrutural de blocos cerâmicos e as análises feitas por meio de avaliações pós-ocupação (APO), 

que são técnicas que visam mensurar o desempenho de edificações em uso, levando em consideração não 

somente o ponto de vista técnico, mas, também, o grau de satisfação dos usuários. A motivação par o estudo 

foi que as habitações de interesse social geralmente apresentam uma grande incidência de problemas devido 

à dificuldade de controle do processo construtivo. Para a realização do trabalho foi desenvolvido um 

“check-list” para ser usado no local e um estudo estatístico para quantificar o tamanho da amostragem, a 

qual mostrou ser necessário analisar 119 residências das 3.632 edificações construídas. Foram identificadas 

as falhas construtivas e registradas por meio de anotações e registro fotográfico. As patologias encontradas 

com mais frequência foram: fissuras e trincas nas alvenarias, goteiras e vazamentos nos telhados, alto índice 

deficiência na rede elétrica de vários aspectos, forros de PVC contendo réguas descoladas e fletidas, 

declividade incorreta dos pisos, revestimento argamassado apresentando fissuras mapeadas principalmente 

na parte externa da casa e infiltrações advindas quase sempre do banheiro para a cozinha. De acordo com 

as análises realizadas pôde-se concluir que a maioria das patologias apresentadas tem a sua origem na etapa 

de execução. 
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MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO CORDÃO DE SOLDA UTILIZANDO 

TERMOGRAFIA 

 Vieira, A.H.R¹. & Vilarinho, L.O¹. 

¹Universidade Federal de Uberlândia 

 

A melhora dos processos de manufatura permite um grande e dinâmico impacto econômico. Devido à sua 

variabilidade, os processos de soldagem têm hegemonia no âmbito desses processos, uma vez que suas 

diretrizes variam entre níveis industriais, comerciais e ainda domésticos. Uma estratégia imprescindível ao 

avanço nos processos de soldagem à nível internacional é a aplicação de técnicas de monitoramento 

voltadas para detectar e solucionar problemas em tempo real. Perante a dificuldade inerente de se avaliar o 

processo de soldagem, este trabalho visou estabelecer uma técnica de medição de defeitos do cordão de 

solda fundamentando-se no uso da termografia por infravermelho de forma a identificar possíveis defeitos, 

contribuindo para a garantida da qualidade da fabricação soldada. Diante disso, foram realizadas soldagens 

com o processo MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas), por ser bastante utilizado mundialmente, 

variando-se os parâmetros de tensão e velocidade de alimentação, e em seguida realizadas filmagens por 

termografia ao longo do cordão de solda efetuando-se a verificação da existência de defeitos internos no 

cordão em forma de cores na imagem infravermelha , através de cortes transversais e/ou longitudinais. Por 

fim, montou-se um banco de dados para auxiliar futuros usuários na detecção de tais defeitos. Portanto, os 

testes realizados buscaram consolidar os benefícios da sua aplicação, e a efetividade no processo de 

soldagem de peças e componentes, tornando-a ágil e moderna, promovendo o avanço da tecnologia 

nacional, potenciais ganhos econômicos para o setor metal-mecânico e melhoria ambiental. 

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ANÁLISE EXPERIMENTAL E NUMÉRICA DOS PERFIS DE 

VELOCIDADE DE GRÃOS DE CAFÉ VERDE EM UM TAMBOR 

ROTATÓRIO 

C. R. Duarte1, D.P.FURTADO1, I.A.RESENDE1 & M.A.S. Barrozo1. 

¹ Faculdade de Engenharia Química 

 

O café é uma das bebidas mais tradicionais do mundo. O maior produtor mundial é o Brasil. Na produção 

de café, o tambor rotatório é utilizado nas etapas de secagem e torrefação. Apesar do grande número de 

pesquisas referentes à melhoria da qualidade do café nas etapas anteriores a colheita, existem poucos 

estudos sobre o processamento do produto após a colheita, nas etapas de secagem, torrefação e moagem de 

grãos de café. Além disso, alguns estudos ainda são desenvolvidos empiricamente, sem base científica 

sólida. O objetivo do trabalho é analisar os perfis de velocidade das partículas de café verde no interior do 

tambor rotatório em regime de rolamento e comparar com simulações utilizando fluidodinâmica 

computacional. Os perfis de velocidade foram determinadas por meio de testes experimentais em um 

tambor rotatório em pequena escala e as simulações foram processadas utilizando metodologia Euleriana. 

Nos testes experimentais utilizou-se uma câmera de alta velocidade para obtenção das imagens para 

avaliação das velocidades das partículas. Os dois testes avaliaram 5 níveis de enchimentos no tambor. As 

simulações avaliaram 2 condições de contorno na parede e 1 parâmetro. Os resultados utilizando somente 

a condição de contorno na parede de não deslizamento ou coeficiente de especulariadade foram distantes 

dos reais. Entretanto, a combinação do parâmetro de viscosidade friccional e a condição de não 

deslizamento representaram bem o comportamento dos grãos  de café verde no interior do tambor rotatório. 

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SIMULAÇÃO DE VENEZIANA COM UM SISTEMA DE CONTROLE ATIVO 

DE RUÍDO VIA MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

 

Duarte, Marcus Antonio Viana¹. & Souza, Eduardo Moraes². 

¹Faculdade de Engenharia Mecânica-UFU; ² Faculdade de Engenharia Mecânica-UFU 

 

 Um dos desafios encontrados para o controle de ruído é a faixa de frequência do ruído. Para 

frequências mais baixas, os sistemas passivos usuais têm baixa eficácia, sendo mais indicados métodos de 

controle ativo. A proposta de unificação de sistemas de controle ativo e passivo de ruído resultou na 

concepção de uma veneziana que possibilitasse a utilização de ambos os métodos, aumentado 

consideravelmente a faixa de frequências em que o sistema é eficaz. Após estudos desenvolvidos no 

Laboratório de Acústica e Vibrações, foi proposto um modelo de veneziana de formato em “delta”, 

dimensionada para atuar como um duto (apenas ondas planas) para frequências de até 567 Hz e cujo atuador 

seja uma pele de pandeiro de diâmetro de 6”. A veneziana foi então modelada em elementos finitos no 

software ANSYS®, com duas posições sugeridas para o atuador. Foram avaliadas as respostas em dB para 

uma faixa de frequências de 1/3 de banda de oitava entre 100 Hz e 500 Hz, incialmente sem a aplicação de 

forças externas (provindas do sistema de controle), e posteriormente com a atuação de um par de forças de 

amplitude e fase conhecidas, de forma que após um processo de otimização fosse obtida a amplitude e fase 

da força a ser aplicada pelo atuador. Após a simulação do sistema com a aplicação da força otimizada, foi 

possível avaliar o potencial de redução de ruído do sistema para cada uma das frequências apresentadas. 

As simulações confirmaram o potencial de redução de ruído para todas as frequências avaliadas. 

 

BOLSA: CNPQ-PIBIQ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DO POTENCIAL ANTIVIRAL DA PROTEÍNA RECOMBINANTE 

DA HEMOLINFA DE LONOMIA OBLIQUA 

 

 

Lopes, E.P.B¹ & Batista, F.R.X1 

¹Faculdade de Engenharia Química 

 

O presente estudo propôs uma investigação que avaliou o potencial infeccioso dos vírus da 

encefalomiocardite e sarampo em culturas de células L929 e Vero, respectivamente. Neste sentido, tanto o 

estabelecimento adequado de culturas celulares que propiciassem esta verificação como a adequada 

determinação da ação viral nestas culturas mostraram-se essenciais. Após a incubação a um tempo e 

temperatura apropriados para a replicação viral, as culturas de células foram examinadas através de 

microscópio ótico, buscando-se identificar as mudanças morfológicas típicas ocasionadas por danos 

induzidos pela replicação viral. O efeito do potencial antiviral da proteína recombinante originária da 

lagarta L. obliqua pode ser verificado. Para tal o uso de sais, como agentes precipitantes da proteína, foram 

investigados. 
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MODELAGEM DE UM EIXO VAZADO FEITO DE MATERIAL COMPÓSITO 

 

Santos, G¹. & Ferreira, F². 

¹Faculdade de Engenharia Mecânica; ² Faculdade de Engenharia Mecânica 

 

Devido à continua evolução dos materiais empregados em máquinas rotativas, faz-se necessário 

um estudo sobre o comportamento dinâmico de eixos rotativos de material composto. O emprego desta 

nova tecnologia visa a redução de peso, níveis de ruído, custo de manutenção e vibração do sistema rotativo, 

além do aumento da eficiência em relação aos mesmos componentes fabricados com metais. Os eixos de 

material composto já são empregados em rotores e pás de helicópteros, e mais recentemente em aeronaves 

de asa fixa. 

Um componente estrutural composto de dois ou mais materiais diferentes unidos para atuar como 

uma unidade. Existem algumas vantagens da ação composta em membros estruturais. Em primeiro lugar o 

sistema resultante é mais forte do que a soma de suas partes. Em segundo lugar, a ação composta pode 

utilizar melhor as propriedades de cada material constituinte. Um exemplo na construção civil seria de vigas 

compostas de aço-concreto, o concreto fica submetido à compressão enquanto o aço fica submetido aos 

esforçoes de tensão. O desenvolvimento dessa pesquisa é baseado na construção de um modelo matemático 

capaz de reproduzir o comportamento dinâmico de um eixo rotativo feito material compósito. 

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE BIOMASSA VISANDO A PIRÓLISE E 

A CARBONIZAÇÃO HIDROTÉRMICA 

Sehnem, G.S¹. Barbosa, G.A.N¹. Nogueira, G.D.R². Barrozo, M.A.S3. Duarte, C.R3 

¹Discente do curso de Engenharia Química; ² Doutorando do curso de Engenharia 

Química; 3 Docentes do curso de Engenharia Química. 

 

Há algumas décadas nota-se o desenvolvimento das atividades industriais, porém, esse avanço 

trouxe problemas para a sociedade: a geração de resíduos e o impacto negativo causado pelo consumo 

desenfreado de combustíveis não renováveis. Dessa forma, o foco deste trabalho é estudar a utilização de 

biomassas na produção de carvão, através da carbonização hidrotérmica (HTC). Tal técnica foi escolhida 

dentre as demais tecnologias de conversão termoquímica, pois utiliza a biomassa molhada no seu 

procedimento, o intervalo de temperatura utilizado na carbonização é baixo, ou seja, utiliza menos energia 

para se obter o produto desejado. Para que a matéria prima seja considerada apropriada para produção de 

carvão é necessário que ela apresente alto teor de carbono em sua composição, também é interessante que 

a quantidade de cinzas produzida seja baixa. Neste trabalho, foram estudados o resíduo de acerola e a 

microalga Spirulina platensis como biomassas precursoras. Também foram avaliados os efeitos das 

variáveis de processo (tempo, temperatura, pH, taxa de agitação e razão sólido/líquido) no rendimento final 

de carvão produzido. Os resultados das análises do resíduo de acerola e da microalga Spirulina platensis 

mostraram que estas são boas matérias primas para a produção de carvão. Os teores de carbono na 

composição foram considerados altos, bem como os seus teores de cinzas foram baixos, indicando possível 

alto poder calorífico superior. Todas as variáveis analisadas foram estatisticamente significativas (p≤0,05) 

no rendimento final de carvão. Também foi possível notar que a microalga apresentou capacidade de 

produção de bio-óleo superior, devido à quantidade de lipídeos na composição. 

BOLSA: CNPq  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DE MATERIAL PARTICULADO EM TAMBOR 

ROTATÓRIO COM SUSPENSORES  

 1 Gustavo M. T. Ferreira, 1 Fernando P. de Lima, 1 Suellen M. Nascimento, 1 Marcos A. S. 

Barrozo, e 1 Claudio R. Duarte 

¹ Faculdade de Engenharia Química da UFU/MG 

 

Muito utilizados na indústria, os secadores rotatórios são equipamentos largamente utilizados nos 

processos industriais visto que possuem uma alta capacidade de processamento e também uma alta 

flexibilidade. Mesmo sendo amplamente utilizados, os secadores rotatórios apresentam, ainda, uma 

carência em estudos sobre a da dinâmica das partículas nestes equipamentos. Assim sendo, estão sendo 

cada vez mais utilizados instrumentos como a fluidodinâmica computacional, (CFD), que permitem a 

abordagem de modelos matemáticos para a compreensão de fenômenos físicos. O objetivo deste estudo 

consiste em avaliar tanto experimentalmente quanto numericamente a dinâmica de material particulado em 

um tambor rotatório com suspensores.  

 No trabalho experimental, o equipamento utilizado consiste em um tambor cilíndrico com 108 mm 

de diâmetro e 500 mm de comprimento. Na parte interna do cilíndrico rotatório existem seis suspensores 

igualmente espaçados. Caracterizou-se parâmetros importantes para o estudo como o coeficiente dinâmico 

de fricção e ângulo de repouso estático além do holdup do tambor, que é a carga de sólidos que é alimentada 

ao equipamento. Uma das principais etapas na resolução de um problema numérico é a criação da malha 

computacional. A malha utilizada neste trabalho foi construída utilizando o software GAMBIT® 2.4.6 e as 

simulações foram realizadas com o software FLUENT®. 

 Através do estudo foi possível obter bons resultados qualitativos quanto à análise do efeito das 

variáveis avaliadas. Quanto ao estudo numérico a metodologia desenvolvida foi satisfatória para avaliar o 

que foi proposto. 
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 OTIMIZAÇÃO MULTI-OBJETIVO ROBUSTA DE UM SECADOR 

ROTATIVO USANDO O ALGORITMO DE EVOLUÇÃO DIFERENCIAL 

 

Silveira, G¹. & Lobato, F¹. 

¹Faculdade de Engenharia Química 

 
 
 O estudo da secagem de materiais particulados é uma operação importante em engenharia química devido 

à quantidade de aplicações que podem ser encontradas. Neste processo, avalia-se os mecanismos de 

transferência de massa e calor relacionados com o processo de secagem. Tradicionalmente, durante a etapa 

do projeto de secadores considera-se que as variáveis envolvidas não são influenciadas por pequenas 

perturbações. Neste cenário, para avaliar o efeito da inserção de incertezas no projeto de um secador 

rotativo, o presente trabalho tem por objetivo aplicar o algoritmo Multi-objective Optimization Differential 

Evolution associado ao conceito de Média Efetiva para a minimização da umidade de sólidos e da perda de 

calor ao longo do secador. Os resultados obtidos com a metodologia proposta demonstraram que a Curva 

de Pareto é sensível a perturbações no vetor de variáveis de projeto, sendo necessária a utilização de uma 

abordagem robusta para a obtenção de uma solução mais confiável. 
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FUNGOS DO ECOSSISTEMA CERRADO PARA PRODUÇÃO DE 

COMPLEXO ENZIMÁTICO CONCENTRADOS VISANDO OBTENÇÃO DE 

ETANOL  

 

Marinho, I. Q.¹ & Cardoso, V. L.². 

¹Discente do curso de Engenharia Química da UFU/MG ; ² Professora da Faculdade de 

Engenharia Química da UFU/MG 

 
A crescente geração de resíduos nas atividades agroindustriais e a grande poluição causada por eles 

estimulam a biotecnologia a se voltar para a busca de uma alternativa para uso desses resíduos.  Um dos 

interesses é a utilização de resíduos de forma que a biomassa possa ser consumida, reduzindo a poluição e 

ampliando a produção de álcool etílico e a sustentabilidade do processo de produção deste pelo uso do 

próprio bagaço. 

O Brasil é um dos maiores produtores de resíduos agroindustriais, com destaque para bagaço e palha de 

cana-de-açúcar, soro de queijo e resíduos de beneficiamento de arroz. A indústria da cana gera cerca de 186 

milhões de toneladas de bagaço por ano no Brasil, parte desse resíduo é utilizada na cogeração de energia 

em usinas de açúcar, restando aproximadamente 5-12 milhões de toneladas por ano.  

Devido à sua grande disponibilidade e alto teor de carboidratos, o bagaço de cana destaca-se como 

alternativa promissora na produção de etanol de celulose. A produção de etanol de segunda geração a partir 

destas biomassas deverá tornar-se cada vez mais importante.  

O objetivo geral do presente trabalho é avaliar as técnicas de concentração dos extratos enzimáticos obtidos 

de Aspergillus niger, visando aumentar a capacidade hidrolítica das enzimas obtidas e a produção de etanol 

de biomassa utilizando a levedura Saccharomycies cerevisae. Outros objetivos secundários são: determinar 

a produção de etanol dos complexos enzimáticos purificados e selecionar o melhor processo de 

concentração do complexo enzimático e caracterizá-lo em relação à concentração de açúcares, celulase, 

proteína e etanol. 
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DETERMINAÇÃO DA SOLUBILIDADE DE UREIA EM MISTURAS 

CONTENDO ISOPROPANOL E ÁGUA 

 

Rodrigues, J¹. & Malagoni, R². 

¹,²Universidade Federal de Uberlândia- Faculdade de Engenharia Química 

 

A ureia é um composto orgânico muito relevante em diversas indústrias, sendo que os dados de solubilidade 

deste em água e em misturas de solventes, como isopropanol+água, são importantes em estudos 

agronômicos, no projeto de equipamentos industriais, em estudos de nucleação e cristalização, além de 

serem usados no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de separação, como unidades 

industriais de cristalização, extração, evaporação, lixiviação e absorção, assim como na modelagem e 

simulação dos processos industriais. Estudou-se neste trabalho a solubilidade da ureia em mistura de 

isopropanol+água com percentagem de isopropanol de 20% (m/m) e 30% na temperatura de 278,2 K a 

333,2 K. O experimento foi realizado com o auxilio de uma célula de vidro borossilicato encamisada, em 

que se adicionou solução com excesso de ureia, agitou-se por 2 horas, deixando a mesma em repouso por 

mais 2 horas, para cada temperatura de trabalho. Por análise gravimétrica determinou-se a solubilidade da 

ureia. Com o resultados experimentais foram realizados ajustes, com equações empíricas, obtendo os 

valores dos parâmetros, bem como o seus erros padrão. Curvas de solubilidade em função da temperatura 

foram geradas, possibilitando determinar a solubilidade da ureia em isopropanol+água em temperaturas 

não estudadas experimentalmente. 

 

BOLSA: Fapemig 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ESTUDO DA ESTERIFICAÇÃO DE FIBRAS CELULÓSICAS DE EUCALIPTO 

PARA REFORÇO DE MATRIZ CIMENTÍCIA 

 

Marques, L. F. S.1 & Motta, L. A. C.1 

1Faculdade de Engenharia Civil - Universidade Federal de Uberlândia 

 

A utilização de fibras vegetais como reforço de matrizes à base de cimento tem se tornado uma alternativa 

cada vez mais empregada em todo o mundo, devido as suas vantagens econômicas, sociais e ambientais. 

Porém, estudos mostram que ainda há limitações quanto à sua utilização, em relação a baixa durabilidade 

que reflete em perda de resistência das fibras, que acabam sendo degradadas pelo meio alcalino ao qual são 

submetidas. Uma possível solução para este problema é a implantação de mecanismos que modifiquem 

certas propriedades das fibras celulósicas antes das mesmas serem incorporadas como reforço na matriz. 

Dentro deste contexto, o presente trabalho investiga possíveis tratamentos ou modificações de fibras 

celulósicas visando melhorar sua estabilidade e compatibilidade com a matriz de cimento. Ainda, este 

estudo avalia o melhor teor de modificação da matriz de cimento pela incorporação de uma pozolana 

natural, terra diatomácea residual e mostra que, pode-se substituir até 40% do cimento para a produção dos 

compósitos, percentual que apresentou os melhores resultados com a adição da terra diatomácea, tornando 

possível a otimização e obtenção de um melhor desempenho e durabilidade dos compósitos.  
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OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO BIOLÓGICA DE HIDROGÊNIO POR 

FOTOFERMENTAÇÃO 

 

Vieira, L. M¹. & Ferreira, J. S¹. 

¹Faculdade de Engenharia Química 

 

As bactérias púrpuras não-sulfurosas (PNS), Rhodopseudomonas palustris e Rhodobacter capsulatus, são 

micro-organismos capazes de transformar, por meio do processo de fotofermentação, açúcares, resíduos 

orgânicos e águas residuais em ácidos orgânicos, etanol e gás hidrogênio (H2). Como o H2 é uma fonte de 

alto poder energético e limpa, pois libera água em sua combustão, ele tem sido amplamente estudado nos 

últimos anos, com o intuito de substitir os combustíveis fósseis (não renováveis). No processo fotossintético 

estes micro-organismos, dependentes da luz, utilizam a radiação solar para degradar água, compostos de 

enxofre ou compostos orgânicos em H2. Na rota para produção de hidrogênio por fotofermentação, ocorre 

a liberação de energia a partir de açúcares ou outras moléculas orgânicas, como aminoácidos e ácidos 

orgânicos, em condições anaeróbicas e com concentração baixa de nitrogênio. Neste processo, a luz fornece 

a energia necessária à nitrogenase, enzima que catalisa a reação de produção do biocombustível estudado. 

Este trabalho apresentou um estudo da produção e consumo de metabólitos por R. palustris, em meio 

sintético RCV e em efluente da fermentação escura, suplementados com as seguintes fontes de 

açúcar:lactose, glicose e melaço de soja. Além disso, foi avaliado o potencial de produção de H2 por culturas 

puras e co-culturas das bactérias R. palustris e R. capsulatus, sendo que, foi empregado como substrato o 

efluente de fermentação escura de consórcio microbiano enriquecido com lactose proveniente de soro de 

leite. 
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DESIDRATAÇÃO DE CAMU-CAMU (Myrciaria dubia) POR 

INFRAVERMELHO E MICRO-ONDAS 

 

Freitas, L. V. D.¹ & Barrozo, M. A. S.². 

¹Faculdade de Engenharia Química 

 

O camu-camu (Myrciaria dúbia) é uma planta nativa amazônica conhecida como uma da maiores fontes 

naturais de ácido ascórbico além de possuir também outros compostos antioxidantes. O camu-camu possui 

alto teor de umidade o que o torna susceptível à degradação e dentre os metódos de conservação existentes 

a desidratação por energia eletromagnética, seja na forma de radiação infravermelha ou micro-ondas é uma 

tecnologia viável para sua conservação. Ambas as técnicas destacam-se por produzir um aquecimento 

rápido, eficiente e uniforme quando comparada aos métodos convencionais. O presente trabalho investigou 

o impacto da desidratação de camu-camu por infravermelho e micro-ondas nos teores dos compostos 

bioativos. As desidratações por infravermelho foram realizadas em um secador infravermelho nas 

temperaturas de 650C, 800C, 950C e 1100C. Já as desidratações por micro-ondas foram realizadas em um 

micro-ondas convencional, sendo as amostras submetidas a potências de 280 W, 480 W, 600 W e 800 W. 

Os compostos bioativos foram verificados tanto para o fruto in natura (antes das desidratações) quanto para 

as amostras desidratadas. Realizou-se as análises para os teores totais de fenólicos (TPC), teor de 

flavonoides totais (TFC), teor de acído cítrico total (ATT) e teor de ácido ascórbico total (AA). Diante do 

que foi exposto, verificou-se que o uso de micro-ondas e de infravermelho são formas eficazes para 

desidratação do camu-camu podendo causar até um ligeiro aumento em alguns dos teores de bioativos sob 

condições específicas de operação. A exposição à radiação infravermelha gerou um impacto negativo 

levemente menor  quando comparada ao uso de micro-ondas. 
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ANÁLISE DO MÉTODO SOXHLET DE EXTRAÇÃO EM CASCALHOS 

CONTAMINADOS COM FLUIDO DE PERFURAÇÃO (BASE OLEFINA) 

 

Marcella Gomes de Faria¹  

¹Faculdade de Engenharia Química 

 

 

O método de extração Soxhlet consiste no tratamento sucessivo e intermitente da amostra imersa em um 

solvente puro, devido à sifonagem seguida de condensação do solvente aquecido dentro do balão. Em 

maiores detalhes, o solvente colocado no balão é aquecido e os vapores condensam-se na câmara do 

extrator, caindo sobre o material a ser extraído – este material se encontra em um cartucho poroso.  

Assim como os demais métodos, o método Soxhlet possui vantagens e desvantagens. Como vantagens, 

pode-se citar: constante contato da amostra com o solvente, a elevada temperatura em que o sistema é 

mantido, a simplicidade que a metodologia apresenta. Já uma desvantagem é a grande quantidade de 

solvente utilizada em cada extração – podendo fazer com que o método seja preterido, caso o solvente seja 

de alto custo. 

Sendo assim, este trabalho tem por objetivo determinar a distribuição granulométrica do cascalho, bem 

como, relacionar a concentração inicial de fluido e o tempo de extração necessário para completa limpeza 

do material, podendo gerar um modelo que seja capaz de predizer a concentração final. 
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Implementação de um Problemtype de interface entre o Softwere(GiD)  e o Solver 

de Elementos Finitos COMFORM 

 

Teixeira, O.D.R.¹.  Felice Neto, F.R.². & Oliveira, S.A.G.³ 

Universidade Federal de Uberlândia¹, UNA Uberlândia², Sala FEMEC-CIMNE/UFU³  

 

Um dos fatores mais importantes na aplicação dos Métodos de Elementos Finitos (MEF) implícito/explícito 

é o tempo computacional. O Problemtype é uma adaptação ao software de pré e pós processamento, para 

que a carta de dados seja gerada após o pré processamento no formato exigido pelo solver CONFORM. O 

estudo e a criação de um Problemtype que seja eficaz e de fácil utilização pode proporcionar uma grande 

melhoria neste fator, ou seja, atingir resultados precisos com um menor custo computacional, o que 

impactaria de forma muito positiva nos setores de produção, que fazem uso dos MEF, e, também, no meio 

acadêmico.Foram realizados inúmeros testes, utilizando o máximo de recursos disponíveis, para identificar 

as falhas e adaptar o Problemtype. O material de trabalho foi o software GiD e o solver COMFORM. Para 

o melhor desenvolvimento do projeto, foi utilizado o informe Comform Data Input, que oferece uma 

explicação sobre as variáveis e comandos utilizados no código base que foi trabalhado. Para avaliar o 

funcionamento do Problemtype foi feita uma simulação de contato severo, que envolve dois corpos 

metálicos que se movem no eixo Y e, posteriormente, no eixo X.A realização desse projeto trouxe bons 

resultados, pois as falhas exixtentes no Problemtype foram corrigidas. O término das atividades planejadas 

e a adaptação do Problemtype,  facilitará o trabalho de pesquisadores e oferecerá a eles a possibilidade de 

alcançar os resultados pretendidos em menos tempo.  
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ESTUDO EXPERIMENTAL DE ARGAMASSAS TRADICIONAIS: 

DETERMINAÇÃO DO MÓDULO DE ELASTICIDADE 

 

ALMEIDA, Rodrigo Vieira & BARBAR, Joseph Salem 

 

Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Engenharia Civil - FECIV 

 

 

 
Algumas das principais patologias encontradas nas argamassas são as fissuras, presentes 

principalmente nas argamassas de revestimento. Essas patologias são originadas pela 

incapacidade do material em resistir as deformações. Tais deformações são representadas 

pelo módulo de elasticidade ou módulo de deformação “E”. Para determinar o valor do 

módulo de elasticidade de um material existe diferentes métodos, estáticos e dinâmicos. 

Neste trabalho foram analisados diferentes tipos de argamassas convencionais e 

determinados os módulos de elasticidade por meio de diferentes métodos. Os corpos de prova 

foram ensaiados aos 28 dias e por fim, os valores encontrados foram correlacionados. Os 

módulos de elasticidade dinâmicos foram superiores aos módulos estáticos e as fibras de 

polipropileno proporcionaram maior ductibilidade e trabalhabilidade as argamassas. 
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ANÁLISE EXPERIMENTAL E NUMÉRICA DOS PERFIS DE TRANSIÇÃO 

ENTRE OS DIFERENTES REGIMES DE ESCOAMENTO FLUIDODINÂMICO 

EM UM MOINHO DEBOLAS 

 

Straatmann, V¹. & Duarte, C.R¹. 

¹Faculdade de Engenharia Química - FEQUI² 

 

O processo de moagem objetiva a redução do tamanho médio das partículas de um determinado 

material. Os moinhos de bolas são equipamentos amplamente utilizados nesta operação e a análise do 

comportamento dos corpos moedores em um moinho de bolas pode ser realizada por abordagens numéricas 

ou experimentais. Em estudos numéricos, a Fluidodinâmica Computacional (CFD) é uma ferramenta 

amplamente utilizada. Realizou-se neste trabalho uma análise complementar utilizando métodos 

experimentais e numéricos para o estudo do comportamento das partículas sólidas e a determinação da 

velocidade de transição entre os regimes de cascata, catarata e centrifugação. Utilizou-se o software 

GAMBIT®, versão 2.4.6, para construção da malha computacional, e o software comercial ANSYS 

FLUENT® para execução das simulações. A parte experimental deste trabalho foi realizada com através 

da técnica de análise de imagem, com o uso de uma câmera de alta velocidade (máximo de 2000 quadros/s), 

no qual foram identificados os regimes de escoamento dos sólidos. Os valores experimentais encontrados, 

mostram que maiores níveis de enchimento do moinho resultam em maiores velocidades de transição para 

ambas as transições. Além disso, houve pouca influência do tamanho de partícula na dinâmica dos corpos 

moedores do moinho. Em geral, esferas de menores diâmetros atingem o regime de catarata mais 

rapidamente, ou seja, partículas menores são mais facilmente influenciados pela velocidade de operação do 

moinho. Os resultados experimentais e numéricos apresentaram boa concordância de resultados. 
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MICRO-EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO EM FLUXO PARA 

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE PERÓXIDO EM AZEITES 

 

Ana  C. de Oliveira¹(IC), Nathália A. Alves¹ (IC), Alex D. Batista¹ (PQ) 

¹ Instituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia/MG – 

Brasil 

Nos últimos anos, a comercialização e consumo de azeite de oliva tem aumentado significativamente devido 

à suas propriedades nutricionais que faz com que este apresente benefícios a saúde. Sua alta qualidade é 

obtida de frutos em perfeito estado de amadurecimento, proveniente de azeitonas saudáveis, obtidas de 

frutos frescos e evitando-se o tratamento ou manipulação que altere a natureza química de seus 

componentes, tanto durante sua extração como no processo de armazenamento. Um dos parâmetros 

químicos de qualidade do azeite é o índice de peróxido. Este mede o estado de oxidação inicial de um azeite. 

É expresso em miliequivalentes de oxigênio ativo por quilograma de gordura. Peróxidos ocorrem e 

aumentam quando as azeitonas não são sãs, íntegras, apresentam machucaduras e quando o azeite não é 

protegido e/ou armazenado adequadamente. O procedimento oficial para determinação de peróxidos em 

azeites é baseado na titulação de iodo formado após adição de uma solução de iodeto de potássio. Esta 

análise apresenta alguns inconvenientes como uso de altos volumes de solventes tóxico, além de a titulação 

ser demorada e ser de difícil visualização do ponto final. Análise por injeção em fluxo apresenta 

características inerentes como minimização do consumo de reagentes e geração de resíduos, assim como 

melhores características analíticas que fazem desta técnica uma alternativa ambientalmente amigável para 

determinação do índice de peróxido em azeites do que os procedimentos usualmente empregados. Este 

projeto tem como objetivo, desenvolver um procedimento analítico em fluxo rápido e limpo para a extração 

e determinação do índice de peróxido em azeites. 
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SÍNTESE DE NANOESTRUTURAS DE ÓXIDO DE FERRO  

PELO MÉTODO HIDROTÉRMICO DE MICRO-ONDAS   

 

Silva, B. G. C.¹, Marinho, J. Z.¹ & Lima, R. C.¹ 

¹Instituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia 

 

A síntese de nanoestruturas de óxidos metálicos semicondutores tem ganhado importância considerável nas 

últimas décadas devido às suas propriedades físicas, químicas e potenciais aplicações. O óxido de ferro em 

sua fase alfa (α-Fe2O3) pode ser empregado em reações fotocatalíticas,  sensores eletroquímicos, como 

pigmentos, etc. A obtenção de nanoestruturas de α-Fe2O3  sintetizadas pelo método hidrotérmico de micro-

ondas (HM) mostra-se bastante viável, pois permite a formação de partículas com morfologia e tamanho 

uniformes em curtos tempos de reação e baixas temperaturas de síntese. No presente trabalho, foi realizada 

a síntese de nanopartículas de α-Fe2O3 pelo método HM, variando-se condições experimentais como pH do 

meio e tempo de síntese. A caracterização dos materiais foi realizada por difração de raios X (DRX), 

espectrocospia na região do ultravioleta e visível (UV-vis), espectroscopia Raman e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). Analisando os resultados obtidos, verificou-se que a variação de parâmetros como o 

tempo e o pH do meio influencia na cristalinidade e na organização estrutural a longo e curto alcances das 

nanopartículas de α-Fe2O3. O aumento no tempo de síntese em ambos os meios reacionais (ácido e básico) 

foi importante na obtenção de estruturas com maior cristalinidade, ou seja, organizadas periodicamente. 

Imagens de MEV mostraram a formação de partículas arredondas e aglomeradas. 
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ESTUDO DAS APLICAÇÕES DE NANOPARTÍCULAS DE ZnO PURO E 

DOPADO OBTIDAS VIA MICRO-ONDAS 

 

Peixoto, D.A¹. & Lima, R.C². 

¹Intituto de Química; ²Intituto de Química 

 

Dentre as diversas áreas que a nanotecnologia abrange, observa-se que a síntese e caracterização 

de óxidos semicondutores, dentre eles o óxido de zinco (ZnO), tem atraído atenção devido ao seu uso como 

componente em dispositivos eletrônicos, ópticos e eletroquímicos produzidos em nanoescala. Com a 

finalidade de melhorar a propriedades dos óxidos semicondutores, a dopagem com outros metais tem sido 

investigada. Nanopartículas de ZnO dopadas com íons prata (Ag+) têm se destacado na área de Química de 

Materiais, pelo fato da prata mostrar-se como um dopante promissor e melhorar significativamente as 

propriedades fotocatalíticas e elétricas do ZnO, agindo como um dissipador de elétrons da banda de 

condução do óxido de zinco, criando vacâncias e defeitos na estrutura de seus cristais, que permitem a 

formação de radicais hidroxila, que atuarão na degradação de espécies orgânicas. Neste trabalho, foram 

sintetizadas pelo método hidrotérmico assistido por micro-ondas, amostras de óxido de zinco (ZnO) puras 

e dopadas com 2,0 e 4,0% de íons Ag+. A estrutura hexagonal dos cristais obtidos foi confirmada pela 

técnica de difração de raios X (DRX) e o band gap foi obtido a partir dos espectros de absorção na região 

do Ultravioleta-visível (UV-vis). A morfologia das partículas foi investigada por microscopia eletrônica de 

varredura por emissão de campo (MEV-FEG). 
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INVERTIBILIDADE GLOBAL E A TEORIA DO EQUILÍBRIO EM 

ECONOMIA 

 

Jean Venato Santos - jvenatos@ufu.br ¹ & Filipe de Oliveira Silva - filipeosilva@live.com²  

Professor orientador - FAMAT-UFU; ² Graduando em Ciências Econômicas – IE-UFU 

 

 

Resumo: 

 

Neste trabalho serão apresentados resultados de invertibilidade global assim como suas aplicações em 

problemas de equilíbrio geral em economia. Inicialmente será feita uma abordagem teórica da noção de 

equilíbrio geral, na qual este conceito será elucidado partindo-se de modelos extremamente simples até 

ascender a contextos com alto nível de abstração. Em seguida serão apresentados, com demonstrações 

detalhadas, resultados de existência e unicidade de equilíbrio geral para modelos de mercados sob 

condições gerais. 

 

Palavras chave: Invertibilidade global, equilíbrio econômico geral, existência e unicidade de equilíbrio 

geral. 

 

BOLSA: PIBICUFU/CNPq 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERADORES AUTOADJUNTOS  

 

Filho, H. A¹ & Berrios, S². 

¹Faculdade de Engenharia Mecânica; ²Faculdade de Matemática 

 

        Uma importante classe de operadores lineares é formada pelos operadores que coincidem com os seus 

respectivos adjuntos, os operadores autoadjuntos. Estes operadores tem sido utilizados na solução de 

equações envolvendo operadores, que surgem  na  Mecânica Quântica e outras aplicações. 

        Na Álgebra Linear os resultados sobre a teoria de adjuntos são válidos para espaços vetoriais com 

produto interno de dimensão finita.  Por exemplo: se T:V → V é um operador linear  autoadjunto então  

existe uma base  ortonormal de V formada por autovetores de T.  Mas, se consideramos espaços vetoriais 

de dimensão infinita este resultado falha. 

       Neste trabalho estudamos os operadores autoadjuntos e suas propriedades, apresentaremos exemplos 

considerando espaços de dimensão infinita. Veremos a existência de um operador autoadjunto sem 

autovalores nem autovetores. 

 

 

 

BOLSA: PICME- CNPq  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO FOTOCATALÍTICA DE TiO2 

EM ASSOCIAÇÃO CORE/SHELL COM O SiO2 

Alves, H.O¹. & Machado, A. E. H². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

Com a finalidade de desenvolver fotocatalisadores baseados em dióxido de titânio associado ao dióxido de 

silício para aplicação na degradação de substratos orgânicos, foram feitas sínteses pelo método sol-gel, 

caracterização e ensaios fotocatalíticos em escala de bancada, empregando radiação artificial. A síntese foi 

realizada utilizando ortossilicato de tetraetila, hidróxido de amônio (28%) e etanol para sintetizar a sílica, 

e tetraisopropóxido de titânio, agua deionizada e isopropanol, para a produção do dióxido de titânio 

envolvido sob a sílica. O SiO2/TiO2 foi tratado termicamente em uma mufla a 450°C por 5 horas, visando 

obter a fase anatase do dióxido de titânio. As caracterizações realizadas foram: difração de raios-X (DRX), 

análise termogravimétrica (TGA) em atmosfera de nitrogênio, com varredura de temperatura entre 25°C e 

600°C a uma razão de aquecimento de 10°C/min e espectroscopia eletrônica de varredura (MEV). Com 

isso foi possível constatar a predominância da fase cristalina anatase e a formação de esferas de SiO2 

cobertas por uma casca de TiO2. Os ensaios fotocatalíticos em escala de bancada para degradação de 

compostos orgânicos, foram realizados utilizando 175 mg do azocorante Ponceau 4R dissolvidos em 4 L 

de água destilada, e 400 mg do catalisador SiO2/TiO2. A quantificação da degradação do corante foi 

realizada pelo espectrofotômetro Shimadzu UV – 1201. O fotocatalisador sintetizado descoloriu 99,20% 

do corante, em cinética de pseudo-primeira ordem, com constante igual a 3,2 x 10-2 min-1 nos primeiros 80 

minutos e 5,2 x 10-2 min-1 nos 60 minutos seguintes, demonstrando que o catalisador sintetizado apresenta 

atividade fotocatalítica.  

 

BOLSA: FAPEMIG 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDOS DE ADSORÇÃO DO HERBICIDA 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO 

(2,4-D) EM MEIO AQUOSO UTILIZANDO HIDROXIDO DUPLO LAMELAR 

(Co-Al-Cl) 

 

Ingrid, P¹. & Sheila, C². 

1Institiuto de Ciências Agrárias; ²Insitituto de Química 

 

A intensa contaminação dos recursos hídricos oriundos da aplicação de agrotóxicos vêm impulsionando a 

pesquisa em busca de soluções eficientes e econômicas visando a descontaminação desse recurso natural. 

Neste contexto, um dos materiais que têm ganhado atenção, atualmente, são os denominados Hidróxidos 

Duplos Lamelares (HDLs), que por apresentarem área superficial relativamente elevada e serem de simples 

obtenção, tornam-se materiais vantajosos em diversas aplicações tecnológicas e ambientais, como na 

adsorção de compostos inorgânicos (metais pesados) ou orgânicos (agrotóxicos e fármacos) em águas 

contaminadas. Portanto, este trabalho objetivou a síntese por co-precipitação a pH constante 8,0 ± 0,5 e 

caractetização do HDL [Co-Al-Cl] visando a aplicação na remoção do herbicida (adsorvato) ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D) em meio aquoso, classificado como hormonal de toxicidade I (extremamente 

tóxico), pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Os melhores resultados de remoção 

foram obtidos por meio da quimiometria, sendo que com a massa de 109 mg de HDL[Co-Al-Cl], pH 4 e 

concentração 0,066 mmol L-1  de 2,4-D, a adsoção foi de 0,5 mg de 2,4-D para 0,109 g de HDL. Resultando 

um valor máximo de 98,32% de remoção do contaminante, indicando que o HDL[Co-Al-Cl] é um material 

promissor para essa aplicação. 

 

BOLSA: CNPq PIBIC 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS SOBRE O TEMA “ÁGUA” 

APLICADAS EM UMA ESCOLA DO CAMPO DE UBERLÂNDIA- MINAS 

GERAIS 

 

Ingrid, P¹. & Sheila, C². 

1Institiuto de Ciências Agrárias; ²Insitituto de Química 

 

Com o intuito de promover a conscientização de discentes do Ensino Fundamental de uma Escola do 

Campo, em relação aos recursos hídricos, o presente estudo buscou realizar e avaliar ações de Educação 

Ambiental (EA) com as turmas de 5º e 9º anos. As aulas foram ministradas por graduandos de Engenharia 

Ambiental da UFU (educadores ambientais), sendo utilizadas estratégias pedagógicas motivadoras e 

adaptadas conforme a idade escolar do público alvo.  Como resultados destaca-se a agregação de novos 

conhecimentos relacionados à crise hídrica, melhor conscientização de atitudes que visam economia da 

água e maior participação pelos alunos do 5º ano. No entanto, destacam-se as dificuldades de diferenciação 

dos termos “poluição” e “contaminação” pelos alunos de ambas as turmas, necessitando de uma nova 

abordagem em atividades futuras. Ademais, destaca-se que a estratégia com maior grau de satisfação por 

ambas às turmas foi o vídeo educativo. 

 

 

 

 

 

 

BOLSA: CNPq PIVIC 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIBRAÇÃO DE DIFRATÔMETOS DE RAIOS-X E ANÁLISE 

ESTRUTURAL DE ÓXIDOS METÁLICOS 

 

J. C. R. Araújo¹ e R. Lora-Serrano¹ 

¹ Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia (INFIS/UFU), Uberlândia, MG, 

Brasil  

A caracterização dos instrumentos de medida possibilita extrair sua contribuição dos dados experimentais 

obtidos a partir dele. Para se caracterizar um difratômetro de raios-X em amostras pulverizadas é utilizado 

o método chamado Fundamental Parameters Profile Fitting (FPPF) - ou método de Ajuste de Parâmetros 

Fundamentais. O objetivo do FPPF é a extração da contribuição instrumental através de um ajuste numérico 

de perfis de linhas de difração de uma amostra padrão com excelente qualidade cristalina. O resultado é 

utilizado posteriormente na análise estrutural de outras amostras estudadas através de difração de raios-x 

em pó. Neste trabalho caracterizamos o difratômetro XRD-6000 Shimadzu, que trabalha na geometria 

Bragg-Brentano (θ-2θ) alocado no laboratório multiusuário do Instituto de Química da UFU utilizando a 

amostra padrão LaB6-NIST-660b. Para a extração da contribuição instrumental foram medidas as 

intensidades de picos entre os ângulos de 10º a 140º com passo angular de 0,004º entre pontos e tempo de 

1 segundo por ponto. Em seguida os dados experimentais da amostra foram ajustados numericamente 

através do método de refinamento Rietveld. O melhor resultado do processo de refinamento da amostra 

padrão foi utilizado para a criação do arquivo de caracterização instrumental. O arquivo foi utilizado no 

refinamento dos dados de amostras do sistema BaLaMnTiO6 e BaCaMnTiO6 coletadas nas mesmas 

condições experimentais que a amostra LaB6. O estudo faz parte da análise estrutural de sistemas de óxidos 

metálicos inéditos com propriedades físicas interessantes no ponto de vista da física da matéria condensada. 

BOLSA: FAPEMIG  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM PRIMEIRO ESTUDO SOBRE A EQUAÇÃO DE DAUGAVET 

 

Candido, J. H.¹ & Santos, E. R.² 

¹FAMAT-UFU; ²FAMAT-UFU 

Em 1963, I. K. Daugavet provou que cada operador linear compacto T: C[0,1] → C[0,1], onde 

C[0,1] denota o espaço das funções contínuas no intervalo [0,1], satisfaz a equação 

||Id + T|| = 1 + ||T||, 

que é hoje conhecida como equação de Daugavet. Ao longo dos anos, a validade desta equação foi 

verificada por diferentes autores para várias classes de operadores em diversos espaços de Banach. Da 

equação de Daugavet surgiu a definição da propriedade de Daugavet, conforme apresentamos a seguir. 

Dizemos que um espaço de Banach X tem a propriedade de Daugavet se todo operador de posto um T: X 

→ X satisfaz a equação de Daugavet. 

O objetivo deste trabalho é apresentar a propriedade de Daugavet e alguns resultados que envolvem 

tal equação. Iniciaremos apresentando um lema que nos permitirá verificar que se um operador T satisfaz 

a equação de Daugavet, então 

||Id + cT|| = 1 + ||cT||, 

onde c é uma constante não-negativa. Em seguida, exibiremos um exemplo de espaço em que a propriedade 

de Daugavet não é satisfeita. Além disso, teremos os dois resultados mais importantes do trabalho, que são 

caracterizações da propriedade de Daugavet. E para concluir, mostraremos um exemplo em que a 

propriedade de Daugavet é satisfeita fazendo uso das caracterizações. 

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação fotofísica e espectroscópica de derivados da Ftalocianina de Zn(II)  

contendo diferentes grupos aceptores de carga, empregando a Teoria do Funcional 

de Densidade   

 

Souza, J. R.1 & Machado, A. E. H.1 

1 Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Química; Laboratório de Fotoquímica e 

Ciência de Materiais, 

Av. João Naves de Ávila, 2121 – Bloco 5K; 38408-100 Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. 

 

A principal característica óptica das metal-ftalocianinas (M-Ft) é uma intensa banda de absorção 

no visível (banda Q), com máximo de absorção entre 600 e 700 nm, atribuída à transição *. Por meio 

de metodologias da Teoria do Funcional de Densidade (TFD) e funcionais apropriados, a partir da análise 

das transições que compõem o espectro de excitação singleto-singleto, e dos processos de excitação 

singleto-tripleto, é possível inferir sobre a fotofísica e fotoquímica associada a esses compostos.  

Os cálculos foram efetuados usando abordagem TFD e sua variante dependente do tempo, 

empregando o funcional híbrido M06 e o conjunto de bases atômicas 6-311G(d,p), através do programa 

computacional Gaussian 09. Os compostos estudados foram: 2-dietilamino-16-carboxilato-29,31-zinco(II)-

ftalocianina (FtZn(II) push-pull 1) e 2-dietilamino-16-nitro-29,31-zinco(II)-ftalocianina (FtZn(II) push-pull 

2). 

Os espectros vibracionais obtidos para esses compostos não apresentaram frequências imaginárias, 

sugerindo que a estrutura otimizada corresponde à de mínima energia. Os espectros de UV-visível 

apresentam as bandas Q e B, características dessa classe de compostos, além da banda X, resultado da 

participação de estados eletrônicos dos substituintes periféricos e do íon Zn2+. Os orbitais moleculares 

correspondentes aos estados singleto e tripleto adjacentes, suas energias e simetrias sugerem a ocorrência 

de cruzamento entre sistemas (ISC) como um dos processos predominantes na desexcitação eletrônica dos 

compostos estudados. Além disso, observa-se que no estado excitado S1, ocorre uma redistribuição da 

densidade eletrônica sobre o macrociclo e que parte dessa densidade se acomoda sobre a região da molécula 

em que se encontra o grupo aceptor de carga.  

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TRATAMENTO DE UM EFLUENTE DE BIODIESEL UTILIZANDO 

COAGULANTES E AUXILIARES DE COAGULAÇÃO DE FONTES 

RENOVÁVEIS E SEPARAÇÃO POR FAD. 

 

J.M.B.A., Nogueira¹. & F.A., Amaral². 

¹ICIAG-UFU; ²IQ-UFU 

 

O projeto visou o estabelecimento de uma metodologia experimental de tratamento físico químico de 

efluente de biodiesel utilizando polímeros de fontes renováveis como coagulante primário catiônico 

(tanino), auxilar de coagulação (hemiceluloses catiônica extraída da casca de amendoim) e floculante 

aniônico (sulfato de acetato de celulose extraído da casca de amendoim), processo denominado como "dual 

flocculation" e posterior separação sólido/líquido por flotação por ar dissolvido (FAD). A cationização 

das hemiceluloses ocorreu segundo metodologia adaptada proposta por Ren et al. (2008) e o floculante 

aniônico foi sintetizado por metodologia adaptada proposta por Nascimento (2010) e (2012). Estes 

polieletrólitos foram utilizados no processo denominado “dual flocculation”, dando sequência aos trabalhos 

publicados pelo Grupo de Pesquisa em 2016 e 2017 (Ribeiro, 2017a e 2017b). Como parâmetros de 

controle do processo de coagulação foram investigados diferentes dosagens e pHs de coagulação 

(estabelecidos por diagramas de coagulação). Quanto ao tratamento físico químico, serão estabelecidos 

como parâmetros de controle: tempos de sedimentação, volume de lodo formado, índice de turbidez, 

índice volumétrico de lodo (IVL), razão de sedimentabilidade após 30 minutos (RS30), sólidos suspensos 

totais (SST) e demanda química de oxigênio (DQO). Para comparação, os ensaios de controle serão 

realizados por sedimentação e por flotação por ar dissolvido. 

 

BOLSA: Fapemig 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIIAS MULTIFERRÓICOS 

BASEADOS EM BiFeO3 

 

M. A. S. Mariano & J. D. S. Guerra 

Grupo de Ferroeétricos e Materiais Multifuncionais, Instituto de Física, Universidade 

Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG 38408-100, Brasil 

 

Os materiais multiferróicos, caracterizados por possuirem duas ou mais propriedades ferróicas 

simultaneamente, têm sido alvo de muitas pesquisas nos últimos anos. Estes materias possibilitam uma 

série de aplicações tecnológicas, tais como em memórias, sensores, entre outras. A ferrita de bismuto 

(BiFeO3 ou BFO) é um dos sistemas multiferróicos com propriedades promissoras par tais aplicações. A 

estrutura cristalina do BFO possui perovskita com distorção romboédrica pertencente ao grupo espacial 

R3c. O BFO exibe alta temperatura de Curie (cerca de 1100 K), que define a transição ferroelétrica-

paraelétrica, e temperatura de Néel (cerca de 640 K), que define a transição antiferromagnética. Portanto, 

o sistema possui ambas propriedades ferroelétrica e antiferromagnética em temperatura ambiente. Neste 

trabalho apresentamos um método químico empregado para obtenção dos sistemas baseados em BFO, em 

forma de filmes finos. Este método apresenta uma alternativa do clássico Método dos Percursores 

Poliméricos (MPP).    

  

Palavras-Chave: Materiais Multiferróicos, Ferrita de Bismuto, Filmes Finos.  

 

BOLSA: CNPq  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DA PIRITA COMO FONTE ENERGÉTICA NA ROTA BIOLIXIVIATIVA 

DE RECUPERAÇÃO DO COBALTO DE CÁTODOS DE BATERIAS ÍONS 

LÍTIO 

 

Azevedo, M. E.¹. & Amaral, F. A.² 

¹ Instituto de Genética e Bioquímica - INGEB; ²Instituto de Química - LAETE 

 

Resumo: A contínua extração de metais para produção de bens de consumo tem levado à exaustão de 

minerais disponíveis na crosta terrestre, gerando consequências prejudiciais ao meio ambiente. As baterias 

íons lítio, por exemplo, são formadas por duas partes principais: ânodo, formado por grafite litiado (LiC6), 

e cátodo, por cobaltato de lítio (LiCoO2) e o descarte desses componentes pode causar contaminação do 

solo e lençóis freáticos. O reprocessamento desses metais por meio da biolixiviação é um processo 

interessante tanto para acompanhar as novas diretrizes ambientais, quanto financeiramente por ser mais 

limpo que processos hidrometalúrgicos, e ambientalmente mais aceito, pois não gera gases tóxicos, nem 

utiliza reagentes venéficos em seu processamento. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo 

investigar a eficiência da biolixiviação do LiCoO2 (cobaltato de lítio), extraído de baterias íons lítio, pela 

ação de A. ferrooxidans, com ênfase na recuperação do cobalto, e comparando a eficiência da biolixiviação 

através do uso de FeS2 (pirita) como fonte de energia e do meio T&K (Tuouvinen & Kelly, 1973). Para 

avaliar a biolixiviação foi verificada a influência: do pH das soluções (por monitoramento); das diferentes 

concentrações de pirita como fonte energética  e do tempo de biolixiviação.  Os resultados sugerem um 

efeito sinérgico da pirita e o meio de cultura T&K com o aumento da taxa de biolixiviação, sendo que a 

pirita proporcionou um melhor rendimento do processo, alcançando valores próximos de 27% de 

biolixiviação do cobalto.  

BOLSA: PIVIC CNPq 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de uma ferramenta automática avaliadora da qualidade da seleção de 

ações em agentes jogadores de Damas 

 

Matheus Prado Prandini Faria¹. & Rita Maria da Silva Julia¹. & Lídia Bononi Paiva 

Tomaz¹. 

¹Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Uberlândia (UFU); 

 

Implementa-se aqui um sistema automático para avaliação da qualidade da tomada de decisão de agentes 

jogadores de Damas a partir da plataforma livre CheckerBoard. Para tanto, o algoritmo de busca do agente 

a ser avaliado - cujo papel é definir o melhor movimento que ele deve executar a partir do tabuleiro corrente 

- deve gerar um arquivo no formato padrão para o jogo de Damas denominado PDN (Portable Draughts 

Notation). Tal arquivo contém todas as decisões tomadas pelo agente ao longo de jogos reais nos quais 

tenha atuado. A partir deste arquivo, o sistema proposto efetua uma conexão com a plataforma 

CheckerBoard de forma a comparar, estatística e automaticamente, a taxa de coincidência entre tais 

tomadas de decisão e as escolhas de movimento que seriam efetuadas, nas mesmas situações, pelo 

consagrado jogador Cake. Demonstrou-se a correção do sistema proposto por meio da coerência entre as 

taxas que apurou para agentes usados como estudo de caso e o desempenho dos mesmos em torneios reais. 

Desta forma, o sistema aqui proposto se mostra uma relevante ferramenta complementar para auxiliar no 

processo avaliativo de desempenho de novas arquiteturas automáticas para jogadores de Damas que se 

pretenda propor. Além disso, conforme observado em experimentos, o tempo de execução requerido pelo 

sistema para conclusão da avaliação é bem reduzido comparado ao tempo requerido pela avaliação manual, 

fato que permite que sejam analisados diversos jogos completos (que iniciam no estado padrão do tabuleiro) 

e/ou parciais (com estados de tabuleiro já iniciados) em um curto espaço de tempo. 

BOLSA: Fapemig 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERIVATIZAÇÃO QUÍMICA E CARACTERIZAÇÃO DAS LIGNINAS DE 

MACAÚBA E DA PRODUÇÃO BIOETANOL DE 2ª GERAÇÃO 

Silva, M. V. B¹. & Ruggiero, R¹. 

¹Instituto de Química – IQUFU 

 

A questão da sustentabilidade é de grande repercussão nos dias atuais. Com a expansão industrial em ritmos 

que superam os estudos sobre destinação e tratamento de resíduos, é de grande importância avançar no 

desenvolvimento das pesquisas para seu reaproveitamento. O objetivo deste trabalho é modificar 

quimicamente e caracterizar ligninas advindas da macaúba e da produção de bioetanol de 2ª geração visando 

aplicações na produção de materiais com valor agregado. As ligninas foram modificadas por meio de uma 

reação de carboximetilação em meio fortemente básico e posteriormente complexadas com soluções de sais 

dos cátions de interesse: prata, zinco e cálcio. Posteriormente foram caracterizadas por espectroscopia na 

região do infravermelho (4000-400 cm-1) com resolução de 4 cm-1 e 32 varreduras. O espectros mostraram 

aumento da intensidade das bandas de hidroxilas (3300-3600 cm-1) nas ligninas modificadas (CML-Ag, 

CML-Zn, CML-Ca, CML-Na(M), CML-Na(D) e CML-K(D)) sendo um indício da coordenação de 

moléculas de água ao redor dos centros metálicos, além de uma inserção efetiva de grupos carbonila mais 

deslocados (1618-1640 cm-1) o que também é indício da coordenação dessas hidroxilas. Foi feita também 

a análise de difração de raios-X com variação de  5° a 80° onde foi possível observar estruturas com pequena 

organização estrutural evidenciando que ao se falar de ligninas, não estamos falando de um polímero, mas 

sim de uma macromolécula. A organização torna-se cada vez menor conforme as modificações químicas 

vão sendo feitas o que é observado pela diminuição dos halos dos difratogramas das ligninas modificadas. 

 

BOLSA: Fapemig. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ATIVIDADE CITOTÓXICA DE NOVOS COMPLEXOS DE 

PLATINA(II) 

Lima, M. F¹., Oliveira, L. P1., Carneiro, Z. A2. Albuquerque, S2. Guerra, W1. 

¹Instituto de Química - UFU; ²Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP 

O presente trabalho relata a síntese, caracterização e avaliação da atividade antitumoral de novos complexos 

de platina(II) contendo fluoroquinolonas. Os complexos 1, 2 e 3 (Figura 1), contendo respectivamente 

ofloxacina, ciprofloxacina e esparfloxacina como ligante (L), foram sintetizados segundo o esquema a 

seguir: 

Figura 1. Estrutura proposta para o complexo 3. 

                                                                      
Os dados de análise elementar estão condizentes com as formulações propostas (Tabela 1). No espectro de 

RMN de 1H dos complexos, os sinais referentes aos hidrogênios do anel piperazina encontram-se 

deslocados em relação aos ligantes. Os espectros de RMN de 195Pt indicam a esfera de coordenação 

PtN2SCl1 e, com tais resultados, propõe-se que a fluoroquinolona esteja coordenada ao metal via átomos 

de nitrogênio do anel piperazina. Os espectros de massas obtidos exibem íon molecular [M-Cl]+ para os 

complexos 1 e 3 e [M-Cl+CH3CN]+ para o complexo 2, que também corrobora para as estruturas propostas. 

O comportamento dos complexos em solução (água e DMSO) foi verificado por meio da análise de UV-Vis 

e RMN, sendo que ambas indicam que os mesmos são estáveis nestas condições. 

Tabela 1. Valores de CHN e RMN de 195Pt.  

( ) Valores teóricos 

 
A atividade antitumoral contra células MCF-7 (câncer de mama) mostra que o complexo 3 apresenta maior 

atividade que a cisplatina e melhor seletividade. 

[1] Martins, E. T.; Baruah, H.; Kramarczyk, J. et al. J. Med. Chem. 2001, 44. BOLSA: CNPq 2016/2017.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGAÇÃO DE POLÍMEROS DE FONTES RENOVÁVEIS COMO 

COAGULANTES E FLOCULANTES PARA TRATAMENTO DE EFLUENTE 

DE BIODIESEL 

Rozeno, N. S.¹, Ribeiro, E. A. M. ², Nogueira, J.M. B. A.¹, Alves, A. G. T.¹ & Amaral, F. A.² 

¹Instituto de Ciências Agrárias - LAETE; ²Instituto de Química - LAETE 

 

Resumo:  A produção de biodiesel gera efluentes com grande capacidade poluidora se lançados em corpos 

d’água sem algum tipo de tratamento prévio. A presença de ácidos graxos livres, terpenóides, fosfatídeos e 

proteínas nos efluentes origina uma alta carga orgânica nos resíduos e impossibilita o tratamento biológico 

pela falta de nutrientes necessários para metabolização. Assim, o resíduo produzido deve ser tratado de 

forma adequada. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo estudar o tratamento de efluente de 

biodiesel por coagulação, investigando a influência dos taninos (T) e hemicelulose catiônica (HC) como 

coagulantes catiônicos ambos de baixa massa molecular, e, como floculantes foram testados o sulfato de 

acetato de celulose (SAC) de baixa massa molecular e como floculante de referência a poliacrilamida 

(PAM) de alta massa molecular, estabelecendo assim uma rota de tratamento físico-químico do efluente 

em questão. Foi investigada a melhor forma de aplicação dos polieletrólitos catiônicos e associados a um 

polieletrólito aniônico, averiguando o efeito da ordem de adição dos polímeros sobre a floculação.  A 

eficácia do tratamento do efluente foi avaliada com base na remoção de turbidez e volume de lodo. Para a 

proporção otimizada, de (T25/HC75), a atuação dos polímeros catiônicos associados aos aniônicos 

promoveu uma remoção de turbidez de 89% para ambos T25/HC75-SAC e T25/HC75-PAM. A 

sedimentação avaliada por redução do volume de lodo apresentou redução de 25% e 12%, para T25/HC75-

SAC e T25/HC75-PAM, respectivamente. A alta eficiência mostra que os polieletrólitos de fontes 

renováveis podem ser utilizados para tratamento de efluente de biodiesel.   BOLSA: CNPq  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFINAMENTO DE UM MODELO BASEADO EM AUTÔMATOS 

CELULARES PARA DIFUSÃO DE DISTÂNCIAS NO CÁLCULO DE 

TRAJETÓRIA DE ROBÔS 

Cândido, R¹. & Martins, L². 

Universidade Federal de Uberlândia 

 

 Técnicas bio-inspiradas têm sido investigadas no planejamento de rotas em modelos de navegação de 

times de robôs autônomos. Dentre essas técnicas, os Autômatos Celulares (ACs) se mostraram uma opção 

descentralizada e de baixo de custo computacional. Um modelo de navegação baseado em AC foi proposto 

recentemente em uma dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal de Uberlândia. Embora 

tal modelo tenha apresentado resultados promissores, os  experimentos indicam que um erro significativo 

foi obtido devido ao sistema de odometria usado. Neste contexto, nossa pesquisa buscou o aperfeiçoamento 

do sistema de odometria implementado, bem como o refinamento das trajetórias durante a navegação de 

robôs e-puck. Por fim, os métodos adotados durante a iniciação científica também podem ser aplicados em 

outros modelos bio-inspirados a fim de melhorar a eficiência e eficâcia na navegação dos robôs. 

  Nesse contexto, as implementações referentes à calibração da odometria foram realizadas por meio do 

software de simulação Webots, desenvolvido pela empresa suiça Cyberbotics Ltda., e  aplicadas aos 

modelos de navegação de robôs baseados em AC, implementados durante a iniciação científica. Além da 

calibração dos valores utilizados pelo método de odometria, a pesquisa desenvolvida durante a iniciação 

científica também propiciou a criação de um novo método de correção da posição do robô durante a 

navegação. Através dos experimentos em simulação e dos experimentos reais realizados, foi possível 

observar que as melhorias introduzidas no controlador do modelo de navegação permitiram uma melhor 

trajetória do robô pelo terreno, principalmente no ambiente simulado, sem a ocorrência de colisões, e uma 

maior precisão no posicionamento do robô.     

BOLSA: FAPEMIG 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriedades dinâmicas da cadeia XX  

 

Costa, R. F. P., XAVIER, J.C. 

Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Fı́sica, C.P. 593, 38400-902 Uberlândia, 

MG, Brazil. 

 

 

Sistemas quânticos de muitas partículas apresentam propriedades intrigantes a baixa dimensão e  o 

entendimento de várias delas ainda é um problema em aberto, como a supercondutividade a altas 

temperaturas. Uma das grandes dificuldades de estudar teoricamente estes sistemas é a falta de métodos 

teóricos e numéricos apropriados. Nesta linha, o estudo de modelos unidimensionais exatamento solúveis 

é de grande importância, pois estes modelos permitem verificações de aproximações utilizadas em métodos 

teóricos e númericos. Neste trabalho, apresentaremos resultados exatos para as autocorrelações da cadeia 

XX. Em particular, veremos que o modelo de Luttinger (o qual acredita-se descrever a física de baixas 

energias de sistemas unidimensionais críticos) não prevê corretamente o comportamento das 

autocorrelações da cadeia XX.  Mostraremos que autocorrelações da cadeia XX calculadas na borda e no 

centro da cadeia apresentam um comportamento distinto.  

 

BOLSA: CNPq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA DE 

MATERIAIS A BASE DE QUITOSANA E CORANTES NATURAIS PARA 

BIOAPLICAÇÕES 
 

Santos, T.T.S.1 & Pilla, V.2 

1Faculdade de Engenharia Química; 2Instituto de Física 

 

O estudo dos corantes naturais possui grande importância para a sociedade, pois estes são aplicados 

em diversos produtos no cotidiano, como alimentos, medicamentos, tecidos, agropecuárias e cosméticos 

[1]. Um dos corantes naturais mais utilizados é o urucum [2], que apresenta coloração vermelha, e no 

pericarpo das suas sementes estão presentes substâncias capazes de promover uma redução das 

concentrações séricas do colesterol, triglicerídeos, ações antioxidantes, antivirais, antimicrobianas e 

hiperglicemiante.  Nesse sentido, faz-se importante o estudo dos corantes naturais, e nesse trabalho o anato 

foi extraído das sementes do urucum em soluções alcalinas usando diferentes processos com o objetivo da 

sua otimização. As amostras de urucum extraídas em diferentes concentrações foram caracterizadas usando 

as técnicas de absorção e fluorescência, índice de refração e variação de índice de refração com a 

temperatura (dn/dT). Depois de determinado o melhor processo de extração do corante natural, o estudo foi 

realizado inserindo o anato em solução de quitosana visando possível bioaplicação. A quitosana é um 

polímero atóxico, biodegradável, biocompatível, bactericida e produzido por fontes renováveis. Em 

complementação, estudos preliminares das medidas de eficiência quântica da fluorescência são 

apresentadas para as soluções de anato utilizando a técnica de Difração Cônica [3]. [1] Dias, V. et al., J. 

Fluoresc. 1 (2011) 415, [2] Santos, L. et al., Dyes Pigm. 110 (2014) 72 [3] Pilla, V. et al., J. Opt. A: Pure 

and Appl. Opt. 11 (2009) 105201. 
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APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MONTE CARLO PARA AVALIAÇÃO DE 

UMA CÂMARA DE IONIZAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO EM FEIXES DE 

RADIODIAGNÓSTICO 
Vedovato, U.P.¹, Neves, L.P.1,2, Santos, W. S.1, Belinato, W.3, Caldas, L.V.E.2 & Perini, 

A.P.1 

1Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia (INFIS/UFU), Uberlândia, MG; 2Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares – Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN-SP), 

São Paulo, SP; 3Departamento de Ensino, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia, Vitória da Conquista, BA. 

 

Neste projeto foi estudada a influência dos componentes de uma câmara de ionização de extrapolação na 

sua resposta. Este estudo foi realizado utilizando o código de Monte Carlo MCNP-4C, e as qualidades 

padrões de radiodiagnóstico para feixes diretos RQR3, RQR5 e RQR8. A influência dos componentes da 

câmara de ionização na sua resposta foi determinada como a razão entre a energia depositada no volume 

sensível, sem o componente em estudo, pela energia depositada no volume sensível, considerando a câmara 

de ionização completa.  Para estudar a câmara de ionização sem o componente, o material que constitui o 

componente em estudo foi substituído por ar, o mesmo ar que rodeia a câmara de ionização. Os espectros 

utilizados foram obtidos experimentalmente, no Laboratório Padrão Primário da Alemanha Physikalisch 

Technische Bundesnstalt (PTB). Usando o tally F6 e 2,1x109 histórias de partículas simuladas, foi possível 

observar que o eletrodo coletor e a placa suporte tiveram as maiores inflências na resposta da câmara de 

ionização. Em todos os casos, o eletrodo coletor teve uma influência de 4% na resposta da câmara de 

ionização e a placa suporte, foi o componente que apresentou a maior influência sobre a câmara de 

ionização, chegando a 11% para a qualidade de radiação RQR8. Portanto, estes resultados indicam que a 

configuração e os materiais utilizados na construção da câmara de ionização de extrapolação não alteraram 

de forma significativa a energia depositada no seu volume sensível. Além disso, essa câmara de ionização 

apresenta várias vantagens: baixo custo, fácil montagem e robustez. 

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE LEISHMANICIDA DE COMPLEXOS ORGANOMETÁLICOS DE 

RUTÊNIO(II) CONTENDO ANTI-INFLAMATÓRIOS COMERCIAIS 

Miranda, Victor M.1 & Von Poelhsitz, Gustavo1 

¹Instituto de Química 

 

A leishmaniose é uma doença tropical negligenciada causada por protozoários do gênero 

Leishmania, a qual mata anualmente entre 20 e 30 mil pessoas em países da África, Ásia e América Latina, 

e, apesar de ser uma doença potencialmente fatal, pode ser curada quando tratada adequadamente. 

Entretanto, as formas de tratamento atuais possuem efeitos colaterais agressivos, são relativamente longas, 

invasivas e não têm um custo baixo. Além disso, nos últimos anos, tem-se observado o desenvolvimento 

de resistência contra as formas de tratamento por algumas espécies de Leishmania. Esses fatores tornam 

limitado o uso dos medicamentos aprovados para o tratamento da leishmaniose. 

Neste trabalho, três complexos derivados do [RuCl2(η6-p-cimeno)2] contendo como ligantes os 

anti-inflamatórios comerciais diclofenado de sódio (dic), ibuprofeno de sódio (ibu) e naproxeno de sódio 

(nap) foram sintetizados. As caracterizações foram feitas por meio de análise elementar CHN, 

espectroscopia vibracional na região do infravermelho, espectroscopia de absorção na região do UV-vis e 

RMN – 1H. Os complexos sintetizados foram submetidos a ensaios de viabilidade in vitro, juntamente com 

o complexo precursor e os ligantes livres, para avaliar a atividade leishmanicida contra as espécies 

Leishmania (L.) amazonensis e Leishmania (L.) infantum. Os complexos [RuCl(dic)(η6-p-cimeno)] e 

[RuCl(nap)(η6-p-cimeno)] foram ativos contra ambas as espécies de Leishmania.  

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA DURABILIDADE DE COMPÓSITOS PRODUZIDOS COM 

MATRIZ DE CIMENTO, TERRA DIATOMÁCEA E FIBRAS DE SISAL 

NATURAIS E MODIFICADAS 

 Oliveira, W.J.¹ & Vieira, J.G.² & Motta, L.A.C.³ 

¹,²,³ Faculdade de Engenharia Civil 

 

A fibra de sisal tem sido uma das fibras mais utilizadas na produção de compósitos à base de cimento, 

principalmente devido à sua excelente resistência à tração. Entretanto, analisando-se esse filamento na 

forma natural, notam-se variações dimensionais em proporções consideráveis devido à absorção de água, 

prejudicando seu desempenho como reforço na matriz cimentícia, sendo proposto, dessa forma, a 

modificação das fibras por processos de hornificação e esterificação. Na diretriz do desenvolvimento de 

materiais reforçados com fibras vegetais, utiliza-se também o processo de substituição de parte do cimento 

matricial por pozolana natural (terra diatomácea) devido à contribuição na melhora das propriedades dos 

compósitos e na diminuição da alcalinidade da pasta. O objetivo principal do presente trabalho é estudar o 

comportamento de fibras vegetais de sisal (Agave sisalana) naturais, hornificadas e esterificadas, como 

reforço de matrizes cimentícias modificadas pela substituição de parte do cimento por diferentes teores de 

pozolana, visando desta forma, a melhoria da interface fibra-matriz dos compósitos. Ressalta-se que, o uso 

de fibras vegetais em fibrocimento é uma interessante opção para a indústria da construção civil por serem 

materiais de baixo custo, obtidas a partir de fontes renováveis, além de serem biodegradáveis. 

 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sindicato e Partido Político: a influência histórica do PT para o Sindicato dos 

Metalúrgicos de Joinville 

 

Ana Paula Nascimento, Patrícia Vieira Trópia (orientadora) 

Instituto de Ciências Sociais 

 

Neste trabalho analisamos a trajetória histórica do Sindicato dos Metalúrgicos de Joinville, a influência da 

CUT e de correntes do Partido dos Trabalhadores nas direções desta entidade sindical, e, por fim, sua 

atuação e o posicionamento diante do primeiro governo Dilma Rousseff (2011-2014). Embora vetada pela 

estrutura sindical oficial brasileira, a aliança entre sindicatos e partidos políticos mostrou-se fundamental 

para o surgimento de uma nova forma de luta sindical e, de acordo com nosso estudo, para se entender a 

inflexão na trajetória política do Sindicato dos Metalúrgicos de Joinville. A partir dos anos de 1980, sob 

influência de setores de esquerda católicos, orientados pela Teologia da Libertação, da CUT e do Partido 

dos Trabalhadores, começa a se gestar uma transformação no Sindicato dos Metalúrgicos de Joinville que 

rompe com peleguismo assumindo um sindicalismo reivindicativo e grevista, durante os anos 1990. 

Entretanto, nos anos 2000, durante os governos do Partido dos Trabalhadores nos âmbitos federal (2003-

2014) e local, em Joinville (2009-2012), a aliança entre  sindicato e partido acaba por se revelar um freio à 

atuação combativa do Sindicato dos Metalúrgicos, na medida em que a entidade optará pela negociação em 

detrimento da confrontação. Esta prática, todavia, não impediu que movimentos “espontâneos” fossem 

realizados colocando por vezes a direção sindical para negociar a pauta de greves deflagradas no chão de 

fábrica. 

 

BOLSA: Fapemig 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PNLD-CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

 DE UBERLÂNDIA (MG) 

 

Bruna Luiza Guimarães Lima¹. & Marcelo Cervo Chelotti². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

Para compreender a implantação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD-Campo) é necessário 

entender a importância do livro didático como instrumento educacional que assume uma forma de apoio ao 

professor. E para, além disso, compreender que o livro didático assim como o modo de ensino deve priorizar 

o contexto e a cultura do lugar inserido. 

A partir disso o procedimento usado para compreender a efetividade da implantação do PNLD-Campo se 

deu a partir do mapeamento das escolas rurais localizados no município de Uberlândia (MG) totalizando 

13 escolas do campo, além disso, foi contabilizada a população rural de Uberlândia ao longo dos anos. 

Antes desse processo foi feito um estudo prévio sobre a educação rural e suas especificidades e, também a 

importância do PNLD-Campo como política pública. Vale ressaltar que a importância dessa pesquisa se dá 

pelo fato de haver poucos dados e pesquisas frente ao tema e para, além disso, entender a realidade do 

campo e a forma como se dá o ensino aos alunos do campo. Entendendo a importância de um material 

didático que represente o sujeito do campo, dos desafios da educação do campo deve-se sempre atentar a 

priorizar uma educação que respeite a cultura desses sujeitos, e não um saber utilitarista. 

 

BOLSA: CNPq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: CONDIÇÕES DE TRABALHO E 

ORIENTAÇÃO POLÍTICA DAS TRABALHADORAS TERCEIRIZADAS NA 

UFU 
 

Dalila Madalena de Oliveira 

¹Instituto de Ciências Sociais  

 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender as condições de trabalho das trabalhadoras terceirizadas do 

setor de serviços da Universidade Federal de Uberlândia. A análise foi feita a partir de levantamento 

bibliográfico sobre a história da terceirização trabalhista no Brasil, no âmbito público, com foco nas 

Universidades Federais; do levantamento do perfil socioeconômico a partir do trabalho de campo com 

observação e aplicação de questionários junto às trabalhadoras para compreensão tanto do seu contexto de 

trabalho com vista a identificar as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho a partir da inserção da 

terceirização no setor de serviços do ensino público compreender sua atual condição de trabalho, de que 

forma são organizadas as tarefas entre os/as trabalhadores/as. A partir daí a pesquisa se dedica a identificar 

como tais transformações atingem as mulheres no contexto da divisão sexual do trabalho no setor de 

serviços, de que forma a flexibilização da mão de obra atinge as trabalhadoras. Com as transformações no 

mercado de trabalho houve a necessidade de compreender como a terceirização atinge a subjetividade das 

trabalhadoras, bem como suas condições e relações de trabalho e, a precarização do trabalho que já é 

historicamente presente no mundo do trabalho para as mulheres que, com a inserção crescente da 

flexibilização e terceirização se mostra ainda mais autêntica. 

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ESTADO PUNITIVO BRASILEIRO E O RECRUDESCIMENTO DAS 

POLÍTICAS DE TUTELA PRISIONAL 

 

SILVA, Danler Garcia. 

Faculdade de Direito “Prof. Jacy de Assis” 

 

Este trabalho detém como escopo investigar o hodierno paradigma contemporâneo brasileiro concernente 

ao recrudescimento de suas políticas criminais – precipuamente no que tange às políticas direcionadas ao 

sistema prisional –, bem como o arquétipo estatal concebido por intermédio deste fenômeno, denominado, 

academicamente, por Estado Penal e Estado Punitivo. A partir da investigação empreendida em estudos 

concernentes à Criminologia e Política Criminal, Direito Penal, e Sociologia Criminal e da Punição, assim 

como possuindo referenciais teóricos as prelações de Loïc Wacquant, David Garland, Zygmunt Bauman, 

Giorgio Agamben, Alessandro de Giorgi, Eugenio Raúl Zaffaroni, Vera de Andrade, Debora Pastana, Ana 

Claudia Cifali etc., este trabalho revela uma condição específica da hodierna racionalidade político-criminal 

e punitiva brasileira. Ao inquirir o contexto político-econômico e jurídico-penal ocidental ao qual o Brasil 

está inserido – globalização, neoliberalismo e neoconservadorismo, recrudescimento político-criminal e 

das políticas de segurança pública, bem como exacerbação da criminalização e encarceramento em massa 

–, o Estado brasileiro assume, por intermédio de seus governos – e detendo como aliados os atores jurídico-

penais e a mídia – um novo arquétipo estatal desvelado por meio deste reconfigurado sistema penal. Isto 

posto, as políticas de privatização prisional, assim como o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), são os 

exemplos aqui abordados e que desnudam essa reformulada racionalidade do sistema prisional nacional, 

indiscutivelmente díspar daquela que possuiu como discurso de sustentação e legitimação todo o arcabouço 

penal ocidental moderno. 

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS DA REFORMA DO ESTADO NO TRABALHO DOCENTE DE 

ENSINO SUPERIOR PÚBLICO A PARTIR DE 2000. 

Erica Santos de Oliveira¹. & Fabiane Santana Previtali². 

¹FAGEN-UFU; ² INCIS-UFU 

 

A configuração do trabalho bem como da educação, em especial o trabalho docente tem passado por 

alterações, isso devido aos impactos das reformas neoliberais na educação que ocorreram a partir da 

década dos anos de 1990 no Brasil como também em Portugal. Tais impactos são decorrência da nova 

configuração da gestão do Estado que tem como características o controle por resultados e o emprego das 

tecnologias informacionais na educação, entre outras. O procedimento metodológico da pesquisa foi a 

realização de uma investigação de natureza qualitativa através de uma pesquisa bibliográfica a partir de 

materiais publicados em livros, artigos, dissertações e teses e em diversas plataformas. O objetivo deste 

artigo é trazer à discussão a reestruturação do Estado e os Impactos sobre o Trabalho Docente, com foco 

nas Instituições Públicas de Ensino Superior. Aliado a isso, analisa-se por meio de tabelas e gráficos a 

aquisição de Instituições de Ensino por grandes empresas capitalistas, bem como o predomínio de 

Instituições Privadas de Ensino Superior, sobretudo, no sudeste do Brasil. Como principais resultados 

conclui-se que a função da educação, com foco nas Universidades é de produzir ensino e pesquisa que 

auxiliem no desenvolvimento de uma sociedade pensante, com opiniões bem formuladas sobre todos os 

assuntos, sendo capaz de intervir em sociedade. Sendo assim, cabem ao Estado assegurar em 

Universidades, sobretudo as Públicas enquanto possuintes do papel de ensino, pesquisa, e extensão na 

sociedade a produção de ensino e pesquisa que não sirvam única e exclusivamente os interesses do capital, 

em detrimento da coletividade. 
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CONSTRUINDO CIDADES SAUDÁVEIS: ANÁLISE E CRÍTICA DO USO DE 

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI, 

MINAS GERAIS 

 

Guilherme Alves Viso¹; Beatriz Ribeiro Soares² 

¹Graduando em Geografia – Universidade Federal de Uberlândia;  

²Professora Doutora do curso de Geografia – Universidade Federal de Uberlândia. 

 

O presente trabalho tem como objetivo buscar indicadores quantitativos nas dimensões meio ambiente, 

desenvolvimento social e educação por meio de dados secundários coletados de institutos de pesquisa para 

uma futura análise e tratamento desses indicadores, utilizando a estatística e a cartografia aplicada nos 

dados estatísticos. A principal intenção das análises dos referidos dados seria para produzir uma 

interpretação espacial desse indicadores através de mapas, ajudando posteriormente a utilização dos 

mesmos para a construção do políticas públicas efetivas para o planejamento urbano local. A análise dos 

indicadores tem como base os ideais do Movimento de Cidades Saudáveis, que busca pela qualidade de 

vida e a promoção da saúde os seus ideias de transformação de cidades em ambientais mais sustentáveis e 

saudáveis para os seus habitantes. O recorte espacial em que a pesquisa se aplica compreende o município 

de Araguari/MG, localizado na mesorregião do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba e que teve seu 

desenvolvimento economico marcado pela construção e avanço da ferrovia Mogiana no seu território. A 

pesquisa realizada é importante para compreender a necessidade de se utilizar instrumentos que auxiliem o 

planejamento urbano, porém a construção ou o fornecimento de indicadores que contribuam para isso é 

limitado, não existe ou não há o acesso para o estudo e a quantificação desses indicados, não contribuindo 

assim para a construção de instrumentos de análises para a elaboração de políticas públicas que favoreçam 

um planejamento urbano sustentável. 

Bolsista de Iniciação Científica pelo CNPq. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS USOS DA ÁGUA: TENSÕES TERRITORIAIS E AS ESTRATEGIAS DOS 

CAMPONESES DA COMUNIDADE DE SALTO, ARAGUARI – MG 

 Costa, H.C.S. 

Universidade Federal de Uberlândia; Instituto de Geografia (IG) 

 

Na Comunidade de Salto localizada em Araguari-MG, há várias desigualdades entre os agricultores, 

principalmente em relação às tecnologias empregadas nos seus processos produtivos. O agronegócio utiliza 

cada vez mais a irrigação, provocando também a apropriação de áreas abundantes em água. Assim, ao se 

examinar o uso d’água a partir dos efeitos do crescimento e diversificação dos cultivos nas dinâmicas 

territoriais da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, identifica-se um acirramento crescente dos conflitos 

socioterritoriais locais, especialmente no que se refere à gestão dos recursos hídricos, tendo a manutenção 

de modos de vida camponeses seriamente ameaçados. Diante desse contexto, analisando a presente 

reestruturação produtiva dessa microrregião, compreendemos a importância em problematizar as tensões 

sociais entre camponeses criadores de gado leiteiros da Comunidade de Salto, formados por um conjunto 

de propriedades rurais, e a legislação que disciplina o uso da água no território nacional. O uso das 

entrevistas foi imprescindível para investigarmos a realidade vivenciada pelos criadores de gado e pelos 

agricultores, a articulação entre as informações cedidas pelas pessoas possibilitou concluir que algumas 

áreas com estabelecimentos agropecuários são resquícios de antigas propriedades rurais “engolidas” pelo 

desenvolvimento do agronegócio; outras são espaços não edificados apropriados para a realização de 

atividades culturais consideradas tradicionais. Todavia, os criadores de gado e os agricultores, para 

manterem determinados costumes e atividades rurais, precisam se adaptar às imposições consideradas 

imposições da modernidade. 

 

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE SELF NA OBRA DE KENNETH 

GERGEN 

 

Pereira, J.¹. & Rasera, E.². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

Kenneth Gergen é um dos principais proponentes do Construcionismo Social em Psicologia, que enfatiza 

a importância das relações sociais em vários âmbitos da vida. Este estudo teve como objetivo rastrear as 

transformações do conceito de self na obra de Gergen, tendo em vista a complexidade de seu pensamento, 

a escassez de análises sobre esse aspecto de sua obra e, ainda, a importância deste conceito na Psicologia. 

Para tanto foi realizada a análise de seus principais livros que abordam a temática, enfatizando a forma 

como o autor discorre acerca do conceito. A partir da leitura e análise de tais livros, foi possível identificar 

três eixos norteadores para compreender como o conceito de self é discutido pelo autor: a linguagem, a 

história e o outro. Assim, pode-se pensar em um self linguístico, o qual é construído na e por meio da 

linguagem. Ainda, cada contexto histórico produz visões que permeiam a vida social e incidem na história 

pessoal de cada ser. O self sofre variações de entendimento ao longo da história, pois ele não está fora desta, 

mas se faz nela. No que se refere ao outro, foi possível observar que em todas as suas obras, Gergen 

potencializa esse papel do outro na construção do self, sendo que tudo se dá pela relação. Concluímos que 

o conceito de self se amplia no decorrer das obras de Gergen, e que é sempre na relação com o outro que 

ele se constrói, com a influência da linguagem vigente na cultura e da história.  

 

BOLSA: FAPEMIG  



 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR: A PESQUISA AÇÃO COMO ESTRATÉGIA FORMATIVA 

Paulino, J. S¹. & Melo, G. F. ². 

Faculdade de Educação;  

O presente estudo tem como objetivos analisar os processos de formação e desenvolvimento profissional 

de professores universitários, participantes de ações formativas contínuas, no que se refere à compreensão 

da prática pedagógica. Os questionamentos que orientaram a investigação foram: Ao participarem de ações 

formativas e de desenvolvimento profissional, qual a compreensão dos professores universitários com 

relação à sua prática pedagógica? Deste problema, surgem outros questionamentos: Quais saberes são 

construídos pelos professores universitários que participam de ações formativas? Quais as contribuições 

das ações formativas para o desenvolvimento da identidade profissional dos professores universitários? Os 

sujeitos da pesquisa foram os professores que atuam em diversas áreas do conhecimento, participantes de 

ações formativas propiciadas pela Divisão de Formação Docente da UFU. Trata-se de um estudo de 

abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-ação. Os dados foram obtidos por meio de depoimentos registrados 

mediante a participação dos docentes nas ações formativas, questionários e entrevistas. A pesquisa-ação 

constituiu-se estratégia de compreensão, análise e diagnóstico da realidade, uma vez que apresenta 

possibilidades, de, ao compreender a realidade, seus problemas e desafios, estudar meios concretos para 

modificá-la. Os resultados indicaram que os professores que frequentaram os cursos de formação 

continuada puderam compreender e revisar suas crenças e atitudes profissionais, construir e reconstruir 

saberes e identidade docente. Dessa forma, ficou evidente a necessidade de promover ações formativas para 

os docentes universitários, tendo em vista o seu pleno desenvolvimento profissional e a consequente 

melhoria de suas práticas pedagógicas, a destacar: às concepções de educação, políticas públicas, 

planejamento, organização da aula, relação professor-aluno, tecnologias da educação, metodologias de 

ensino, avaliação, dentre outros temas presentes no universo da docência. Nesse sentido, torna-se evidente 

a necessidade da constituição de uma cultura formativa, assim como a consolidação de políticas 

institucionais de desenvolvimento profissional do professor na Universidade. A consolidação de espaços 

profícuos de formação continuada que priorizem o trabalho coletivo, troca de experiências e apoio 

pedagógico direcionado a melhoria do trabalho docente reflete diretamente na melhoria da 

qualidade socialmente referenciada da Educação Superior. BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dança-Teatro Bauschiana como narrativa revolucionária 

 

RIBEIRO, Julia Lima. 

¹Unidade Acadêmica; ²Unidade Acadêmica 

 

O trabalho em questão pretende apresentar o processo de pesquisa iniciado em março de 2016 e finalizado 

em fevereiro de 2017, por meio do fomento da Instituição Fapemig. Nosso trabalho segue a linha da História 

Social e se especifíca no que diz respeito à Arte e à Cultura. Neste sentido, recortamos a nossa temática em 

torno da Dança-Teatro como narrativa revolucionária pensada sob os olhos da coreógrafa alemã Pina 

Bausch e selecionamos como objeto deste processo de pesquisa a coreografia Blaubart – do alemão “Barba 

Azul” -, estreiada no ano de 1977. Nosso intuido principal é analisar tais preceitos os quais pontuamos 

mediante o seu contexto histórico e as particularidades por este estabelecidas. 

Sobre os objetivos secundários, apresentaremos conceitos que rodeiam o nosso tema como a natureza da 

Dança-Teatro, a historicidade do termo presente no processo Bauschiano, o “signo artístico” presente em 

Blaubart e o caráter revolucionário que rodeia a obra coreográfica. 

Por fim, o trabalho visou ressaltar a importância da obra de arte em vista de seu processo histórico e seu 

lugar de fala diante da pesquisa historiográfica. 

 

BOLSA: Fapemig 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECANISMOS DE INTERAÇÃO FUNCIONAL ENTRE EMOÇÃO E A 

MEMÓRIA DE TRABALHO 

Filgueiras, L¹. & Santana, J². 

¹Instituto de Psicologia; ²Instituto de Psicologia 

 

A representação de informações emocionais está associada ao funcionamento da memória de trabalho 

(MT). Entretanto, a forma como a experiência emocional é processada pelos multicomponentes da MT 

ainda não está completamente esclarecida. O objetivo do estudo foi descrever os mecanismos de interação 

entre as emoções e o sistema multicomponente da memória de trabalho por meio da análise de pesquisas 

experimentais que indicaram esta interação. Foi realizada revisão sistemática de artigos publicados nas 

bases Web of Science e PsycnetAPA entre os anos de 2005 e 2017. O uso de descritores específicos gerou 

148 resultados, dos quais 24 foram selecionados, lidos na íntegra e analisados segundo paradigma PRISMA. 

Os estudos indicaram que ocorre interferência bidirecional entre emoções e memória, explicada pela 

hipótese do compartilhamento de recursos atencionais do executivo central. Em paralelo, são acionadas 

teorias sobre o filtro perceptual e a carga cognitiva para elucidação dos efeitos seletivos. Sobre o caráter 

hedônico da interação emoções-memória, as emoções negativas intensificariam processos de sustentação 

da atenção e as valências positivas ampliariam o controle executivo da representação memorizada, 

protegendo-a do esquecimento. Estudos futuros poderão avaliar se a modificação dos parâmetros do sistema 

hedônico (valência positiva – valência negativa) está associada a funções específicas do executivo central. 

 

BOLSA: Fapemig 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ECONOMIA SOLIDÁRIA EM MINAS GERAIS: A REALIDADE DOS 

EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA (EES) 
 

Marques, L.A. & Cleps, G.D.G. 

¹Instituto de Geografia; ²Instituto de Geografia 

 
A Economia Solidária é uma alternativa de trabalho e renda para os trabalhadores em situação de 

desemprego e exclusão social. Por isso, tem sido considerada como uma prática inovadora que permite 

melhorar as condições de vida dos que a adotam, agrega conhecimentos, troca de experiências e gera 

oportunidades. 

Este trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) 

em Minas Gerais. Para a realização da pesquisa foram utilizadas informações de levantamentos 

bibliográficos e trabalhos acadêmicos publicados, bem como dados obtidos em sites oficiais como o 

Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (CADSOL e os obtidos em pesquisas de 

campo. 

O CADSOL é considerado a “Identidade da Economia Solidária”, pois auxilia no reconhecimento dos 

empreendimentos cadastrados. Para melhor conhecimento dos EES, ao se cadastrar um empreendimento o 

declarente tem que apresentar os motivos de criação de um empreendimento, o número total de participante, 

o número de mulheres e homens, as formas de organização e as categorias de atividades econômicas. 

Em Minas Gerais os dados do CADSOL (2016) revelam que existem 1.318 EES cadastrados, os quais, 

juntos, agrupam um total de 49.494 participantes. Dentre os motivos, predominam uma fonte complementar 

de renda e uma alternativa ao desemprego. Com relação á participação nos EES, os homens aparecem em 

maior número (com 24.754), enquanto as mulheres (com 24.740). 

A Economia Solidária como inclusão social merece ser fortalecida e reconhecida pela sociedade e pelo 

poder público, para que a mesma possa se fortalecer e alcançar as metas de desenvolvimento proposta nos 

empreendimentos. 

 

 

BOLSA: CNPq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLICAÇÕES DAS POLÍTICAS E REFORMAS EDUCACIONAIS NOS 

PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS E NA PRÁTICA DOCENTE NO 

ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE UBERLÂNDIA 

 

SANTOS JÚNIOR, L. S. S. & SILVA, S. M. 

Faculdade de Educação (FACED); Faculdade de Educação (FACED) 

 

Este estudo analisou o impacto das Políticas Públicas para a Educação Nacional efetivadas 

pelo MEC a partir da aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) Anos, Resolução CNE/CEB nº 7/2010, sem perder de vista o 

reflexo das iniciativas políticas e das reformas educacionais ocorridas no final do século 

XX e nas últimas décadas do século XXI, uma vez que ambas – iniciativas políticas e 

reformas educacionais – incidem tanto na elaboração dos projetos político-pedagógicos 

quanto no desenvolvimento das práticas educativas dos docentes nas escolas da rede pública 

de Ensino Fundamental do município de Uberlândia-MG. A pesquisa filiava-se ao projeto 

intitulado POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICA DOCENTE 

NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE UBERLÂNDIA – MG, cuja 

autoria e coordenação investigativa couberam à profa. Dra. Sarita Medina da Silva. O 

projeto vincula-se à linha de pesquisa “Estado, Política e Gestão da Educação” do Programa 

de Pós-Graduação em Educação (PPGED), pertencente à Faculdade de Educação (FACED) 

da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O objetivo central deste trabalho foi analisar 

o impacto das Políticas Públicas para a Educação Nacional efetivadas pelo Ministério da 

Educação a partir da aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) Anos.  

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC CNPq/UFU. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualificação Profissional e Empregabilidade: o caso do setor sucroalcooleiro  

 

Matheus Araujo¹. & Fabiane Santana Previtalli². 

¹Faculdade de Gestão e Negócios - FAGEN; ² Instituto de Ciências Sociais – INCIS 

 

Este trabalho objetiva problematizar as consequências das demandas de qualificação sobre a formação do 

trabalhador do processo produtivo do setor sucroalcooleiro na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba. Esta discussão é realizada a partir da revisão da literatura sobre o tema, debruçando-se sobre o 

conceito de qualificação e sua evolução enquanto construção humana, relacionando-o, em vista da 

reestruturação produtiva, à noção de empregabilidade, à precarização do trabalho, entre outros. Em seguida, 

confronta-se esta discussão bibliográfica com os dados, que consistem em documentos, reportagens e 

entrevistas quanto à produção da indústria na região. Dentre os resultados, ressalta-se a visão da 

mecanização como a mais importante inovação do setor nos últimos anos, dada sua profunda transformação 

nas relações de trabalho. Nota-se através das declarações, que este processo é considerado essencial pelos 

executivos do agronegócio e que há um anseio para um grau cada vez maior de automação do processo 

produtivo. Ademais, observa-se que as falas se restringem aos impactos técnicos da mecanização, 

preocupando-se com as dimensões objetivas da inovação tecnológica, como os acréscimos de 

produtividade, e ignoram as consequências sociais, como o desemprego e a realocação dos trabalhadores. 

Desta forma, o principal mérito deste estudo é o relato atual que proporciona das práticas de qualificação 

do setor sucroalcooleiro e suas consequências, ressaltando o seu contraste com as recomendações da 

academia de que o trabalhador disponha não só de competências para o mercado, mas também possua a 

oportunidade de uma educação integral para o trabalho e para a cidadania. 

BOLSA: CNPq. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESILIÊNCIA CAMPONESA E O USO DA ÁGUA NA COMUNIDADE OLHOS 

D’ÁGUA UBERLÂNDIA-MG 

Nathália Ohana Ferreira Santos ¹. & Rosselvelt José Santos ². 

¹Universidade Federal de uberlândia, Insitito de Geografia; ² Universidade Federal de 

uberlândia, Insitito de Geografia 

 

O município de Uberlândia, Minas Gerais, pertence a Mesorregião do Triâgulo Mineiro e, conforme o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística conta com uma população de  669.672 mil habitantes, os quais 

se dividem entre zona rural e zona ubana. A ênfase dada por esse trabalho concetra-se na zona rural do 

município, o qual é permeado por várias singularidades. A Comunidade Rural Olhos D’água está localizada 

na região nordeste de Uberlândia, distanciando-se aproximadamente 10 km do perímetro urbano. A 

comunidade é constituida majoritarimente por pordutores camponeses que habitam a região desde o século 

XIX, nesse sentido, esse lugar abriga modos de vida tradicionais. O produtor camponês que nos propomos 

a estudar possui um modo de viver onde o domínio sob a terra sobressai e essa não é encarada apenas como 

fonte de lucro. Seu modo de vida é composto por especificidades que o constituem enquanto sujeito do/no 

campo. A sua forma de se organizar no campo possui carater familiar onde o tradicional sempre fez parte. 

Esse produtor reiventa a todo o tempo seu modo de lidar com as especificades do campo, sempre em 

harmonia com as transformações no espaço rural e com as suas necessidades. Diante disso, o camponês da 

Comunidade Rural Olhos D’água se caracteriza como sujeito resiliente, capaz de enfrentar os infotunios da 

vida, sejam de ordem econômica ou ambiental, sobretudo no que se refere ao uso da água para legitimar a 

sua exitência e permanencia no campo.  

 

BOLSA: CNPq 2016-2017.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES DOS GOVERNOS DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT), 2003-

2010, E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO: INTENSIFICAÇÃO, 

REGULAÇÃO OU ENFRENTAMENTO? 

 

Karwowski, T¹. & Graciolli, E². 

¹Institudo de Ciências Sociais; ²Instituto de Ciências Sociais 

Esta iniciação científica teve como objetivo analisar qual o papel do Partido dos Trabalhadores, entre 2003 

e 2010, na precarização das condições de trabalho. Para tanto, as pesquisas realizadas se pautam em temas 

que estão inseridos na sociologia do trabalho, como sindicalismo, movimento operário e precarização do 

trabalho. O objetivo principal era saber se as ações dos governos em questão regularam, intensificaram ou 

combateram a precarização do trabalho. Encontramos dificuldade em fazer o levantamento documental por 

meio dos sites da Câmara dos Deputados e Senado federal, e optamos por utilizar uma publicação feita pelo 

Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar,  publicado no site da Central Única dos 

Trabalhadores . Este traz uma relação das iniciativas dos governos brasileiros, até 10/03/2016 que 

ameaçaram os direitos trabalhistas. Foram analisadas seis propostas, que se encaixavam no recorte 

temporal, feitas à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, sendo de iniciativa de Deputados, Senadores 

e do Poder Executivo. 

Tendo isto em vista, podemos concluir que, em larga medida, as propostas legislativas analisadas 

contribuíram para a intensificação da precarização do trabalho, pois  estiveram contra a expansão do direito 

trabalhista, dos terceirizados, e, quando era o caso, no setor público as referências eram sempre no sentido 

de se continuar o uso do serviço do terceiro, impossibilitando a abertura de concursos, e cada vez mais 

caminhando para a permanência das terceirizações. 

BOLSA Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA RST AO ESTUDO DO PROCESSO 

TRADUTÓRIO 

Belizário Júnior, C. F.¹  &  Da Silva, I. A. L.¹ 

¹Instituto de Letras e Linguística 

 

A compreensão das línguas naturais é estudada por pesquisadores da Linguística interessados em 

desenvolver novas teorias e contribuir com teorias já existentes como a Teoria da Estrutura Retórica do 

Texto (RST), utilizada para caracterizar as relações retóricas estabelecidas entre partes do texto. Por outro 

lado, pesquisadores da computação buscam automatizar o processo de aplicação da RST por meio de 

ferramentas computacionais como o DiZer. Neste trabalho, visa-se identificar os tipos de relações retóricas 

estabelecidas pela conjunção “mas” em diversos gêneros textuais de um corpus paralelo. Para isso, aplica-

se a RST nos trechos em que ocorrem a palavra “mas”. Obteve-se como resultado a anotação retórica das 

446 ocorrências da conjunção “mas” no corpus da pesquisa, cuja análise resultou na confirmação das três 

relações retóricas predominantes, quais sejam, concessão, contraste e antítese, e também na identificação 

da relação junção em 17% das ocorrências do “mas”. O DiZer, nativamente, não implementa a relação 

junção. Para testar o impacto dessa relação no desempenho de uma ferramenta automática, implementou-

se a relação junção no DiZer, tendo como resultado que o número de ocorrências da relação junção (17%) 

é significativo e deve ser considerado pelas ferramentas computacionais que buscam ter um bom 

desempenho na aplicação automática da RST. Em pesquisas futuras aumentar-se-á o escopo da pesquisa 

considerando também os textos em inglês do corpus, assim espera-se a elaboração de técnicas de tradução 

para compor programas tutoriais para alunos do curso de Tradução. 

 

BOLSA: Fapemig 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

O ESQUISITO TEM CU – CENAS NÃO-HETEROERÓTICAS NO BREVIÁRIO DE 

PORNOGRAFIA ESQUISOTRANS PARA AS PESSOAS DO AVESSO 

HENRIQUE, Fernando & CAMARGO, Fábio Figueiredo 

ILEEL; FADIR 

 

 O “Breviário de pornografia esquisotrans para pessoas do avesso” (2010), de Fabiane Borges e 

Hilan Bensusan, é obra composta por mais de uma dezena de contos, que têm como personagens pessoas 

esquisitas, corpos com geografias inesperadas, nos limites e limítrofes, que fodem, desejam e fogem da 

ordenação cis-heteronormativa. Por fugirem, por não se adequarem, se impacientam, confrontam a 

organização dos corpos, e fodem de novo. O vocabulário empregado na obra é despudorado, confrontativo 

e inquietante, tal como são os desejos enclausurados nos corpos pela moral. O livro trata sobre prazeres, 

prazeres de corpos esquisitos, prazeres aprisionados e prazeres extravasados. Na obra são encontradas 

diversas cenas sexuais entre esses corpos do avesso e, através deste trabalho, inicialmente intentou-se 

analisar aquelas homoeróticas (tomando-se por base a conceituação de Jurandir Freire Costa na obra “A 

virtude e o vício”). Partindo disso, notou-se que boa parte das personagens do conto tanto não possuem 

identidades de gênero delimitadas, quanto são transpassadas com demasiada liquidez e dinamicidade por 

masculinidades e feminilidades. Diante desses corpos, a conceituação das cenas sexuais como homoeróticas 

não parecia eficaz, visto que a identidade dos sujeitos nelas não eram pares. Buscou-se então elaborar nova 

conceituação para a análise das cenas sexuais não-heteroeróticas. Disso, foi feito levantamento dessas cenas 

e em seguida, sua análise.  

 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESLINDANDO O NÃO DITO: OS PROCESSOS DE CRIAÇÃO DO DIRETOR 

E DRAMATURGO JOÃO DAS NEVES 

 

Pesquisador: SANTOS, Gleison. 

Orientador: TELLES, Narciso Larangeira. 

Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica 

Em busca de suprir questionamentos e uma incessante necessidade de voltar o olhar para as práticas 

pedagógicas e processos de criação de artistas-docentes latino-americanos, vislumbrando uma valorização 

de um fazer teatral específico, analiso as práticas pedagógicas do diretor e dramaturgo João das Neves. 

Partindo do entendimento, que, se não tenho propriedade sobre minha história não consigo desenvolver um 

pensamento crítico sobre mim e sobre o outro, procuro conhecer um pouco os procedimentos de criação 

que permeiam os trabalhos deste diretor visto que este por sua trajetória de trabalho inspira a formação de 

novos profissionais e questionadores no âmbito artístico e dramatúrgico nacional brasileiro. Nascido no Rio 

de Janeiro em 1934, participou do CPC (Centro Popular de Cultura) da UNE (União Nacional dos 

Estudantes) no Rio de Janeiro, João das Neves traz uma estética sensível e inovadora enquanto fazer teatral, 

de grande destaque na década de 60 buscando inovações e modelos dramatúrgico afim de flagrar a realidade 

instalada pelo regime militar na época, sendo este, um grande ícone da resistência teatral. Por meio de 

dialogismos com um determinado teor político com um olhar para as falhas e necessidades do quadro social 

de uma sociedade que implora para ser ouvida, João das Neves propõe em suas práticas teatrais a ação de 

dizer até o não foi dito nas entrelinhas e da vida, encontrando sempre referências que sedimentam seus 

trabalhos, tornando-os ricos de matérias primas que partem do seio cultural brasileiro, mantendo-se sempre 

íntegro e fiel aos seus princípios enquanto cidadão e artista. 

BOLSA: Financiada pelo CNPq 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FUNÇÃO DE ORIENTAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO EM 

LIBRAS 

LAURA, F & BORGES, L. 

INSTITUTO DE LETRAS E LINGUÍSTICA; UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA 

 

O objeto de estudo deste projeto é a função Orientação na organização do discurso em Libras. O estudo da 

função Orientação parte da descrição dos mecanismos de organização do discurso em Língua Portuguesa e 

em Libras, a saber, os Marcadores de Fronteira, a Orientação e o Antitema. Sob o ponto de vista do 

funcionalismo, ainda não foi feita uma descrição conjunta da Língua Portuguesa e da Libras, especialmente, 

tendo a Gramática Discusrsivo-funcional como norte da pesquisa. Assim, nessa proposta de trabalho, 

desenvolvida como parte do projeto de pesquisa intitulado A organização do discurso sob o ponto de vista 

do Funcionalismo: os Marcadores de Fronteira, a Orientação e o Antitema em Língua Portuguesa e Libras, 

pretende-se investigar as características da Orientação nos discursos sinalizados em Libras. Foi observado 

que os usuários da Libras trazem na sua competência linguística o conhecimento das regras que está na 

base da estrutura sentencial de sua língua. A formação de uma sentença na Libras é, portanto, regida por 

esse conjunto de regras que o surdo traz em seu conhecimento linguístico. Como se trata de uma língua 

gestual, o espaço na Libras se torna um mediador das relações gramaticais, por meio de diferentes maneiras. 

Como a língua brasileira de sinais (Libras), foi reconhecida recentemente, como língua oficial das 

comunidades surdas do Brasil, e portanto, há muito ainda para ser feito, como o surgimento de novos 

pesquisadores, seja em relação à aquisição da linguagem, ou em relação à organização do discurso em 

Libras, e também sobre o complexo sistema de transcrição da Libras, que é pouco utilizado ainda pelos 

pesquisadores. 

BOLSA: FAPEMIG 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA NUDEZ FEMININA NAS ARTES 

VISUAIS: DE EVA AO OLHAR CONTEMPORÂNEO 

 

Srour, LF¹. & Dória, RP². 

¹Artes Visuais UFU; ²Artes Visuais UFU 

 
Para refletir sobre as representações da nudez feminina na história da arte três aspectos distintos e 

interligados foram abordados, através de uma lente de criticismo influenciada por princípios feministas e 

incluem: 

 Avaliação das imagens da história da arte que gravitam em torno do discurso religioso da criação 

da mulher;  

 Exame das imagens e produções de artistas contemporâneas que denunciam as inequidades de 

formação corporal e políticas de poder nas artes visuais; e  

 Produção imagética própria.  

Nas artes ocidentais, a mulher é frequentemente representada nua, passiva e jovem enquanto os homens de 

modo ativo, como dominadores do mundo. As obras de Michelangelo na Capela Sistina ilustram a 

concepção e o investimento patriarcal numa história da criação que posiciona o homem com poder de 

supremacia sobre a mulher e os animais. A origem da humanidade atribuída à uma força masculina e fálica 

predomina no imaginário das principais religiões monoteístas atuais (judaísmo, cristianismo e islamismo). 

Essa mitologia subverte a ordem natural de criação e justifica um código de moralidade baseado no controle 

da sexualidade da mulher. Anteriormente a esse imaginário machista acreditava-se que a Deusa era fêmea.  

 

A arte funciona como um arquivo histórico do imaginário coletivo predominantemente masculino, que 

forma e reforça modelos de construção de cultura e identidade. A introdução de novos olhares e imagens 

neste contexto é fundamental para que as mulheres possam participar da história das artes de modo altivo 

e autônomo e sem estarem mais submetidas ao crivo repressivo e frequentemente misógino do olhar 

masculino.   

 

BOLSA: CNPq  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A peregrinação em busca do sentido em “Çaturanga”, de Rabindranath Tagore 

 

Abreu, T. E. & Sylvestre, F. A. 

ILEEL – Instituto de Letras e Linguística 

 

Considerando a obra literária do escritor indiano Rabindranath Tagore (1861-1941) em sua dimensão 

simbólica, procuro responder à indagação: de que modo a peregrinação das personagens do romance 

Çaturanga (1914), ao longo dos vários caminhos e escolhas, até o descobrimento de um Caminho próprio, 

refletiria a busca arquetípica de sentido da vida humana? Partindo, pois, do drama encenado em Çaturanga, 

estudo o itinerário em que se dão as metamorfoses de consciência das personagens centrais, conforme 

caminham na direção apontada pelos seus desejos de busca e realização da meta da existência. Tendo em 

foco a sabedoria ancestral milenar indiana, percorro alguns textos da tradição védica da Índia, com os quais 

a obra de Tagore dialoga e, a partir das imagens poéticas correspondentes, teço o estudo dos aspectos 

arquetípicos da escritura tagoriana, refletindo sobre sua relevância ética para o pensamento humanista no 

século XXI. Entendo por “aspectos éticos” da literatura aquela dimensão do conhecimento humano que 

importa consequências de valor integrativo para a consciência – através do prisma que concebe o ser em 

sua manifestação histórica, psicobiossocial, espiritual e antropológica. 

 

BOLSA: Fapemig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[COMO VOCÊ MORA?] SISTEMA INTERATIVO DE AVALIAÇÃO PÓS-

OCUPAÇÃO DA QUALIDADE DO HABITAR EM MEIOS DIGITAIS  

 

Maia, S. & Osório, A². 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design 

 

Resumo: A cada dia as tecnologias e suas novas linguagens estão mais presentes em nossas vidas, e vem 

mudando o modo de como nos relacionamos com o mundo, com as pessoas, com os produtos, com o meio 

ambiente, com a cidade, com o saber. Com o surgimento e a popularização tanto dos gadgets (tablets e 

smartphones) quanto da internet, nascem outros modos de se fazer e de se pensar o design em sua relação 

com a tecnologia, especialmente no que diz respeito às interfaces gráficas interativas, que é o objeto de 

pesquisa desse projeto. Com novos modos de produção, desde softwares a hardwares, o design se pluraliza 

e se complexifica, abrindo novas possibilidades de pesquisas, de negócios, de experiências. Algumas das 

novas áreas de pesquisa e produção em design que nasce desse contexto tecnológico, é justamente aquelas 

que chamamos de UX Design (User Experience Design – design de experiência do usuário), UI Design 

(User Interface Design – design de interface de usuário), que podem ou não ser acompanhados de processos 

de Gamificação, na tentativa de diversificar a experiência do usuário para com as interfaces digitais. Essa 

pesquisa, no que se refere à produção do design da interface, se insere nas pesquisas desenvolvidas no grupo 

[MORA] pesquisa em habitação da FAUeD/UFU, que enfocam justamente metodologias de avaliação pós-

ocupação e interfaces digitais, ampliando a discussão sobre novas possibilidades metodológicas na área, 

por meio da interdisciplinaridade, da adoção de diferentes métodos de coleta de dados e de abordagens não 

tradicionais.  

 

BOLSA: CNPq  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATÓRIO DO SISTEMA INTERAMERICANO DOS DIREITOS 

HUMANOS: O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A 

MOBILIZAÇÃO, PROMOÇÃO E ATIVISMO EM DIREITOS HUMANOS 

Araújo, A. B. A.¹. & Maia, M. A. F.². 

¹Instituto de Economia e Relações Internacionais; ² Instituto de Economia e Relações 

Internacionais 

 

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento, a manutenção e a atualização da plataforma virtual do 

Observatório Interamericano de Direitos Humanos, que leva o nome “NuPEDH – Núcleo de Pesquisa e 

Estudo em Direitos Humanos”, hospedada como “Página” no Facebook, além da interação com o público-

alvo por meio da rede social. Foi realisada a elaboração e a difusão de mídias digitais com o conteúdo 

voltado à promoção dos Direitos Humanos e notícias sobre as atividades do Sistema Interamericano da 

Direitos Humanos, em especial a Comissão e a Corte Interamericanas, e dos órgãos nacionais de proteção 

e promoção. Foram analizadas as publicações e os dados durante 5 (cinco) meses de interação na 

plataforma, de fevereiro de 2017 a julho de 2017. Os dados analisados foram obtidos através do 

FacebookStatistics. Foi possível concluir, ao analisar os dados, que as publicações com conteúdo próprio 

são as que geram mais envolvimento e aumentam o alcance da página, em número de usuários. Contudo, o 

índice “alcance”, oferecido pela plataforma, não garante que as próximas publicações serão visualizadas ou 

que haverá envolvimento por parte dos usuários. Conteúdo interativo, com imagens e links tem maior 

chance de sucesso e engajamento. Para conseguir manter os níveis de alcance e exibição da página, é preciso 

manter uma regularidade na frequência das postagens, sem prejudicar o tipo de material disponibilizado. 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DOS ESPAÇOS LIVRES 

NA FORMA URBANA DE UBERABA - MG 

 

Cesero, Ana Flávia Á. & Cocozza, G. de P. 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design 

 

A pesquisa está inserida no projeto de Caracterização e Sistematização dos Espaços Livres na Forma 

Urbana nas Cidades Médias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, do Núcleo de Estudos Urbanos 

(NEURB) e estudou a cidade de Uberaba. Sua finalidade era identificar as Unidades de Paisagem e realizar 

a categorização dos espaços livres nestas inseridos, tendo, por fim, o entendimento do Sistema de Espaços 

Livres (SEL) no município. Essa análise foi possível a partir da confecção de mapas temáticos (os quais 

continham a categorização dos espaços livres e o SEL) e da quantificação total dos espaços livres 

encontrados em cada Unidade de Paisagem. Para isso, as ferramentas utilizadas foram o Google Earth e o 

Google Street View e os softwares Autocad e CorelDraw. Assim, o estudo dos mapas permitiu a 

compreensão da dinâmica dos elementos físicos e biológicos, das ações antrópicas que ali ocorrem e da 

relação existente entre os espaços livres e o espaço urbano, o que permite acompanhar a evolução da forma 

urbana da cidade de Uberaba. Esta, originada de um núcleo inicial religioso, apresenta forte ligação com 

espaços livres associados a funções religiosas e institucionais (devido às diversas universidades que 

surgiram posteriormente), além disso, o município tem grande potencial no que diz respeito aos seus 

espaços livres, devendo-se aproveitar o manancial hídrico e os espaços não implantados ou abandonados 

(como praças e linha de alta tensão) para criação de espaços de lazer e convívio com maior riqueza 

ambiental.  

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANÁLISE DE SISTEMAS PRODUTO-SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS (S.PSS) 

SOB A ÓTICA DO DESIGN PARA A SUSTENTABILIDADE 

Bernardo, A. N. S.¹; Nunes, V.G.A.1 

1Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design/FAUED  

 

Na atualidade, é crescente a preocupação com as questões ambientais, pois a sociedade contemporânea 

exige, cada vez mais, novos produtos, gerando mais produção e, consequentemente, mais impacto 

ambiental. Nesse contexto, surge um novo modelo de negócios que altera o foco da venda de produtos, de 

forma individual, para o foco em um sistema de produtos e serviços que atenda, de modo integrado, uma 

demanda especifica do usuário. O objetivo desta pesquisa foi investigar fatores que orientam as soluções 

do Design para a Sustentabilidade e analisar o design como ferramenta estratégica para a produção 

sustentável. A metodologia, qualitativa e exploratória, foi dividida em: revisão de literatura sobre o tema 

dos sistemas produto+serviço sustentáveis (S.PSS), no Brasil e no mundo; Estudos de casos para seleção e 

análise de possíveis exemplos de S.PSS em Uberlândia-MG; e Estruturação de workshop-piloto, para 

aplicação e refinamento do modelo em atividades futuras. Os resultados apontam novos e promissores 

campos de atuação dos futuros designers. Assim, servirão como referencial teórico para novas pesquisas 

no curso de Design da UFU e de outras áreas, visando a melhor formação de profissionais quanto à 

Sustentabilidade. Os resultados serão também inseridos no projeto denominado “A Multi-polar Network of 

HEIs networks for curricula development of Design for Sustainability focused on Sustainable Product-

Service Systems applied to Distributed Economies”, coordenado pelo LeNS – Learning Network on 

Sustainability, do Istituto Politécnico de Milão/Itália, que busca propor um currículo voltado ao tema, nos 

cursos de Design em vários países (Brasil, México, China, África do Sul) e na Europa. 

 

BOLSA: CNPq/PIVIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

INÉRCIA INFLACIONÁRIA: O CASO DA CIDADE DE UBERLÂNDIA 

 

Ramalho, B. & Gomes, C. 

Instituto de Economia 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar de forma empírica a inércia inflacionária para o caso da cidade 

de Uberlândia comparando com o caso brasileiro, no período entre janeiro de 1999 até dezembro de 2016. 

São utilizados testes para a verificação de quebras estruturais e modelos Autorregressivos de Integração 

Fracionária (ARFIMA), além de testes convencionais de raiz unitária. Os principais resultados encontrados 

foram: i) Para o caso brasileiro, não há indícios de estacionariedade na série, porém tem reversão à média 

de longo prazo; ii) Em relação ao caso uberlandense, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC/Cepes), no 

período analisado, diferente do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), há estacionariedade e 

reversão à média de longo prazo, porém foi constatado pouca memória de longo prazo; iii) As quebras 

estruturais das séries analisadas não influenciaram na estimação dos modelos. 

 

 

 

 

 

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Política Externa brasileira e o Conselho de Defesa da UNASUL (2008-2015) 

Carolina Vanzato Mcnabb; Haroldo Ramanzini Junior 

Instituto de Economia  

 

O Trabalho em questão busca analisar a estruturação e funcionalidade do Conselho de Defesa Sul-

americano (CDS), criado no âmbito da União das Nações Sul-americanas (UNASUL) em 2008, trazendo-

o sob a perspectiva da Política Externa Brasileira ao longo governos de Lula e Dilma entre os anos 2008 e 

2015. Para tal feito, a princípio, é necessário que haja o estudo a respeito da formação da UNASUL e, 

principalmente, do CDS, demostrando como o mesmo se organiza frente às questões de defesa e segurança 

que busca tratar.  É necessário buscar bases teóricas para o estudo, dessa forma, a verificação de literaturas 

a respeito de integração regional, trazendo a obra de Buzan e Waever em destaque para auxilia na 

compreensão dos Complexos Regionais de Segurança (Regional Security Complex), podemos verificar a 

estrutura do CDS perante aos modelos apresentados. Em seguida, observando as distintas formulações de 

Política Externa dos governos de Lula e Dilma por parte de estudos científicos que analisam as mesmas, é 

possível reconhecer a diferente ênfase dada a integração regional e à UNASUL e suas instâncias por ambos. 

Sendo assim, trazendo a análise dos documentos de trabalho e dos Planos de Ação, que guiam as funções 

do CDS e dos países membros do mesmo, pode-se verificar sua funcionalidade no período em questão, que 

em conjunto com outros mecanismos que auxiliam no seu funcionamento e em sua institucionalização, 

buscam, mesmo perante as dificuldades que enfrentam, ampliar sua esfera de atuação. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A PROTEÇÃO PRÉ-CONTRATUAL NO SUPERENDIVIDAMENTO: O MEIO 

ADEQUADO NA (PÓS) MODERNIDADE 

Dener Toledo Machado & Keila Pacheco Ferreira 

Faculdade de Direito “Professor Jacy de Assis”  

 
O superendividamento é um problema atual em nossa sociedade de consumo que produz efeitos nocivos à 

tessitura social como um todo e ao indivíduo superendividado. Os efeitos à sociedade são vislumbrados 

quando da análise da generalização do superendividamento – que é um fato que se faz presente – pois gera 

relevante retração dos índices econômicos dando azo a crises econômico-financeiras em âmbito nacional, 

como já ocorrera em outros países, basta lembrar da crise das subprimes nos EUA. Não obstante, a nível 

individual o superendividamento é a definição de flagelo social, manifestada na incapacidade global, 

estrutural – não passageira, pois – de pagar as dívidas de consumo. Sucedendo que, não pagar as dívidas de 

consumo significa restrição de consumo e restrição de consumo na sociedade de consumo significa 

exclusão. 

Diante da relevância desse fenômeno jurídico, social, econômico a presente pesquisa pretende conceber um 

meio adequado à tutela preventiva do consumidor superendividado, ou seja, busca conceber um meio que 

previna o superendividamento em tempos onde o consumismo se torna um fator diferenciador e peculiar 

na estrutura social. 

Para tanto partir-se-á da análise do contexto social, para, após, analisar o consumidor que inserto neste 

contexto, ou seja, partiremos da análise da sociedade (macroestrutura) para a análise do indivíduo, 

destacando as influências daquela no processo decisório deste o que acabará por transmitir uma visão mais 

complexa do superendividamento. 

O que levará ao final da pesquisa a propor a imputação da responsabilidade pré-contratual à concedente de 

crédito como meio preventivo apropriado à tutela do superendividamento do consumidor. 

BOLSA:Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE LITÍGIOS APLICADOS ÀS 

DEMANDAS CONSUMERISTAS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

COSTA, Gabriel Paranhos Couto & CORDEIRO, Carlos José. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, Faculdade de Direito “Prof. Jacy de 

Assis”. 

 

A massificação das relações, em especial, as de consumo, gerou uma nova gama de complexidade social. 

Tal complexidade gera numerosos litígios, das mais variadas formas, que conclamam a atualização do 

modelo jurisdicional para que o Estado forneça resposta adequada aos seus jurisdicionados. Neste sentido, 

uma das formas em que o modelo jurisdicional é atualizado está na proposta jurídica pautada no estímulo 

à solução dos conflitos pelas formas alternativas. Essa ênfase é perceptível, em especial, a partir da 

publicação do Novo Código de Processo Civil  pois, agora, está previsto expressamente a realização de 

audiência de conciliação prévia no rito do Procedimento Comum. A partir disso, delimitando a análise, é 

possível perceber essas formas mais otimizadas de solução de conflitos precisam ser estudadas sob a ótica 

da tutela do consumidor, já que este é indivíduo constitucionalmente resguardado (art. 5º inc. XXXIII da 

Constituição Federal. No entanto, o estudo da aplicação dos meios alternativos nas demandas consumeristas 

impõe algumas ressalvas, como por exemplo, a análise de como se dará a aplicação desses mecanismos 

quando dos litígios envolverem direitos indisponíveis (saúde, vida, dignidade, bem-estar). Essa análise é 

relevante, pois sob a perspectiva atual, os contratos de consumo assumem viés de essencialidade, por, 

muitas vezes, se tratarem de bens jurídicos básicos para consecução da dignidade humana. Portanto,  é 

preciso se analisar as formas alternativas na seara dos direitos indisponíveis dos consumidores. 

BOLSA: CNPQ  



 

 

 

 

 

 

 

 

O DESIGN COMO ESTRATÉGIA PARA ORIENTAR PRÁTICAS MAIS SUSTENTÁVEIS NAS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO SETOR MOVELEIRO DE UBERLÂNDIA. 

 

Assis, G.B.R.1; Nunes, V.G.A.¹ 

¹Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design/FAUeD 

 

Formado por Micro e Pequenas Empresas (MPEs), o Setor Moveleiro de Uberlândia/MG exerce importante 

papel para a região ao mesmo tempo em que enfrenta diversos problemas organizacionais e gerenciais 

relacionados à produção sob medida, afetando o meio ambiente e a sociedade. Em contrapartida, nota-se 

um crescimento de consumidores conscientes sobre questões ambientais, demandando novas posturas 

empresariais, com serviços de qualidade e o aumento da responsabilidade social e ambiental. Vários estudos 

apontam que empresas mais evoluídas utilizam do Design Estratégico como ferramenta efetiva para 

aumentar a competitividade e incrementar o valor aos negócios. Esta pesquisa explora o Design Estratégico 

para Sustentabilidade com o principal objetivo de propor melhorias para as MPEs da cidade e contribuir 

com questões de mercado, reduzindo também os impactos socioambientais decorrentes da produção sob 

medida. A metodologia adotada é de caráter qualitativo e exploratório e utiliza métodos de revisão 

bibliográfica e estudos de campo, tendo sido desenvolvidas análises estratégicas de 13 empresas, a partir 

de critérios de design. Os resultados obtidos comprovam o grave problema enfrentado com relação: aos 

resíduos, à falta de estrutura adequada, à dificuldade de colaboração dos funcionários bem como o pouco 

interesse dos empresários na busca por soluções, principalmente pela sobrecarga de trabalho cotidiano, que 

impede o planejamento e acompanhamento de ações, seja em nível imediato (operacional), ou planejado 

(tático e estratégico). Assim, é fundamental a proposição de uma política de design estratégico para o setor 

moveleiro que contribua para aumentar a responsabilidade socioambiental empresarial bem como a 

competividade sustentável no setor.  

 

BOLSA: Fapemig  
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Apesar da relevância do setor moveleiro sob medida de Uberlândia/MG para a região, a falta de controle 

dos resíduos gerados pela produção tem acarretado sérios impactos ambientais para o município.  Segundo 

Oliveira et al (2012), o município possui cerca de 800 microempresas moveleiras. No entanto, não existem 

dados precisos que orientem uma tomada de decisão, auxiliando na minimização dos impactos. A pesquisa 

visou, assim, pesquisar e sistematizar dados das microempresas moveleiras constituídas entre os anos 1980 

e 2000 em Uberlândia e região para criar um banco de dados sobre estruturas físicas, processos de produção 

e iniciativas de inovação. A metodologia adotada foi de caráter qualitativo e exploratório, e contou com: 

pesquisa documental, levantamento de campo, sistematização e análise de dados, registro. Os resultados 

confirmam a existência de 128 empresas (até fevereiro de 2017), com nome, endereço e telefone. O alto 

percentual de empresas contactadas de natureza informal (sem CNPJ) dificultou o registro de informações, 

pelo receio de denúncias. Constatou-se ainda a falta de interesse dos empresários quanto às soluções de 

produção: a reunião para apresentar propostas operacionais para as empresas contou com a presença de 

menos de 10% de empresários, de um total de 45 convidados. A pesquisa identifica, assim, a urgente 

necessidade de um acompanhamento sistemático do setor, para a atualização contínua de dados, e para a 

orientação das empresas, com a implementação de estratégias viáveis ao contexto e às estruturas existentes 

que possa resultar em impactos positivos, tanto ambientais quanto econômicos para a região de 

Uberlândia/MG. 
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