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UTILIZAÇÃO DE ESPECTROSCOPIA LIBS PARA ANÁLISE ELEMENTAR 

DE FÁRMACOS 

 

Zanetti, T. C. & Cabral, J. S. 

Universidade Federal de Uberlândia-INFIS, Av. João naves de Ávila, 2121, 38.408-100, 

Uberlândia, MG, thalenazanetti@gmail.com 

A indústria farmacêutica tem enfrentado grandes problemas quanto à qualidade e homogeneidade 

de comprimidos na última década. Distribuições não homogêneas dos componentes podem acarretar 

problemas na dissolução, volume e principalmente no fracionamento dos fármacos, implicando prejuízos 

aos indivíduos e arrecadações governamentais (CRIMES,2009). Na busca de uma maneira rápida e eficaz 

de investigar o caráter elementar dos comprimidos, a técnica LIBS (Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy) mostrou-se adequada ao serviço nos últimos anos. Em comparação às outras técnicas, ela 

apresenta a vantagem da análise multi-elementar, rápida aquisição e processamento dos dados, o que 

permite análises in situ e é minimamente destrutiva. No desenvolvimento deste trabalho o sistema utilizado 

foi composto por Laser Nd:YAG (Quantel-Brillant, Q-Switched, 532 nm, com largura temporal de pulso 

de 6 ns e 50 mJ de energia) e um sistema óptico constituído de conjunto de lentes (distância focal: 5 cm) e 

fibra óptica multimodo. Os sinais foram analisados em espectrômetro ICCD, com resolução temporal de 

0.02 nm (FWHM) em intervalo de 188 a 770 nm. Os espectros foram adquiridos de amostras de Dorflex, 

um analgésico e antitérmico de uso cotidiano pela população, principalmente para dores de cabeça ou 

musculares. Para estudo da homogeneidade dos comprimidos, o método estatístico de correlação foi 

empregado. Houve bastante semelhança entre os coeficientes encontrados, sem variações estatísticas 

significativas, revelando alta homogeneidade e distribuição dos componentes no comprimido.  

 

BOLSA: CNPq/Fapemig  
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COMPLEXOS DE RUTÊNIO(II) CONTENDO TIOSSEMICARBAZONAS E 

SEMICARBAZONAS CÍCLICAS: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E 

ATIVIDADE ANTITUMORAL 

 
Yasmim G. Gonçalves1 (IC)*, Mônica S. Costa2 (PG), Pedro I.S. Maia3 (PQ), Kelly A.G.Y. Tudini2 (PQ), 

Gustavo Von Poelhsitz1(PQ)  
1 Instituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG, CEP:38400-902, 2 

Instituto de Genética e Bioquímica, Universidade Federal de Uberlândia, CEP: 38400-902 – 

Uberlândia-MG. 3 Instituto de Ciências Naturais, Exatas e Educação, Universidade Federal do 

Triangulo Mineiro, CEP:38064-200, Uberaba-MG 
 

Desde a descoberta das propriedades antitumorais dos complexos de platina, na década de 60, os 

estudos para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos baseados em metais, como o 

rutênio, têm sido intensificados. Tiossemicarbazonas e semicarbazonas são ligantes de baixo custo 

de síntese, os quais agem como inibidores e mimetizadores de enzimas, exibindo atividade 

antitumoral, antichagásica, anticonvulsivante, dentre outras. Neste trabalho, foram sintetizados e 

caracterizados dois novos complexos de rutênio(II) contendo os ligantes 5-metóxi-5,6-difenil-

4,5-dihidro-2H-[1,2,4]triazina-3-tiona(1) e 5-metóxi-5,6-difeniltriazina-3-ona(2), os quais foram 

submetidos a ensaios antitumorais in vitro contra as linhagens HeLa, Huvec, MCF-7 e MDA. 

Os complexos foram sintetizados a partir do complexo precursor, cis-[RuCl2(dppm)2], por meio 

de uma reação em refluxo com metanol. Em seguida, foram caracterizados pelas espectroscopias 

de IV, RMN 31P{1H} e análise elementar (CHNS). Os principais dados estão apresentados a 

seguir: 

(1): IV (cm-1/atribuição): 3143(υN-H), 1408(υCN+ δC-H), 1342 e 1219(υCN+ δC-H e υC=S), 

1117(υasC-O-C), 1060(υsC-O-C) e 840(υPF6
-). C66H58N3P5SOF6Ru (%Exp/%Calc): C- 57,42 

(60,46); H- 4,25 (4,46); N- 4,58 (3,20) e S- 3,17 (2,44). RMN 31P{1H} (161,98 MHz, 298 K): 

δ(ppm)    -0,79(ddd); -7,01(ddd); -14,81(dd); -16,57(dd);          -18,63(dd) e -20,38(dd). 

(2): IV (cm-1/atribuição): 1524(υC-NH), 1144(υasC-O-C), 1045(υsC-O-C) e 834(υPF6
-). 

C66H58N3P5O2F6Ru (%Exp/%Calc): C- 58,86 (61,21); H- 4,45 (4,51) e N- 3,89 (3,24). RMN 
31P{1H} (161,98 MHz, 298 K): δ(ppm)    7,88(ddd); 0,69(ddd); -13,77(ddd) e -14,04(ddd).  

Os resultados dos ensaios antitumorais in vitro, revelaram que ambos complexos apresentaram 

relevante potencial terapêutico somente contra as linhagens HeLa e MDA, com valores de IC50 

entre 2,32–14,05 µmol L-1, sendo o complexo (1) mais citotóxico em ambas linhagens.  

 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORAMENTO DO POTENCIAL MATRICIAL EM ÁREA 

DEGRADADA E SUA RELAÇÃO COM PROCESSOS EROSIVOS, 

UBERLÂNDIA – MG 

 

Anna Carolina Barcelos ¹ & Silvio Carlos Rodrigues ². 

¹Instituto de Geografia; ² Instituto de Geografia  

 

O objetivo deste trabalho é relacionar o comportamento da água no solo com processos erosivos a 

partir de dados de tensiômetria obtidos através do monitoramento das parcelas de erosão. O período de 

avaliação compreendeu duas estações climáticas bem definidas características do clima Tropical, sendo de 

Outubro a Janeiro de 2014 e de Fevereiro a Abril de 2015 caracterizando as duas etapas da pesquisa. Para 

a avaliação do potencial matricial foi utilizado o tensímetro INFIELD 5 para leitura dos tensiômetros, nas 

profundidades de 80 cm, 40 cm, 100 cm, 20 cm e 60 cm respectivamente inseridos nas parcelas, onde 

também foram coletados dados de escoamento superficial e produção de sedimento. As parcelas estão 

localizadas na bacia hidrográfica do Córrego do Glória, próximo ao município de Uberlândia (MG). Os 

resultados das parcelas na primeira etapa de estudo mostram que a falta de vegetação associada ao grande 

volume de precipitação ocasionou o selamento das camadas mais superficiais favorecendo a saturação do 

solo e consequentemente no aumento do escoamento superficial. Na segunda etapa os resultados mostram 

uma mudança considerável em relação à cobertura vegetal, que contribuiu na eficiência da infiltração da 

água da chuva e na redução do escoamento superficial, mas também favoreceu o efeito splash devido a sua 

ineficaz distribuição no interior das parcelas e, por conseguinte colaborou para o aumento da produção de 

sedimento.  

 

Palavras-chave: Potencial Matricial; Processos Erosivos; Escoamento Superficial; Produção de Sedimento; 

Parcelas Experimentais. BOLSA: CNPQ  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AGRICULTURA FAMILIAR, AGRONEGÓCIO E TERRITÓRIO: AS NOVAS 

FACES DA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO E OS RUMOS DO MUNDO RURAL 

MINEIRO 
Rocha, B. S.¹ 

¹Universidade Federal de Uberlândia 

 

A pesquisa tem como objetivo de estudar o processo de reprodução da agricultura familiar e 

camponesa no contexto de modernização das transformações socioespaciais provocadas pelo 

agronegócio, enfatizando a atuação dos movimentos socioterritoriais que se desenvolvem por meio de 

conflitos agrários e pela territorialização da agricultura camponesa/familiar por meio da criação de 

assentamentos rurais em Minas Gerais, em específico na região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. 

Esta pesquisa parte de reflexões sobre a Questão Agrária e a sistematização dos dados obre os conflitos 

no campo por meio de procedimentos metodológicos do DATALUTA – Banco de Dados da Luta pela 

Terra desenvolvido pela Rede Dataluta (CNPq) com base nas categorias ocupações, manifestações, 

assentamentos rurais, movimentos socioterritoriais e estrutura fundiária. Com os números 

sistematizados, são especializadas e analisadas as ações dos movimentos de socioterritoriais por meio 

das manifestações, assentamentos com o objetivo de compreender o processo de luta pela terra, bem 

como outras reivindicações dos movimentos sociais no campo. Nesse processo, de um lado o capitalismo 

avançou por todo território brasileiro promovendo a expropriação/subordinação dos trabalhadores no 

campo; de outro, temos a reprodução das relações de produção com o trabalho familiar praticado pelo 

pequeno camponês nos assentamentos. A partir das interpretações desses dados foi possível entender a 

conjuntura agrária do estado de Minas Gerais, ressaltando a importância da agricultura familiar e dos 

movimentos sociais, por uma representação da realidade vivenciada no campo, sobretudo, uma 

representação dos conflitos vivenciados na disputa por território entre agricultores 

familiares/camponeses pelas ações promovidas a partir do conflito agronegócio e latifúndio.  

BOLSA: CNPq   
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A EDUCAÇÃO E A SAÚDE DA MULHER NA OBRA E NO PENSAMENTO DE  

AFRÂNIO PEIXOTO DURANTE AS DÉCADAS DE 1930 A 1950 

DUARTE, B.A.R¹. & GATTI JR.,D.² 

¹FAMED; ²FACED 

 

A ideia da presente pesquisa surgiu a partir dos conhecimentos construídos em investigação realizada 

anteriormente, na qual foi possível compreender o contexto histórico e o papel desempenhado no processo 

de renovação da educação brasileira e na escrita de obras no campo educacional por Afrânio Peixoto. Nesse 

sentido, percebemos o envolvimento de Peixoto em diversas áreas da sociedade, o que incluiu a reflexão 

realizada a respeito da educação e da saúde da mulher. Na presente pesquisa buscamos compreender a visão 

sobre a educação e sobre a saúde da mulher contida na obra, no pensamento e na ação política de Peixoto 

no período compreendido entre as décadas de 1930 e 1950. Para tanto, inicialmente, foi realizado o 

levantamento, a seleção, a leitura e a análise de bibliografia de referência na temática da educação e da 

saúde da mulher na primeira metade do século XX. Em seguida, foi realizado o levantamento, a seleção, a 

leitura e a análise das obras com autoria de Afrânio Peixoto que foram publicadas no Brasil, com destaque 

para a obra “Eunice ou A Educação da Mulher”, de 1936. Por fim, cotejamos o conteúdo desta obra de 

Peixoto com as demais obras lidas e analisadas e que tratavam da educação e da saúde da mulher. O trabalho 

desenvolvido possibilitou maior compreensão de como era vista a educação e a saúde da mulher nas décadas 

de 1930 e 1950, sobre os principais acontecimentos histórico-educacionais, as rupturas e continuidades 

históricas, o que significou também a melhor compreensão dos fatores históricos relacionados à questão da 

mulher na atualidade. 

 

Bolsa: CNPq  



 

 

 

 

 

A  POPULARIZAÇÃO DA CIENCIA UFU NA REDE:  A PESQUISA 

PRESENTE NAS MÍDIAS SOCIAIS   

Mariano, C¹. ; Carrijo, A². ; S & Santos, A.3   

¹FACED; ²FACED; 3FACED;   

 O projeto de iniciação científica financiado pela CNPq, teve como proposta o estudo da comunicação 

pública da ciência na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), abordando a interrelação entre produção 

acadêmica e sua divulgação nos meios e veículos de comunicação, em especial nas mídias sociais. Com o 

objetivo de investigar se essas produções ultrapassam os muros das universidades e chegam à sociedade 

em geral, e de que forma isso acontece, utilizou-se de monitoramento das mídias sociais da instituição, e a 

partir da coleta, análise e controle de qualidade do conteúdo digital produzido pela Diretoria de 

Comunicação da UFU e autonomamente pelo G1, portal de notícias da Globo que trabalha também com a 

cobertura local, buscou entender se o Jornalismo Científico desenvolvido pela instituição atende aos 

critérios da Comunicação Pública.   

Os resultados apontam que a comunicação das pesquisas científicas na UFU, mesmo com as 

novas iniciativas apontadas é ainda tímida e com algumas falhas, tanto por parte da divulgação feita pela 

Diretoria de Comunicação, que faz poucas ações de promoção da ciência, como por parte da atividade 

jornalística da mídia, que contempla minimamente a cobertura do tema. Com base nessas fragilidades a 

pesquisa indica como hipótese de novos trabalhos classificar e explicar o despreparo para lidar com os 

recursos oferecidos pela plataforma digital e até mesmo com o tema Ciência, considerando que, com 

frequência, apenas conteúdos relacionados à ciência médica e biológica são classificados como ciência.  

 BOLSA: CNPq 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A REVOLUÇÃO NOS PALCOS RUSSOS: O MISTÉRIO-BUFO DE 

MAIAKÓVSKI E MEIERHOLD 

 

Souza, Ciro Macedo de & Patriota, Rosangela. 

Instituto de História; Instituto de História. 

 

RESUMO: Apresentamos nesse trabalho algumas reflexões sobre a peça Mistério-Bufo. Essa peça foi 

escrita pelo poeta e dramaturgo russo Vladimir Maiakóvski e encenada pelo ator e diretor teatral russo 

Vsévolod Meierhold.  Feita para as comemorações de um ano da Revolução Russa, a peça foi encenada 

algumas vezes nessa ocasião e posteriormente, com resultados positivos para seus criadores e sucesso 

parcial entre o público. Porém, a peça foi alvo de críticas tanto de artistas quanto de membros do partido, o 

que fez com que fosse reescrita por Maiakóvski e montada novamente três anos depois, alcançando 

finalmente o êxito. Os motivos dessas mudanças serão aqui analisados. 

 

 

 

 

 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ENSINO DE PSICOLOGIA NOS CURSOS DE LICENCIATURA DA 

UFU: CONCEPÇÕES DE PROFESSORES FORMADORES 
 

Fernandes, K. C.¹ & Souza, C. E. S.² 

¹Instituto de Psicologia UFU; ²Instituto de Psicologia UFU 

 

Este estudo apresenta uma reflexão sobre a disciplina Psicologia da Educação nos cursos de licenciatura da 

Universidade Federal de Uberlândia. Para tal, dentro de uma perspectiva qualitativa, foram realizadas três 

entrevistas semi-estruturadas em docentes que já ministraram essa disciplina nos cursos de licenciatura da 

instituição, que foram analisadas utilizando-se da Análise de Conteúdo. Os resultados mostram que os 

docentes consideram ser necessária uma melhor articulação entre teoria e prática na disciplina, permitindo 

conciliar as temáticas trabalhadas aos conteúdos específicos de cada curso, bem como um aumento na carga 

horária destinada a este componente curricular, para que possam aprofundar-se nos temas apresentados e 

nos autores trabalhados. Entretanto, é importante ressaltar que os professores encontram-se satisfeitos com 

a flexibilidade oferecida a eles de apresentarem e avaliarem o conteúdo da maneira que melhor se encaixa 

em sua forma de ensinar, sendo por aulas expositivas, atividades práticas, provas dissertativas e 

apresentações de trabalho. A partir do exposto, percebe-se que o ensino das disciplinas a serem ministradas 

nos cursos de formação de professores, como a Psicologia da Educação, não pode se ater apenas às escolhas 

dos referenciais teóricos, mas preocupar-se em proporcionar ferramentas para os futuros docentes, o que 

possibilita que se tornem sujeitos ativos e reflexivos. Discutir a necessidade de uma disciplina (enquanto 

conteúdo essencial) para um curso de graduação, neste caso, licenciaturas voltadas para a formação docente, 

significa buscar o alicerce fundamental para um profissional que atuará diretamente na formação de um ser 

humano. 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

PARA ANÁLISE DE MATERIAIS SUPERFICIAIS COM OBJETIVOS 

GEOMORFOLÓGICOS 

 

SILVA, K. C.¹ & RODRIGUES, S. C². 

¹ Universidade Federal de Uberlândia; ² Universidade Federal de Uberlândia 

 

O objetivo deste trabalho é facilitar os procedimentos de análises laboratoriais, realizados no Laboratório 

de Geomorfologia e Erosão dos Solos da Universidade Federal de Uberlândia, que atualmente necessita de 

uma demanda maior de diagnósticos relacionados a processos geomorfológicos, e para que tais resultados 

sejam utilizados em projetos de pesquisa da iniciação cientifica, mestrados, doutorados vigentes 

atualmente, e para projetos futuros do laboratório. Como forma metodológica para realizar as análises, 

utilizara do Procedimento Operacional Padrão (POP) ferramenta que compõem a área de qualidade e possui 

grande importância, é uma descrição detalhada de todas as operações necessárias para a realização de uma 

atividade, ou seja, um roteiro padronizado. Sendo assim minimiza a ocorrência de erros na execução de 

tarefas fundamentais, para o funcionamento adequado do processo. A justificativa da importância do 

presente trabalho está pautada na necessidade do Laboratório que conta com pesquisas na Fazenda 

experimental da UFU no Campus Gloria e no Parque Nacional da Serra da Canastra que se encontra no 

Sudoeste de Minas Gerais, e que necessitam de análises de laboratório. Pretende-se, no contexto da pesquisa 

proposta, melhoria nas análises, e que tais resultados auxiliem nos projetos de pesquisa da iniciação 

cientifica, mestrados, doutorados vigentes, e para projetos futuros do laboratório.   

 

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BOA SAÚDE COMO CONDIÇÃO DO FILOSOFAR EM NIETZSCHE  

 

FRANCO, Laís¹. & GUIDO, Humberto². 

¹IFILO; ²IFILO 

 

Esta pesquisa pretende demonstrar, através da investigação da boa saúde, a necessária anuência da 

transvaloração de todos os valores para a atividade do filosofar. Acatando o filosofar como o exercício dos 

talentos da razão, ressaltaremos a urgência da reformular o que envolve o filosofar, enxergando-o como 

uma atividade que integra a existência em uma mútua cooperação. As condições para um filosfar autêntico 

envolvem o exterior e o interior, ou seja, a influência de fatores externos e internos. A dedicação ao interior 

acompanha a prudência com o exterior. Sendo assim, a atividade do filosofar está intimamente 

acompanhada da boa saúde. A busca pela boa saúde é um período intenso de reflexão que resulta no cuidado 

de si.  O cuidado de si considera dos dois tipos de fatores em relação ao processo do filosofar. O cuidado 

de si, portanto, é o saber do conjunto de necessidades primordiais para uma boa realização da existência. A 

verdadeira experiência, o mais longo exercício do indivíduo é este - dispor-se sinceramente a lidar com o 

mundo sem grilhões. Colocar-se em contínuo fluxo de expurgo para crescer por si mesmo - transformar o 

ciclo negativo do ressentimento em afluência de esquecimentos, proporcionando a si mesmo, assim, o 

bastante para deslocar perspectivas. Somente para esse indivíduo é possível uma transvaloração dos valores, 

pois todos os fatores que influenciam a existência material e abstrata do indivíduo serão considerados. A 

busca pela boa saúde configura o interesse pelo mundo como ele mesmo, desvinculado das representações 

insuficientes apresentadas pela moralidade tradicional. 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EDUCAÇÃO IMPERIAL: DA REFORMA COUTTO FERRAZ AOS 

PARECES DE RUI BARBOSA (1854-1883) 

Letycia, L. S. & Bárbara, S. P. 

Faculdade de Educação 

O presente trabalho tem por objetivo analisar, num primeiro momento, a Reforma Coutto Ferraz (1854) e, 

posteriormente, comtrapô-la aos Pareces de Rui Barbosa (1882-1883), pois busraremos comparar a 

Reforma Coutto Ferraz e os Pareceres de Rui Barbosa numa dimensão de semelhanças/contradições, 

avanços/retrocessos, liberal/conservador, etc., no que se refere aos espectos educacionais. A Reforma 

defendia uma educação voltada para os principios linguísticos, com ênfanse nos princípios morais da Igreja 

Católica e em escolas segregadas; bem como os docentes morais para assumir o cargo de magistério 

público, sendo necessário a maioridade legal. Nos pareceres, Rui Barbosa, propugnava a construção de uma 

educação pública, livre que qualquer dogma religioso e de qualidade,  sustentando que o Estado era 

responsável pela instrução pública. Rui Barbosa idealizava um projeto de modernização do país, visando 

um sistema nacional de ensino que iria do jardim de infância até a universidade, ou seja, um conjunto de 

normas que se evidenciava desde o horário de funcionamento ( duração das aulas), cuidados com a higiêne 

e métodos de ensino, isto é, vislumbrava os princípios da “recionalização pedagógica”, de inspiração liberal 

e escolonovista. Nas palavras de Rui: “Numa nação cuja massa é analfabeta, o movimento escolar não pode 

tranqüilizar os espíritos progressistas, se a sua atividade não se traduzir numa proporção bastante acelerada 

para levar ao desenvolvimento incessante e crescente da população uma vantagem firme, larga e crescente, 

que cubra, por meio de reduções consideráveis e cada vez mais amplas, o déficit primitivo” (BARBOSA, 

1947, p. 18). 

BOLSA: Voluntária; CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O BEBÊ, O OUTRO PRIMORDIAL E AS FICÇÕES PSICANALÍTICAS: UM 

DIÁLOGO POSSÍVEL ENTRE AS DIFERENTES CONCEPÇÕES DE 

PSIQUISMO? 

Silva, N. G¹. & Paravidini, J.L.L². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ² Universidade Federal de Uberlândia 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica que traga contribuições de autores 

diversos do campo psicanalítico para se trabalhar como o sujeito se constitui a partir da relação mãe-bebê. 

O objetivo específico visa analisar de que modo o sujeito se posiciona frente àquilo que lhe é oferecido na 

relação primordial com a figura cuidadora, tomando como análise referencial o que se passa na psicose 

infantil. Trata-se de uma pesquisa psicanalítica e de levantamento bibliográfico. Contribuições diversas são 

tratadas como a ideia de um aparelho psíquico para Freud, a noção de linguagem para Lacan, a importância 

do ambiente para Winnicott e o conceito de seio para Klein e Bion. Também se comenta sobre o mecanismo 

de defesa da psicose, e de como os autores por vezes se aproximam e em outras não, em articulações 

teóricas. Concluiu-se que cada autor da psicanálise pôde contribuir com a forma de pensar a relação mãe-

bebê e, por conseguinte a constituição do sujeito psíquico. 

 

Palavras-chave: relação mãe-bebê, constituição psíquica, psicanálise, psicose. 

 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AS POTENCIALIDADES DAS TDICs  NA FORMAÇÃO HISTÓRICA E NA 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM FOCO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Freitas, N.L.S¹ & Pádua, A. F.² 

¹FACED - UFU; ²FACED - UFU 

 

Este trabalho, cujo tema é as potencialidades das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - 

TDCIs -na formação histórica e na Educação Patrimonial com foco nos anos iniciais do ensino fundamental, 

é fruto de uma pesquisa-ação desenvolvida em 2016 numa escola pública municipal da cidade de 

Uberlândia-MG. A escolha do tema em questão se deu pelo fato de que o uso das TDICs tem se disseminado 

na sociedade e influenciado as práticas sociais experimentadas nos setores econômicos, políticos,  

educacionais, culturais. Buscamos, por meio das TDICs, desenvolver a compreensão da relação entre 

memória, patrimônio cultural e ensino e aprendizagem de História. O trabalho teve como base metodológica 

a pesquisa-ação, pois esta favorece a produção colaborativa de conhecimento e a formação docente 

continuada. Esta pesquisa contribuiu para uma reflexão crítica das práticas pedagógicas no ensino de 

História nos anos iniciais do ensino fundamental, além de potencializar o uso do laboratório de informática 

e, ainda e mais importante, é que esta cooperou para a inclusão na cultura digital das professoras envolvidas 

no processo, por meio do levantamento, registro e socialização, em sites temáticos, de memórias de 

diferentes sujeitos que participaram e participam da história de Uberlândia, o que também beneficiou a 

sensibilização para a importância da memória e da História na construção de nossa identidade e cidadania.   

 

BOLSA:  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO: 

subsídios teóricos e práticos 

Raquel Helena de Freitas Marques Cardoso 

Discente do curso de Pedagogia da Facip/UFU 

Profª Drª Lúcia de Fátima Valente 

Docente do curso de Pedagogia da Facip/ UFU e do PPGED da Faced/UFU 

 

Este relatório está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado “A CONSTRUÇÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITUIUTABA-MG: uma análise do processo de elaboração” com apoio 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Pibic/Fapemig/UFU - Edital Nº 04/2015. 

Tratou de analisar as políticas educacionais e o planejamento educacional no período de 2003/2014; 

investigou os programas e ações voltados à elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE) e o apoio 

aos estados e municípios na elaboração de seus planos. Referenciou se em autores como Martins (2015); 

Saviani (2014); Vieira (2014); Dourado (2011); Oliveira (2011); Mendes (2000) e outros, além de análise 

documental das diretrizes emanadas pelo MEC para que os municípios pudessem elaborar seus planos. A 

partir da aprovação do novo PNE por meio da Lei 13005/2014, os municípios e estados teriam o prazo de 

um ano para elaborarem seus planos decenais. Esses planos tiveram a orientação da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos (Sase) que elaborou diretrizes operacionais para subsidiarem os municípios em todas as fases 

do processo de construção, articulados com as respectivas secretarias estaduais de educação. Tais diretrizes 

possibilitaram aos estados e municípios elaborarem seus planos a partir de uma metodologia participativa, 

ainda que por representação. Atualmente 25 estados (92,6%) e 5550 municípios (99, 7%) já sancionaram 

seus planos.     

Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUÇÃO DE PALAVRAS: o mineirês-português dos habitantes rurbanos 

do município de Santa Vitória/MG 

 
1Élica Pereira Batista-UFU 

2Marlúcia Maria Alves-UFU 

 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise descritiva dos processos 

fonológicos (haplologia, elisão e degeminação) a partir das reduções de palavras proferidas pelos 

moradores rurbanos de Santa Vitória-MG. Para análise dos resultados  recorreu-se ao aparato teórico 

bibliográfico, nele, são encontrados autores que tratam do jeito singular de fala mineira: Silva (2009), 

Oliveira (2012), Coelho (2013) e Felice (2011); do falar do português brasileiro: Bisol (1992, 2002 

e 2005), Santos (2006), Seara, Nunes e Lazzarotto-Volcão (2015); da terminologia rurbano: Souza 

(2009); e por fim, autores que ligam o termo rurbano à sociolinguística de Labov (1972): Bortoni-

Ricardo (2004), Cyranka e Roncarati (2009). Além dos arranjos teóricos, a pesquisa também contou 

com um inventário de falas, por meio de arquivos de áudio gravados, na Universidade Federal de 

Uberlândia-MG. A partir da análise descritiva de falas, o resultado obtido foi a conclusão de que os 

processos fonológicos (haplologia, elisão e degeminação) é presente nas falas dos rurbanos. Esses 

processos permitem explicar a supressão de vogais e sílabas átonas em finais de palavras, no contexto 

de fala dessa comunidade.  

 

Palavras-chave: redução de palavras; mineirês-português; falar rurbano. 
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2 Professora do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia 
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O ensino e a história da literatura no Brasil oitocentista: a revisão do projeto 

historiográfico de Francisco Sotero dos Reis (1800-1871) 

Nobre, S. F.  & Melo, A. C. 

Universidade Federal de Uberlândia; CNPq 

 

O presente trabalho de Iniciação Científica, desenvolvido na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), propõe revisar a 

historiografia literária brasileira, analisando o Curso de Literatura Portuguesa e Brasileira, de Francisco 

Sotero dos Reis (1800-1871). Para atingirmos os objetivos propostos, verificamos os registros da 

historiografia da literatura brasileira, foi digitado capítulo do Curso de Literatura Portuguesa e 

Brasileira. Foram realizadas leituras e fichamentos de vários textos, entre eles estão: "Formação da 

Literatura brasileira" do autor Antônio Candido "A ideia de história literária e Historiografia 

literária brasileira" do autor Roberto Acízelo de Souza. O maranhense Sotero produziu muitos trabalhos 

significativos para a construção da história cultural e escolar brasileira. Escreveu obras importantes: as 

Postilas de gramática geral aplicada à língua portuguesa pela análise dos clássicos (1863), a 

Gramática Portuguesa (1866) e o Curso de Literatura Portuguesa e Brasileira (1866-1973). Este 

último livro contribuiu grandemente para a construção da história da literatura brasileira, pois foi, segundo 

Antônio Candido, “o primeiro livro coerente e pensado de história literária, fundindo e superando o espírito 

de florilégio, de biografia e de retórica” (CANDIDO, 1975, p.354). Como resultado, este trabalho levará os 

pesquisadores da área de letras e da educação a refletirem sobre a construção dos manuais didáticos, como 

apoio à formação das histórias literárias, e a perceberem, a partir desse resgate histórico, como foi formada 

a literatura do nosso país, observando que, para chegarmos à literatura atual, houve um importante caminho 

trilhado pela historiografia literária nacional.  
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LA MARE AUX CROCODILES: ESTUDO DA PERSONIFICAÇÃO ANIMAL 

EM CONTOS COLETADOS POR AMON D’ABY 

 

Correia, K. G.¹ & Carmo, M. S. M.² 

¹ILEEL da Universidade Federal de Uberlândia; ² ILEEL da Universidade Federal de 

Uberlândia 

 

 

 

Resumo: O presente trabalho possui como corpus a coletânea de contos tradicionais africanos La mare aux 

crocodiles, coletados e reunidos por François-Joseph Amon D’Aby (1913-2007), escritor marfinense que 

se dedicou à história, ao teatro e à sociologia, contribuindo ainda com a perenização de contos e lendas da 

tradição oral da Costa do Marfim. O objetivo consistiu em propor um estudo literário e reflexivo sobre a 

personificação dos animais e sua importância para a organização social de grupos étnicos. Os resultados 

apontaram para apreensão mais ampla do uso desse gênero na cultura africana e uma evidente semelhança 

com processos de construção e fabulação de narrativas do ocidente, a exemplo das fábulas de La Fontaine. 

Carregados de forte moralidade, explicitadas ao final de cada conto, temos nesses registros um testemunho 

importante da História e da cultura africanas. 
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PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO COMBATE À NEGLIGÊNCIA 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL 

 

Kássio Silva Cunha1, Eliamar Godoi2. 

¹FAMED – Faculdade de Medicina; ²ILEEL – Instituto de Letras e Linguística 

 

INTRODUÇÃO: A paralisia cerebral (PC) é uma encefalopatia crônica não evolutiva, uma causa comum 

de deficiência física grave na infância, afetando mundialmente aproximadamente duas crianças a cada mil 

nascidas vivas (O’SHEA, 2008; CANS et. al. 2007 apud. BRASIL, 2013). Essa afecção apresenta um 

quadro neurológico estável, não progressivo (ROSEMBERG, 2010). A negligência na infância com PC 

torna seu crescimento insaudável e impossibilita sua inserção social, desfavorecendo sua progressão, 

podendo apresentar atraso no desenvolvimento cognitivo e neuromotor (ASSIS-MADEIRA; CARVALHO, 

2009). Ressalta-se que as necessidades das pessoas com PC devem ser atendidas e supridas pela família, 

pelo Estado, pela equipe de saúde e comunidade (BRASIL, 2012; BRASIL, 2015). A Inclusão Social é 

obrigatoriedade escolar que gera ambiente de convivência respeitosa e enriquecedora, com ideia da 

diversidade como fator de enriquecimento social e o respeito às necessidades de todos (BRASIL, 2006). 

METODOLOGIA: Realizou-se um estudo bibliográfico sobre o Plano de Desenvolvimento Educacional 

Individualizado (PDEI) como um importante instrumento de prevenção e combate a tal negligência e que 

pretende enfatizar a importância do papel do profissional da educação na proteção dessas crianças. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  O PDEI é um instrumento educacional que analisa e levanta condutas 

direcionadas para melhoria do processo ensino-aprendizagem e do desenvolvimento biopsicossocial. Este 

fomenta o diálogo escola-família e a articulação aluno-sociedade. O instrumento, por analisar e propor 

cuidados, facilita a cobrança com o Estado, garantindo os direitos da criança e da família. Com isso, revela-

se o protagonismo do profissional da educação com a família, com a comunidade escolar e com o alunado 

com PC, principalmente no âmbito da proteção.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A POLÊMICA SOBRE MICHEL FOUCAULT E A REVOLUÇÃO IRANIANA 

Marcelo Augusto Mendes Souza (aluno)¹. & Daniel Padilha Pacheco da Costa (orientador)². 

¹Instituto de Letras e Linguística; ²Instituto de Letras e Linguística 

 

Michel Foucault se envolve em uma grande polêmica após seus artigos sobre a Revolução Iraniana 

serem publicados em um periódico italiano e em alguns periódicos franceses entre 1978 e 1979. Essa 

polêmica impactou diretamente tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional e, apesar de a 

polêmica concentrar-se inicialmente nas décadas de 1980 e 1990, ela foi retomada no início do novo 

milênio. Nos anos 2000, o islã político, que foi inaugurado pela Revolução Iraniana, como bem notou 

Foucault, adquiriu uma importância central no Oriente Médio. Ao longo do nosso estudo, foi realizada a 

seleção e a posterior tradução (seja a partir do francês, seja a partir do inglês) de todos os textos pertencentes 

à polêmica. Além disso, foi realizada uma análise histórico-biográfica dos principais personagens nela 

envolvidos. O estudo foi dividido em duas partes: 1) os textos contemporâneos à Revolução Iraniana, que 

se dividem em dois grupos (os textos relativos à primeira viagem de Foucault ao Irã e os textos relativos à 

sua segunda viagem); e 2) os textos posteriores à Revolução Iraniana, que se dividem entre os textos 

relativos à retomada da polêmica na França e a interpretação dessa polêmica no contexto norte-americano. 

Com base na descrição de seus aspectos históricos e filosóficos, a polêmica foi contextualizada em função 

das críticas recebidas por Foucault, principalmente de intelectuais e ativistas franceses, e da sua recepção 

nos Estados Unidos, tendo em vista, sobretudo, a publicação da mais importante obra em inglês sobre o 

tema – Foucault and the Iranian Revolution (2005), de Janet Afary e Kevin B. Anderson. 
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O ANTITEMA NA ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO NA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Laura, F. I¹. & Martins, M. C. M². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

Neste trabalho, apresentamos algumas considerações sobre o Antitema, um constituinte extraoracional 

ulterior à predicação, sob o ponto de vista do Funcionalimo, especialmente Dik (1997). Tem-se o objetivo 

de estudar suas características, pecularidades e funções em relação à sentença. Tendo isso em mente, nossas 

pesquisas foram feitas em duas etapas e com base em dados dispostos em dois corpus. Na primeira etapa, 

olhamos os inquéritos do NURC-RJ e, na segunda etapa, os textos do CRPC. Observamos o comportamento 

do Antitema em relação a quatro fatores: Posição na Sentença; Estrutura Sintagmática; Função Sintática e 

a Referência. Os dados encontrados indicam que a tendência do Antitema no NURC-RJ é ocorrer no meio 

de oração (70,37%) como sintagma nominal (70,37%) com função de adjunto adverbial ou objeto (29,63%) 

na forma lexicalizada (92,6%). Já as estatísticas do CRPC indicam que o Antitema prefere ocorrer no meio 

da oração (70%) como sintagma determinante (36,67%) com a função sintática de sujeito (46,67) e na forma 

lexicalizada (80%). Isso indica que a maior diferença entre os dois corpus é que, no Português do Brasil 

(NURC), o Antitema é preferencialmente um adjunto adverbial ou objeto, enquanto, nas outras variedades 

lusófonas (CRPC), a tendência é um sujeito. Concluímos, dessa forma, que o Antitema se apresenta com 

características de clarificar, desambiguizar, reparar, modificar algo que já foi construído na sentença 

trazendo um melhor entendimento ao que está sendo dito e que se encontra logo após uma pausa, na maioria 

das vezes após a predicação, mas pode ser visto de forma parentética. 
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Stand up Clown: pontos de contato entre as práticas do stand up comedy e do 

palhaço 

Fernandes, T¹. & Wuo, A². 

¹Iarte; ²Iarte 

Resumo : Esse estudo surge a partir do interesse do autor em relação ao tema comédia, a aliado as 

experiências em disciplinas no curso de teatro. A proposta do projeto inicial teve como uns dos objetivos o 

levantamento bibliográfico sobre a história da comédia nas bibliotecas e redes sociais. Contudo, em 

conversas realizadas na orientação, e participação em vivências no grupo de pesquisa sobre comicidade e 

também na observação dos palhaços em visitas no hospital, do projeto de extensão “Pediatras do Riso”. A 

partir da práxis e reflexões teóricas descritas acima observou-se as formas diferenciadas com que as duas 

linhas de trabalho se apresentam para uma plateia, por esse motivo surgiu o interesse de tentar estudar 

outras formas de comicidade tais como o stand up. Relacionar o stand up com o palhaço,  agregando um 

trabalho de campo em convivência com os palhaços e o próprio autor da pesquisa participando como 

palhaço no hospital. Para tal, dá-se uma breve definição da etimologia da palavra palhaço e um breve 

resumo da história do stand up. Com isso, foi definido categorias de observação para tentar tecer 

comparações, tais como: corporal, textual, temática, crítica e a recepção. 

Com base no estudado e discutido, considere-se que um dos pontos que mais liga o stand up com o 

palhaço/clown é a naturalidade/espontaneidade, também o fato de os dois  não terem medo de se colocar 

como ridículos. A exposição das fraquezas, do fracassar na vida, que são traços humanos, o homem não é 

feito só de sucesso, temos o lado fracassado, o imperfeito.  A comédia mostra como o ser humano é 

imperfeito nos seus comportamentos. 

Bolsa: FAPEMIG  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENÇÕES GRÁFICAS: ENCONTRO DE LUGARES E IMAGENS 

Valéria Tosta dos Reis¹ & Profª Drª Beatriz Basile da Silva Rauscher² 

¹Curso de Artes Visuais - IARTE; ² Curso de Artes Visuais - IARTE 

 

O plano de trabalho desenvolvido está ligado à pesquisa do projeto Poéticas Urbanas Contemporâneas: 

Imagem, ação e contexto, o qual propôs uma mudança de espacialidade da colagem artística em relação ao 

seu suporte, incorporando técnicas próprias da cultura urbana para a aplicação das colagens. Assim, as 

buscas e análises para a produção dessas colagens se valeram das noções de espaço e lugar na arte 

contemporânea, tal como, o papel social que a arte carrega quando o espaço expositivo é transferido para o 

cotidiano urbano. Tal trabalho interventivo se concretiza ao colar a imagem, produzida no ateliê, na rua por 

meio da técnica do lambe-lambe, utilizada para colar anúncios publicitários na cidade. A pesquisa artística 

se apoiou da ressignificação de imagens próprias da mídia impressa, como revistas e impressões para 

outdoors, que são descartadas por indivíduos e pelas empresas que imprimem outdoors. A produção se 

valeu, também, da análise sensível do cotidiano urbano da artista, buscando proposições nos elementos 

físicos da cidade. Após a produção das intervenções a pesquisa focou nas inquietações provocadas pela 

produção artística, como os espaços físicos que se transformaram em espaço crítico/discursivo; a 

experiência da obra com o contexto em que foi inserida; e a constituição de espaços ficcionais em lugares 

abandonados por meio de tais colagens.  
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PRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NA CIDADE DE ARAGUARI: 

OS ARQUITETOS, SUA FORMAÇÃO E SUAS REFERÊNCIAS E A 

INTRODUÇÃO DE UMA NOVA LINGUAGEM ARQUITETÔNICA. 

 

SILVA, GABRIEL GONÇALVES. (1); CAPPELLO, MARIA BEATRIZ 

CAMARGO. (2) 

1. Universidade Federal de Uberlândia. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design 

- FAUeD Avenida João Naves de Ávila, 2121 golsi.gabriel@gmail.com 

2. Universidade Federal de Uberlândia. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design 

- FAUeD Avenida João Naves de Ávila, 2121 mbcappello@gmail.com 
 

As transformações recorrentes que aconteceram no Brasil Central durante a mudança da capital 

para onde hoje está Brasília e incentivo do governo federal para o desenvolvimento da região 

central do país trouxe para a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba um desenvolvimento 

quase que momentâneo, trazido pelas estradas que ligavam as grandes cidades até a capital e 

também pela vinda de novas tecnologias que foram aplicadas diretamente na construção de 

Brasília.  

Concomitante à vinda de profissionais causada pela demanda que se estabeleceu na região em 

desenvolvimento, arquitetos de diversas regiões se estabeleceram no local, tais arquitetos fizeram 

parte da atribuição do moderno em vários municípios, transformando o meio urbano e 

diversificando a concepção arquitetônica existente. Tais exemplares ainda fazem parte do cenário 

urbano nos dias atuais, contudo, sem a falta de atribuição de valor acrescido devido a falta de 

conhecimento e histórico dessas edificações.  

No entanto a documentação de edificações modernas, bem como o conhecimento de seus 

projetistas e influências, ainda não fazem parte de um estudo sistematizado nos municípios do 

interior do país, assim, a pesquisa Arquitetura Moderna no Triangulo Mineiro: História e 

Preservação, desenvolvida pelo Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo visa 

promover um levantamento dos exemplares modernos existentes nessa região, com o intuito de 

conhecer e preservar estas edificações que ainda não possuem uma importância considerável 

quanto a sua preservação.  

O projeto buscou compreender e criar um repertório sobre os arquitetos e edificações modernas 

que possuem importância no contexto da cidade de Araguari, Sobretudo a atual pesquisa também 

buscou estabelecer o entendimento do contexto da inserção do moderno na cidade, bem como o 

levantamento das edificações presentes para que tais pudessem ser inseridas no objeto principal 

da pesquisa, a documentação do moderno no Triângulo Mineiro: História e Preservação. 

BOLSA: CNPQ 2016-SAP036 – VIGÊNCIA 01/08/2016 A 30/07/2017  
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HEGEMONIA, MONOPÓLIO E PATENTES DE SEMENTES: EFEITOS 

SOBRE A ECONOMIA POLÍTICA BRASILEIRA 

Lagares, G 

Instituto de Economia e Relações Internacionais  

 

A década de 70 marca o momento de reorganização da produção, levada a cabo nas principais economias 

mundiais e especialmente nos EUA, desencadeando uma reforma profunda do seu sistema de proteção à 

propriedade intelectual na década seguinte. A partir de 1995, a nova configuração do sistema de propriedade 

intelectual estadunidense se espraiou para os outros países por meio da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), que tornou compulsória a ratificação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) se para a filiação dos países. O acordo o proíbe o 

patenteamento de seres biológicos, mas essa proteção se aplica apenas à vida não modificada, permitindo 

que seres vivos com modificações pontuais em seu germoplasma sejam patenteados e garantindo direitos 

de monopólio aos seus 'inventores'. Em um contexto onde o conhecimento e não mais os recursos naturais 

se tornaram um fator central de competitividade, os países desenvolvidos se engajaram para que estabelcer 

normas internacionais com padrões de proteção à propriedade intelectual mais elevados do que aqueles já 

acordados. O propósito desse projeto é averiguar como as patentes de sementes incidiram sobre as 

economias latino-americanas, particularmente o caso brasileiro e identificar as mudanças nas legislações 

nacionais ocorridas a partir de 1995. A hipótese é que o enrijecimento do sistema de proteção de 

propriedade intelectual tem acentuado a transferência de riqueza da periferia para o centro da economia 

mundial, além de limitar seu desenvolvimento endógeno. Para tanto será necessário mapear as patentes de 

sementes em vigor e os principais grupos econômicos/países que as possuem. 
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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. 
 

MARINHO JUNIOR, I. A. & WALMOTT BORGES, Alexandre. 

Faculdade de Direito Jacy de Assis - Universidade Federal de Uberlândia 

 

Introdução  

A pesquisa pretende analisar as formas e o conteúdo da 

responsabilização política de agentes políticos no sistema 

constitucional brasileiro com a análise do processo de crime 

político de 1992. A análise é centrada no sistema brasileiro de 

crimes de responsabilidade, com fundamentos na constituição 

federal e leis ordinárias, e análise do caso concreto de 1992.  

 

Metodologia  

A pesquisa fará uma contextualização teórica inicial geral, 

com base na bibliografia e periódicos, para a descrição da 

natureza da responsabilidade política no Estado de Direito. A 

sequência do trabalho far-se-á com a análise das formas 

típicas adotadas pelo sistema constitucional brasileiro na 

responsabilização de agentes políticos. Ao final, ocorrerá a 

análise do processo de crime de responsabilidade de Fernando 

Collor de Melo, em 1992. Nesta última fase, além da 

observação com base na base teórica, valer-se-á da análise 

doe caso concreto que, após a apreciação, será o objeto para 

a construção e análise geral e abrangente sobre as formas de 

responsabilização política contemporânea. 

 

Resultados 

O resultado poderá apresentar resultados prospectivos para as 

alterações normativas da responsabilização política e, como 

contribuição possível próxima, a alteração do sistema de 

imputação de crimes de responsabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

O julgamento do crime de responsabilidade de Fernando  

Collor de Melo, em 1992, é ilustrativo de como a forma como 

a responsabilidade política tem sido encaminhada indica que 

este processo/juízo caminha à caracterização crítica que P. 

Ansart faz da democracia representativa contemporânea. As 

formas da responsabilização política privilegiam os agentes 

julgadores distantes do jogo eleitoral e que acentuam a ideia 

estereotipada de que há a clivagem entre o jogo emocional do 

político, e a apreciação neutral de julgadores da 

responsabilidade política. 

 

 

BOLSA: CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design para a Sustentabilidade - Projetar Soluções por meio do Design 

 

Nunes, V. G. A.¹,  SILVA, I. S.². 

¹Universidade Federal de Uberlândia 

 

Além da sustentabilidade, devem ser incluídos outros problemas sociais, tecnológicos e culturais 

para abordar o sistema integrado que constitui a sociedade contemporânea. Dessa forma, é necessário 

incluir o máximo possível de atores para enfrentar os problemas atuais, lembrando que, para evolução de 

um sistema sócio tecnológico para níveis mais sustentáveis é necessário romper as práticas cotidianas 

exercidas pela sociedade. Mas, essa transição complexa depende da participação de todos os atores do 

sistema integrado e pela ótica do design, o Design para sustentabilidade busca favorecer a gestão ambiental 

responsável, bem como, o crescimento econômico e o progresso social, principalmente, compartilhado 

recursos, por meio de sistemas produto-serviço sustentáveis (S.PSS). Nesse sentido, o objetivo deste projeto 

é pesquisar e sistematizar dados relacionados ao tema do Design para Sustentabilidade, especialmente casos 

de sistemas produto-serviços sustentáveis em economias distribuídas, para delimitar o estado da arte do 

tema no Brasil e no mundo. Além disso, o projeto fornecerá suporte as atividades coordenadas pelo LeNS 

– Learning Network on Sustainability, do Politécnico de Milão. 

 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

DESIGN: UM CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE NAS MICRO 

EMPRESAS MOVELEIRAS DE UBERLÂNDIA/MG 

Santos, L.M.1 & Nunes, V.G.A.1 

1Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design/FAUED 

 

Em virtude do alto consumo de recursos naturais renováveis e da falta de gerenciamento de seus resíduos, 

o setor moveleiro, em geral, é tido como um agente gerador de impactos ambientais. Dentre a grande 

variedade de resíduos gerada, encontram-se rejeitos líquidos e sólidos, sendo que os sólidos apresentam 

maior volume e pluralidade, pois utiliza em sua produção, tintas, vernizes, lixas, dentre outros materiais. 

Em Uberlândia/MG, este cenário se repete e contribui para o crescimento da degradação ambiental urbana. 

Assim, diagnosticar a geração de resíduos é fundamental para propor melhorias ao setor, buscando ações 

em maior escala que possam impactar positivamente. A metodologia adotada foi de caráter qualitativo e 

exploratório, buscando identificar tipologias dos resíduos gerados bem como propor soluções para o 

reaproveitamento dos resíduos classificados como úteis, ou seja, retalhos de MDF e outros painéis, de 

pequenas dimensões, com qualidade de uso. Para o desenvolvimento de soluções de design, adotou-se a 

metodologia de projeto de Munari (1998), que vai desde a definição do problema (proposta de objeto) até 

a confecção e análise do protótipo. Os resultados apontam para soluções possíveis em termos de 

oportunidade de reaproveitamento mas, ainda, consideradas de difícil produção por parte das empresas, em 

virtude da ausência de um nicho de mercado que absorva os produtos. Nesse sentido, ressalta-se a 

necessidade da pesquisa continuada, que oriente a redução na geração do resíduo durante a produção, visto 

que o reaproveitamento e, principalmente, ainda não são consideradas opções viáveis pelas empresas.  

 

BOLSA: CNPq/PIVIC  
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FRICÇÃO, HIBRIDISMO E PEACEBUILDING: DEBATES SOBRE A 

SEGUNDA VIRADA LOCAL NOS ESTUDOS PARA PAZ. 

 

Mesquita, Luisa¹. & Gomes, Aureo². 

¹Graduanda em Relações Internacionais pela UFU; ²Professor doutor do curso de 

Relações Internacionais do IERI – UFU. 

 

Os estudos sobre a construção de paz passaram por uma evolução histórica dentro da academia das Relações 

Internacionais que culminou no quê convencionou-se como a segunda virada local. As viradas locais 

surgem em resposta ao entendimento de que a paz pode ser construída em sociedades recém saídas de 

conflito através de um modelo delineado por atores do Norte Global, que defendem a instalação de 

democracias orientadas para o mercado como a melhor forma de alcançar paz duradoura. Entretanto, muitos 

acadêmicos refutam tal ideia, e procuram jogar luz na importância de incluir o local que recebe a 

intervenção no planejamento e execução das operações de peacebuilding. Este trabalho procura investigar, 

portanto, qual o papel que o conceito pós-colonial de hibridismo e o conceito antropológico de fricção têm 

em contextos de operações para a construção de paz, partindo de uma revisão da literatura sobre o assunto. 

Indo além, o trabalho também levanta questões relevantes sobre o uso destes conceitos para o campo de 

estudos de construção de paz. 

 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMADA DE DECISÃO NAS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO DO SETOR 

ELÉTRICO 

Rezende, M¹. & Fodra, M². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

O setor de energia é um setor da economia muito importante para qualquer país, ele é o que sustenta 

e ajuda a mover os demais setores econômicos e fornece melhores condições de vida para as pessoas. 

Este estudo fará uma análise de quais fatores econômicos, financeiros e contábeis são relevantes 

para tomada de decisões estratégicas das empresas de capital aberto do setor estudado e no período de 2009 

a 2015. Além de analisar quais ações de governança corporativa são mais relevantes nesse contexto para 

criação de valor para a organização. 

Essa pesquisa exploratória tratou de relatórios financeiros das 26 organizações do setor em questão 

por meio de uma base de dados fornecida pela revista Exame: Maiores e Melhores, de cada ano de estudo. 

Também foram analisadas algumas práticas de governança corporativa: preocupação ambiental, 

compliance e proteção a acionistas minoritários, informações essas contidas nas próprias páginas das 

empresas. Para a análise dos dados foram aplicadas regressões dos modelos Pols, Efeitos Fixos e Efeitos 

Aleatórios. 

Os objetivos do trabalho foram alcançados tendo em vista que duas variáveis foram 

estatisticamente significantes na criação de valor das empresas, a SALES e PROMIN, que significam 

volume de vendas nas organizações e proteção a acionistas minoritários, respectivamente.  

Bolsa: Fapemig   



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

O FANTÁSTICO NO DIREITO: A DOGMÁTICA E SUAS FICÇÕES 

JURÍDICAS 

 

AMBRÓSIO, José de Magalhães Campos1 & GOUVEIA, Raíssa Vieira de2. 

Faculdade de Direito Prof. Jacy de Assis1; ²Faculdade de Direito Prof. Jacy de Assis 

 

O presente trabalho chama atenção para o fato de que o Direito há muito vem sendo confundido com as 

normas jurídicas. Entretanto, o Direito não se resume a elas. Ao dar credibilidade em demasia ao legalismo, 

os juristas se olvidam do momento em que vivemos – da personalização, ou seja, o reconhecimento da 

pessoa como valor máximo – a pós-modernidade. Diante desse cenário, esse trabalho se propõe a analisar 

a dogmática jurídica e as suas ficções, apontando para a inviabilidade em tomar esses parâmetros destoantes 

da realidade como irrefutáveis. Para tanto, far-se-á uma comparação com o gênero literário fantástico, o 

qual apresenta a mesma característica do universo jurídico: misturar o que é real com o irreal (as próprias 

normas). Com isso, visa-se demonstrar que os parâmetros lógicos-dedutivos já não mais se apresentam 

como uma resposta completa e satisfatória àqueles que buscam o Judiciário. 

 

 

BOLSA: O trabalho é decorrente de pesquisa realizada na área de Filosofia Jurídica, com o 

financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), programa 2016-

2017. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIAGNÓSTICO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO 

DE MINAS GERAIS: UM ESTUDO JURISPRUDENCIAL 

 
Henkes, Silviana L.¹. & Marra, Thaisy P.². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ² Universidade Federal de Uberlândia 

 
Este trabalho objetiva analisar a judicialização da saúde pública no Estado de Minas Gerais através da 

pesquisa jurisprudencial no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ( TJMG) buscando auferir o nível 

de (in)efetividade das políticas públicas de saúde no Estado de Minas Gerais. 

Como método de abordagem foi utilizado o método indutivo que partir da análise de casos judicializados 

em grau recursal, buscou apresentar conclusões acerca da problemática. A pesquisa foi teórico-aplicada, 

pois foi realizada uma análise estatística (número total de casos: 315; tipos de demandas: saúde pública) e 

pesquisa doutrinária. 

Como resultado, pode-se chegar a dados relevantes. Verificou-se que 42% das demandas são  relativas  ao 

fornecimento  de medicamentos, seguida por outros pedidos que variam entre tratamento hospitalar, 

exames, questões sanitárias, entre outros. Em relação às comarcas observou-se que Belo Horizonte lidera 

os rankings das ações que chegam ao TJMG com o tema saúde pública, representando 35% das ações, 

seguida por Juiz de Fora com 9,5%, também verificou-se a atuação do Ministério Público em torno de 

18%  das  demandas.  

Por fim, foi possível concluir que é necessário ampliar as políticas  públicas de saúde como forma de 

assegurar a efetividade do direito fundamental, atualmente assegurado para parte da população somente 

após a judicialização, destarte não impedindo a lesão aos direitos constitucionalmente assegurados e a 

dignidade humana. 

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NA 

EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE PARA OS MUNICÍPIOS 

BRASILEIROS NA DÉCADA DE 2000 
Valdecy Caetano de Sousa – Carlos César Santejo Saiani 

Universidade Federal de Uberlândia; Instituto de Economia 

 

O objetivo do trabalho foi de analisar os impactos que os serviços públicos de saneamento básico em seu 

conjunto possuem sobre os indicadores de educação, analisando todos os municípios brasileiros nos anos 

de 2000 e 2010. Partindo da disucussão de desenvolvimento humano, temos a deficiência dos indicadores 

de natureza puramente econômica em explicar o desenvolvimento de determinada localidade, nesse debate 

temos os efeitos que a ausência do serviço público pode ter sobre a educação, utilizando a saúde como canal 

de transmissão é possível mensurar que localidades com ausência de saneamento básico tendem a 

apresentar menores taxas de frequência escolar e maior taxa de abandono, impactando significativamente 

no desenvolvimento local. 

 No trabalho é captado o efeito por faixas de renda, seguindo a tendência da literatura ao afirmar 

que os efeitos são desiguais, sendo que a população de menor renda tende a ser mais afetada, temos também 

indicadores para diferentes faixas etárias, captando o efeito maior nos mais jovens. Os resultados foram 

obtidos utilizando o método de dados em painel com efeitos fixos, além de utilizar o teste de Hausman para 

garantir maior robustez. 

 

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

CONTRIBUIÇÃO DO DESIGN PARA O CONTROLE DE RESÍDUOS EM 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MARCENARIA EM UBERLÂNDIA-

MG 
Thomeo, Y¹ 

¹ Universidade Federal de Uberlândia – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design 

(FAUeD/UFU) 

Na atualidade, existem cerca de 800 micros e pequenas indústrias moveleiras formais e informais (MPEs) 

no Triângulo Mineiro e Alto do Paranaíba (SENAI et al., 2006; OLIVEIRA et al. 2012), porém ainda existe 

a ausência do profissional de design, o qual trabalha na vertente projetual, como também na otimização do 

uso do material, na melhoria da qualidade dos ambientes de trabalho, e no controle maior de resíduos e 

questões socioambientais (NUNES, 2013). 

A pesquisa fundamenta-se no mapeamento de resíduos existentes, salientando quantidades e tipologias, 

para que dessa forma o design possa intervir como estratégia de reaproveitamento e reciclagem dos 

descartes. Para isso o trabalho foi dividido em dois fragmentos: 1- Uso do design no estado original dos 

resíduos, como em recortes e chapas de madeira, e 2- Uso do pó da madeira juntamente com outros 

compostos reciclados, originando um novo material. O levantamento de dados é fracionado em três linhas: 

1- grupos de pesquisa relacionados ao tema sustentabilidade e reaproveitamento da madeira, 2- artigos, 

teses e dissertações sobre criação de novos compósitos e, 3- artigos, teses e dissertações sobre o uso da 

madeira de descarte em seu estado original, usando o design como método para novos usos.  

Para tanto, após o desenvolvimento teórico e as análises bibliográficas, apresenta-se o processo de projeto 

de um novo móvel no intuito de orientar projetos futuros que almejem o mesmo conceito, seguindo como 

orientação o método DFA (Design for Assembly), o qual sustenta o conceito de simplificação de estruturas, 

fácil montagem e baixo custo. 

 

BOLSA: Programa Institucional De Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC – CNPQ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNDROME DE BURNOUT E USO DE DROGAS NA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
ARAUJO, Adriane Batista de Araújo¹ & JUNQUEIRA, Marcelle Ap. de Barros 

Junqueira² 

¹ Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia - FAMED UFU. 

² Docente do Curso de Graduação em Enfermagem - FAMED UFU 

 

Introdução: Essa pesquisa alude a Síndrome de Burnout no âmbito da equipe de profissionais de 

enfermagem (auxiliar, técnicos e enfermeiros) da Estratégia Saúde da Família (ESF). Objetivos: 

Correlacionar à ocorrência de Síndrome de Burnout e o uso de drogas em profissionais de enfermagem na 

Estratégia Saúde da Família de Uberlândia. Descrever as características sócio-demográficas e de trabalho 

dos profissionais de enfermagem. Identificar a presença de Síndrome de Burnout entre os profissionais de 

enfermagem. Caracterizar o perfil de uso de drogas junto aos profissionais de enfermagem. Métodos: A 

pesquisa tem como caráter descritivo-analítico, quantitativo, realizada conforme a Resolução 466/12 do 

CNS. Foram aplicados questionários em uma amostra com 112 profissionais nas UBSF’s do município. 

Utilizaram-se estatísticas simples e aplicadas a fim de levantar os dados. Resultados: Identificou-se com o 

questionário MBI - Maslach Burnout Inventory que apenas 4,5% da amostra apresentam a Síndrome de 

Burnout. Em fato disso, foi avaliada a relação entre o consumo de droga com a satisfação profissional, o 

que obteve que o álcool é a droga que teve maior predominância de uso em relação a outras drogas. 

Conclusão: A liderança situacional é uma forma para que o líder da equipe de profissionais da saúde 

consiga diminuir a propensão da Síndrome de Burnout em seus funcionários.   

BOLSA: FAPEMIG  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESAJUSTE VERTICAL DE INFRAESTRUTURAS 

PROTÉTICAS SOBRE IMPLANTES CONFECCIONADAS EM LIGA DE 

CO-CR E SOLDAGEM TIG 
 

Mazzaro, A. R.¹; Rezende, L. M.¹; Castro, M. G²; Simamoto-Júnior, P. C.¹ 

¹Faculdade de Odontolgia; ²Escola Técnica de Saúde 

Um assentamento passivo de infraestruturas metálicas, sobretudo após processos de fundição e/ou 

soldagem, minimiza o desajuste vertical – distância entre a base do cilindro protético e plataforma do 

implante – o qual pode repercutir em falhas biomecânicas da prótese. Assim, este trabalho objetivou avaliar 

quantitativamente o desajuste vertical de cilindros de mini-pilares de infraestruturas protéticas sobre 

implante confeccionadas em liga de Co-Cr antes e após a soldagem TIG. Confeccionou-se 30 

infraestruturas em liga de Co-Cr, dividas em 3 grupos (n=10): GC, com cilindros pré-fabricados; G1.5 e 

G2, com cilindros fundidos com 1.5 e 2.0 mm de espessura, respectivamente. Retificou-se as amostras e, 

em seguida, levou-as no MEV, a fim de mensurar os desajustes verticais antes da solda. Prosseguiu-se com 

a solda TIG e novamente, as infraestruturas foram levadas ao MEV. Utilizou-se os testes de Shapiro-Wilk, 

Mann-Whitney e Wilcoxon, além de teste T pareado, considerando significativos os valores de P<.05. Os 

resultados demonstraram diferença estatisticamente significante entre GC e os grupos testes (P<.001), mas 

não entre os grupos testes (P=.199) antes da soldagem. Na análise entre os grupos de antes e após a 

soldagem, houve diferença estatisticamente significante para GC (P<.001), mas não para G1.5 (P=1.000) 

e G2 (P=.570). Por fim, não houve diferença estatisticamente significante entre GC e G1.5 (P=.525), nem 

entre G1.5 e G2 (P=.102), mas houve diferença entre GC e G2 (P<.006) após a soldagem. Portanto, pôde-

se concluir, ante os parâmetros utilizados e sob as limitações deste estudo, os processos de fundição e de 

soldagem influenciaram nos valores de desajustes. 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE CLÍNICA E LABORATORIAL DE HANSENÍASE MULTIBACILAR 

APÓS 12 DOSES DE ESQUEMA ROM 

Isabela Maria Bernardes Goulart & Augusto Oliveira Silva  

Faculdade de Medicina 

A hanseníase é doença infectocontagiosa crônica causada pelo bacilo Mycobacterium leprae (M. 

leprae), que se manifesta principalmente através de lesões cutâneas e neuropatia periférica, a qual confere 

um caráter incapacitante à doença. 

A atual estratégia terapêutica para a doença constitui o tratamento denominado Poliquimioterapia 

(PQT), cuja modalidade é estabelecida a partir da classificação operacional do paciente em Paucibacilar 

(PB) ou Multibacilar (MB).  Sabe-se da importância do papel desempenhado pela PQT no tratamento e 

controle da hanseníase. O declínio da prevalência foi muito rápido nos primeiros 3-5 anos após sua 

introdução, mas diminuiu consideravelmente, e, como demonstrado pelo Relatório Epidemiológico da 

OMS de 2013, a hanseníase ainda prevalece como problema de saúde pública no Brasil e em vários países 

no mundo. Assim, é necessário o desenvolvimento de esquemas alternativos para Hanseníase MB que sejam 

operacionalmente mais viáveis para pacientes e equipes de saúde e com menos efeitos adversos. Nesse 

sentido, o esquema composto por Rifampicina, Ofloxacino e Minociclina (ROM) é a principal alternativa 

para o tratamento da hanseníase MB. 

No Brasil a PORTARIA CONJUNTA Nº 125, DE 26 DE MARÇO DE 2009 que define ações de 

controle da Hanseníase não traz claras indicações do esquema ROM. Dessa forma, este trabalho faz uma 

análise clínica, laboratorial e molecular de pacientes com hanseníase Multibacilar após serem tratados com 

12 doses do esquema ROM. 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA FADIGA ASSOCIADA A SINTOMAS DEPRESSIVOS 

RELACIONADOS AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM MULHERES 

COM CÂNCER DE MAMA 

 

Guedes, E.G¹. & Anjos, A.C.Y². 

¹FAMED; ²FAMED 

 

O câncer é uma das principais questões de saúde em todo o mundo, dentre os diversos tipos, o câncer de 

mama permanece como segundo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. A fadiga e 

os sintomas depressivos são descritos como causa de angustia e sofrimento, com prejuízos na qualidade de 

vida do paciente oncológico; esses efeitos podem se manifestar de diferentes formas e intensidades durante 

as diversas fases do tratamento e persistirem após a finalização do mesmo. Este estudo teve como objetivo 

identificar e avaliar mulheres com câncer de mama que apresentavam fadiga como reação adversa à 

quimioterapia e os sinais e sintomas depressivos associados, buscando subsídios para melhor planejamento 

da assistência de enfermagem. As mulheres em tratamento experimentaram frequentemente sintomas de 

fadiga, sinais depressivos e sentimentos negativos devido à doença e em decorrência do tratamento. Pelos 

dados coletados foi observado grande impacto em relação aos sentimentos de tristeza, indecisão, fadiga e 

insatisfação, e manifestações tais como: crises de choro, irritabilidade, distorção da imagem corporal, 

repercutindo em inibição para o trabalho, distúrbio do sono, e diminuição da libido. O melhor 

direcionamento para identificação da fadiga e dos sintomas depressivos favorecerá o aprimoramento da 

assistência, e melhora na qualidade de vida dessas  paciente durante toda esta trajetória. 

 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA EM TERAPIA 

ENDÓCRINA: UMA ABORDAGEM ANTROPOMÉTRICA E DA 

COMPOSIÇÃO CORPORAL 

MAZZUTTI, FS¹ & MAIA, YCP² 

¹FACULDADE DE MEDICINA; ²FACULDADE DE MEDICINA 

 

Introdução: O excesso de peso pode ser um dos efeitos colaterais da terapia endócrina em mulheres com 

câncer de mama (CM), além de estar associado com menor sobrevida e maior risco de recorrência desta 

doença. Objetivos: Avaliar e comparar os parâmetros antropométricos e de composição corporal de 

mulheres em terapia endócrina com Tamoxifeno (TMX) e com Inibidores de Aromatase (IA). Métodos: 

Estudo transversal realizado com mulheres com CM em terapia endócrina (TMX e IA). Foram avaliados o 

peso e estatura, circunferência da cintura (CC), quadril e braço, além da porcentagem de Gordura Corporal 

(%GC) tanto pelo método da somatória das dobras cutâneas quanto pelo exame de Bioimpedância Elétrica 

(BIA). Resultados: Foram avaliadas 117 mulheres, sendo que 57 se encontravam em uso de TMX e 60 em 

uso de IA. Para as mulheres adultas e idosas, verificou-se que 17,10% e 35,05% apresentaram excesso de 

peso. Em relação à CC e Relação Cintura-Quadril (RCQ), 61,54% e 69,23% apresentaram risco muito 

elevado para o desenvolvimento de doenças crônicas, respectivamente. As mulheres em uso de IA 

apresentaram maiores valores de % GC do que as mulheres em uso de TMX, quando avaliadas pela BIA e 

pela somatória de dobras cutâneas (p=0,01 e p=0,00, respectivamente). Conclusão: Os resultados deste 

estudo suportam a hipótese de que as mulheres em terapia endócrina encontram-se com excesso de peso. 

Além disso, verificamos um impacto negativo na composição corporal, com a prevalência de um alto 

percentual de gordura corporal.   

Palavras-chave: Neoplasias da Mama; Sobrepeso; Obesidade; Antropometria. 
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AVALIAÇÃO DOS INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS E DE 

COMPOSIÇÃO CORPORAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS EM 

CUIDADOS PALIATIVOS. 

Borges FM¹, Silva EHE1, Cruz FCS², Pena GG¹,² 

¹ Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, 

Brasil; ² Residência Multiprofissional em Saúde, Faculdade de Medicina, 

Universidade Federal de Uberlândia. 

 

A frequência de desnutrição em pacientes oncológicos paliativos é três vezes maior quando comparado à 

aqueles que não apresentam a doença, sendo de fundamental importância a avaliação e acompanhamento 

do estado nutricional nestes pacientes. O objetivo do estudo foi avaliar indicadores antropométricos e de 

composição corporal em pacientes oncológicos paliativos. Variáveis sócio-demográficas e clínicas, 

informações sobre via de administração de dietas e uso de suplementos nutricionais foram coletadas a partir 

de um questionário previamente estruturado. O estado nutricional foi avaliado por  meio da Avaliação 

Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP) bem como por meio do Índice de Massa Corporal 

(IMC); Circunferência do braço; Circunferência muscular do braço; Dobra cutânea tricipital (DCT) e 

espessura do músculo adutor do polegar (EMAP).. As devidas classificações foram utilizadas conforme 

referências. Um total de  70 pacientes  entre 31 e 101 anos foram avaliados. Destes, 58,6% (41) eram do 

sexo masculino, 84,3% (59) alimentavam-se por via oral e 15,7% (11) utilizavam nutrição enteral. A 

frequência da  desnutrição foi de 88,2% (61) segundo a ASG-PPP; 25,0% (17) pelo IMC; 51,4% (36) pela 

classificação da DCT e 65,7% (46) pela e EMAP. A elevada frequência de desnutrição foi observada na 

população estudada, especialmente quando utilizada a AGS-PPP. É importante a detecção precoce da 

desnutrição e o acomapanhamento nutricional a fim de minimizar o impacto da doença, e melhoraro 

conforto na alimentação e qualidade de vida nestes pacientes. 
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CARACTERIZAÇÃO DO NÍVEL TRANSCRICIONAL DOS MARCADORES 

MOLECULARES ALVOS DO PEPTÍDEO SINTÉTICO SF4 

Jéssica Pereira de Oliveira¹, Alinne Tatiane Faria Silva¹, Izabella Cristina Costa Ferreira¹, Luiz 

Ricardo Goulart¹, Donizeti Willian Santos² & Yara Cristina de Paiva Maia¹, ³. 

¹Instituto de Genética e Bioquímica UFU; ² Hospital de Clínicas UFU; ³ Faculdade de 

Medicina UFU  

 
Introdução:  As células tumorais (CTs) que adquirem a capacidade de se separar da membrana basal, 

invadir o estroma e migrar para os vasos sanguíneos são definidas como células tumorais circulantes 

(CTCs). A transição epitélio-mesenquimal (EMT) é um fenômeno no qual as CTCs perdem a expressão de 

marcadores epiteliais específicos como a E-caderina, e adquirem a expressão de marcadores mesenquimais 

como ALDH1. Objetivo: Avaliar o nível transcricional dos genes (E-caderina e ALDH1), para melhor 

compreender o possível alvo biológico do ligante SF4 na célula tumoral, em mulheres com CM que foram 

submetidas ou não a quimioterapia (QT) previamente ao procedimento cirúrgico e mulheres com doença 

benigna da mama (DBM). Metodologia: Foi coletado sangue periférico de 87 mulheres (62 com CM e 25 

com DBM) para analisar os níveis transcricionais dos marcadores de EMT por meio de PCR em tempo real.  

Resultados e Discussão: Foi observado maiores níveis transcricionais de E-caderina e ALDH1 no sangue 

periférico de pacientes com CM sem QT em comparação com CM com QT e com DBM e maiores níveis 

de E-caderina em CM grau 1 com um decréscimo na expressão de acordo com a progressão tumoral. 

Observamos maiores níveis de ALDH1 no CM grau 1, com uma redução no grau 2 e níveis transcricionais 

mais elevados no grau 3. As células com características mais agressivas e com um perfil 

predominantemente mesenquimal estiveram presentes em sua maioria em graus mais diferenciados do 

tumor.  

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO ARCO PLANTAR DE CORREDORAS E CORRELAÇÃO 

COM A FUNÇÃO DOS MAP: ESTUDO TRANSVERSAL. 

DUARTE, KBA¹; SILVA, RM²; FRANQUEIRO, LS³; BERNARDES, AP 4.  

¹Autora principal. Aluna do Curso de Graduação Fisioterapia UFU; ² Co-orientadora. 

Aluna do mestrado em Fisioterapia UFU; ³ Coautora. Aluna do Curso de Graduação 

UFU; 4Orientadora. Professora da graduação de Fisioterapia UFU. 

 

Introdução: O público feminino tem crescido entre os praticantes de corrida.  Atividades esportivas de alto 

impacto (dentre elas, a corrida) estão relacionadas a perda involuntária de urina nas mulheres e acredita-se 

que o fator causal seja a fraqueza ou fadiga dos músculos do assoalho pélvico (MAP). Os pés estabelecem 

contato direto com o solo e ao amortecer impactos durante a corrida, transmite forças de reação do solo à 

parte superior do corpo e a magnitude dessas forças está diretamente ligada a forma com que a corredora 

apoia o pé no solo. Objetivos: Identificar o tamanho do arco plantar da mulher corredora e correlacionar 

com a força dos MAP. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e observacional 

realizado na UFU. As voluntárias responderam uma ficha de avaliação, realizaram fotopodoscopia e 

avaliação dos MAP. Resultados: As correlações realizadas foram entre o tamanho do arco plantar e a força 

dos MAP. Para tamanho do arco plantar direito com a palpação vaginal, o coeficiente de correlação foi -

0,1422 e o valor de p = 0,488, para o tamanho do arco plantar esquerdo os valores fora, r=-0,0732 e p= 

0,722. Os valores do tamanho do arco plantar com a perineometria, para o pé direito r=-0,1384 e o valor de 

p=0,568. Para o pé esquerdo o coeficiente de correlação foi de -0,0189 e p=0,027. As quatro correlações 

realizadas foram negativas, fracas e não significativas. Conclusão: Não existe relação entre o tamanho do 

arco plantar e a força dos MAP em corredoras.  
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A LASERTERAPIA E SEUS EFEITOS NO REPARO ÓSSEO 

Cunha, L.T.M.Q & BATISTA, J.D. 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 

 

O laser é uma forma de radiação não ionizante, altamente concentrada, que, em contato com os 

diferentes tecidos, resulta em efeito fotoquímico, analgésico, antiinflamatório e de bioestimulação. Seu uso 

acelera o processo de regeneração dos tecidos, tornando-se uma técnica eficaz para a reparação óssea. Este 

trabalho teve como objetivo verificar, por meio da histomorfometria, o reparo do tecido ósseo tratado com 

laserterapia de baixa intensidade. Foram utilizados 30 ratos machos, clinicamente sadios com peso entre 

250 a 350g. Os animais foram divididos aleatoriamente em grupo controle e grupo laserterapia, sendo cada 

grupo dividido em três subgrupos, com 5 animais cada. Em todos os grupos, os animais foram submetidos 

a procedimento cirúrgico (confecção de lesões em osso para posterior avaliação do reparo ósseo). Foi 

utilizado o laser de diodo infravermelho e sua aplicação foi de forma pontual, em quatro pontos 

equidistantes ao longo do fêmur. A primeira sessão de laser foi realizada logo após o procedimento cirúrgico 

e no pós-operatório foram realizadas a cada 48h. Os animais foram submetidos à eutanásia 7, 15 e 21 dias 

após a cirurgia. Os fêmures foram seccionados, fixados, desmineralizados e processados para inclusão em 

parafina pela técnica convencional para as análises histológicas. Na análise histomorfométrica foi 

quantificado o preenchimento ósseo do defeito realizado e os dados obtidos foram analisados com o 

programa GraphPad Prism. 
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PREVALÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM CORREDORAS DE 

UBERLÂNDIA 

Franqueiro, LS.¹ & Bernardes, AP.1 

¹FAEFI – Faculdade de Educação Física e Fisioterapia 

 

A corrida tornou-se uma das modalidades mais populares no mundo, por ser um esporte de fácil acesso e 

baixo custo, e é crescente a participação feminina neste esporte. Porém, além dos vários benefícios 

comprovados na qualidade de vida da mulher, a corrida é denominada como exercício de alto impacto, 

podendo ser um fator de risco para o desenvolvimento de incontinência urinária, por aumentar a pressão 

intra-abdominal, que pode sobrecarregar e danificar cronicamente os músculos do assoalho pélvico (MAP). 

Objetivo do presente estudo é avaliar características uroginecológicas de mulheres corredoras considerando 

a prevalência de Incontinência Urinária. Utilizou-se questionário estruturado, elaborado pelos autores, e 

foram utilizadas trinta questões, divididas em quatro domínios: I- Características pessoais; II- Corrida; III- 

Sintomas urinários e intestinais; e IV- Características Ginecológicas e Obstétricas. Foram analisados 111 

questionários de corredoras com média de idade de 38,1 anos, e índice de massa corporal (IMC) de 22,5 

kg. Em relação à corrida, a média de tempo que pratica esta modalidade é de 46,5 (44,2) meses, com média 

de distância percorrida por semana de 24,6 (14,6) km. Além disso, 59% das corredoras relataram histórico 

de lesão, 79% praticam outro exercício físico e, 57,6% já engravidaram (cesárea 33,3%, normal 18%, 

normal e cesárea 4,5%, aborto 1,8%). Durante a corrida, 27% das mulheres relataram perda de urina, 

principalmente em treinos longos e durante provas. A prevalência de incontinência urinária em mulheres 

corredoras foi de 27%. A maior parte das incontinentes relatou perder urina em treinos longos ou provas de 

corrida.  
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HANSENÍASE NEURAL PRIMÁRIA: ASPECTOS CLÍNICOS, 

SOROLÓGICOS, MOLECULARES E NEUROFISIOLÓGICOS 

Diogo Fernandes dos Santos1,3; Matheus Rocha Mendonça¹; Douglas Eulálio Antunes1,3; Elaine 

Favaro Pipi Sabino1,3; Raquel Campos Pereira¹; Luiz Ricardo Goulart1,2,3; Isabela Maria 

Bernardes Goulart1,3 

1 Centro de Referência Nacional em Hanseníase e Dermatologia Sanitária, Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, MG 

2 Instituto de Genética e Bioquímica, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

Uberlândia, MG 

3 Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, MG 

A neuropatia hansênica é considerada a neuropatia periférica de etiologia infecciosa mais comum em todo 

o mundo, representando um problema de saúde pública. O diagnóstico clínico da hanseníase neural primária 

é desafiador, uma vez que não são encontradas lesões cutâneas e a baciloscopia do esfregaço intradérmico 

é negativa. No entanto, ainda existem conceitos controversos sobre a definição de hanseníase neural 

primária versus hanseníase neural pura, explorados neste trabalho através de múltiplas análises clínico-

laboratoriais. 

Metodologia / Principais achados: Setenta pacientes diagnosticados com hanseníase neural primária de 

2014 a 2016 foram submetidos à avaliação clínica, laboratorial e neurofisiológica. Todos os pacientes 

apresentaram comprometimento neural assimétrico, com espessamento de nervo em 58,6%. A 

eletroneuromiografia mostrou um padrão de mononeuropatia em 51,4%. A positividade para ELISA anti-

PGL1 foi de 52,9%, enquanto o qPCR do esfregaço intradérmico foi de 78,6%. O qPCR das biópsias 

nervosas foi positivo em 60,8%. Os pacientes com múltiplos padrões de mononeuropatia apresentaram 

níveis mais baixos de anti-PGL-1 (p = 0.0006) e maior freqüência de espessamento neural (p = 0.0008) e 

sintomas sensoriais (p = 0.01) do que aqueles com mononeuropatia. 

Conclusões / Significância: as ferramentas imunológicas, moleculares e neurofisiológicas devem ser 

implementadas para diagnosticar a hanseníase neural primária para conseguir um tratamento efetivo e 

redução de deficiências resultantes que ainda representam um problema de saúde pública em vários países 

em desenvolvimento. Finalmente, propomos uma nova orientação e recomendações para o diagnóstico de 

hanseníase neural primária com base na combinação das três ferramentas clínico-laboratoriais. 
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FATORES ASSOCIADOS AO COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO E AO 

ESTILO DE VIDA EM UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Silva, Nayara G.  

Faculdade de Educação Física 

Este estudo objetivou analisar os fatores associados ao comportamento sedentário e ao estilo de vida em 

universitários do curso de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia. Participaram do 

presente estudo, 185 universitários com média de idade de 22 anos. Como instrumento utilizou-se o “ 

Monitoramento dos indicadores de saúde e qualidade de vida em acadêmicos” (Monisa), e PACE – The 

Sedentary Behavior Questionnaire. Os universitários que participaram da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os resultados mostram que esses alunos são fisicamente 

ativos, pois possuem média de 291,08 minutos semanais, se enquadrando nas recomendações de saúde 

pública que recomenda 150 minutos por semana. Neste estudo as mulheres se mostraram menos ativas que 

os homens e os alunos em final de curso apresentam maior comportamento sedentário (p<0,05) em uma 

semana regular (650,84: IC95% 572,45-729,23 contagem/min) quando comparados com alunos do início 

do curso (519,09: IC95% 446,49-591,69 contagem/min). Constatou-se que, embora o curso dissemine 

informações e evidências científicas sobre o papel da atividade física para a saúde, estes conhecimentos 

parecem não influenciar mudanças comportamentais nos universitários. Concluiu-se que é imperioso que 

haja uma mudança de paradigma, refletindo acerca do equilíbrio entre o comportamento sedentário, e a 

atividade em todos os domínios da vida e que nos dias atuais é cada vez mais importante identificar qual a 

incidência de comportamentos sedentários, e as principais dificuldades e barreiras encontradas para a 

prática de atividade física, considerando que a inatividade física é o quarto fator de risco para a mortalidade 

mundial. 

BOLSA: CNPq   



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INFLUÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DO REMANESCENTE DENTAL NA 

RESISTÊNCIA À FRATURA E PADRÃO DE FRATURA DE INCISIVOS 

BOVINOS COM RETENTORES INTRARRADICULARES. 

 

MIRANDA, P.G.¹; REIS, B.R. ² & MACHADO, A. C. ¹ 

1- Faculdade de Odontologia – Universidade Federal de Uberlândia. 

²- Escola Técnica de Saúde – Universidade Federal de Uberlândia 

 

A presença de um remanescente não uniforme gera dúvidas se haverá maior ou menor previsibilidade no 

procedimento restaurador. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência à fratura de diferentes 

configurações do remanescente coronário. Foram selecionados 80 incisivos bovinos divididos 

aleatoriamente em 8 grupos (n= 10), sendo 4 grupos restaurados com pino de fibra de vidro, e 4 grupos sem 

o pino. A variação do remanescente coronário foi proposta da seguinte forma: Grupo 1: palatina com 4 mm 

de altura, vestibular com 2 mm, mesial e distal 1 mm; Grupo 2: vestibular 4 mm, palatina 2 mm, mesial 

e distal 1 mm; Grupo 3: vestibular 5 mm, palatina 3 mm, mesial 4 mm e distal 1 mm; Grupo 4: palatina 

5 mm, vestibular 2 mm, mesial 4 mm e distal 1 mm. As amostras foram submetidas a ciclagem mecânica 

com 50 N de carga, e ao ensaio de resistência à fratura. A força requerida para causar a fratura foi 

mensurada em Newtons, Grupo 1 (2270,8 N), Grupo 2 (2776,07 N), Grupo 3 (2458,20 N) e Grupo 4 (1889,7 

N), para os grupos com pino: Grupo 1 (2543,3 N), Grupo 2 (2620,20 N), Grupo 3 (2441,5 N) e Grupo 4 

(1663,8 N). A análise estatística constituiu-se de variância de dois fatores – Teste Tukey e Teste de 

correlação Spearman, teste Kruskal-Wallis para padrão de fratura. Os resultados mostraram que não houve 

diferença significativa na resistência à fratura entre o tipo de remanescente coronário. A presença de pino 

também não teve influência. 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESISTÊNCIA À FRATURA EM DENTES POSTERIORES TRATADOS 

ENDODONTICAMENTE.  

 

Miranda, Raíssa Ramos¹. Pereira, Renata Afonso da Silva². Silva, Tales Candido Garcia³. 

 Soares, Carlos José4 

¹ Departamento de Dentistica e Materiais dentários, Faculdade de Odontologia, Universidade 

Federal de Uberlândia. 

 

O objetivo foi avaliar a resistência à fratura de molares tratados endodonticamente restaurados com resina 

BulkFill ou técnica incremental. Quarenta molares (n=10) inferiores tratados endodonticamente com 

preparo MOD foram restaurados com os seguintes protocolos: 1) bulk fill flow SDR na câmara pulpar (CP) 

e incremento de até 4 mm na cavidade coronária (CC) e resina convencional TPH3 para reconstruir o 

esmalte; 2) bulk fill pasta Filtek Posterior na CP e preenchimento de até 5mm na CC até reconstruir o 

esmalte; 3) ionômero de vidro Vitremer na CP, CC restaurada com Filtek Supreme em 8 incrementos; 4) 

ionômero de vidro Vitremer na CP, CC restaurada com TPH3 em 8 incrementos. Foi avaliada deformação 

cuspídea por extensometria e fratura por ensaio de compressão. Os dados foram analisados por de análise 

de variância (ANOVA) em fator único, com nível de significância de 5%. A cúspide lingual resultou em 

maiores deformações que a cúspide vestibular, independente da técnica restauradora e do momento de 

mensuração. A análise de variância em fator único não mostrou diferença significativa entre os grupos 

(P>0,5) na resistência à fratura. Concluindo assim, que os diferentes protocolos mostraram que possuem 

comportamento viscoelástico semelhante, indepedente do tipo de resina (convencional, bulk flow, bluk 

pasta) e da técnica.  

 

BOLSA: CNPq/UFU  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBIIDADE A ANTIFÚNGICOS DE ESPÉCIES DE 

CANDIDA ISOLADAS DE PACIENTES DE UMA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA NEONATAL 

 
Melo, S.G.O¹.; Menezes, R.P2,3.; Alves, P.G.V2.; Silva, F.F¹.; Roder, D.V.D.B2,4.; Pedroso, 

R. S³. 
1Graduação em Enfermagem – Faculdade de Medicina (FAMED); Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), Uberlândia-MG; ²Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – 

FAMED, UFU, Uberlândia-MG; ³Curso Técnico em Análises Clínicas, Escola Técnica de 

Saúde (ESTES), UFU, Uberlândia- MG; 4Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM), UFU, 

Uberlândia – MG 
 

A escolha de uma terapia antifúngica apropriada para casos de candidíase invasiva considera o espectro de 

ação da droga, a espécie envolvida e a susceptibilidade do isolado às drogas antifúngicas. O objetivo do 

estudo foi verificar a susceptibilidade de Candida spp. isoladas de pacientes de uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN)  aos antifúngicos fluconazol, micafungina e anfotericina B. Foram estudadas 

102 leveduras do gênero Candida isoladas de corrente sanguínea, mucosa oral e perianal de pacientes da 

UTIN do Hospital das Clínicas de Uberlândia. As leveduras foram isoladas de agosto de 2015 a maio de 

2017. Foram incluídos 72 isolados de C. albicans, 26 de C. parapsilosis, três de C. tropicalis e um de C. 

guilliermondii. Os testes de susceptibilidade foram realizados pelo método de microdiluição em caldo, 

conforme os documentos M27-A3 e M27-S4 (CLSI, 2008; 2012), determinando-se a concentração 

inibitória mínima (CIM) dos isolados aos antifúngicos fluconazol, micafungina e anfotericina B. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Uberlândia, sob parecer número 989.139/2015. Sete isolados de Candida albicans apresentaram CIM maior 

que 64g/mL para o fluconazol (resistente), e um isolado de C. albicans e um de C. parapsilosis 

apresentaram CIM igual a 4g/mL (susceptibilidade dose-dependente) à mesma droga. Todos os três 

isolados de C. tropicalis apresentaram susceptibilidade intermediária à micafungina MIC = 0,5g/mL). 

Assim, a maioria dos isolados foram susceptíveis aos antifúngicos testados, e resistência in vitro foi 

observada apenas para isolados de C. albicans frente ao fluconazol.  BOLSA: CNPq   
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AVALIAÇÃO DE MINI ALFACES BIOFORTIFICADAS AO MÍLDIO 

 Jacinto¹,A.C.P. & Castoldi¹,R. 

¹Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo 

 

A alface é a hortaliça mais presente no prato dos brasileiros, porém suscetível ao ataque de inúmeras 

doenças que pode levar a perdas significativas como é o caso do míldio (Bremia lactucae). Diante disso, o 

presente trabalho teve por objetivo  avaliar genótipos de alface do tipo mini biofortificadas quanto a 

resistência ao míldio. O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes e Recursos 

Genéticos da UFU, Campus de Monte Carmelo. Utilizaram-se cinco genótipos de mini alface (UFU66#4, 

UFU215#10, UFU104#6, UFU215#1 e UFU215#13) previamente selecionados para níveis elevados de 

carotenoides nas folhas, e as raças 2, 3 e 4 de Bremia lactucae. O delineamento utilizado foi o inteiramente 

casualizado, com três repetições. Para selecionar genótipos resistentes procedeu-se ao teste de resistência 

ou suscetibilidade, por meio da inoculação nos genótipos. Após a inoculação, o monitoramento foi diário e 

quando houve o aparecimento da primeira esporulação nas folhas cotiledonares da cultivar suscetível 

(Solaris), os genótipos foram avaliados, verificando a porcentagem de plantas necrosadas e esporuladas. 

Quando mais de 80% das plântulas apresentaram pontos necróticos e lesões esporulantes estas foram 

consideradas suscetíveis; já quando menos de 5% das plântulas apresentaram pontos necróticos e lesões 

esporulantes, foram consideradas resistentes. Verificou-se que os genótipos UFU66#4, UFU215#10, 

UFU104#6, UFU215#1 e UFU215#13 apresentaram baixa porcentagem de plantas necrosadas e/ou 

esporuladas, portanto, foram identificadas como resistentes  as raças 2, 3 e 4 de Bremia lactucae. 
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AVALIAÇÃO DE MARCADORES HISTOMORFOLÓGICOS COMO 

FATORES DE PROGNÓSTICO PARA CARCINOMA DE CÉLULAS 

ESCAMOSAS EM CÃES 

Naves, A.F.C¹.; Gundim, L.F¹. & Medeiros-Ronchi, A.A¹. 

¹Faculdade de Medicina Veterinária - UFU 

As  neoplasias cutâneas são frequentes em animais domésticos e, dentre elas, o carcinoma de células 

escamosas (CCE) é a segunda mais frequente em cães. Esse estudo analisou os casos de CCE de cães 

atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia entre os anos de 2006 e 2016, 

relacionando dados epidemiológicos (raça, sexo, idade e mês de ocorrência), localização dos tumores e 

dados histomorfológicos, além de analisar a expressão de regiões organizadoras nucleares coradas por prata 

(AgNOR). Dos 191 casos obtidos, o CCE foi mais frequente nas fêmeas (56,02% ou 107/191), e em cães 

SRD (30,89% ou 59/191), seguido das raças Pitbull (19,89% ou 38/191), Boxer (8,9% ou 17/191), Poodle 

(8,37% ou 16/191) e Rotweiller (5,75% ou 11/191). Os adultos foram mais afetados (58,12% ou 111/191) 

e quanto à localização (maior número de dados pela presença de multiplos tumores em alguns cães) a região 

ventral (40,67% ou 85/209 de lesões nesta localização) e cabeça e pescoço (22,97% ou 48/209 de lesões 

nesta localização) foram as mais acometidas por CCE. Dentre os dados histomorfológicos, índice mitótico 

ausente ou baixo foi observado em 45,94% dos CCE, arranjo tecidual em ninhos e cordões em 67,56% dos 

casos, ausência de êmbolos em 91,89% e presença de desmoplasia em 65,56%%. Ainda, a expressão de 

AgNOR apresentou diferentes valores médios em cada região de ocorrência, com tumores de cabeça e 

pescoço apresentando valores mais altos (2,32/célula). A associação desses fatores pode ser relacionada à 

agressividade dos tumores, o que pode auxiliar no desenvolvimento de pesquisas preventivas. 

 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA INDUÇÃO ARTIFICIAL DE LACTAÇÃO NA SAÚDE DAS 

VACAS 

 

“Brenda Matos Fernandes1, Layane Queiroz Magalhães1, Amanda Lima Rezende1, 

Paula Batista de Alvarenga1, Amanda Bizare 2 e João Paulo Elsen Saut1.” 
1 Laboratório de Pesquisas em Grandes Animais. 2 Laboratório de Patologia Clínica 

 
A produção brasileira de leite tem crescido devido ao aumento do rebanho, porém, o setor tem 

sofrido com o aumento nos custos de produção e redução de investimentos. Protocolos hormonais de 

indução artificial de lactação constituem alternativa para reduzir perdas econômicas decorrentes de baixos 

índices reprodutivos. Objetivou-se avaliar o efeito da indução artificial de lactação na saúde, por meio dos 

exames físico e complementares. Foram selecionadas 12 vacas mestiças Girolando, adultas, multíparas, 

saudáveis no exame clínico proposto, não gestantes, submetidas ao protocolo de tratamento (21 dias): 

benzoato de estradiol, progesterona, cloprostenol,  dexametasona , somatotropina bovina recombinante. 

Procedeu-se, semanalmente, com exame físico (nível de consciência, postura, ECC, mucosas, temperatura 

retal e frequências cardíaca, respiratória e ruminal) e coletas de sangue para análise do hemograma e 

bioquímica sérica de proteínas totais, albumina, ureia, creatinina, triglicerídeos, colesterol, AST, GGT, 

fosfatase alcalina (FA), cálcio, fósforo, magnésio e betahidroxibutirato (BHBA).A lactação ocorreu no 20º 

dia de tratamento e caracterizou-se pela presença de secreção de leite pela glândula mamária. Não houve 

alterações no exame físico e não foram observadas alterações no eritrograma. O protocolo foi eficiente ao 

ser implantado em vacas leiteiras mestiças Girolando e os medicamentos utilizados não interferiram na 

saúde geral dos animais. Os animais mantiveram a condição corporal, normocolesterolemia, superiores de 

triglicerídeos e tendência de redução do BHBA em função da demanda energética para a produção leiteira 

ao final do protocolo. O protocolo foi eficiente ao ser implantado em vacas leiteiras mestiças Girolando e 

os medicamentos utilizados não interferiram na saúde geral dos animais. 
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LODO DE ESGOTO (BIOSSÓLIDO) PARA FERTILIZAÇÃO  DA CANA-DE-

AÇÚCAR (Saccharum spp) 

Silva Neto, C¹. ; Jorge, R. F.² (Orientador); Camargo, R.3  & Gonçalves, C. A.4 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²ICIAG-UFU;  3ICIAG-UFU; 4Universidade 

Federal de Uberlândia 

O lodo de esgoto constituído de um composto organomineral, quando utilizado no cultivo da cana-de-

açúcar proporcionou um aumento na fertilidade do solo e na produtividade agrícola sem alterar as 

características agro-industriais da planta. Neste estudo objetivou-se avaliar o efeito da fertilização de cana-

de-açúcar Saccharum spp. com fertilizantes organominerais sobre parâmetros de crescimento e fisiológicos. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com dez tratamentos e quatro repetições. Cada 

parcela teve cinco linhas de cana espaçadas de 1,5 m obtendo-se 7,5 m de largura por 10,0 m de 

comprimento, totalizando uma área de 75 m². Os tratamentos analisados foram: T1 - 100% mineral; T2 - 

0,0% organomineral; T3 - 50% organomineral; T4 - 100% organomineral; T5 - 150% organomineral; T6 - 

200% organomineral. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), com as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Obteve-se diferença significativa em todos 

os parâmetros avaliados, o diâmetro de colmo apresentou maior valor significativo pela adubação com 

200% de lodo de esgoto, as demais não tiveram diferenças significativas. Para altura do colmo o controle 

positivo (T1) apresentou maior média de 15,93 mm, seguido de (T5) e sem diferenças significativas entre 

os outros. Em número de colmos industrializáveis o melhor tratamento foi (T6). O tratamento que 

apresentou melhores resultados estimados de produtividade foi com adubação a 200% organomineral (T6), 

o pior foi o controle negativo (T2). Conclui-se que os tratamentos com maior produtividade são aqueles 

que estão perfeitamente suprindo as necessidades minerais das plantas. 
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EFEITO DA EXPRESSÃO DO ESTRO APÓS DIFERENTES PROTOCOLOS 

DE IATF NA QUALIDADE DE EMBRIÕES DE NOVILHAS MESTIÇAS 

LEITEIRAS 

 

Souza, G. M¹. & Santos, R. M¹. 

¹Faculdade de Medicina Veterinária – FAMEV  

 

O estudo avaliou a dinâmica folicular ovariana e a qualidade embrionária de novilhas mestiças leiteiras 

submetidas a dois protocolos de IATF.  Foram utilizadas 30 novilhas divididas em dois tratamentos: T1: 

Implante P4-9d (n=15): inserção do implante de progesterona (P4) no D0 e 2 mg de Benzoato de Estradiol 

intramuscular (IM). Administração de 150μg Prostaglandina (PGF2α) IM no D7; no D9 os dispositivos 

foram retirados e foi administrado 1mg de Cipionato de Estradiol IM e realização da inseminação artificial 

no D11; T2: 5d-COSynch + Implante de P4 (n=15): inserção no D0 do implante P4 e 100μg de Hormônio 

liberador de Gonadotrofina (GnRH) IM. No D5 os implantes foram retirados e foi administrado 150μg de 

PGF2α IM; no D6 foi repetida a dose de 150μg de PGF2α IM, no D8 foi administrado 100μg de GnRH e 

feita a IATF. Para detecção do estro as novilhas foram marcadas com bastão na base cauda. Sete dias após 

as inseminações as novilhas foram submetidas a lavagens uterinas para a coleta dos embriões. Na dinâmica 

folicular ovariana os animais apresentaram, para T1 e T2 respectivamente, diâmetro do folículo no D0 de 

12,01mm e 12,79mm, diâmetro do folículo no dia da inseminação artificial de 11,25mm e 12,82 mm e 

diâmetro do folículo pré-ovulatório de 13,67mm e 13,47mm. As taxas de estros e ovulações foram de 90% 

e 48,3% e de 65% e 83,3% para T1 e T2, respectivamente. A qualidade embrionária não diferiu entre os 

tratamentos.  
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CETOSE CLÍNICA: RELAÇÃO COM PROBLEMAS AO PARTO E 

RETENÇÃO DE PLACENTA EM VACAS LEITERIAS 

 

Araújo, I.C.F.¹; Moura, A.R.F.²; Shiota, A.M.²; Lima, C.A.P.¹; Santos, R.M.¹. 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Médico Veterinário – Grupo Apoiar 

 

Um dos principais problemas metabólicos no período peri-parto da vaca leiteira é o Balanço Energético 

Negativo (BEN), que leva a quadros de cetose clínica e subclínica. As consequências da cetose são a queda 

de produção do leite e as possíveis complicações da eficiência reprodutiva, o que resulta em prejuízo 

econômico para o produtor. Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do tipo de parto na incidência 

de cetose pós-parto, bem como a relação entre ocorrência de cetose e retenção de placenta em vacas 

Holandesas. Foram coletados amostras de sangue e dados relativos ao parto (aborto, parto distócico, 

gemelar e retenção de placenta) de 244 vacas, entre janeiro e junho de 2017 em uma fazenda comercial 

localizada na região do Alto Paranáiba, Minas Gerais. A análise da cetose foi feita com a utilização da fita 

de mensuração KETOVET®, para determinação da concentração de beta-hidroxibutirato (BHBA) onde foi 

definido como cetose as concentrações acima de 1,2 mmol/L de BHBA no sangue. Os dados foram 

analisados por análise descritiva. As vacas que apresentaram parto distócico (parto ajudado) tiveram em 

média 1,28 mmol/L de BHBA, valor este considerado como casos positivos para cetose. As vacas com 

parto normal, aborto ou gemelar não apresentaram cetose (concentração de BHBA menor que 1,2 mmol/L). 

Nas vacas diagnosticadas com cetose clínica a ocorrência de retenção de placenta foi de 12,7%, já nas vacas 

sem cetose foi de 15,47%. Conclui-se que vacas com parto distócico apresentam cetose, e que não foi 

detectada relação do quadro de cetose com a ocorrência de retenção de placenta.  
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ESTRATÉGIAS DE REBAIXAMENTO DO CAPIM-MARANDU NO INÍCIO 

DO PERÍODO DE DIFERIMENTO E SEUS EFEITOS SOBRE A  PRODUÇÃO 

DE FORRAGEM 

 

Alves, K. M.¹ & Santos, M. E. R.¹ 

¹Faculdade de Medicina Veterinária 

 

Este trabalho foi realizado para compreender como as formas de rebaixamento da Brachiaria brizantha cv. 

Marandu (capim-marandu) antes do diferimento modificam a dinâmica da produção de forragem durante o 

período de diferimento. O experimento ocorreu na Fazenda Capim-branco, da Universidade Federal de 

Uberlândia, em Uberlândia, MG. Três estratégias de rebaixamento prévias ao início do diferimento foram 

avaliadas: dossel com 15 cm cinco meses antes do diferimento (15/15 cm); e dosséis com 30 cm (30/15 

cm) ou 45 cm (45/15 cm) durante cinco meses e rebaixado para 15 cm no início do diferimento. O 

experimento foi em delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. A massa de forragem no 

início do diferimento foi maior no dossel com 15/15 cm (4.817 kg/ha de MS) e inferior no dossel com 45/15 

cm (1.980 kg/ha de MS). O dossel manejado com 15/15 cm apresentou menor produção de forragem (1.519 

kg/ha de MS) do que os demais (3.045 e 2.793 kg/ha de MS para os dosséis de 30/15 cm e 45/15 cm, 

respectivamente). O dossel manejado com 45/15 cm apresentou menor massa de forragem (4.773 kg/ha de 

MS) no fim do diferimento, quando comparado aos demais (6.336 e 6.081kg/ha de MS para os dosséis de 

30/15 cm e 45/15 cm, respectivamente). O rebaixamento do capim-marandu com 30 ou 45 cm para 15 cm 

no início do diferimento resulta em maior produção de forragem. 
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DA CARNE BOVINA CONVENCIONAL DE 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS  

Mamede, K. F.¹ & França, J.², Famev3 

 
1 Graduanda em Zootecnia – UFU, Uberlândia (MG), Brasil. E-mail: 

karinaf.mamede@gmail.com; 
2 Zootecnista, docente do curso de Zootecnia – UFU, Uberlândia (MG), Brasil; 
3Faculdade de Medicina Veterinária, curso de Zootecnia. 

 

O consumo do alimento de origem animal é uma tendência marcante da sociedade contemporânea, que 

utiliza, principalmente, a carne como fonte de proteína. Por isso, este trabalho analisou a relação entre os 

aspectos bromatológicos e os fatores extrínsecos, como: quanto ao preço, origem, marcas de qualidade. Foi 

realizada a seleção do mesmo corte bovino (Longissimus dorsi), adquiridas em estabelecimentos comerciais 

de Uberlândia (MG). Esta pesquisa foi realizada no Laboratório de Nutrição Animal do curso de Zootecnia, 

da Faculdade de Medicina Veterinária (Famev) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A pesquisa 

baseou-se em três marcas definidas como A, B e C, utilizando o Delineamento Inteiramente ao Acaso 

(DIC), com 5 repetições de cada, totalizando 15 observações. As análises realizadas, foram: matéria seca 

(MS), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE), confrontando com os preços das amostras, a marca A foi 

adquirida pelo valor de R$27,90 o quilo, a B por R$25,59 e a C R$39,90. Com as verificações foi possível 

constatar que não houve diferença significativa entre as três marcas de carne, nos quesitos umidade, MM e 

EE (P>0,05).  Portanto, o presente trabalho avaliou a composição química dos lotes e comprovou que, no 

que diz respeito à bromatologia, os preços elevados atribuídos para algumas marcas, como a C, em 

detrimento às demais (A e B), não se justifica, uma vez que não existe diferença significativa entre as 

marcas. 
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 APLICAÇÃO DA ABORDAGEM DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS NA 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DE UM ATERRO INDUSTRIAL 

CLASSE II DE UBERLÂNDIA, MG  

Silva, L¹. & Almeida, M². 

¹Discente ICIAG - UFU; ² Docente ICIAG - UFU 

 

Serviços ecossistêmicos são processos através dos quais os ecossistemas naturais sustentam a vida humana. 

O uso deste conceito pode ocasionar em uma análise integrada dos efeitos sociais e ambientais de projetos, 

resultando na mitigação de algumas deficiências encontradas na atual prática da Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA), sendo que a AIA é uma importante ferramenta para auxiliar o Licenciamento Ambiental 

de empreendimentos de grande potencial degradador. Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo 

verificar quais contribuições à aplicação de uma metodologia de Abordagem de Serviços Ecossistêmicos 

(ASE) pode trazer à AIA, tendo como estudo de caso um projeto de Aterro Industrial classe II na cidade de 

Uberlândia, Minas Gerais. A coleta de dados foi feita por análise documental do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) desse empreendimento e a análise dos resultados se deu por meio da comparação entre os 

resultados obtidos pela aplicação da ASE e os resultados das etapas do processo de AIA. A ASE identificou 

quatro serviços ecossistêmicos que não foram alcançados pela AIA tradicional, sendo estes os serviços de 

pesca, regulação do clima regional e local, purificação da água e tratamento de efluentes; além de valores 

educacionais e inspiração. Os resultados apontam que uma adequada integração do conceito de serviços 

ecossistêmicos à prática atual de AIA pode promover uma reestruturação de algumas de suas etapas, 

podendo resultar em benefícios múltiplos, como uma avaliação mais ampla e efetiva dos impactos 

imediatos e de longo prazo de um projeto. 
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USO DE RAÇÕES TERAPÊUTICAS E GRAIN FREE PARA CÃES ADULTOS 

Mamede L. F.¹; Ferreira, C. B.¹; França J.² & Silva N. A. M.² 

¹Graduanda do curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal de 

Uberlândia – UFU, Uberlândia (MG).  

²Zootecnista, docente do curso de Zootecnia – UFU, Uberlândia (MG).  

 

Os conceitos de nutrição animal se expandem além da sobrevivência e satisfação da fome, mas também 

para promover o bem estar, melhorar a saúde e reduzir o risco de doenças. Sendo assim, o presente trabalho 

teve como objetivo determinar os níveis de umidade (Matéria Seca – MS) e de Proteína Bruta (PB) de uma 

ração comercial terapêutica, para cães adultos diabéticos e obesos (A) e de uma ração comercial grain free 

para cães adultos (B). Além disso, estimou-se os níveis de consumo de proteína bruta e de matéria seca 

para animais de porte grande/gigante e miniatura/pequeno, através da Energia Metabolizável presente nos 

rótulos de cada ração: 2.906 kcal/kg (A) e 3.950 kcal/kg (B). Foram utilizadas 14 amostras por ração, 

totalizando 28 amostras. A ração B apresentou maior nível de proteína bruta e de umidade quando 

comparada à ração A. Com relação ao consumo, os cães de porte miniatura/pequeno, apresentaram maiores 

níveis de consumo de PB e de MS em relação aos de porte grande/gigante. Contudo, é imprescindível que 

sejam seguidas as recomendações em relação ao porte dos cães e suas necessidades particulares, como 

obesidade e controle de doenças metabólicas, para a escolha ideal da ração. 
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EUGENOL COMO SEDATIVO E ANESTÉSICO EM Pimelodus maculatus 

Lacepède, 1803 (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) 

MARTINS, N.B ¹ & SANTOS, A. L. Q¹. 

¹Laboratório de Ensino e Pesquisa em Animais Silvestres da Universidade Federal 

de Uberlândia. 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do eugenol como anestésico em mandis-

amarelo (Pimelodus maculatus), espécie amplamente distribuída nas bacias hidrográficas brasileiras. 

Foram utilizadas as concentrações de 25 e 50 mg/L-1 de eugenol, afim de estabelecer a melhor dose para a 

indução e recuperação anestésica na espécie. Foram utilizados 30 peixes com peso médio de 124 g ± 57 g 

e comprimento total médio 21,84 cm ± 3,16 cm, distribuídos em delineamento experimental inteiramente 

casualizado totalizando 2 tratamentos, sendo o primeiro 25 mg/L-1 e o segundo 50 mg/L-1. No primeiro 

tratamento, foram escolhidos aleatoriamente 10 peixes (n = 10) e expostos individualmente à concentração 

de 25 mg/L-1. No segundo tratamento, 20 peixes foram escolhidos aleatoriamente (n=20) e expostos à 

concentração de 50 mg/L-1. Os parâmetros de observações estabelecidos foram perda de equilíbrio e de 

tônus muscular, redução do movimento opercular e perda da reação postural de endireitamento. Finalizada 

a avaliação, os mandis foram colocados em tanques contendo 93,2 litros de água isentos de anestésico, com 

aeração constante e monitorados até sua completa recuperação. Foi constatada a eficiência estatisticamente 

comprovada do eugenol como substância anestésica em mandis na concentração de 50 mg/L-1 em todos os 

peixes, pela observação do estágio de anestesia profunda em 19 peixes e anestesia cirúrgica em 1 peixe, 

porém não houve eficácia na concentração de 25 mg/L-1 como anestésico, apenas como sedativo. 
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA ACUPUNTURA NO REPARO ÓSSEO DE 

LESÕES AGUDAS E CRÔNICAS LOCALIZADAS NA PORÇÃO PROXIMAL 

DA TÍBIA DE RATOS.  

Oliveira, R. S. & Vieira, P. C. A. & Mota, F. C. D. 

Universidade Federal De Uberlândia 

 

Objetivou-se avaliar a influência da acupuntura no reparo de fraturas de tíbia criadas cirurgicamente em 

ratos da linhagem Wistar. Foram utilizados 72 machos adultos, mantidos durante toda a fase experimental 

em microisoladores, com temperatura (22 + ou - 2ºC) e luminosidade (12 horas claro/12 horas escuro) 

controladas, e ração e água ad libitum. Os animais foram divididos em três grupos com 24 ratos cada, sendo 

o grupo I com animais sem tratamento, porém submetidos a manipulação e estresse de contenção com a 

mesma frequência que os outros grupos, o grupo II de animais que receberam tratamento com acupuntura 

em pontos específicos 5 vezes por semana e o grupo III de animais que receberam estímulos da acupuntura, 

porém em locais não descritos como acupontos. Os grupos foram subdivididos em 3 subgrupos de 8 animas 

cada, que foram analisados aos 9, 17 e 28 dias de pós-operatório. 23 animais do grupo 2 apresentaram a 

lesão totalmente preenchida por osso endocondral aos 17 dias, enquanto os ratos dos grupos 1 e 3 só tiveram 

a lesão totalmente preenchida por osso aos 28 dias. A acupuntura auxilia no processo de consolidação óssea, 

sendo seus efeitos mais predominantes quando aplicada na fase aguda das lesões. 
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CARRAPATOS EM BOVINOS DE FAZENDA NO CERRADO: ESPÉCIES E 

DISTRIBUIÇÃO SAZONAL  

Maia, R. C ¹; Siqueira, S. M¹;  Szabó, M. P. J¹ 

¹Universidade Federal de Uberlândia 

 

Carrapatos são ectoparasitos importantes para saúde pública e sanidade animal. Em vista disso o trabalho 

avaliou: infestação, espécies e número de gerações de Rhipicephalus microplus em bovinos de uma fazenda 

em Uberlândia- MG. Foram avaliados 10 bovinos além de áreas de pastagem durante dezenove meses. 

Notamos a presença de duas espécies de carrapatos: R. microplus (24,7 média/carrapatos/animal/mês) 

e Amblyomma sculptum (1,9 média/carrapatos/animal/mês). Observamos quatro picos de infestação de R. 

microplus: outubro, fevereiro, maio e agosto. Foram encontrados em áreas próximas da mata (i) R. 

microplus: um bolo de larvas em outubro de 2015, quatro em setembro de 2016, dois em março e um em 

abril de 2017 e (ii) A. sculptum: cinco adultos em março, três em abril e dois em maio de 2016, além de 

quatro ninfas em julho e seis em setembro de 2016; em áreas distantes da mata: (i) três bolos de larva em 

outubro de 2015, três em abril, um em julho, um em dezembro de 2016 e um em abril de 2017 e (ii) um 

bolo de larvas em novembro de 2015, dois em abril e um em dezembro de 2016 e um em abril de 2017; 

cinco ninfas em outubro, uma em novembro de 2015 e três em julho de 2016 e dois adultos em fevereiro 

de 2016. Os picos de R. microplus reforçam a ideia de várias gerações anuais e a presença de A. sculptum 

deve ser motivo de preocupação, visto que estão envolvidos na transmissão de patógenos, independente do 

grau de infestação. 
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QUALIDADE DA CASCA DE OVOS DE GALINHAS POEDEIRAS TRATADAS 

COM DIFERENTES TIPOS DE PROMOTORES DE EFICIÊNCIA  

ALIMENTAR 

 

Alves, R.L.O.R. 1; *Silva, V. L.2 Girão, L.V.C.3; Fernandes, E.A.4, Litz, F.H.4 

¹ Médico veterinário – FAMEV/UFU; 2* Graduando em Zootecnia FAMEV UFU; 3 

Professor FAMEV UFU; 4AVIEX, FAMEV/UFU;  

 

Resumo: o uso de promotores de eficiência produtiva em galinhas poedeiras não é uma prática comum, 

todavia vem sendo testado por algumas empresas de produção de ovos para consumo. O experimento visou 

comparar ração produzida sem a adição de promotor de eficiência alimentar com ração adicionada de 

produtos comumente usados na criação de aves, avaliando a qualidade da casca dos ovos. O experimento 

foi conduzido na FAMEV. Foram utilizadas 54 galinhas poedeiras da linhagem Dekalb White, com 122 

semanas de idade, pós muda forçada. O trabalho foi realizado em DIC, composto por 3 tratamentos com 6 

repetições e 3 animais cada. Os tratamentos foram: A) controle- ração postura sem aditivo; B) controle 

positivo- ração postura + Halquinol (50 g/ton); C) grupo tratamento- ração postura + Enramicina 10 ppm 

(120 g/ton).  As rações foram formuladas à base dos ingredientes: milho, farelo de soja, óleo degomado de 

soja, calcário calcítico, fosfato bicálcico, sal (NaCl), premix vitamínico/mineral e os aditivos em teste. Para 

as análises foi realizada uma coleta de 108 ovos (36 ovos de cada tratamento). As variáveis analisadas nos 

testes foram: qualidade da casca dos ovos, gravidade específica, espessura média da casca e matéria 

mineral; e determinação dos índices de albúmen, gema e Unidades Haugh. Os resultados foram submetidos 

à análise de variância ANOVA (P<0,05) e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de significância, 

pelo programa estatístico (SAS, 2008). O uso de diferentes promotores de eficiência promoveu alterações 

em algumas variaveis de qualidade de casca de ovo. 
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INFLUENCIA DE ADUBAÇÃO SILICATADA NA RESISTÊNCIA A 

PENETRAÇÃO DE UM LATOSSOLO  

 S.V.N. FERNANDES¹, G.F. CORRÊA¹, L.P. MENEGAZZO¹.G.H. 

KORNDORFER¹, E.N.BORGES¹, G.H.KORNDORFER¹, H.S. PEREIRA¹.  

1 Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Uberlândia, 38408-100, 

Uberlândia, Brasil.  

 
O desenvolvimento e sucesso das culturas depende do correto manejo do solo. Uma alternativa que vem 

sendo utilizada é o aproveitamento de escórias de siderúrgicas, tais como o Silicato de Cálcio (CaSiO3) e 

Silicato de magnésio (MgSiO3). Este material possui baixo custo, disponibilidade lenta e baixo potencial 

de contaminação ambiental. O uso do silício na agricultura diante de todos os usos, contribui na estruturação 

do solo, na reação da solução do solo e fixando as argilas dispersivas em água de modo a evitar que ocorra 

percolação de argila no perfil e aumento de densidade do solo por acúmulo de argila em subsuperfícies. 

Caso os fatos citados sejam negligenciados estes afetarão a produção agrícola, impactando diretamente o 

produtor rural. Diante das informações, verificam-se a necessidade de estudos sobre as propriedades físicas 

do solo utilizando adubações silicatadas, de modo a poder buscar subsídios que sustentem a recomendação 

desse resíduo na agricultura. No período de dois anos após a aplicação, sob diferentes usos e profundidades 

de 0 a 30 cm, 30 a 60 cm e de 60 a 90cm, os dados do penetrógrafo não indicaram diferença significativa 

da influência da adubação silicatada na resistência a penetração de um Latossolo. Para melhor verificação 

do uso de silicatos nos atributos físicos do solo é necessário aumentar o intervalo entre as análises. 
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AVALIAÇÃO ELETROQUÍMICA DA IMOBILIZAÇÃO DO ANTICORPO 

ESPECIFICO PARA O CÂNCER DO OVÁRIO  

 
Barbara D. Cunha(1,*), Lívia M. Alves(2), João M. Madurro (3), Ana G. Brito-Madurro (2) 
1Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 

Brasil 
2Instituto de Genética e bioquímica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 

Brasil 
3 Instituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil 

(* barbarad.cunha@gmail.com) 

 
As pesquisas mais recentes na química de materiais aplicados a novas tecnologias concentram-se na 

performance de dispositivos de baixo custo, flexíveis e miniaturizados para a aplicação rápida e próxima 

ao paciente. Os polímeros são bons materiais usados na construção de sensores, por aumentarem a área 

superficial, serem bons condutores elétricos, possuir um processamento simples e atuar como sensibilizador 

de superfície visando melhor imobilização da sonda. A neoplasia do ovário é o sexto câncer ginecológico 

mais comum e a quarta principal causa de doenças malignas entre mulheres. Devido à falta de testes de 

diagnóstico adequados muitos casos são diagnosticados em estágios avançados, o que explica a elevada 

mortalidade. O marcador tumoral CA125 presente na corrente sanguínea é o principal marcador aprovado 

para diagnosticar e monitorar a progressão da doença e a resposta ao tratamento. Sendo assim, o objetivo 

desse trabalho foi comparar duas plataformas para imobilização de anticorpos específicos para o câncer de 

ovário (anti-CA125), visando o futuro desenvolvimento de um biossensor para o seu diagnóstico molecular, 

usando eletrodos de grafite descobertos ou modificados com ácido poli(3-hidroxibenzóico) [poli(3-HBA)]. 

Após a imobilização do anticorpo observou-se um aumento nos valores de corrente de pico de cerca de 1,2 

vezes para os eletrodos de grafite descobertos e cerca de 1,7 vezes para os eletrodos modificados com poli 

(3-HBA). 
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EFEITO DA OXIGENAÇÃO HIPERBÁRICA NO PROCESSO DE 

REPARO ÓSSEO EM RATOS DIABÉTICOS  

Linhares, CRB¹. & Dechichi, P². 

¹Faculdade de Odontologia; ²Instituto de Ciências Biomédicas 

 

A diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica que se caracteriza por hiperglicemia. A hiperglicemia 

crônica compromete o metabolismo, a estrutura e o reparo ósseo. O presente estudo avaliou os efeitos da 

Oxigenação Hiperbárica (OH) no reparo ósseo e na quantidade de mastócitos em lesão de fêmur em ratos 

diabéticos. Foram divididos 32 animais em quatro grupos (n=8): Controle (C); Controle + OH (CH); 

Diabetes (D) e Diabetes + OH (DH). Nos animais do grupo D e DH foi induzido DM por injeção intravenosa 

de estreptozotocina. Após 30 dias, foram realizados defeitos ósseos nos fêmures e os grupos CH e DH 

foram submetidos diariamente à OH. Após 7 dias, os animais foram sacrificados, os fêmures removidos, 

desmineralizados e processados para inclusão em parafina. Na área da lesão foi avaliada o processo de 

reparo e foram quantificados: neoformação óssea e mastócitos. A análise histomorfométrica mostrou que o 

grupo D apresentou a menor porcentagem de matriz óssea neoformada, sendo significativamente menor 

que os grupos C e DH, e o grupo DH, apresentou porcentagem de matriz significativamente maior que o 

grupo D. O grupo CH apresentou quantidade de mastócitos significativamente maior que os grupos C e 

DH. Este estudo mostrou que a oxigenação hiperbárica melhora o reparo ósseo em animais diabéticos e 

aumenta a quantidade de mastócitos em animais normoglicêmicos. 
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BIOMONITORAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI, MG, DEVIDO AO 

LANÇAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS. 

 

Camilla Oliveira Rezende1. Carine de Mendonça Francisco2. Eveline Cintra Aparecida Smanio3. Sandra 

Morelli4. Sueli Moura Bertolino5. 

1Graduanda em Engenharia Ambiental pelo Instituto de Ciências Agrárias, UFU, Avenida Amazonas, 

Bloco 2E. Uberlândia, MG. camillameioambiente@gmail.com.  2Doutoranda em Genética e Bioquímica 

pelo Instituto de Genética e Bioquímica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Avenida Pará, 

1720. Uberlândia, MG; carinemendonca.bio@gmail.com. 3Graduanda em Engenharia Ambiental pelo 

Instituto de Ciências Agrárias, UFU. Avenida Amazonas, Bloco 2E. Uberlândia, MG; 

evelinecintra82@hotmail.com. 4Docente do Instituto de Genética e Bioquímica, UFU. Avenida Pará, 

1720. Uberlândia MG. morelli@ufu.br. 5Docente do Instituto de Ciências Agrárias, UFU, Avenida 

Amazonas, Bloco 2E. Uberlândia, MG. suelibertolino@iciag.ufu.br. 

 
O homem é parte integrante do meio ambiente, no entanto, suas ações, muitas vezes, causam impactos 

prejudiciais ao meio ambiente, e consequências à própria saúde humana pela utilização intensa e 

exploratória dos recursos naturais. O biomonitoramento é uma ferramenta de avaliação da qualidade 

ambiental dentro de uma escala espacial e temporal definida (LIMA, 2000), no monitoramento físico-

químico aborda-se a qualidade e quantidade de fatores, podendo-se eventualmente inferir-se sobre seus 

efeitos biológicos. Este estudo avaliou os indicadores de qualidade físico-químico das águas, no município 

de Araguari – Minas Gerais, observando que há contaminação aquática devido ao lançamento de águas 

residuárias. Visto que, o município possui um curso d’água, córrego Brejo Alegre, que recebe esgoto sem 

tratamento, e que possui empresas de abate em sua proximidade. Esse córrego deságua no rio Jordão 

próximo ao município, utilizado em alguns casos na irrigação, para certas agriculturas, que por sua vez 

desagua no rio Paranaíba, rio com grande número de pescadores. O teste do micronúcleo, mostrou-se um 

teste rápido e prático para o monitoramento da poluição do ambiente aquático. Metais pesados foram 

encontrados nos dois pontos analisados, o que evidencia a presença de substâncias poluentes genotóxicas. 

Observando a frequência de micronúcleos, é possível concluir que há lançamento pontual destas substâncias 

em quantidades mais significativas próximo ao Ponto 1, visto que o Ponto 2 está localizado a montante, 

comprovando a toxicidade da concentração de poluentes no ponto a jusante - P1, sendo assim as analises 

realizadas demonstram a gravidade do impacto gerado na sub-bacia do Rio Jordão. Bolsa: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AÇÕES MULTIPLICADORAS DO CONHECIMENTO SOBRE POSSE 

RESPONSÁVEL E ZOONOSES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA 

ESCOLA PÚBLICA DE UBERLÂNDIA-MG 

Carolina de Oliveira Soares¹, Sydnei Magno da Silva.² & Camila Nogueira de Faria¹. 

¹Faculdade de Medicina Veterinária; ²Instituto de Ciências Biomédicas 

 

Cães e gatos errantes representam um problema de saúde pública, pois podem ser acometidos por diferentes 

agentes causadores de doenças infecciosas, que também podem ser transmitidos para os humanos 

(zoonoses), como a leishmaniose visceral (LV) e a toxoplasmose, além da possibilidade de causarem 

acidentes de transito e mordidas. Ações que possam conscientizar a população sobre a importância da posse 

responsável de animais domésticos são importantes para tentar minimizar eventuais problemas relacionados 

a esse assunto. Este trabalho teve como objetivo avaliar o nível de conhecimento de alunos do 6º e 7º ano 

do ensino fundamental, de uma escola pública de Uberlândia-MG, em relação aos temas: posse responsável, 

LV e toxoplasmose, antes e após a promoção de ações educativas abordando estes conteúdos. Inicialmente 

foi aplicado um pré-questionário sobre cada tópico. Nove dias após a aplicação do pré-questionário, foi 

realizada uma palestra sobre os temas, e 21 dias após a palestra foi aplicado o mesmo questionário com 

intuito de avaliar a apropriação do conhecimento obtido durante a atividade. Foi observado um padrão nas 

respostas após a palestra, sendo em sua maioria mais assertivas em relação ao pré-questionário. Observou-

se após a palestra educativa, um aumento (19,13%) no numero de alunos que passaram a reconhecer a 

importância da castração e um aumento na quantidade de alunos que citaram conhecer a LV (40%) e a 

toxoplasmose (5%). As ações educativas, como a utilização de palestras podem ser ferramentas importantes 

na divulgação de informações e na complementação da construção de conhecimento favorecendo sua 

disseminação.  
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ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DE MÚSCULOS DO CORE EM 

EXERCÍCIOS ABDOMINAIS COM E SEM A UTILIZAÇÃO DO APARELHO 5 

MINUTES SHAPER 

 
Fabrício H. de O. Silva¹,  Frederico B. Lizardo¹. 

¹Laboratório de Eletromiografia Cinesiológica do Instituto de Ciências Biomédicas 

(LABEC/ICBIM) 

 
Os exercícios abdominais são realizados visando à prevenção e/ou reabilitação de dores na região lombar, 

a melhoria do rendimento atlético, aumento da resistência e força do tronco durante o desempenho das 

atividades da vida. Objetivou-se analisar e comparar a atividade eletromiográfica dos músculos Reto do 

Abdome (parte superior [RAS] e parte inferior [RAI]), Oblíquo Externo do Abdome (OE), Eretor da 

Espinha (EE) e Reto Femoral (RF) durante a execução do exercício abdominal tradicional e com utilização 

do aparelho 5 minutes shaper. A amostra foi composta por 14 voluntários, do sexo masculino, fisicamente 

ativos, com idade de 23,65 + 4,49 anos, massa corporal 69,94 + 8,12 kg, Percentual de Gordura Corporal 

14,26 + 3,56 %. Os dados eletromiográficos foram coletados durante cinco repetições em cada exercício 

abdominal (tradicional; 5 minutes shaper nível iniciante; intermediário; avançado e extreme). Foram 

utilizados eletrodos de superfície diferenciais simples para captação do sinal eletromiográfico que foi 

quantificado pela Raiz Quadrada da Média e normalizado (RMSn) pela contração isométrica voluntária 

máxima. Os principais resultados demonstraram que a atividade eletromiográfica dos músculos abdominais 

foi significativamente maior ou similar no exercício tradicional em comparação ao aparelho, entretanto, a 

atividade do músculo RF no aparelho foi significativamente maior em relação ao exercício tradicional. 

Conclui-se que o exercício abdominal tradicional prioriza o recrutamento dos músculos abdominais 

minimizando a atividade dos músculos flexores da coxa, tornando-se um fator importante para sua escolha, 

em comparação ao aparelho, principalmente para pessoas que tenham musculatura abdominal fraca e/ou 

problemas na região lombar da coluna vertebral. 
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IMPACTOS RENAIS DO CONSUMO DE UMA DIETA HIPERLIPÍDICA 

DURANTE A GESTAÇÃO PARA A PROLE DE RATAS WISTAR  

 

SILVA, J. F.1; PRADO, H. S.1, OLIVEIRA, F.B.¹; FERNANDES, E. A.2, BOTELHO, F. V.3; 

FERREIRA-NETO, M. L.1 ; BALBI, A. P. C.¹ 

¹Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM/UFU); ²Instituto de Genética e Bioquímica 

(INGEB/UFU); ³Faculdade de Medicina Veterinária (FAMEV/UFU). 

 

 Estudos evidenciam que o excesso de peso durante a gestação provoque prejuízos para a prole, 

podendo resultar em doenças na vida adulta. O objetivo deste estudo foi investigar as repercussões renais 

do consumo de dieta hiperlipídica durante a gestação e lactação para os filhotes de ratas Wistar. As ratas 

grávidas foram divididas em: GN (grupo controle: dieta normolipídica – 3,5% de lipídeos) e GH (grupo 

experimental: dieta hiperlipídica – 29% de lipídeos). Parâmetros maternos avaliados: consumo de ração, 

peso corporal e glicemia. Parâmetros avaliados nos filhotes adultos de 90 dias: peso, morfometria renal 

(áreas do corpúsculo renal, tufo glomerular e espaço capsular), Excreção Urinária de Proteína (EUP), Taxa 

de Filtração Glomerular (TFG), Colesterol total (CT), Triglicerídeos (TG) e Pressão Arterial Sistólica 

(PAS). Não houve diferença entre os grupos para o consumo de ração, peso corporal e glicemia maternos. 

Não houve diferença no ganho de peso corporal entre os filhotes de diferentes idades. Os filhotes adultos 

do GH apresentaram aumento da glicemia em relação ao GN; os níveis plasmáticos de CT e TG não foram 

diferentes entre os grupos, mas houve uma tendência a aumento de TG em GH comparado a GN. Embora 

as análises morfométricas e a EUP não tenham sido diferentes entre os grupos, a TFG foi significativamente 

reduzida e a PAS aumentada em GH quando comparado a GN. Portanto, observou-se que o consumo 

aumentado de lipídeos durante a gestação foi responsável por aumento de glicemia, redução da TFG e 

aumento da PAS da prole de ratas Wistar na vida adulta. 
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REGULAÇÃO NEURAL DA PRESSÃO ARTERIAL: RESPOSTAS 

CARDIOVASCULARES EM RATOS SUBMETIDOS À INGESTÃO DIÁRIA DE 

FRUTOSE. 

Fagundes, L. R. F. 

Instituto de Ciências Biomédicas 

 

Distúrbios nos níveis de glicose sanguínea e distúrbios lipídicos são algumas 

características da Síndrome Metabólica, que, por sua vez, são considerados problemas de 

saúde pública, possuindo incidência mundial crescente. Tendo em conta essas patologias, 

a hipertensão é a mais frequente na população em geral. Respostas cardiovasculares estão 

integradas em níveis diferentes do sistema nervoso central. A 

ativação angiotensinérgica e colinérgica central, modula a atividade simpática e aumenta 

a Pressão Arterial Média (PAM). No presente estudo, investigamos as respostas pressoras 

produzidas pela injeção intracerebroventricular de Angiotensina II (ANG II) ou Carbacol 

(CARB - agonista colinérgico) em ratos Wistar tratados cronicamente com frutose 20% 

(após desmame) ou água. Após 2 

meses de tratamento, os ratos foram anestesiados para uma cirurgia de implante de cânula 

no Ventrículo Lateral (VL). Uma semana após, uma nova cirurgia foi feita para canulação 

da artéria e veia femoral. Os registros dos parâmetros cardiovasculares foram feitos em 

ratos não anestesiados, 24 horas após canulação.  O tratamento com frutose 20 % produziu 

acúmulo de tecido adiposo epididimal e perirenal. Ademais, esse tratamento 

potencializou as respostas pressoras da ANG II e do CARB injetadas no VL quando 

comparadas com as respostas pressoras produzidas nos ratos tratados com água. Injeção 

de CARB no VL dos ratos tratados com frutose 20 % produziu taquicardia. As respostas 

de ativação do barorreflexo e quimiorreflexo não foram modificadas pelo tratamento com 

frutose 20 %. Os resultados mostraram que o tratamento crônico com frutose 20 %, 

potencializou as respostas pressoras da ativação angiotensinérgica e colinérgica central. 
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MECANISMOS FUNCIONAIS ENVOLVIDOS DA HIPOSALIVAÇÃO 

  

   Ferreira, M.1, Coelho, LMD2, Aguiar, EMG. 3, Goulart, LR2, Cardoso-Sousa, L3, Sabino-

Silva, R.3  

FOUFU1, INGEB2,ICBIM3 

 

Indivíduos asmáticos apresentam risco elevado de desenvolvimento de doenças orais em comparação 

indivíduos não-asmáticos. No entanto, ainda não está estabelecido se o aumento da frequência e da 

severidade das doenças orais nos asmáticos está mais associado à doença ou aos efeitos colaterais da 

farmacoterapia utilizada para seu controle. As complicações podem estar relacionadas a alteração da 

composição das glândulas salivares, o que pode comprometer a secreção salivar. O presente trabalho visa 

avaliar o perfil glandular por meio da espectroscopia RAMAN para analise da composição de carboidratos, 

glicose, amido, lipídeos, proteínas, fosfolipídios, colágeno e bases de DNA/RNA em animais asmáticos 

comparado a não asmáticos. Foram utilizados animais (n=6) Não-Asmáticos tratados com salina (SAL) e 

Asmáticos (OVA). A asma foi induzida através da sensibilização por Ovalbumina e Hidróxido de Alumínio 

– AL (OH)3 (s.c.), nos dias 0, 7 e 14. Nos dias 21, 22 e 23, os animais OVA receberam desafio antigênico 

com Ovalbumina intranasal. Após 48h do último desafio, os animais foram anestesiados para remoção da 

glândula submandibular. Além disso, foi realizada análise do perfil de acinos e ductos por análise 

histológica (HE). CEUA: 144/16. Os animais asmáticos apresentaram redução da presença de ácinos e 

aumento de ductos em comparação aos SAL. Animais asmáticos OVA apresentam redução de carboidratos, 

glicose, amida I, colágeno, fosfolipídios, lipídeos, e proteínas em relação aos SAL. Desta forma, percebe-

se que a asma pode promover alterações na composição da glândula submandibular, o que pode estar 

relacionado com as alterações orais descritas nesta população. 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA METODOLOGIA FLIPPED 

CLASSROOM EM HISTOLOGIA, BIOLOGIA CELULAR E EMBRIOLOGIA.  

 

Paloma Soares de Castro¹. Letícia de Souza Castro Filice ². 

¹INGEB; ²FAMED 

 
      Uma geração partilha experiências que resultam em características e preferências comuns ao grupo, o 

que repercute na maneira como esses se relacionam com o mundo e, principalmente, com a informação. A 

maior velocidade de produção de conhecimento e a fruição tecnológica vivenciados nas últimas décadas 

exige adaptações nos métodos de ensino. Assim, o projeto “Produção de Material didático para metodologia 

Flipped Classroom em Histologia, Biologia Celular e Embriologia” busca atender às necessidades de 

aprendizagem das novas gerações no contexto de educação médica. 

      A metodologia foi aplicada com a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem Edmodo, que foi 

escolhido por ser gratuito e por possibilitar a hipertextualidade. Foi disponibilizado aos alunos materiais 

pré-aula, da aula e pós-aula, com emprego de diferentes recursos educacionais como fotos, textos, slides, 

questionários e vídeos. Para isso, um grupo da disciplina foi criado e o código de acesso a ele foi concedido 

aos alunos. No Edmodo o discente pôde, com flexibilidade de horário e local, realizar os momentos de pré-

aula – primeiro contato, incentivador, com conceitos básicos do tema – e de pós-aula – a fim de fixação de 

conteúdo e aprofundamento.  

      O estudante ocupa posição central na formação médica, sendo o principal responsável por seu contínuo 

aprendizado, que não se restringe a graduação. Para esse fim, é vital o domínio sobre a auto-aprendizagem. 

O método sala de aula invertida fomenta, por meio do uso de mídias digitais, o desenvolvimento dessa 

habilidade, bem como a construção do conhecimento médico básico.  

 

BOLSA: PBG Diren UFU CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMILARIDADE GENÉTICA DE Campylobacter jejuni ISOLADAS DE 

CARCAÇAS DE FRANGOS  

 

Peres, P.A.B.M¹. & Rossi, D.A¹. 

¹Universidade Federal de Uberlândia 

 

Os métodos de tipagem bacteriana permitem a caracterização e discriminação de estirpes de diferentes 

microrganismos, auxiliando na determinação de origens comuns entre os diferentes isolados. A 

campilobacteriose uma DTA (Doença transmitida por alimentos), é um problema na avicultura e também 

na saúde pública, gerando elevado impacto econômico com a perda de produtividade e custos para o sistema 

de saúde pública. Foram avaliadas 20 estirpes de Campylobacter jejuni isoladas de caracaças de frangos, 

pelo método de PFGE (Pulsed-Field Gel Electrophoresis) com o objetivo de avaliar a similaridade genética 

das diferentes cepas isoladas das carcaças recolhidas. Foram identificados 14 pulsotipos, sendo um grupo 

composto por 3 cepas diferentes com similaridade superior à 80% e um grupo clonal composto por duas 

cepas, em duas cepas analisadas não foi possivel a obtenção do perfil genético pela possível degradação do 

DNA. A data remota de isolamento dos diferentes isolados pertencentes ao cluster identificado, indica uma 

possível persistência do patógeno na indústria. Os estudos de genótipos de patógenos realizados atualmente 

demonstram a grande capacidade das cepas, de adaptarem-se ao ambiente, sobrevivendo as diferentes 

condições ambientais e auxiliam os estudos epidemiológicos, na detecção de falhas nos processos de 

higienização. Esses estudos auxiliam no entedimento da propagação desses patórgenos na indústria e no 

ambiente, além de auxiliar no desenvolvimento de medidas de biosseguridade que garantam a segurança 

alimentar.   
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ESTUDO in silico DE ENZIMAS DEUBIQUITINADORAS EM Aspergillus 

fumigatus: ASPECTOS MOLECULARES E FUNCIONAIS  

Gomes, S.A. 1; Macêdo, P.V. 1; Viana, J.S. 1; Gomes, M.S. 1; Morais, E.R. 1 

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

Patos de Minas. 

 

Aspergillus fumigatus é um fungo saprófita e oportunista responsável por 90% dos casos de aspergilose 

invasiva pulmonar, a qual possui elevadas taxas de mortalidade, principalmente em indivíduos 

imunocomprometidos e mesmo após a administração de antifúngicos. O sistema Ubiquitina-Proteassoma 

(UPS), ainda não caracterizado neste patógeno, em células eucariontes corresponde ao principal mecanismo 

de proteólise intracelular. Entretanto, para que as proteínas sejam degradadas via UPS, precisam sofrer uma 

modificação pós-traducional chamada ubiquitinação, a qual exerce papel em muitos processos biológicos. 

O UPS, também conta com as enzimas deubiquitinadoras (DUBs) que podem ser classificadas em duas 

famílias, UBPs (Ubiquitin-specific processing proteases) e UCHs (Ubiquitin C-terminal hydrolases). Com 

o intuito de ampliar o conhecimento sobre o UPS relacionado à virulência e infecção fúngicas, o objetivo 

deste estudo foi analisar in silico duas DUBS (Ubp1 e Ubp2) do fungo A. fumigatus. Realizou-se análises 

de bioinformática para os genes dessas enzimas com a utilização de bancos de dados e programas de 

bioinformática. As análises das sequências das DUBs Ubp1 e Ubp2 permitiram a identificação de um 

domínio altamente conservado entre seus ortólogos específicos, o UCH Ubiquitin carboxyl-terminal 

hydrolases (PF00443), onde se encontra o sitio ativo dessas proteínas. As árvores filogenéticas construídas 

sugerem uma conservação estrutural e funcional entre os organismos analisados, em ambas. A partir destas 

análises, é possível concluir que o UPS está presente em A. fumigatus e que deve ser estudado mais a fundo 

para a seleção de potenciais novos alvos para fármacos.  
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Plataforma de detecção de marcador de risco cardiovascular em soro 
 

S. H. D. Ribeiro (1,*), L. M. Alves (1) , L. O. Resende (2), J. M. Madurro (1)  e  

A. G. B. Madurro (1) 
 

1 Universidade Federal de Uberlândia, Av. João Naves de Ávila, 2121 - Uberlândia - MG - 

Brasil  
2 Universidade Federal do Triângulo Mineiro, R. Frei Paulino, 30 - Uberaba - MG - Brasil  
 

As doenças cardiovasculares correspondem a principal causa de óbitos no mundo. Dentre essas doenças, 

aquelas associadas à aterosclerose, tornam-se destaque frente a sua ação, podendo ser expressa 

principalmente por infarto do miocárdio, doença cerebrovascular e/ou morte súbita. A proteína C reativa 

(CRP) é um importante marcador de risco cardiovascular devido a sua associação e contribuição no evento 

aterosclerótico. O prognóstico e o diagnóstico da aterosclerose são de extrema importância para se evitar 

complicações. Assim, os biossensores são alternativas em potencial, principalmente pelo baixo custo, 

rapidez, precisão, especificidade e portabilidade no diagnóstico desta enfermidade. O objetivo deste 

trabalho foi o desenvolvimento de uma plataforma para detecção eletroquímica da CRP em soro, de 

pacientes com doença aterosclerótica. Para isso, eletrodos de grafite foram funcionalizados com poli-3-

hidroxifenilacético e usados como matrizes para a sensibilização com a  sonda anti-CRP. Em seguida, 

houve a adição de soro positivo e negativo para doença aterosclerótica. As técnicas eletroquímicas e de 

análise morfológica foram utilizadas para sondagem das modificações na superfície até a detecção do alvo 

(CRP). Os resultados obtidos apontam a discriminação da presença e ausência do alvo em soro sobre a 

plataforma funcionalizada. Além disso, contribuem na produção de uma plataforma promissora para o 

desenvolvimento de dispositivos de prognóstico e diagnóstico de risco cardiovascular. 
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Divulgação Científica através de vídeo acerca de cartilha na área de imunização. 

MENDONCA, Shyrlene Rodrigues da Silva. & SOPELETE, Mônica Camargo.  

FAUED; ICBIM 

 

O presente trabalho de divulgação científica através de vídeo tem o objetivo de produzir, publicar e divulgar 

vídeos acerca de conteúdo presente na “Cartilha de Vacinas: para quem quer mesmo saber das coisas” e 

Imunologia em mídias e redes sociais, como Facebook, Blog e Youtube. Especificamente, o presente 

trabalho pretende produzir pelo menos três vídeos informativos com emprego de técnicas de stop motion, 

sem o prejuízo de utilização de qualquer outra. Cada um dos vídeos, o primeiro, que é intitulado “A 

importância das vacinas”, o segundo, “O que acontece em nosso corpo quando somos vacinados?” e o 

terceiro, “O Sistema Sanguíneo ABO”, cada um abrangerá um aspecto diferente do sistema imunológicos 

no corpo humano. Todas as informações presentes nos vídeos serão retiradas dos capítulos da “Cartilha de 

vacinas e imunologia” que também será produzida pelos autores dos vídeos, indicando assim que um 

material (os vídeos) complementará as informações presentes no outro (a cartilha). Os vídeos foram 

publicados em redes sociais como YouTube, Facebook e no blog dedicado do presente projeto, sendo que 

tal blog terá o objetivo de hospedar e divulgar os links para acesso ao vídeos produzidos, além de 

disponibilizar os arquivos de vídeos para download dos os usuários. O meio escolhido para tal divulgação 

é a internet que, através de ferramentas como redes sociais, é atualmente o meio de informação mais 

utilizado pela população em geral, sendo que diariamente as pessoas acessam tal meio para se informar, 

educar e socializar, visando assim abranger o maior número de pessoas. 

BOLSA: Fapemig  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO 

DE PARTÍCULAS (DTP) NO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO DE ÁGUA COM 

COR ELEVADA 

SILVA, A. F. T.¹ & OLIVEIRA, A. L.² 

¹Instituto de Ciências Agrárias; ²Faculdade de Engenharia Civil 

 

Este trabalho apresenta a avaliação do processo de floculação por acompanhamento contínuo da formação 

dos flocos em um Jar Test através da obtenção de imagens dos flocos para estudos da Distribuição Total de 

Partículas (DTP) em diferentes Gradientes Médios de Velocidade de Floculação (Gf) e Tempos de 

Floculação (Tf). A água de estudo foi preparada com cor aparente de 100 uH com utilização de ácido húmico 

comercial. O processo de floculação foi conduzido em equipamento de Jartest utilizando-se sulfato de 

alumínio, ácido sulfúrico e hidróxido de alumínio. Na primeira parte, com base no diagrama de coagulação 

com velocidade de sedimentação de 1 cm/min, selecionou-se um ponto cujo mecanismo predominante foi 

o de varredura, com 89% de remoção de cor aparente, dosagem de coagulante de 9,5 mg/L e pH de 6,18. 

Na segunda parte, capturou-se 40 imagens para diferentes Gf e Tf. Na terceira parte, utilizou-se o software 

livre Image J para tratamento das imagens para determinação das características dos flocos. E na quarta 

parte, trabalhou-se com os dados de DTP obtidos da fase anterior. Com o aumento do Gf, em função do 

aumento das taxas de cisalhamento dos flocos, há formação de flocos de menores tamanhos; em 

contrapartida, a menores Gf, houve um deslocamento para o sentido de maiores flocos, neste caso, com 

grande concentração de flocos com tamanhos intermediários. Observou-se um equilíbrio da taxa de 

formação e ruptura dos flocos ao longo do tempo de floculação, podendo verificar que o patamar de 

estabilização foi alcançado. 

BOLSA: CNPq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE NUMÉRICO-COMPUTACIONAL DA LIGAÇÃO BLOCO-ESTACA 

METÁLICA  

Silva, A. P. de O.¹ & Delalibera, R. G.¹ 

¹Faculdade de Engenharia Civil – Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa 

Mônica 

 

Este trabalho analisou e discutiu a ligação bloco-estaca metálica por meio da simulação numérica de quatro 

modelos de blocos sobre seis estacas submetidos à ação de força vertical centrada, com dois pilares de seção 

L. Para tanto, variou-se o comprimento de embutimento da estaca, bem como a utilização de chapas de base 

junto ao topo das estacas. Na simulação numérica, utilizou-se a ferrmenta computacional ANSYS para 

modelagem tridimensional por meio do método dos elementos finitos, levando em consideração a 

fissuração do concreto e o comportamento plástico das barras de aço da armadura. A análise numérica 

possibilitou investigar o fluxo de tensões principais de compressão e tração nos modelos, e constataram-se 

diferenças na transmissão de forças para os blocos em função das variáveis investigadas nesse trabalho, o 

que não é considerado no modelo mais difundido para dimensionamento de blocos sobre estacas, chamada 

de Modelo de Bielas e Tirantes. A partir dos resultados obtidos foi proposta a ligação bloco-estaca metálica 

mais adequada.  
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PROCESSAMENTO DE DADOS ELETROENCEFALOGRÁFICOS DE ALTA 

FREQUÊNCIA 

Destro Filho, J. B.¹ & Araújo, A. C.C. P. S.² 

¹Professor Adjunto da Faculdade de Engenharia Elétrica; ²Estudante de Graduação em 

Engenharia Biomédica. 

 

O eletroencefalograma (EEG) mede a atividade elétrica do cérebro em diferentes locais do córtex cerebral, 

suas principais vantagens sobre as outras técnicas de gravação são a alta resolução temporal e o fato de 

poder ser gravado de forma não invasiva. As oscilações mais conhecidas em eletroencefalografia são ondas 

delta, teta, alfa e beta. Outras faixas de frequência pouco conhecidas em sinais EEG correspondem à gama 

(40 – 80 Hz) e supergama (80 – 110 Hz), as quais são associadas em grande parte com funções de vigília, 

sensorial, atenção e a recuperação de alguns traços da memória. 

Para analisar dados biomédicos, foram usados o MatLab, um software para processamento de sinais onde 

pode-se aplicar métodos matemáticos/estatísticos e a análise da densidade espectral de potência para 

distinção e rastreamento de sinais de interesse e extração de informações e dados relevantes. Este método 

consegue traduzir a atividade cerebral em termos de potência e de frequência. A base fundamental para esta 

análise é a Transformada de Fourier, que produz um conjunto de coeficientes que definem o espectro de 

potência do sinal EEG. A partir do espectro, uma determinada potência de uma banda de frequência pode 

ser encontrada e pode, dentre muitas outras coisas, ser usada para determinar se um ritmo EEG está presente 

ou não no sinal coletado. 

Dentre os objetivos deste projeto estão: formar uma base de dados composta por indivíduos sãos, incluindo 

registros em alta frequência (0 – 100 Hz) e processar os dados obtidos para verificar a porcentagem de 

contribuição de potência. 

BOLSA: PIBIC-CNPq   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE DENSIDADE DE CORRENTES NO MÉTODO DE 

ELETRODIÁLISE PARA REMOÇÃO DE EFLUENTES CONTAMINADOS 

COM CROMO 

Castro, A. L. M.¹,  Lamanes C. S.¹, Resende, M. M. de ¹. 

¹Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Engenharia Química. 

 

São vários os tipos de tratamento de efluentes para a reduzir impactos ambientais. Contudo, quanto 

aos efluentes contendo metais, os métodos de tratamento possuem certas deficiências; em especial, a 

dificuldade de atingir os valores dos limites residuais estabelecidos pela legislação vigente. Desta forma, a 

separação de membranas por eletrodiálise vem sendo uma eficiente alternativa, pois apresenta a vantagem 

de reutilizar a água e as substâncias químicas presentes nos efluentes, diminuindo a demanda de água bruta 

e a quantidade de resíduo. Seu princípio é a remoção de íons de uma solução para outra, através do fluxo 

de íons em membranas iônicas. Este processo é realizado com a aplicação de corrente elétrica entre os 

eletrodos, o cátodo e o ânodo, por meio de uma diferença de potencial. Grandes volumes de efluentes podem 

ser tratados e recuperados por este método. Neste trabalho avaliou-se, apartir de ensaios que variavam a 

densidade de uma corrente no método de eletrodiálise, a ocorrência de polarização por concentração das 

membranas catiônica e aniônica. Para então determinar a melhor densidade de corrente a ser utilizada no 

sistema de eletrodiálise pelo cromo. Avaliou-se também ao final da eletrodiálise, a qualidade do efluente, 

para averiguar se o mesmo estava propício para água de reuso ou água potável. Para tal utilizou-se de 

efluentes sintéticos simulando prováveis composições de efluentes contaminados. A densidade foi definida 

por curvas de polarização nas células . Concluiu-se que a melhor corrente aplicada na unidade de 

eletrodiálise foi 0,03 A, fornecendo densidade de corrente limite de 0,0005 A.cm-2. 
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Estudo de Métodos Computaciosnais para Escoamentos Compressíveis 

 

Santos, A. 

Faculdade de Engenharia Mecânica  

 

No presente trabalho foi realizado o estudo de diferentes métodos para simulações de escoamentos 

compressíveis. Tais escoamentos apresentam certo grau de complexidade, visto que a não utilização dos 

métodos correstos implica em resultados incoerentes. O trabalho foi inicializado com estudo e análise de 

códigos opensource para conhecimento dos métodos apropriados. O primeiro código foi desenvolvido pelo 

professor Dr. Roberto Francisco da Universidade de Brasília, e o segundo foi o código desenvolvido pelo 

professor Katate Masatsuka, ambos os códigos foram estudados e utilizados para realizar simulações. Em 

seguida, foi implementado o algoritmo de Mac-Cormack com base na obra "Computational Fluid 

Dynamics" do autor John D. Anderson Jr. para a solução de escoamentos compressíveis. A primera parte 

desta etapa foi a realização da simulação de escoamento unidimensional através de um bocal convergente-

divergente sem onda de choque. A segunda parte foi a implementação da pseudo dissipação  a fim de 

possibilitar a análise do problema da onda de choque. Por fim, foram realizados simulações no código 

desenvolvido no laboratório de mecânica dos fluidos da UFU. A simulação consistia de um sistema cilindro 

pistão, onde o objetivo era observar as principais variações das propriedades nestes tipos de problemas, 

para então acoplar os algoritmos implementados. 
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DINÂMICO DE UM ROTOR ACOPLADO 

A PALHETAS FLEXÍVEIS 

 

Rende, BRF.¹ & Cavalini Jr, AA². 

¹Faculdade de Engenharia Mecânica 

 

Este trabalho teve como objetivo estudar a influência da presença de uma trinca no comportamento 

dinâmico de palhetas flexíveis acopladas a um rotor. Dessa forma, um modelo contendo um rotor rígido e 

quatro palhetas flexíveis é apresentado. Para representar o rotor foi adotado um modelo massa mola, 

equanto as palhetas flexíveis foram consideradas como vigas de Euler-Bernoulli com uma massa 

concentrada na ponta. Deve-se resaltar que as palhetas foram modeladas com um modelo linear no qual foi 

levado em consideração termos de segunda ordem. As equações do movimento foram obtidas pelo método 

de Newton-Euler-Jourdain. Já a presença da trinca na palheta introduz uma flexibilidade que foi adicionada 

no modelo através de uma mola de torção. A rigidez equivalente da palheta com trinca foi determinada com 

auxílio das equações da linha elástica. Para a resolução das equações do movimento foi empregado o 

método de integração no tempo de Newmark associado com o processo iterativo de Newton-Raphson.Com 

isso foram estudados dois casos, o primeiro com as palhetas saudáveis, isto é, sem trincas, o segundo com 

uma trinca presente em uma das palhetas. As respostas dinâmicas do sistema foram determinadas tanto no 

domínio do tempo quanto da frequência, bem como o diagrama de cascata. Ainda foi realizada uma análise 

da estabilidade do sistema.  
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INFLUÊNCIA DA PROFUNDIDADE DO FURO NOS ESFORÇOS DE CORTE,  

RUGOSIDADE  E AÇÃO DO FLUIDO LUBRIREFIGERANTE NA USINAGEM 

DO  FC 250 

 

Ramos, C.E¹. & Costa,E.S1. 

¹Universidade Federal de Uberlândia 

 

Este trabalho tem como alvo principal avaliar e quantificar de que forma a profundidade do furo 

afeta a força de avanço-Fz e o torque-Mz. Os ensaios consistiram na usinagem de furos não passantes com 

seis profundidades (5, 10, 15, 20, 25 e 32 mm) em uma placa de ferro fundido. Utilizou-se brocas helicoidais 

de aço rápido revestidas com TiAlN com 10 mm de diâmetro. As variáveis de entrada, além da profundidade 

do furo, foram: o sistema lubri-refrigerante (usinagem a seco e com aplicação de fluido de corte em jorro); 

a velocidade de corte (15 e 25 m/min) e o avanço (0,1 e 0,2 mm/volta). A análise dos resultados, utilizando 

como ferramenta estatística “Planejamento de Experimentos (DOE- Design of Experiments) ”, revelou que 

a força de avanço é muito mais sensível à variação dos parâmetros de entrada do que o torque. Uma das 

provas deste fato está na variação do avanço, quando se usinou com 0,2 mm/volta, ao invés de 0,1 mm/volta, 

o Fz aumentou em média 66%, enquanto que o acréscimo em Mz foi de 48%. Outra constatação, o aumento 

da profundidade do furo provoca efeitos crescentes em Fz e Mz, aumentos médios de 91 N (10%) e 0,01 

N.m (2%), respectivamente. Também foi observado que a aplicação de jorro, em média, reduziu Fz e Mz 

em 14% e 2%, respectivamente, em comparação com o corte a seco, porém, para furos com a relação 

comprimento/diâmetro (L/D) maior que 1,5, o sistema jorro perdeu eficiência na redução dos esforços. 
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CARACTERIZAÇÃO DE AGENTES MICROENCAPSULANTES E 

PRODUÇÃO DE MICROCÁPSULAS DE CONÍDIOS DE Trichoderma 

asperellum POR SPRAY DRYER  

Cleiver, J. M. C¹.; Alinne, B. A. C. B¹.; Líbia, D. S¹ & Marta, F. Z¹. 

¹Faculdade de Engenharia Química, Curso de Engenharia de Alimentos 

 

Alternativas eficazes para o controle de pragas na agricultura tem sido estudadas e a utilização de agentes 

biológicos, uma alternativa cada vez mais aceita e estimulada, como o uso do fungo Trichoderma 

asperellum, usado como biocontrole de fitopatógenos. A microencapsulação visa manter ou prolongar a 

estabilidade desse fungo ao longo do tempo. Os agentes encapsulantes analisados foram a maltodextrina 

DE-20, sacarose e soro de leite em pó. Os testes utilizados para a caracterização, na sequência dos materiais 

de parede citados, foram a umidade (4,80 ± 0,20; 3.00 ± 0,08 e 6,15 ± 0,08), solubilidade em água (92,72b 

± 0,48; 99,69a ± 0,18 e 84,16 ± 0,46), atividade de água - Aw – (0,54 ± 0,01; 0,63 ± 0,03 e 0,60 ± 0,00) e 

higroscopicidade (12,75 ± 0,17; 1,80 ± 0,72 e 7,93 ± 0,09). As microcápsulas produzidas na 

microencapsulação por spray drying foram analisadas por testes de umidade (3,92 ± 0,03; 6,04 ± 0,15 e 

4,88 ± 0,09),  Aw (0,37 ± 0,01; 0,31 ± 0,00 e 0,30 ± 0,01), microscopia óptica e porcentagem de conídios 

viáveis - número de unidades formadoras de colônias - (65,73 ± 2,35; 77,76 ± 3,89 e 80,14 ± 2,72). De 

acordo com os resultados dos testes empregados nas microcápsulas, o melhor agente encapsulante foi o 

soro de leite em pó, visto que foi o que apresentou a maior porcentagem de conídios viáveis após ser 

submetido, às mesmas condições,  ao processo de secagem.  
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO DE COMUNICAÇÃO WIRELESS 

ISM PARA SISTEMAS AMI 

 

Euller Moreira de Santana¹. & Alan Petrônio Pinheiro². 

¹ Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, FEELT, UFU – Patos de Minas; 

² Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, FEELT, UFU – Patos de Minas. 

 

A demanda por energia elétrica tem exigido uma grande mudança no sistema elétrico que tem sido 

repensado para ser mais flexível e integrado. Essa integração acontece através da troca (em tempo real) de 

informações do consumidor e do distribuidor. Para isso ser possível é necessária uma rede de medição de 

cargas elétricas integradas usando sensores (sistemas AMI). Os dados destes sensores são enviados a uma 

central local que processa e controla essas informações, posteriormente eles são enviados para a 

distribuidora. Assim há uma grande necessidade de troca de dados desta rede de sensores e a central local. 

A maneira com que esta comunicação é feita é o foco deste trabalho. O objetivo principal é criar uma 

estrutura tecnológica de hardware e software comercialmente disponíveis que, quando  integrados, possam 

constituir uma plataforma base para implementação de uma aplicação AMI. Para isto foi usado a pilha de 

protocolos 6LoWPAN para tentar facilitar a convergência desta rede com a internet. Ao mesmo tempo 

também deverá ser usado os microprocessadores ARM Cortex-M para possibilitar que a tecnologia aqui 

produzida possa ser mais facilmente embarcada nos medidores. 
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Sistema de Posicionamento RFID integrado com PNRD 
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O sistema de posicionamento baseado em identificação por rádio frequência (RFID) possui 

potencial para ser uma ferramenta de definição da posição de itens vinculados individualmente com 

etiquetas eletrônicas (tags). O RFID sofre diversas interferências em função da frequência utilizada. Esse 

trabalho é um estudo do comportamento da interferência do cálculo da distância do RFID em função de 

fontes eletromagnéticas ativas, no caso, motores elétricos. A identificação por RFID se baseia no uso de 

tags passivas, que são fixada em objetos e, posteriormente, energizadas por uma antena captora e 

processadas por um leitor RFID. Com a informação da potência do sinal e um conhecimento da trajetória 

da tag é possível dizer com uma margem de erro qual a posição da mesma. Esse estudo fez uso de uma 

única tag para determinar a potência do sinal de retorno em função da distância ao longo de uma esteira 

seletora de materiais. O inverso da curva da potência é a base do sistema de posicionamento. Para tal é 

necessário a calibração da função, o que envolve um trabalho de coleta de dados, validação estatística e um 

número razoável de repetições. Foi observado a influência da vizinhança sobre o experimento em função 

do motor que movimenta a esteira. Diversas calibrações foram feitas em função da velocidade do motor. 

Através da curva inversa do sinal de potência é possível programar diversos tipos de ações de controle sobre 

a esteira, seja acelerando o motor, acionando atuadores ou ativando outro mecanismo qualquer. 
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