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AUXILIO CRECHE: O PERFIL DAS MÃES DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE UBERLÂNDIA 

 

Bárbara Stefanie Borges Araujo 

Instituto de Ciência Sociais 

Este trabalho visa discutir a situação das graduandas mães na instituição de ensino Universidade Federal 

de Uberlândia, mais precisamente no campus Santa Mônica. Esta discussão abrange desde as dificuldades 

enfrentadas pelas graduandas no que corresponde a conciliação da maternidade com os estudos e, 

principalmente, como a instituição recebe estas alunas no que diz respeito a políticas afirmativas para este 

determinado grupo.  

Por meio deste trabalho busca-se o estudo sobre a própria Universidade e suas formas de apoio às 

graduandas mães, se este auxilio existe e se ele de fato é eficaz. Uma vez comprovado as políticas de 

permanência para as graduandas mães, este estudo buscará avaliar as formas de acessibilidade a este auxílio, 

o conhecimento por parte das alunas mães da sua existência e quais são as pessoas de fato que podem ser 

contempladas por ele, através do estudo de suas resoluções. 

Desta forma, busca-se também investigar quais são as suas pautas para o apoio deste grupo incluindo os 

órgãos competentes DIASE (Divisão de Assistência Estudantil, órgão responsável por avaliar o perfil dos 

estudantes solicitantes de auxílio permanência, e até mesmo o grupo de apoio estudantil DCE(Diretório 

Central dos Estudantes) e se estes têm, como políticas, direcionamentos à estas graduandas, uma vez que, 

o DCE é parte fundamental para a luta de direitos dentro da Universidade e por meio do qual os alunos 

conseguem fazer valer suas reinvindicações 
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ENTRE O SIGNO E OS SIGNIFICADOS: XAMANISMO AMERÍNDIO E 

 O NEO XAMANISMO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. 

 

Érika de Freitas Arvelos.  Marcel Mano 

Instituto de Ciências Sociais 

 

 O tema da pesquisa são os signos e significados que circundam a relação entre o Xamanismo dos 

povos originários e o movimento neoxamânico nos espaços urbanos. Trata-se de uma análise 

interlingual, relativa à passagem de um texto de uma língua para outra (signo) e de um olhar 

intersemiótico, das conversões que estão diretamente ligadas aos significantes. A interpretação 

dos signos linguísticos, que neste estudo são os saberes xamânicos ameríndios, é balizada por 

uma nova codificação não exatamente textual, no que se refere à raiz de seus significados, na sua 

relação com uma nova codificação neoxamânica. Tanto no Xamanismo ameríndio como no 

(neo)xamanismo é eminente o estudo de signos verbais e não verbais que tangenciam o sistema 

de classificação, nos quais se evidencia a formação do inconsciente antes mesmo da codificação 

linguística e seus significantes.  A pesquisa busca se apoiar na história e na observação do campo 

semântico para refletir sobre as mudanças na construção das novas significações do 

(neo)xamanismo. A hipótese da pesquisa parte de um elemento central que baliza toda a análise, 

que o xamanismo ameríndio é um fato social total e o (neo)xamanismo nas sociedades modernas 

é um fato social isolado. Considera-se que essa característica estaria diretamente relacionada à 

cosmovisão construída a partir de modelos de significação distintos (signo, significantes e 

significados). 
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Igreja Cristã Contemporânea de Belo Horizonte: estudo sobre uma igreja 

evangélica inclusiva 

CRUZ, F. L. & SWATOWISKI, Claudia 

Instituto de Ciências Sociais 

 

 

 

 

Muitos LGBTs são marginalizados ou expulsos de suas igrejas por causa da não 

aceitação de sua sexualidade.  A Igreja Cristã Contemporânea, com o seu slogan 

“Levando o amor de Deus a todos, sem preconceitos”, se propõe a ser uma igreja 

inclusiva e está presente em cinco estados do Brasil (MG, SP, BA, RS, RJ). Seu 

fundador, o pastor Marcos Gladstone, publicou dois livros sobre a questão da 

homossexualidade a partir de uma releitura da bíblia, se contrapondo ao 

conservadorismo vivido nos últimos anos. Minha pesquisa, por meio de trabalho 

de campo que consistiu na observação participante, história de vida e entrevistas, 

busca analisar o funcionamento e o público da Igreja Cristã Contemporânea de 

Belo Horizonte, que tem desempenhado importante papel com a questão LGBT. 
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SOB UM OLHAR BIOCULTURAL, UMA ANÁLISE NA ECOVILA TIBÁ – 

SÃO CARLOS/SP 

Alves, Gabriela¹. & Petean, Antônio². & Abdala, Mônica³ 

¹Instituto de Ciências Sociais; ²Instituto de Ciências Sociais; ³Instituto de Ciências 

Sociais 

 

Ao converter os alimentos em mercadorias, a agroindústria alimentar descaracteriza-os enquanto 

retira seus sentidos e elementos naturais e desconsidera seus aspectos sociais, políticos e 

ambientais, a fim de garantir intensa produtividade e consumo. Com seus mecanismos e 

instrumentos modernos associados à construção de uma cultura do mercado, separa a natureza 

dos domínios socioculturais (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2005) e distancia o consumidor 

daquele que cultiva a terra. Assumimos que esse processo de industrialização desconecta os 

comedores de seu universo biocultural (POULAIN, 2004), colocando-os no final da cadeia 

produtiva, ameaçando a soberania e segurança alimentar. A pesquisa propôs-se, assim, a 

identificar um modelo alternativo de produção que reestabeleça o contato entre o comedor e seu 

alimento. Para tanto, foram feitos levantamentos bibliográficos da Socioantropologia da 

Alimentação, dialogando com questionamentos da Agroecologia que fomentam o debate. 

Realizou-se também um estudo de caso com imersão etnográfica que consistiu na observação 

direta e participante, além da aplicação de questionários para apreender o perfil socioeconômico 

e demográfico acompanhada de entrevistas semi-estruturadas com 6 moradores da Ecovila Tibá. 

Entendemos a alimentação como prática associada a representações 

que nos permite compreender como os grupos sociais imprimem ao mundo seus valores e 

sociabilidades. 

Como forma alternativa aos modelos hegemônicos de produção alimentar, os moradores da Tibá 

estabelecem-se nos princípios da Agroecologia, conduzindo seus 

hábitos de forma a consolidar relações harmônicas com a natureza que (re)estabeleçam contato 

com   seu universo biocultural. Reconectam-se, assim, ao alimento e aos aspectos 

intrínsecos a ele, assegurando práticas sustentáveis que frutificam relações e alimentos saudávei

s. 
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Além do que se vê: uma análise sociológica sobre a imigração haitiana em 

Uberlândia 2016-2017 

PEREIRA, Larissa Godoi & VILLEN, Patrícia 

Instituto de Ciências Sociais 

 

Em andamento desde 2016, essa é uma pesquisa individual do Programa de Educação Tutorial de Ciências 

Sociais, orientada pela Professora Draª Patrícia Villen Meirelles Alves, do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade Federal de Uberlândia. O tema surgiu da necessidade do estudo sociológico sobre a situação 

de um subgrupo da migração internacional: imigrantes e refugiados de países periféricos, especialmente 

haitianos, que migram para países “periféricos emergenciais”, como no caso aqui presente, o Brasil. A partir 

de 2010 iniciou o processo de migração em massa de haitianos para o Brasil, transformando-se em um fluxo 

permanente. Desde então, o Estado e várias instituições da sociedade civil têm tomado medidas necessárias 

de apoio. Apesar das crises políticas e socioeconômicas no Brasil nos últimos dois anos, a luta por direitos 

para imigrantes tem realizado algumas conquistas como o novo Estatuto da Imigração. Uberlândia sendo a 

maior cidade da região do Triângulo Mineiro e segunda maior cidade de Minas Gerais, é considerada um 

polo logisticamente privilegiado. Pelo seu atraente mercado de trabalho, passa a ser um destino alternativo 

em relação às grandes capitais do sudeste, como por exemplo São Paulo. Essa pesquisa aborda a 

problemática vivenciada por imigrantes haitianos, residentes em Uberlândia/MG. A pesquisa de campo 

atualmente em percurso, fundamenta-se em entrevistas semi-dirigidas com pessoas que estão na situação 

de refúgio ou imigração, representantes de entidades do terceiro setor e de órgãos públicos. Com os dados 

obtidos, pretende-se verificar os resultados e conclusões acerca do perfil da imigração haitiana em 

Uberlândia.  
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REPUBLICAS ESTUDANTIS DE OURO PRETO:  

O DINAMISMO DA INSTITUIÇÃO E SUA RELAÇÃON COM JOVENS 

MORADORES 

Lívia Maria Borges Nogueira 

Instituto de Ciências Sociais 

 

O trabalho analisa o surgimento das repulicas ouropretanas, que constitui a historia e a cultura da cidade. 

Ouro Preto tornou-se em 1823, capital da Província de Minas Gerais. Mas em 1897 a cidade se encontrava 

em uma crise econômica, transferindo a capital para Belo Horizonte. Em consequência da mudança da 

capital houve o esvaziamento da cidade deixando várias casas desocupadas e durante a mesma época 

ocorreu à criação da Escola de Farmácia (1839) e Escola de Minas (1876), fundando a Universidade Federal 

de Ouro Preto (1969), atraindo jovens para estudar na cidade, e como havia casas ociosas com baixos 

alugueis, os jovens criaram as republicas, como um tipo de moradia estudantil. A republica é pensada 

através da teoria de “instituição total” do autor Erving Goffman, demonstrando a republica como uma 

instituição, mas não total. O objetivo da pesquisa é analisar a formação e a dinâmica das relações sociais 

no interior das republicas ouropretanas. As republicas são estudadas por meio do estudo de campo 

juntamente com revisões bibliográficas, compreendendo as repúblicas, através de sua autogestão, símbolos, 

ritos, celebrações, tradições e sua relação com seus jovens moradores, pois os jovens constroem sua 

identidade a partir de suas experiências, auxiliada pelo vinculo de reconhecimento que pode ser 

influenciada pelas republicas. É necessário ressaltar a importância que o jovem tem para dar continuidade 

à tradição republicana. Pois elas são um dinamismo interdependente do tradicional com o moderno, da 

memória com a cultura que se modifica através dos indivíduos que passam por elas.  

 

BOLSA: PET INSTITUCIONAL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDÚSTRIA DE DEFESA: SUA DINÂMICA E COMPORTAMENTO DOS 

PRINCIPAIS ATORES 

SOUSA, C. H. C.¹. & AVELLAR, A. P. M.². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

Este estudo tem como objetivo compreender o impacto dos choques de demanda sobre a 

dinâmica do setor de defesa, bem como analisar características dos atores da indústria. 

Mais especificamente, como as principais empresas reajem aos choques positivos ou 

negativos. Foi realizada uma observação com base nos conceitos advindos da área de 

Economia Industrial e do modelo ECD, tais como a concentração de mercado, as barreiras 

à entrada e as fusões e aquisições, bem como a participação dos governos nacionais. 

Foram utilizados dados sobre a receita de vendas das cem maiores empresas do setor e os 

gastos militares dos Estados durante o período entre os anos de 2002 e 2015. A pesquisa 

mostrou que o setor em questão possui características particulares e que esse é muito 

ligado aos Estados das nações de origem das firmas. 
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COMPETIVIDADE DA INDÚSTRIA SIDERURGICA BRASLEIRA A PARTIR 

DOS ANOS 2000: UM ESTUDO DA SUA COMPETITIVDADE E SEUS 

DESAFIOS 

 

SOUZA, Henrique A¹. & DE PAULA, Germano M². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

Resumo 

O presente artigo busca analisar a indústria siderúrgica nacional juntamente com suas 

perspectivas do mercado. Contendo um breve histórico do seu passado e dando ênfase 

pós anos 2000, como em futuras projeções. Avaliando ao mesmo suas especificidades e 

dependentes econômicos como variáveis macroeconômicas. A hipótese inicial é na qual 

o segmento siderúrgico nacional tem bases estruturais competitivas em âmbito nacional 

e internacional, entretanto, questões macroeconômicas e estruturais estão afetando a 

mesma. Por fim, se propôs a analisar as suas necessidades estruturais com as suas 

referidas especificidades pós-período analisados. 
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ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE GASTOS EM DESPORTO E LAZER  E 

EDUCAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

MORAIS, Iago C. F.¹. & FRANCO, Ana Maria P.². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo principal uma análise dos gastos com desporto e 

lazer no estado de Minas Gerais, com a finalidade de estabeler uma relação entre tais 

gastos com o desempenho escolar, utilizando o resultado da Prova Brasil Saeb como 

indicador de rendimento. A hipótese adotada é de que o investimento em esporte e lazer 

pelos municípios contribuem, em média, de forma positiva para o indicador. Para tal, fez-

se uso da estatística descritiva, aplicada com o objetivo de caracterizar os dados obtidos 

e para a análise da relação entre as variáveis. Os dados utilizados nesta pesquisa foram 

encontrados na Secretaria do Tesouro Nacional, que disponibiliza as informações sobre 

os gastos com desporto e lazer do estados e municípios atráves  do Finanças Brasil 

(FINBRA) e no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), que contém os resultados da Prova Brasil Saeb. 
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA POBREZA E DESIGUALDADE DE RENDA NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

COUTO, Maria Carolina A.¹; FRANCO, Ana Maria P.². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

Resumo 

Este trabalho pretende analisar a evolução da pobreza e da distribuição de renda no estado 

de Minas Gerais entre os anos 2000, 2010 e 2015 através da construção de alguns 

indicadores amplamente utilizados na literatura, tais como quantidade de pobres e 

extremamente pobres, proporção de pobres e extremamente pobres, hiato de pobreza e 

índice de Gini. Além disso, realizou-se também uma análise qualitativa da população 

mineira em estado de pobreza com relação ao sexo, cor ou raça e situação do domicílio 

(urbano ou rural). Para a construção destas informações, utilizou-se os dados 

disponibilizados pelo Censo Demográfico e pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD). A hipótese adotada é a de que houve uma melhora dos indicadores 

de pobreza e desigualdade de renda ao longo dos anos analisados no estado de Minas 

Gerais, seguindo a tendência nacional. Entretanto, isso não teria ocorrido de forma a 

superar as desigualdades regionais existentes entre as mesorregiões mineiras. 
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ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL 2002-

2015: UMA ABORDAGEM A LUZ DOS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

CÁIRON, Nicolas¹. & ALVES, Arlete M. S.². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

Resumo 

O objetivo do presente estudo é analisar a evolução da cobertura dos serviços de 

saneamento básico (lê-se rede de água e esgoto) no Brasil entre 2002 e 2015, levando em 

consideração algumas variáveis domiciliares: (i) água canalizada e tipo de canalização; 

(ii) forma de escoamento do esgoto; (iii) presença de filtro d’agua; (iv) grandes regiões e 

(v) renda domiciliar mensal per capita. A análise permitiu avaliar se o déficit de acesso 

domiciliar a tais serviços – apontado pela literatura - foi reduzido no período em questão 

e, para além disso, se há convergência entre o acesso e a agenda dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável - ODS. Para tanto, teve enquanto fonte de informações a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD. Também se objetivou pautar 

brevemente a discussão sobre Economia Verde, recorte analítico que deu apoio à 

Conferência das Nações Unidas Rio+20, na qual foram definidos os ODS. 
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IMPACTOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOBRE A QUESTÃO DE 

GÊNERO: UMA AVALIAÇÃO PRELIMINAR 

 

FERREIRA, Sarah C. R.¹. & DUARTE, Pedro H. E.². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo central a apresentação preliminar do debate acerca 

da Reforma da Previdência no Brasil, em particular os elementos que refletem sobre a 

questão de gênero e as modificações propostas para a aposentadoria das mulheres. Dentro 

disso, ainda há a intenção de desenvolver uma análise das condições de trabalho presentes 

no Brasil de acordo com gênero, dentro e fora do ambiente usual de trabalho; analisar a 

história previdenciária brasileira e sua articulação com as condições de trabalho de acordo 

com o gênero; descrever e analisar os pontos propostos pela reforma previdenciária 

brasileira; e entender os impactos socioeconômicos da mudança previdenciária brasileira 

sobre as mulheres. Foi implementada uma metodologia de análise histórica-descritiva, a 

partir da análise das informações referentes ao regime previdenciário brasileiro, do 

fundamento dos diferenciais entre gêneros na estrutura da previdência e dos debates em 

voga a respeito da proposta de reforma. 
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REAMOSTRAGEM BOOTSTRAP NA ESTIMAÇÃO DA PROBABILIDADE 

DE CONCLUIR O CURSO DE ESTATÍSTICA EM 5 OU 6 ANOS. 

Bárbara Cunha da Silva; Maria Imaculada de Sousa Silva¹ 

¹FAMAT - Universidade Federal de Uberlândia;  

 

A escolha do curso superior alinhado ao perfil do candidato e a conclusão do referido 

curso tem sido difícil para uma expressiva porcentagem dos jovens brasileiros, nos 

últimos anos. De acordo com dados do Censo da Educação Superior no Brasil, divulgado 

em outubro de 2016, quase metade (49%) dos ingressantes em curso superior no ano de 

2010 desistiram até o quarto ano. Nos cursos da área de ciências exatas, como é o caso 

do curso de Estatística, a dificuldade das disciplinas iniciais representa uma barreira ao 

avanço do aluno no curso, e de acordo com algumas pesquisas o índice de desistência é 

ainda maior. Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), o curso iniciou em 2010 no 

período noturno, com duração prevista para 5 anos, tendo ainda nas poucas turmas de 

formados, um número pequeno de concluintes por turma. Este trabalho teve como 

objetivo estimar a probabilidade de um aluno do curso de Estatística da UFU se formar 

no prazo de 5 ou de 6 anos, utilizando duas turmas de ingressantes com possibilidade de 

se formar nestes prazos. Foi utilizado o método de reamostragem Bootstrap para a 

estimação por ponto e por intervalo da proporção de formados em 5 e em 6 anos. Assim, 

foi estimada em 0,16 a probabilidade de se formar em 6 anos ou menos, e em 0,11 a 

probabilidade de se formar em 5 anos no curso de estatística da UFU. 
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COMPORTAMENTO DO CONSUMO TOTAL NÃO RESIDENCIAL DE ÁGUA 

TRATADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO PERÍDODO DE 2011 A 

2015. 

Peres, D¹. & Guimarães, E². 

¹FAMAT 

 

Este estudo realizou uma análise preliminar do consumo não residencial de água tratada na cidade 

de Uberlândia-MG entre Janeiro de 2011 e Dezembro de 2015 através de técnicas descritivas de 

séries temporais. Foi possível observar uma tendência estacionária e uma sazonalidade 

aproximadamente anual para a série em questão, ainda que, a partir de Agosto de 2013, tenha 

ocorrido uma queda no consumo. A análise dos correlogramas mostraram que existe uma 

correlação de curto-prazo entre os consumos mensais e que o termo autorregressivo do modelo é 

de primeira ordem. A análise das diferenças sazonais indicou uma tendência de consumo abaixo 

da média anual para o primeiro semestre, em especial no mês de Janeiro, e uma tendência de 

consumo acima da média anual para o segundo semestre, com destaque para Agosto, Setembro e 

Dezembro. Outros fatores precisam ser verificados para uma melhor compreensão do consumo 

não residencial de água na cidade, como: número de ligações de hidrômetros, tarifas aplicadas, 

impactos ambientais e climáticos, entre outros. 
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COMPORTAMENTO ESPACIAL E TEMPORAL DO IDEB-MG 

AVALIADO POR MEIO DA KRIGAGEM INDICATRIZ 

Erika Eunizia Nunes 

Graduanda em Estatística- PET - Estatística- erikayurischulz@hotmail.com 

Prof. Dr. Ednaldo Carvalho Guimarães- Orientador 

Faculdade de Matemática.- ecg@ufu.br 

Universidade federal de Uberlândia 

RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a dependência espacial do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) do 5º e 9° ano do ensino fundamental e verificar, 

descritivamente, se houve melhorias entre os índices do IDEB no período de 2007 a 2015. 

Utilizou-se uma amostra dos índices do IDEB de 302  cidades de Minas Gerais, dos anos 2007, 

2009, 2011, 2013 e 2015. Com base nas metas para as escolas, estipuladas pelo INEP, os índice 

do IDEB foram codificados no valor 1 para as observações abaixo da meta e 0 caso contrário. A 

variável dicotômica foi submetida à análise geoestatística, sendo utilizada a ferramenta de ajuste 

de semivariogramas para a descrição e determinação da dependência espacial e a krigagem 

indicadora para a interpolação e mapeamento das probabilidades de não se atingir as metas do 

IDEB. O modelo de semivariograma ajustado foi o exponencial para todos os anos do 5° e do 9° 

ano, com alcances da dependência espacial variando de 0,07 a  1,56 graus e 1,17 a 2,35 

respectivamente. Verificou-se que, ao longo do tempo, houve uma tendência de redução das áreas 

com maior probabilidade de não se atingir as metas do IDEB 
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AJUSTE DE MODELO DE REGRESSÃO LINEAR VIA BOOTSTRAP 

Julia Naves Rodrigues;¹ Janser Moura Pereira¹. 

¹Faculdade de Matemática 

 

A contabilidade de custos consiste no estudo financeiro da entidade, o que possibilita uma 

melhor compreensão sobre a relação dos custos e despesas para definir estratégias de 

operação das empresas. Sendo assim, a contabilidade de custos é um fator determinante 

para a tomada de decisões (Jesus et. al., 2011). O presente trabalho tem como objetivo 

predizer o custo total da produção de carne suína no Brasil por meio de um modelo de 

regressão linear simples via Bootstrap. Os dados referentes ao custo total da produção de 

carne suína no Brasil foram obtidos a partir da Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB, 2017). Enquanto que, os dados da produção da carne suína foram obtidos a 

partir do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 2017). Para os dados 

de custo de produção, considerou-se a média anual no período de 2005 a 2016 referentes 

aos seguintes estados brasileiros: Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Analogamente, para a produção de carne 

suína no Brasil (variável explicativa), considerou-se a base de dados no período de 2005 

a 2016. O método Bootstrap, desenvolvido por Efron (1979), é um método de 

reamostragem baseado na construção de subamostras a partir de uma amostra inicial. 

Neste trabalho, usou-se o método Bootstrap residual, cujo objetivo consiste em estimar 

os coeficientes de regressão para os dados originais e assim gerar os respectivos resíduos 

para as N observações. A partir dos resultados, foi possível afirmar que as variáveis estão 

diretamente correlacionadas. 
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ESTATÍSTICAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 

DO GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO 

Letícia dos Santos Silva;¹ Maria Imaculada de Sousa Silva¹ 

¹FAMAT – Universidade Federal de Uberlândia ;  

 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é um plano de governo federal, 
lançado em janeiro de 2007, no mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
tendo continuidade no governo que o sucedeu tanto para a finalização das obras já 
iniciadas como para a aprovação e início de novas obras, com projetos novos sendo 
aprovados em todos os anos até 2016. O plano teve como objetivo estimular o 
crescimento da economia brasileira, por meio do investimento em obras de 
infraestrutura. A estatística descritiva apresenta-se como uma forma eficiente de resumir 
e apresentar de forma clara e objetiva as informações relevantes sobre as obras 
propostas neste programa. Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo usar a 
estatística descritiva para facilitar a compreensão sobre as obras do PAC, identificando 
os estados com maior número de obras ou maior valor em investimento, as regiões mais 
beneficiadas pelo programa, a proporção de obras concluídas entre as obras aprovadas 
por estado ou região, por meio de gráficos e medidas estatísticas. Verificou-se que a 
Região Nordeste teve a maior quantidade de obras aprovadas e finalizadas, e que a 
Região Sudeste recebeu a maior quantia em valores de investimento para suas obras. 
A proporção de obras finalizadas representa menos de metade do total de obras 
previstas. 
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MODELO DE SÉRIES TEMPORAIS NA ANÁLISE DA SÉRIE DE PRODUÇÃO 

DE AUTOMÓVEIS NO BRASIL 

Luiz Matheus Barbosa Santos;¹ Maria Imaculada de Sousa Silva¹ 

¹Faculdade de Matemática 

Nos últimos anos, o ramo de produção de automóveis é um mercado gerador de milhões de empregos em 

todo o Brasil, além de movimentar milhões de reais no impulso à economia. Segundo a Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a produção acumulada de veículos no ano 

de 2017 representa um crescimento de 20.9% comparada ao mesmo período do ano anterior no país, após 

quatro anos de recessão. De janeiro a abril, as exportações tiveram alta de 64.2% em relação ao ano passado, 

o que auxilia na diminuição da ociosidade da indústria, ainda significativa no Brasil. Com o objetivo de 

obter previsões acerca da produção de veículos em 2017 no território nacional, fora utilizada uma Série 

Temporal da produção de automóveis no Brasil nos períodos de janeiro de 2000 a junho de 2016 disponível 

no sítio eletrônico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Na análise utilizada, foram 

ajustados modelos auto regressivos integrados de médias móveis (ARIMA) aos dados originais e aos dados 

transformados pelo logaritmo natural, acrescentando-se ao modelo o efeito de intervenção na observação 

107, correspondente ao mês de novembro do ano de 2008. Os critérios usados na comparação e escolha do 

modelo mais adequado foram o critério de informação bayesiano, critério de informação de Akaike, e o 

erro quadrático médio de previsão. De acordo com os critérios utilizados, foi possível inferir que entre 

outros modelos ajustados, o modelo SARIMA(1,1,0)(1,0,0) com intervenção descreve de forma adequada 

a informação dos dados da série. 
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DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ESTUDANTES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) QUANTO À 

INFRAESTRUTURA DOS CAMPI  

Tiago Rosa Marques Soares¹ & José Waldemar da Silva² 

¹FAMAT; ²FAMAT 

 

O objetivo deste estudo foi utilizar a Teoria de Resposta ao Item (TRI) como ferramenta 

para a avaliação da satisfação dos alunos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

quanto a infraestrutura da universidade, por meio do qual foi criada uma escala de medida 

em likert para a satisfação. Os resultados mostraram que MRG (Modelo de Resposta 

Gradual) da TRI foi adequado para a análise dos dados, permitindo a identificação de 

itens problemáticos. Assim poderemos identificar em que é possível melhorar na 

infraestrutura da universidade. 

O que esta metodologia sugere são formas de representar a relação entre a probabilidade 

de um indivíduo dar uma certa resposta a um item e seus traços latentes, proficiências ou 

habilidades na área do conhecimento avaliada. 

O ajuste de modelos para a probabilidade de acerto tem como objetivo estimar o(s) 

parâmetro(s) que caracteriza(m) o item e a variável latente inerente a cada indivíduo, de 

forma geral, estimar as quantidades não observáveis. 
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AS OCUPAÇÕES URBANAS NA MÍDIA LOCAL: UMA ANÁLISE DAS 

NOTÍCIAS E DOS COMENTÁRIOS SOBRE AS AÇÕES DOS SEM-TETO EM 

UBERLÂNDIA - MG 

Amanda Silva Almeida 

Insitituto de Geografia – Universidade Federal de Uberlândia  

 O presente projeto de pesquisa consiste em avaliar os problemas de moradia em Uberlândia e a 

relação entre o crescimento de ocupações urbanas no entorno da cidade ao longo dos anos. Ao 

decorrer da pesquisa, serão analisadas noticias publicadas no meio digital relacionadas ao tema 

visando coletar informações para compreensão da situação das ocupações no município e também 

em avaliar como o modo que as ocupações aprecem na mídia digital afetam na opinião da 

sociedade em relação ao movimento através dos comentários disponibilzados aos leitores da 

reportagem. Os meios de comunicação disponibilizam reportagens na maioria das vezes 

gratuitamente. Entretanto, tendo em vista que em uma sociedade capitalista o principal objetivo 

é o acumulo de capital, é possível afirmar como hipótese que os veículos de informação possuem 

outros meios para gerar renda, afetando diretamente na parcialidade do noticiário. O uso exclusivo 

de publicações digitais foi escolhido em razão da flexibilidade do uso da plataforma, seja na 

possibilidade de obter acesso a inúmeras publicações gratuitamente, pelo maior alcance de 

público encontrado no meio de comunicação em questão e também devido a facilidade de o leitor 

expor a sua opinião e interagir com a notícia através da postagem de comentários, viabilizando o 

diálogo das dinâmicas que envolvem a proposta da pesquisa referida. 
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O ESPAÇO URBANO DE  UBERLÂNDIA REPRESENTADO A PARTR DO 

PIXO E DO GRAFITE 

Bicalho, B;¹ Santos, R. J¹ 

¹Instituto de Geografia UFU 

 

Apesar de conceitos e pré-conceitos formados com as variadas representações daquilo 

que denominamos hoje como grafite e pichação, entende-se que há uma distinção entre ambos, 

pois o reflexo da paisagem urbana nos mostra que o primeiro tem se convencionado cada vez 

mais como arte urbana, enquanto o segundo é intitulado como ato de vandalismo e criminalidade. 

Contudo, interpreta-se também que há algo que ainda não foi dito sobre aquilo que estas 

materializações urbanas representam como manifestação crítica à sociedade. Compreende-se que 

se trata de expressões de rebeldia que surgem como indicativo de tensões entre o que se pode 

chamar de cultura e contracultura. O desenvolvimento desta contracultura pode estar indicando 

resistências a um processo de mercantilização do espaço urbano. Deste modo, o estudo dessa 

temática se faz necessário pela importância de se compreender o que estas grafias nos dizem 

através de suas ocupações e interpretações no espaço urbano, como grupos se expressam e buscam 

seus territórios através da pichação e do grafite e como a concretização desse sistema de 

comunicação se materializa na paisagem urbana. Considerando essa temática como uma 

problemática do espaço urbano contemporâneo, percebe-se que a compreensão deste sistema de 

comunicações poderá contribuir para o esclarecimento destas manifestações e de seus 

significados e entender os reflexos da produção do espaço por trás destas manifestações nas 

perspectivas da cidade de Uberlândia.  
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O Solo como instrumento para o Planejamento Urbano 

ROSA, G.P1. , CORRÊA, G. R² 

1Discente do Insituto de Geografia 
2 Professor do Institudo de Geografia 

 
O processo de urbanização no Brasil intensifica-se a partir da década de 70 por diversos 

fatores, dentre eles, o êxodo rural e a industrialização. A cidade quando não planejada 

corretamente acarreta graves problemas sociais, econômicos e ambientais, que modificam 

profundamente as paisagens urbanas e rurais. A urbanização ocorreu de forma rápida e muitas 

vezes caótica, sendo que as políticas de planejamento, quando existentes, não conseguiram 

promover infraestrutura básica a população. Problemas advindos da urbanização, como 

loteamentos em áreas que apresentam grande fragilidade ambiental, áreas de preservação 

permanente, áreas úmidas e áreas de risco vem causando a perda da qualidade de vida da 

população. Um elemento de extrema importância para o planejamento urbano é o solo. Assim, o 

solo é um ambiente fundamental para a dinâmica ambiental e organizacional do espaço urbano, 

atuando na infiltração, drenagem e no abastecimento dos lençóis freáticos, na qualidade da água, 

na estabilidade de terrenos e vias de transporte. A realização de levantamentos detalhados e 

ultradetalhados de solo para dar base ao processo de urbanização é uma condição fundamental 

para se realizar um planejamento urbano mínimo para que uma cidade evite problemas de 

enchentes, deslizamentos, contaminação do solo e da água, custos desnecessários em infraestrura, 

além de criar um ambiente urbano mais harmônico e saudável para as pessoas, e fauna e flora 

locais. 
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A EXPANSÃO DOS CONDOMÍNIOS FECHADOS HORIZONTAIS NA ZONA 

SUL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E NO DISTRITO DE BONFIM 

PAULISTA 

Vítor Oliveira Gregolate 

¹IG; ²UFU 

 

O crescimento da cidade e de suas funções econômicas combinados com o processo de 

periferização típico nas cidades brasileiras permitiu o aparecimento de formas urbanas próprias 

de segregação socioespacial, os condomínios fechados. A paisagem e a segurança nos bairros ao 

redor desses condomínios são afetadas pela presença de muros, que se estendem por até centenas 

de metros e não permitem a livre circulação de pessoas em seu interior, além de serem geralmente 

afastados das zonas urbanas.  Essa pesquisa tem como objetivo a análise da concentração desses 

loteamentos fechados horizontais na Zona Sul do município de Ribeirão Preto, assim como sua 

concentração no distrito de Bonfim Paulista; quais os efeitos na vida urbana e quais são as 

promessas feitas por esses empreendimentos como elementos de convencimento para a aquisição 

desse tipo de imóvel. Foram utilizados como ferramentas metodológicas os softwares Google 

Earth e Quantum GIS para a identificação e mapeamento dos condomínios, elementos conceituais 

sobre a implementação e formação desses empreendimentos no cenário brasileiro, levantamento 

de dados secundários sobre o número de condomínios, assim como uma busca por panfletos e 

propagandas, em sites próprios ou de  imobiliárias, feitas como forma de atrativo para a 

população. 
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AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELOS OPERADORES 

ARGUMENTATIVOS “SÓ QUE” E “ENTÃO” EM CONTEXTOS DE 

REALIZAÇÃO ORAIS E ESCRITOS 

Drighetti, Bruno; ¹ MESQUITA, Elisete Maria de Carvalho¹ 

¹ Instituto de Letras e Linguística 

 

Esta iniciação científica, que já se apresenta concluída, tem como objetivo apresentar uma 

descrição e análise do funcionamento dos operadores argumentativos “só que” e “então” em 

contextos de realização oral e escrita, de modo a verificar a sua contribuição para a argumentação 

do texto. As principais hipóteses que guiaram o desenvolvimento da pesquisa foram que a 

frequência de uso desses operadores varia de acordo com o contexto de produção, que os 

operadores em questão são recorrentes em ambas as modalidades de língua e que a função por 

eles desempenhada pode apresentar variações. Assim, foram selecionadas 10 entrevistas de talk 

shows e 110 redações de vestibular, que compuseram nosso corpus oral e escrito de análise, 

respectivamente. Após a constituição do corpus, foram realizadas análises quantitativas e 

qualitativas, de forma que foi possível observarmos e compararmos não apenas a frequência com 

que “só que” e “então” ocorrem em ambas as modalidades de língua, mas também como se deram 

as ocorrências individualmente. Os resultados nos mostraram que, de fato, há uma diferença na 

recorrência dos operadores nos dois contextos de produção considerados, embora tenha 

prevalecido, como se esperava, maior recorrência tanto de “só que” quanto de “então” na 

modalidade oral de uso da língua. 
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TEORIA MORFOLÓGICA: OS (DES)ENCONTROS ENTRE 

SAUSSURIANISMO E ESTRUTURALISMO LINGUÍSTICO 

Giamarusti, L¹. & Silveira, E². 

¹Ileel – Instituto de Letras e Linguística/UFU; ²Ileel – Instituto de Letras e 

Linguística 

O presente trabalho propõe uma rediscussão teórica acerca dos conceitos de Morfologia no 

Estruturalismo linguístico a partir de uma perspectiva saussuriana sobre a temática. Após a 

publicação do Curso de Linguística Geral (CLG), que revolucionou os estudos da linguagem e o 

saber científico da época, Ferdinand Saussure começa a receber o título de paternidade de uma 

corrente filosófica recém-formada com base em seus pressupostos, sobretudo da teoria do valor. 

Tal corrente, considerada como marco da Linguística Moderna, propunha uma teoria que 

valorizava relação lógico-cartesiana no sistema linguístico, razão pela qual lhe foi atribuída o 

nome de “Estruturalismo Linguístico”. Entretanto, pôde-se verificar que há possíveis encontros e 

desencontros na relação do Estruturalismo Linguístico – pelo menos do que dele se concebe na 

academia – com a produção saussuriana do século XX. Com isso, pretendemos elencar a questão: 

seria Saussure, afinal, um estruturalista? Este projeto buscará identificar marcas que possibilitem 

a discussão sobre a identificação de Ferdinand Saussure enquanto estruturalista. Nossa 

metodologia está pautada a partir de uma análise crítica do pensamento saussuriano sobre 

Morfologia em contraste à ideia estruturalista contida na obra de Mattoso Câmara Jr. Nosso 

corpus de análise serão pesquisas bibliográficas no Curso de Linguística Geral (SAUSSURE, 

1969), no Escritos de Linguística Geral (SAUSSURE, 2004) e no Estruturas da Língua 

Portuguesa (CÂMARA JR, 1986).  
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Introdução a Teoria do Caos 

Caroline Rosa Ribeiro¹ & Jean Venato Santos¹ 

¹Faculdade de Matemática 

 

O alvo central deste trabalho é estudar a matemática que sustenta um conceito tão 

aplicado nas mais diversas áreas do conhecimento assim como em nosso cotidiano, a 

noção do caos. Tal objetivo se insere no contexto dos sistemas dinâmicos.  

 A partir da definição de caos em um espaço métrico dada por Devaney, 

apresentaremos um estudo da família quadrática 𝑄𝑐(𝑥) =  𝑥2 + 𝑐  que, para certos 

valores do parâmetro c, é caótica. Para verificar a caoticidade da família quadrática no 

caso em que 𝑐 <  
−(5+2√5)

4
, definiremos uma função conjugada denominada de shift 

sobre o espaço de todas possíveis sequências dos algarismos 0 e 1,  pelo fato de para esta 

função ser mais simples a verificação da definição de caos. 
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CRIPTOSSISTEMAS BASEADOS EM CIFRAS SIMÉTRICAS  

Christopher Silva Aguiar¹. & Germano Abud². 

¹Universidade Federal de Uberlãndia;  

 

Inicialmente, vamos considerar a seguinte situação, envolvendo três pessoas o  

remetente, o destinatário e o terceiro: 

O remetente quer enviar uma mensagem importante para seu destinatário, de modo que apenas 

os dois devem saber o conteúdo da mensagem. Porém, o terceiro quer de toda forma interceptar 

esta mensagem para saber também do que se trata. 

Como o remetente e o destinatário podem proceder? 

A resposta está nos criptossistemas, que são métodos (algoritmos) usados para codificar uma 

mensagem, de modo que apenas quem escreveu e o destinatário saibam o conteúdo. 

Vários métodos vêm sido utilizados ao longo da história. Um exemplo foi Júlio César em suas 

batalhas. Nos dias de hoje percebemos o extraordinário crescimento da internet e, com ele, da 

necessidade de segurança nos dados transmitidos. As informações fluem de maneira pública e, 

assim, surge a necessidade de utilizar a Criptografia para codificar informações, protegendo não 

apenas informações pessoais mas principalmente o comércio eletrônico e as transações 

financeiras. 

Até à década de 70, do século passado, as cifras eram todas simétricas; isto é, as chaves para 

encriptar e desencriptar uma mensagem eram idênticas e o seu uso era mais político e militar. Só 

há quarenta anos, é que se começou a utilizar a cifra assimétrica, para a qual existem duas chaves: 

uma pública, que serve para encriptar a mensagem; e uma outra, a privada que serve para a 

desencriptar. 

Neste trabalho trataremos dos criptossistemas baseados em cifras simétricas, com o intuito de 

compreendermos os fundamentos da Criptografia. 
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ESPAÇOS MÉTRICOS E ESPAÇOS TOPÓLOGICOS 

Elis Coimbra de Moura¹. & Elisa Regina dos Santos². 

¹Faculdade de Matemática; ²Faculdade de Matemática 

Resumo: 

A topologia firmou-se com o desenvolvimento da ciência contemporânea, tratando-se 

assim de uma ramificação atual da matemática.  Esta área trouxe conceitos mais gerais 

para definições bem conhecidas como por exemplo o de funções contínuas e convergência 

de sequências.  

 Neste trabalho serão abordados conceitos básicos sobre topologia tentando comparar 

conceitos de topologia geral e conceitos de topologia dos espaços métricos. 

Apresentaremos primeiramente algumas definições e resultados básicos de espaços 

métricos e em seguida veremos que algumas propriedades de espaços métricos nos levam 

ao estudo de espaços mais abstratos que satisfazem as mesmas propriedades, os espaços 

topológicos. 

Observaremos que os abertos e fechados em espaços topológicos mantém as propriedades 

básicas dos abertos e fechados em espaços métricos. Além disso, como todo espaço 

métrico é um espaço topológico, o estudo da topologia geral nos permitirá tirar conclusões 

sobre espaços métricos. 
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RESOLUÇÃO NUMÉRICA VIA MÉTODO DOS 

VOLUMES FINITOS DE UM MODELO 

UNIDIMENSIONAL PARA ESCOAMENTO MISCÍVEL 

EM MEIOS POROSOS 

Gisele Andrade Lemos¹. & Alessandro Alves Santana². 

¹Faculdade de Matemática; ²Faculdade de Matemática 

 

A modelagem matemática de problemas do mundo real, isto é, a representação desses problemas através 

de equações matemáticas, é o que torna possível o seu estudo, seja por vias analíticas ou numéricas. O 

processo de modelagem de um dado problema pode conduzir a formação de um conjunto de sistemas 

lineares, um conjunto de equações não-lineares, um sistema de equações diferenciais, etc. Nesse ponto, o 

que vai permitir o estudo, na esmagadora maioria dos problemas que aparecem na prática, é a aplicação de 

métodos de resolução numérica. 

O chamado Método dos Volumes Finitos (MVF) é uma das técnicas que existem para resolver equações 

diferenciais, e possui uma característica em sua metodologia de grande valor. Essa característica reside na 

conservação da média da propriedade física em cada volume de controle ( parte elementar do domínio 

discretizado ).  

O presente trabalho apresenta um método de resolução de uma equação diferencial parcial  (EDP) associada 

a um modelo matemático, representado por um sistema de EDPs, ligado a  escoamento miscível em meios 

porosos. O processo de resolução envolveu o Método dos Volumes Finitos bem como outros métodos da 

literatura da área. O código foi implementado em linguagem C sob plataforma Linux, distribuição Debian 

e os resultados apresentados mostraram condizentes com as leis físicas associadas ao problema. 

BOLSA: SESu/MEC  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

MÉTODOS DE SOMABILIDADE E O TEOREMA DE TOEPLITZ 

Luísa Martins ¹  &  Ana Carla Piantella². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ² Universidade Federal de Uberlândia 

 

 

O estudo de séries numéricas surgiu a partir da tentativa de generalizar o conceito de soma 

para uma quantidade infinita de termos, ou seja, quando procuramos somar todos os 

termos de uma sequência infinita. As séries que são convergentes, mas não são 

absoltutamente convergentes, são chamadas de séries condicionalmente convergentes. O 

comportamento das séries condicionalmente convergentes questiona o conhecido preceito 

de que a ordem das parcelas não altera a soma. A partir disso, Riemann provou que 

fazendo uma escolha conviniente da ordem das parcelas, uma série condicionalmente 

convergente pode convergir para qualquer número real pré-fixado. Tal resultado ficou 

conhecido como Teorema de Riemann para séries condicionalmente convergentes. As 

séries aparecem também, por exemplo, como ferramenta no desenvolvimento dos 

métodos de somabilidade.  As sequências  divergentes não possuem limite no sentido 

usual. Um método de somabilidade consiste em associar o que é chamado de “limite 

generalizado” à uma sequência divergente. Assim, com o intuito de estudar tais métodos 

de somabilidade houve uma revisão de algumas definições e resultados envolvendo 

sequências e séries numéricas neste trabalho. Além disso, realizou-se um breve estudo 

sobre métodos de somabilidade de sequências e sobre o Teorema de Toeplitz. Um dos 

métodos que será abordado é o chamado A-método, que consiste em, a partir de uma dada 

sequência, criar uma nova utilizando uma matriz A infinita de modo a atribuir um limite 

generalizado à sequência dada. O objetivo principal é apresentar o Teorema de Toeplitz, 

o qual oferece condições necessárias e suficientes para que o A-método seja regular.  
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DETERMINANDO OS PARÂMETROS DOS CÓDIGOS CARTESIANOS AFINS 

COM AS BASES DE GRÖBNER 

 

Matheus Manoel Dantas¹, Prof. Dr. Cícero Carvalho². 

¹Faculdade de Matemática; ²Faculdade de Matemática 

 

A teoria de códigos foi fundada pelo matemático C. E. Shannon, do laboratório Bell, num 

trabalho publicado em 1948. Desde então essa teoria vem avançando de maneira 

significativa e, em 1998, Fitzgerald e Lax propuseram uma construção de códigos 

corretores de erros de uma maneira diferente que levou a definição dos códigos de 

variedades afins. No entanto, neste trabalho estudaremos um caso particular destes, os 

chamados códigos cartesianos afins, definidos por Hiram H. López, Carlos Rentería-

Márques e Rafael H. Villareal. Por meio das bases de Gröbner, definidas pelo Alemão 

Bruno Buchberger em sua tese de doutorado, podemos determinar os parâmetros dos 

códigos cartesianos afins de maneira muito simples.  
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HIDROGEL COM DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZANTES E SEUS 

EFEITOS SOBRE A SOJA  

Caio F. Reis¹ (kaiof_reis@hotmail.com), Everson Reis Carvalho², Charlys G. Reis¹, 

João Paulo S. Borges¹, William Eduardo R. Martins¹, Eusímio³  

 

¹Discente do Curso de Agronomia, Universidade Federal de Uberlândia – Campus 

Monte Carmelo, Monte Carmelo - MG; ²Docente orientador, ICIAG, Universidade 

Federal de Uberlândia – Campus Monte Carmelo, MG; ³Docente, ICIAG, 

Universidade Federal de Uberlândia – Campus Monte Carmelo– MG; 

 

O objetivo no trabalho foi verificar os efeitos do uso de tecnologias, como o hidrogel e adubos de liberação 

controlada, com disponibilidades hídricas distintas sobre a  produtividade da soja. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial 2 x 2 x 2, com 3 repetições, sendo as parcelas 

constituídas de 4 linhas de semeadura, espaçadas em 0,50 m, com 5 metros de comprimento. Os fatores 

estudados envolviam dois tipos de fertilizantes (Convencional e alta tecnologia), uso ou não de polímeros 

hidrorretentores (hidrogel) e diferentes condições hídricas no solo (Com e sem irrigação).  As características 

avaliadas foram: altura da planta aos 30 dias após emergência, número de legumes por planta e 

produtividade. O uso de hidrogel proporcionou maior altura de planta aos 30 dias, entretanto, não 

incrementa as demais características agronômica. O uso do fertilizante de alta tecnologia foi superior aos 

adubos convencionais, proporcionando aumento nas características altura de planta aos 30 dias e na 

produtividade. 

Palavras-chave: Adubação, Glycine max, Produtividade. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento vegetativo e produtivo de cafeeiro nas condições do 

Cerrado Mineiro 
William Eduardo Dos Reis Martins1 & Gleice Aparecida De Assis². 

¹UFU Monte Carmelo; ² UFU Monte Carmelo 

 

A cafeicultura é uma das atividades mais importantes do país, sendo responsável 

por manter milhares de pequenos produtores nos estados de Minas Gerais, Espirito Santo, 

Paraná e São Paulo. Minas Gerais tem a maior área destinada à cafeicultura, cerca de 

1.199.461 hectares, predominando a espécie arábica com 98,8% no estado 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2014). A região do 

Cerrado Mineiro consolidou um conjunto de inovações e tecnologias, levando 

especialistas a classificarem um café de excelente qualidade, a fim de conferir maior 

identidade de origem ao expressar diretamente a localização da produção. O Cerrado 

Mineiro é de grande destaque na cafeicultura brasileira por ter recebido o certificado de 

denominação de origem do café, o que tende a valorizar ainda mais o produto no mercado 

exterior. O estudo do comportamento vegetativo e produtivo de diferentes cultivares 

possibilita a recomendação de materiais que sejam adaptados à região do Cerrado 

Mineiro, possibilitando aumento de produtividade, melhoria da qualidade da bebida e 

maior competividade no mercado nacional e internacional. O experimento será instalado 

na Universidade Federal de Uberlândia, Campus - Monte Carmelo. O município tem 

precipitação média anual de 1.444 mm, latitude de 18° 43’ 29’’ S e altitude de 870m. O 

plantio da lavoura será realizado em 2017, utilizando-se o delineamento em blocos 

casualizados com cinco repetições. Será adotado espaçamento de 3,5m entre linhas e 0,6m 

entre plantas. Cada parcela será constituída por 10 plantas, consideradas úteis as oito 

centrais. A área experimental apresenta 400 plantas. 

BOLSA: CNPq  

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

INOCULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS  

DE SOJA A Sclerotinia sclerotiorum 
 

Athos Gabriel Gonçalves Nascimento1; Ernane Miranda Lemes2; Lísias Coelho3.  

  
1Graduando em Agronomia – UFU/Uberlândia-MG/Brasil – email: athosgabriel@live.com - 

Bolsista PET - Agronomia. 2Doutor em Agronomia - UFU/Uberlândia-MG/Brasil. 3Professor 

Adjunto UFU/Uberlândia-MG/Brasil.  

 
Nos últimos anos tivemos um aumento crescente na produção da soja Glycine max (L), e as doenças 

assumiram relevante importância dentre os fatores restritivos de produção desta oleaginosa, sendo assim é 

necessário uma maior atenção na adoção de medidas de controle. Os objetivos deste trabalho serão avaliar 

a resistência de 12 genótipos de soja desenvolvidos pelo Programa de Melhoramento em Soja da UFU, e 2 

genótipos comerciais à S. sclerotiorum. Os isolados de S. sclerotiorum serão obtidos através de escleródios 

formados na cultura da soja, provenientes de campos de produção da cultura localizados no município de 

São Miguel do Passa Quatro (GO). Os escleródios serão limpos em água destilada estéril e transferidos para 

placas de Petri contendo meio de cultura batata dextrose ágar (BDA). As placas de Petri serão incubadas 

a 20ºC (com variação de 2ºC) e fotoperíodo de 12 horas durante 5 dias. A inoculação será realizada na haste 

principal imediatamente após o ápice da planta ser cortado, no estádio V3 (MARUR; RUANO, 2002), 

sendo utilizadas ponteiras plásticas (200 μL) que serão infectadas após contato com o ágar contendo o 

micélio. Serão realizadas quatro avaliações do tamanho (mm) da lesão causada pelo patógeno, com 

intervalo de 24 horas. A primeira avaliação será feita 48 horas após a inoculação, seguida por 72, 96 e 120 

horas. As lesões de cada planta serão avaliadas a partir do ápice de maneira descendente com o auxílio de 

um paquímetro digital. Os genótipos menos afetados pelo inoculo, poderão futuramente ser indicados para 

programas de melhoramento da soja, e também para plantio em locais onde a ocorrência do mofo branco e 

baixa, ajudando a evitar a disseminação do patógeno. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

DETECÇÃO DE DOIS HOTSPOTS DE RECOMBINAÇÃO EM GENOMAS DO 

Turnip mosaic virus 

Giovanna Resende Borges1,2; Tiago Rezende Martins1; Alison Talis Martins Lima3 

1Graduando em Agronomia; Universidade Federal de Uberlândia; Instituto de Ciências 

Agrárias; Uberlândia; MG. 2Bolsista PET MEC. 3Professor Adjunto A-I/Doutor em 

Fitopatologia; UFU; ICIAG; Uberlândia; MG. E-mail: giovannar3b@gmail.com 

 

Os vírus apresentam elevado grau de variabilidade genética devido, principalmente, à ação de mutação e 

recombinação. Mutações ocorrem durante o processo de replicação viral como consequência da 

incorporação de nucleotídeos incorretos pela replicase. Por sua vez, a recombinação consiste na troca de 

material genético entre vírus distintos durante infecções mistas. O gênero Potyvirus é composto por vírus 

com genomas de RNA de fita simples de aproximadamente 10.000 nucleotídeos e infectam uma ampla 

gama de hospedeiros. Dentre as espécies virais de grande importância econômica pode-se citar o Turnip 

mosaic virus (TuMV). O objetivo deste trabalho foi analisar a frequência de recombinação ao longo de 

genomas do TuMV disponíveis em bases de dados públicas. Um total de 297 genomas virais foram baixados 

do Genbank em julho de 2017. As sequências foram alinhadas utilizando-se o programa “Muscle”. Eventos 

de recombinação foram detectados ao longo dos genomas virais alinhados utilizando-se o software 

“Recombination Detection Program” (RDP). Um total de 130 eventos de recombinação foram detectados 

ao longo das sequências analisadas. Além disso, dois agrupamentos estatisticamente significativos de 

“breakpoints” foram detectados nas regiões inicial e mediana dos genomas. Esses resultados corroboram 

análises preliminares de outros pesquisadores e confirmam a existência de dois “hotspots” de recombinação 

em genomas do TuMV. 

BOLSA: MEC  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURA DE PRECISÇÃO APLICADA AO CONTROLE DE PLANTAS 

INFESTANTES 

Ávila, Í. A. M.¹. & Hutado, S. M. C.². 

¹Graduando em Agronomia - UFU/ Uberlândia-MG/Brasil – igoramnz@gmail.com 

– Bolsista PET - Agronomia; ²Eng° Agr°, Dr. Professor Adjunto UFU/Uberlândia-

MG/Brasil 

Em uma unidade produtiva, o gasto com herbicidas ultrapassa cerca de 10,64% do custo de produção, além 

de expor funcionários, meio ambiente e toda a população a riscos por contaminação. Uma alternativa para 

reduzir esse impacto ambiental alia ferramentas da Agricultura de Precisão (AP) ao controle de plantas 

infestantes. Dessa forma é possível manter a população de plantas infestantes abaixo do nível de dano 

econômico (NDE), garantindo a produtividade das lavouras e a redução dos custos de produção, grande 

vantagem do ponto de vista socioeconômico. O objetivo deste trabalho é analisar a incidência de plantas 

infestantes, folha estreita e folha larga, e sua variabilidade espacial relacionada a atributos físico-químicos 

do solo com o auxilio de ferramentas da AP. O projeto será desenvolvido na fazenda Capim Branco-

UFU/Uberlândia-MG onde serão coletados amostras em malha, previamente definida com auxilio do 

software QGIS, totalizando 50 pontos georeferenciados em uma área total de 25 hectares. A amostragem 

será realizada de forma prévia à instalação da cultura da soja, safra 2017/2018, e os resultados analisados 

nos seus atributos físicos e químicos do solo nos laboratórios do ICIAG/UFU. De posse dos dados serão 

realizadas análises de variabilidade espacial e interpolação por krigagem para obtenção de mapas de 

atributos da fertilidade do solo, textura e produtividade de soja, por meio do programa geoestatístico 

Vesper. Obtidos os mapas serão realizadas as correlações entre os dados da incidência de plantas infestantes 

e os atributos de solo e produtividade visando reconhecer padrões que facilitem a aplicação localizada de 

defensivos.   



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

IMPORTÂNCIA RELATIVA DOS CARACTERES PARA ESTUDOS 

DE DIVERGÊNCIA GENÉTICA NO ALGODOEIRO DE FIBRA 

MARROM 
Marcos Matheus Nakamura de Jesus1; Vádio Neves Belchior Júnior1; Vinícius 

Mendes Parreira Cruz1; Daniel Inserra Bortolin1; Daniel Bonifácio Oliveira 

Cardoso1; Larissa Barbosa de Sousa1 

 

1Instituto de Agronomia/ UFU. 

Como principal fonte de fibra para uso têxtil do mundo, o algodão (Gossipium hirsutum), possui excelente 

índice de aceitação da pele humana em contato com a fibra. Estudos sobre a caracterização genética das 

espécies vegetais são importantes pois possibilitam melhor visão da variabilidade genética e permitem 

detectar a importância dos caracteres para a divergência genética. O trabalho objetivou avaliar a importância 

relativa de 15 caracteres nos estudos de divergência genética do algodoeiro de fibra colorida a partir da 

técnica de análise multivariada proposta por Singh. Foram avaliados 15 genótipos de algodoeiro de fibra 

marrom do Programa de Melhoramento Genético do Algodoeiro (PROMALG), da Universidade Federal 

de Uberlândia, UFU15-1, UFU15-2, UFU15-4, UFU15-5, UFU15-6, UFU15-7, UFU15-8, UFU15-9, 

UFU15-10, UFU15-11, UFU15-12, UFU15-13, UFU15-14, UFU15-15, UFU15-16 e duas testemunhas 

comerciais (RC e TC). O experimento utilizou  o delineamento de blocos casualisados (DBC), com quatro 

repetições. As características avaliadas foram altura final, número de capulhos, quantidade de clorofila A, 

quantidade de  clorofila B, clorofila total, número de botões, nós, ramos reprodutivos, área, altura floral, 30 

capulhos total, peso do caroço, peso das sementes, peso da pluma e rendimento. As que apresentaram 

maiores porcentagens foram clorofila A, clorofila B e clorofila total. Portanto, a característica quantidade 

de clorofila A no algodão de fibra marrom é o fenótipo mais importante para a determinação da  divergência 

genética no algodão de fibra marrom. 

BOLSA: PET - MEC  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE IMERSÃO EM ÁCIDO OXÁLICO PARA AVALIAÇÃO DA 

RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE ALGODOEIRO AO MOFO BRANCO  

Matheus Rodrigues Martins1; Daniel Inserra Bortolin2; Daniel Bonifácio Oliveira 

Cardoso3; Ernane Miranda Lemes4; Larissa Barbosa de Sousa5 

1Graduando em Agronomia – UFU – Instituto de Ciências Agrárias/Uberlândia-

MG/Brasil. 

E-mail: matheus2martins@hotmail.com; 2Graduando em Agronomia – 

UFU/Uberlândia-MG/Brasil. 3Mestrando em Melhoramento de Plantas – 

UFU/Uberlândia-MG/Brasil; 4Doutorado em Agronomia – UFU/Uberlândia-

MG/Brasil; 5Professora Adjunta I – UFU/Uberlândia-MG/Brasil. 

A cotonicultura tanto no Brasil quanto no mundo tem expressão econômica notável, e, para seu bom 

desenvolvimento, são necessárias soluções para os variados estresses que a acometem, tais como o mofo 

branco, causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Sendo assim, o objetivo do presente 

trabalho foi identificar níveis de resistência ao mofo branco pelo método indireto da imersão em ácido 

oxálico em genótipos de algodoeiro de fibra branca. O trabalho foi realizado em casa de vegetação no 

município de Uberlândia. O delineamento experimental foi o de blocos completos casualizados, com cinco 

repetições e vinte genótipos de algodoeiro, sendo quatro comerciais e dezesseis do Programa de 

Melhoramento Genético do Algodoeiro – UFU. As parcelas experimentais foram constituídas de um tubo 

de ensaio com uma planta imergida na solução. Os tubos de ensaio foram preenchidos baseado na 

metodologia de Kolkman & Kelly (2000), utilizando solução de ácido oxálico 40mM, cujo pH foi ajustado 

com NaOH para 4,0. Os caracteres avaliados foram a massa fresca inicial e a massa fresca 24 horas após a 

submersão, visando avaliar o nível de resistência através da perda de massa fresca causada pela exposição 

à solução. Dentre os genótipos, houve a formação de três grupos com níveis diferentes de resistência, e as 

melhores médias obtidas foram, respectivamente, dos genótipos UFU15-A, UFU15-C, UFU15-B, UFU15-

D e UFU15-E. Tal resultado corresponde às menores perdas de massa fresca durante as 24 horas de 

exposição à solução de ácido oxálico e, portanto, são possíveis fontes de resistência ao patógeno Sclerotinia 

sclerotiorum. 
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mailto:matheus2martins@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LODO DE ESGOTO HIGIENIZADO NA ADUBAÇÃO DA CULTURA DO 

SORGO ( Sorghum bicolor L.) 

PAIVA, T de S¹; MARTINS, G. C²; CAMAGRO, R3. 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ² Universidade Federal de Uberlândia; 

Universidade Federal de Uberlândia3. 

O lodo de esgoto, resíduo sólido proveniente dos tratamentos de esgoto, é rico em matéria orânica, podendo 

ser boa fonte de nutrientes para as culturas. A cultura do sorgo não apresenta grandes investimentos devido 

a grandes gastos com adubação pesada. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a utilização do lodo 

de esgoto higienizado combinada a tratamentos com cal hidratada e solarização na cultura do sorgo, 

utilizando-se doses variadas de fósforo, como fonte mais rentável de nutientes. O experimento foi realizado 

em casa de vegetação pertencente a Universidade Federal de Uberlândia, conduzido em blocos casualizados 

em esquema de fatorial 4 x 4. Os fatores foram quatro níveis de P2O5 (0, 50, 100 e 150 % da dose 

recomendada para a cultura) e quatro doses de lodo de esgoto (0, 10, 20 e 30 mg ha-1). Foram realizadas 

análises aos 30 e 60 dias após a semeadura, sendo elas:  altura de plantas, diâmetro de caule, clorofila a e b 

e área foliar. Após avaliadas,  as plantas foram retiradas do solo e separou-se a parte aérea, que foi seca em 

estufa e pesada após secagem. Aos 30 dias após a semeadura não observo-se diferenças significativas. Já 

aos 60 dias as variações das doses de lodo de esgoto influenciaram significativamente as variáveis: área 

foliar, altura, clorofila a, massa seca e diâmetro. Cocncluiu-se, por fim, que o uso de lodo de esgoto, 

combinado a tratamentos com cal hidratada, apresenta bons resultados nutricionais com melhores 

resultados nas doses entre 20 e 30 mg ha-1. 

Instituição de fomento: PET Agronomia - MEC 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: MOTIVOS DESSA ESCOLHA PROFISSIONAL 

Clemilde Clara de Sousa, Marina Ferreira de Souza Antunes 

Universidade Federal de Uberlândia; Faculdade de Educação Física; Programa de 

Educação Tutorial – PET Educação Física. 

O presente estudo teve por objetivo verificar os motivos pela escolha do curso de graduação em Educação 

Física em uma instituição de ensino público de Uberlândia-MG. A pesquisa foi realizada com ingressantes 

do primeiro semestre de 2017 e contou com 35 alunos, sendo 24 homens e 11 mulheres, com média de 20,6 

anos de idade. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado, elaborado pelas 

pesquisadoras, constituído por perguntas objetivas e subjetivas, onde deveriam responder o por quê da 

escolha de uma instituição pública, os motivos pela escolha do curso de Educação Física, se a Educação 

Física foi a primeira escolha e se já haviam feito outro curso superior. A análise dos dados mostrou que a 

escolha da instituição pública deu-se pelos seguintes motivos: Ensino de qualidade 31,43%, proximidade 

34,28%, por ser público 22,86%, conceituada 20%, referência em ensino 17,14%, outros motivos 14,3%. 

Quanto aos motivos pela escolha do curso 82,86% optaram por identificação pessoal; querem atuar na área 

80%; vivência esportiva 22,86%; influência familiar 11,43%; afinidade 8,57%; outros motivos 14,29%. 

Quanto à opção de escolha da Educação Física 57,14% da amostra relatou que a Educação Física não foi a 

primeira opção de escolha de curso no processo seletivo, já 45,71% apontaram o curso como primeira 

escolha. Dos ingressantes 8,57% já eram graduados em outras áreas e 94,28% eram a primeira graduação. 

Conclui-se que a identificação pessoal e a vivência esportiva são motivos relevantes na escolha profissional. 
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ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO 

AUTISMO  

Eliseu Bezerra Caputo Junior, Solange Rodovalho Lima 

Universidade Federal de Uberlândia; Faculdade de Educação Física; Programa de 

Educação Tutorial – PET Educação Física. 

O Transtorno do espectro do autismo (TEA) afeta habilidades socioafetivas, cognitivas e motoras 

e os principais sinais são: isolamento, apego não apropriado a objetos e até agressividade. Este 

trabalho apresenta a vivência com o aluno com TEA, do Programa de Atividades Físicas para 

Pessoas com Deficiência (PAPD) e faz parte da disciplina Prática Pedagógica em Educação Física 

Adaptada (PIPE 5) do curso de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

Melhorar as habilidades socioafetivas, cognitivas e motoras, bem como, contribuir na formação 

inicial em Educação Física. As aulas ocorreram no primeiro semestre de 2017, em uma piscina 

aquecida e ginásio de psicomotricidade, da Faculdade de Educação Física da UFU. Participou um 

aluno de 19 anos de idade, com TEA, cujas dificuldades iniciais observadas eram: instabilidade 

emocional, isolamento, pouco contato visual, pouca atenção seletiva, pouco domínio dos 

fundamentos da natação, locomoção na ponta dos pés. A partir destas características foram 

planejadas e aplicadas 24 aulas de 50 minutos durante três meses. Realizou-se atividades 

envolvendo jogos com bolas de borracha (diferentes tamanhos), subir e descer do step, 

manipulação de objetos, tais como: flutuadores, recipientes de plástico, haltere de hidroginástica, 

etc. Percebeu-se que o aluno obteve uma melhora em alguns comportamentos socioafetivos, tais 

como: contato visual, exploração do espaço e maior interação com o professor. Entretanto, não 

obteve melhora em habilidades motoras. Conclui-se que os objetivos foram parcialmente 

alcançados, havendo poucas mudanças nas habilidades motoras do aluno. A vivência 

proporcionou ao acadêmico uma visão mais ampla sobre aspectos da deficiência, contribuindo 

para uma formação de qualidade. 
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ANALISE DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSAS PRATICANTES DE 

DANÇA: ESTUDO PILOTO 

Ludimila Ferreira Gonçalves, Guilherme  Morais Puga 

Universidade Federal de Uberlândia; Faculdade de Educação Física; Programa de 

Educação Tutorial – PET Educação Física. 

A capacidade funcional se manifesta na ausência de dificuldades para realizar atividades cotidianas, sendo 

um fator determinante na independência e autonomia do idoso. A prática regular de atividade física é citada 

na literatura como um método eficaz, capaz de atenuar e até mesmo reverter os danos associados à perda 

funcional. Este estudo teve como objetivo analisar a capacidade funcional das idosas após um períodos de 

quatro meses de prática de dança. A amostra foi composta por seis idosas, praticantes da dança do programa 

de Atividades Físicas e Recreativas para a Terceira Idade (AFRID-UFU),  com a idade média de 67,83±7,8 

anos. Foram utilizados testes físicos para avaliar a capacidade funcional, sendo eles Bateria de teste da 

AAPHERD-American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance e o teste de Sentar 

e levantar da bateria de testes de Rikli & Jones. A intervenção foi feita através de quatro meses de aulas de 

dança, duas vezes na semana, com duração de 50 minutos, onde desenvolveram duas coreografias. A análise 

dos dados foram feitas através do teste Mann-Whitney para duas amostras dependentes. Os resultados 

demonstraram que não houve diferenças estatísticas (p>0,05) entre os dados dos testes pré e após a 

intervenção nos testes de agilidade, coordenação, resistência de força, resistência aeróbia e sentar e 

alcançar. Apesar disso, houver melhora (p<0.05) de 12% na flexibilidades dessa idosas. Conclui-se que a 

intervenção com a dança melhorou apenas a flexibilidade das idosas e apesar de não ter melhorado, pode 

ter ajudado a manter capacidade funcional das idosas. 
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PSICOMOTRICIDADE PARA PESSOA COM PARALISIA CEREBRAL 

Mariana Luiz de Melo, Solange Rodovalho Lima 

Universidade Federal de Uberlândia; Faculdade de Educação Física; Programa de 

Educação Tutorial – PET Educação Física. 

Introdução: O trabalho relata uma experiência de ensino e aprendizagem na disciplina Prática Pedagógica 

em Educação Física Adaptada (PIPE 5), em parceria com o Programa de Atividade Física para Pessoas com 

Deficiência (PAPD), desenvolvido na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de 

Uberlândia (FAEFI/UFU). A Organização Mundial de Saúde (1999) descreve a paralisia cerebral como 

decorrente de lesão estática, ocorrida no período pré, peri ou pós-natal, que afeta o sistema nervoso central 

em fase de maturação estrutural e funcional. Objetivo: Desenvolver fundamentos psicomotores visando 

melhorar as capacidades físicas, motoras e cognitivas, contribuindo na independência da aluna. 

Metodologia: Participou uma aluna com Paralisia Cerebral Espástica com 18 anos de idade. Foram 

planejadas atividades que trabalhassem os fundamentos psicomotores, tais como: controle postural, 

equilíbrio, coordenação, lateralidade, atenção, expressão e relaxamento muscular e também alongamento 

dos membros inferiores e superiores, caminhada com subida e descida de escada. Foram duas aulas 

semanais de cinquenta minutos, durante três meses, totalizando 27 aulas. Resultados: Percebemos que ao 

longo do semestre, a aluna apresentou respostas positivas ao trabalho realizado. Observamos uma melhora 

significativa, na coordenação motora, no equilíbrio e na atenção. Conclusão: O trabalho desenvolvido 

apresentou resultados positivos em relação às melhoras nas capacidades motoras, físicas e cognitivas da 

aluna, evidenciando a importância da atividade física na atenuação das consequências causadas pela 

paralisia cerebral. 
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ATLETISMO: DEMANDA E RELAVÂNCIA DE MULTI PROFISSIONAIS POR 

ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO DE MINAS GERAIS 

Rhyllare Lucilla Alves Moreira, Sergio Inácio Nunes 

Universidade Federal de Uberlândia; Faculdade de Educação Física; Programa de 

Educação Tutorial – PET Educação Física. 

Uma das preocupações de atletas de alto rendimentos é manter e/ou elevar seu desempenho e a 

participação de vários profissionais se tornam importante na vida de um(a) atleta. Assim, 

dedicamos averiguar a demanda por profissionais da Educação Física, Fisioterapia, Nutrição e 

Psicologia por atletas do atletismo, e a significância desses profissionais na carreira esportiva 

dos(as) atletas. Para tal, foi criado e repassado virtualmente um questionário on-line com 25 

perguntas objetivas e discursivas, para que somente atletas que houvessem competido em provas 

de nível nacional, respondessem. Foram avaliadas respostas de 30 atletas de Minas Gerais de oito 

cidades diferentes, que apontaram que, 93,3% desses são acompanhados por um(a) profissional 

de educação física, 70% por profissionais de fisioterapia, principalmente pós incidência de lesões, 

43,3% por nutricionistas e 36,6% por psicólogo(a)s, com a maioria do(as) atletas tendo acesso a 

esses profissionais de forma gratuita via clube em que são associados (50% dos acompanhados), 

demorando em média 2 anos para iniciarem o acompanhamento com profissional de educação 

física, 6 anos com fisioterapeutas, e 7 anos com nutricionistas e psicólogo(a)s. Para os(as) atletas 

participantes dessa pesquisa o(a) profissional mais reconhecido como ‘muito importante’  para 

sua carreira, é o de educação física (93,3%), seguido pelos profissionais de fisioterapia (73,3%), 

nutrição (60%) e  psicologia (33,3). Conclui-se que, os(as) atletas demoram alguns anos 

significativos após iniciarem sua carreira para começarem um acompanhamento com alguns 

desses profissionais, e quando isso ocorre, encontraram possibilidade de acesso gratuito aos 

mesmos em clubes nos quais são vinculados. 
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MARCADORES DE OBESIDADE E ADIPOSIDADE ABDOMINAL EM 

PRATICANTES DE ATIVIDADE FISICA NO PARQUE NO PARQUE DO SABIÁ EM 

UBERLÂNDIA-MG 

Victor Hugo Vilarinho Carrijo, Guilherme Morais Puga 

Universidade Federal de Uberlândia; Faculdade de Educação Física; Programa de 

Educação Tutorial – PET Educação Física. 

A obesidade está tomando proporções alarmantes em todos os cantos do mundo, incluindo o 

Brasil. Além da obesidade, a concentração de adiposidade abdominal está rigorosamente 

relacionada a risco de doenças cardiovasculares. O objetivo foi apontar a frequência e a relação 

entre a obesidade, sobrepeso e adiposidade abdominal em homens e mulheres praticantes de 

atividades físicas no Parque do Sabiá em Uberlândia-MG. Foram avaliadas aleatoriamente 506 

voluntários (246 mulheres com 49±15 anos, 27±4 Kg/m2 de IMC e 0,87±0.13 de RCQ; 260 

homens com 51±15 anos e 27±4 Kg/m2 de IMC e 0,89±0.11 de RCQ) praticantes de atividades 

físicas no Parque do Sabiá em Uberlândia-MG em horários entre 07:00 e 10:00 nos meses de 

agosto de 2015 e agosto de 2016. A obesidade foi indicada pelo índice de massa corporal (IMC). 

A adiposidade abdominal foi avaliada através da razão circunferência da cintura (CC) e do quadril 

(CQ) - RCQ. A comparação entre o gêneros foi realizada através do teste t de student 

independente. A análise estatística para verificar a freqüência e relação entre os fatores de risco 

entre os sexos foi realizada pelo teste de Qui-Quadrado (χ2). O RCQ adotado com alto risco 

cardiovascular foi de ≥90cm para homens e ≥80 cm para mulheres; e o Sedentarismo com a prática 

de Atividades Físicas com duração < que 150 minutos por semana. Deste total, 260 (51%) eram 

do sexo masculino e 246 (49%) eram do sexo feminino. Não houve diferença entre a idade e IMC 

entre os grupos de mulheres e homens. Os homens apresentaram maiores (p<0,05) estatura, C-C, 

C-Q, RCQ que as mulheres. 
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Mortalidade Materna no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 

Uberlândia 

Mendonça, B.N.B. Paro, H.B.M.S. 

Universidade Federal de Uberlândia 

A mortalidade materna constitui grave problema de saúde pública, especialmente nos países em 

desenvolvimento. Dentre suas causas estão: complicações da gravidez, parto ou puerpério devidas a 

intervenções, omissões, tratamento incorreto ou ao conjunto desses, além de doenças hipertensivas, 

hemorragias, infecção puerperal, diabetes e doenças cardiovasculares. No entanto, a mortalidade materna 

pode ser evitada com programas clínico-educacionais, como planejamento familiar, a vinculação do pré-

natal ao parto e educação sexual. 

A concentração das mortes maternas em países em desenvolvimento decorre da falta de acesso a cuidados 

de rotina adequados e de emergência quando necessários, refletindo assim as desigualdades sociais de cada 

localidade e, com isso, falhas nas diretrizes políticas, nos profissionais de saúde e na sociedade como um 

todo. No Brasil a mortalidade materna é um desafio à saúde pública, portanto, compreender acerca da sua 

ocorrência e circunstâncias é imprescindível para formular ações, estratégias públicas de saúde e 

planejamento para reduzí-la. 

Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de 

Uberlândia. Trata-se de um estudo ecológico e objetiva avaliar os casos de morte materna ocorridos no 

Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU/UFU), maior prestador de serviços pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) no estado de Minas Gerais, no período de Janeiro/2013 a Dezembro/2017, de acordo com o tipo de 

parto, cuidados relacionados e eventos adversos, dados clínicos e sociodemográficos da mulher, por meio 

da análise dos prontuários de gestantes internadas. Isso contribuirá para a melhoria sustentável do cuidado 

à saúde de gestantes de Uberlândia e região.  
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ERROS DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA PERSPECTIVA DE 

MÉDICOS  

ALVES, Letícia da Silva ¹. & SILVA, Carlos Henrique Martins da². 

¹Curso de Medicina; ²Faculdade de Medicina 

 

Na prática profissional médica ocorrem erros, dentre os quais se encontram os erros de prescrição de 

medicamentos. São comuns, possuem potencial para causar danos graves ao paciente e elevar os gastos do 

sistema de saúde. A compreensão dos fatores subjacentes aos erros de prescrição, por meio  da perspectiva 

dos profissionais médicos, é um passo importante para o desenvolvimento de estratégias para reduzi-los. O 

objetivo do presente estudo é explorar os pontos de vista, crenças e experiências subjetivas dos médicos 

residentes e seniores (com mais de 10 anos de experiência) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal 

de Uberlândia (HCU-UFU), acerca de erros de prescrição, as possíveis causas e potenciais consequências. 

O estudo utilizará a metodologia qualitativa descritiva, e para a coleta dos dados será utilizada a entrevista 

individual, com roteiro semiestruturado. Os dados serão categorizados e os dados relevantes serão 

identificados e examinados usando o processo de comparação constante. O modelo de causalidade do 

acidente de Reason será utilizado para classificar e apresentar os dados. Para a discussão crítica dos dados 

obtidos, será utilizada a Teoria do Erro Humano de Reason, e literatura pertinente sobre erro e percepção 

de erro. Espera-se, com a pesquisa, ampliar o conhecimento geral sobre erros de prescrição e sobre as 

perspectivas dos médicos sobre o tema, bem como a identificação dos principais fatores que poderão ser 

priorizados em intervenções para melhorar a prescrição de medicamentos no HC-UFU e em outros 

hospitais. 
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COMPARATIVO DO CONHECIMENTO DE HOMENS E MULHERES DA 

REGIÃO DE   UBERLÂNDIA-MG SOBRE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

SOUSA, A. A¹, MACÊDO, C. L. ², DOS SANTOS, E. L.³, NOGUEIRA, H. F4., 

HASSE, M5., SILVÉRIO, M.S.6,  DE SOUZA, N.G.7, HATTORI, W. T.8  

¹Estudante do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina da UFU ; ² Estudante do Curso de Medicina 

da Faculdade de Medicina da UFU e Bolsista do grupo PET Medicina UFU; 3 Estudante do Curso de 

Medicina da Faculdade de Medicina da UFU;4 Estudante do Curso de Medicina da Faculdade de 

Medicina da UFU; 5 Professora orientadora docente do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina da 

UFU 6 Estudante do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina da UFU; 7 Estudante do Curso de 

Medicina da Faculdade de Medicina da UFU; 8 5 Professor orientador docente do Curso de Medicina da 

Faculdade de Medicina da UFU 

Resumo: O planejamento familiar é um direito de todo cidadão brasileiro, e a contracepção é ferramenta 

essencial para o exercício deste. Além disso, considera-se que planejamento familiar é orientado por ações 

preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações sobre as técnicas de regulação 

da fecundidade. Dessa forma, o presente estudo visa avaliar o quanto os usuários do Hospital de Clínicas 

da Universidade Federal de Uberlândia conhecem sobre métodos anticoncepcionais disponíveis, incluindo 

os usados por eles, e quais foram as fontes dessas informações. Para tal fim, será aplicado questionário para 

uma parcela estatisticamente significativa  

dos usuários do hospital. Caso seja constatado que há falhas no nível de informações, o projeto almeja 

encontrar quais são as razões, para que assim seja possível traçar estratégias para a promoção do 

empoderamento desta população acerca de seus direitos sexuais e reprodutivos. 
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Análise de Linfonodo Sentinela em CA de Endométrio e Colo Uterino em Pacientes 

do Hospital de Clínicas da UFU 

Leonardi, C. B. G.; Filho, F. C. P. 

Curso de Medicina e Faculdade de Medicina 

 

Durante a disseminação de um câncer é comum que ele use a via linfática. Sabendo que 

os linfonodos seguem uma ordem de acometimento de acordo com a drenagem da região 

envolvida, se o primeiro – linfonodo sentinela - não for acometido, os seguintes também não 

serão.  

O estudo desses linfonodos pode ser então utilizado para diminuir a extensão do 

procedimento de remoção do câncer. Dessa forma, se o linfonodo sentinela está limpo, não há 

razão para remover toda a cadeia, enquanto se ele for acometido segue-se com a linfadenectomia 

radical. 

Esse método já é utilizado em câncer de mama com sucesso, pela injeção de corante que 

é captado primeiro por um linfonodo, identificando o sentinela. A partir disso, estuda-se 

anatomopatologicamente este linfonodo na busca por células atípicas. A presença acarreta na 

retirada de toda a cadeia e a ausência na permanência dos demais.  

A proposta dessa pesquisa, então, é o uso desse método nos cânceres de endométrio e 

colo, muito prevalentes em nosso país. A histerectomia acompanha a linfadenectomia radical 

como padrão no HC-UFU, porém pesquisas em outros hospitais já mostram a eficácia da análise 

do linfonodo sentinela para diminuir o tempo cirúrgico e a morbidade pós-operatória.  

O levantamento bibliográfico foi feito e os profissionais envolvidos na pesquisa estão 

acompanhando procedimentos de outros lugares para aperfeiçoar a prática nesse método, as 

estudantes envolvidas aguardam cadastro e submissão no CEP. Pretendemos assim atualizar o 

método cirúrgico de nossa instituição, trazendo benefícios para essas pacientes. 
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Sofrimento Moral durante o Estágio Obrigatório do Curso de Medicina da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

Aguiar, G.V. & Silva, C.H.M. 

Curso de Medicina; Faculdade de Medicina 

O sofrimento moral pode se manifestar na forma de dor ou angústia que é capaz de afetar a 

saúde mental, física e social, em resposta a uma situação na qual o indivíduo reconhece sua responsabilidade 

moral diante dos conflitos e faz um julgamento sobre a conduta correta, porém se vê impedido de executá-

la na prática. Nesse contexto, estudantes do curso de medicina na fase do Estágio Obrigatório em Medicina 

(Internato) são inseridos em um ambiente propicio para vivência de tais conflitos, pois, são submetidos a 

uma intensa carga teórica e prática em uma época de adaptações, questionamentos e inúmeras 

responsabilidades. O presente estudo tem como objetivo conhecer o sofrimento moral em estudantes do 

Estágio Obrigatório em Medicina (Internato) do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina da UFU e 

verificar possíveis associações com empatia e fatores sociodemográficos. Para avaliar a presença de 

sofrimento moral, será aplicada a escala Moral Distress Scale (MDS) modificada para adequações relativas 

à realidade dos estudantes de medicina que atuam na rede pública através do Sistema Única de Saúde do 

Brasil. A empatia será avaliada por meio da Escala Jefferson de Empatia Médica. Serão obtidas as seguintes 

variáveis sociodemográficos e acadêmicas: sexo, idade, religião, renda familiar mensal, especialidade 

escolhida (se houver), estágios hospitalares (atual e já cursados). Os questionários serão autoaplicados para 

estudantes do Estágio Obrigatório em Medicina (Internato) (9º ao 12º período) do Curso de Medicina da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, matriculados no segundo semestre de 2017 

e primeiro semestre de 2018. 
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PROJETO PARTO ADEQUADO 

INDICAÇÕES DE CESÁRIAS - ESTUDO PROSPECTIVO DESCRITIVO 

Freitas, E. A. M. ¹. & Muniz, V.C². 

¹Curso de enfermagem, FAMED; ²Curso de Medicina, FAMED 

 

O Projeto Parto Adequado (PPA) é uma iniciativa proposta pela  Agência Nacional de Saúde, em parceria 

com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute for Healthcare Improvement e com apoio do Ministério 

da saúde,  propõe aprimorar a atenção ao parto e reduzir o número de cesarianas desnecessárias, por meio 

da utilização de evidências científicas, consequentemente, reduzindo os riscos de eventos adversos 

decorrentes da assistência indevida (ANS, 2015). O Brasil vive uma verdadeira epidemia de cesáreas, 

chegando a atingir um índice de 56% dos partos (cerca de 1.600.000 cirurgias por ano), com variação entre 

serviços públicos (40%) e privados (85%) (SINASC, 2013). Nesse cenário, o Hospital de Clínicas de 

Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia (HCU/UFU) é um dos cinco hospitais públicos 

selecionados para participação no PPA, já que, em 2014, realizou 2.161 partos, dos quais 1.510 (69,9%) 

foram cesáreas. Como ele é o cenário de prática de mais de 1.000 profissionais e estudantes, é importante 

melhorar as condutas desses frente aos partos que lá ocorrem. Assim, a pesquisa visa analisar os partos com 

indicações de cesárea ocorridos no HC/UFU no período de 2015 a 2017, para mostrar se tais procedimentos 

cirúrgicos estão de acordo com as indicações preconizadas pelo Ministério da Saúde, para com isso adequar 

as taxas ás recomendações da OMS. Buscamos melhorar os cuidados com as gestantes do HC/UFU e 

construir uma base de dados para auxílio na desenvoltura do PPA nesse hopital. 
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Qualide de vida e sonolência diurna em pacientes com Síndrome de Apneia e 

Hipopneia Obstrutiva do Sono após avanço maxilomandibular 

Matos de Lima, B¹. & Camilo de Oliveira, V².   

¹Curso de Medicina; ²Faculdade de Medicina 

A Síndrome de Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono Síndrome (SAHOS) é uma condição 

comum associada a agravos à saúde (hipertensão arterial, cardiopatias isquêmicas e acidentes 

vasculares cerebrais) e prejuízos à qualidade de vida. Seu tratamento consiste na utilização do 

CPAP (ventilação de vias aéreas com pressão positiva contínua) e, nos casos de dificuldade de 

adaptação, recomenda-se abordagem cirúrgica como o avanço maxilomandibular. Possíveis 

repercussões no bem-estar físico e psicossocial em pacientes submetidos à cirurgia de avanço 

maxilomandibular ainda são desconhecidos. 

O presente projeto tem como objetivo avaliar a qualidade de vida e sonolência diurna nos 

pacientes com SAHOS moderada e grave submetidos ao avanço maxilomandibular. Trata-se de 

um estudo transversal do tipo caso-controle, com a aplicação dos questionários FOSQ (Functional 

Outcomes of Sleep Questionarie) e SF-36 (Medical Outcomes Study 36 - Item Short-Form Health 

Survey) para avaliação de qualidade de vida e da escala de sonolência de Epworth, para 

sonolência diurna. 

Participarão do estudo, indivíduos maiores de 18 anos com diagnóstico de SAHOS submetidos à 

cirurgia de avanço maxilomandibular há 12 meses, atendidos no Ambulatório de Cirurgia Crânio-

maxilo-facial do Hospital de Clínicas de Uberlândia da UFU. O grupo controle será constituído 

por indivíduos com diagnóstico de SAHOS moderada e grave em período pré-operatório para 

cirurgia de avanço maxilomandibular. 
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O IMPACTO ECONÔMICO E SOCIAL EM FAMILIARES DE PACIENTES 

DEPENDENTES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR 

Rodrigues, N, P¹. &  Júnior, L, H, B¹. 

¹Curso de Medicina e Faculdade de Medicina 

Atualmente, diversas evidências sugerem que o programa Melhor em Casa tem benefícios 

importantes para o sistema de saúde. Tendo em vista que na maioria das vezes os 

cuidadores são pessoas próximas, que prestam ajuda voluntariamente e que muitas vezes 

abrem mão de outras atividades profissionais, é inegável o impacto socioeconômico sobre 

uma família que recebe um paciente para cuidados domiciliares. Dessa forma, o presente 

trabalho objetiva compreender o impacto econômico e social no contexto familiar de 

pacientes dependentes de ventilação mecânica assistidos pelo Serviço de Atenção 

Domiciliar através do Programa Melhor em Casa do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia (HCU – UFU).  O método utilizado consiste em uma entrevista 

presencial durante a qual deverão ser respondidos três questionários a fim de esclarecer 

aspectos sobre o perfil dos pacientes cuidados em casa, o nível socioeconômico da família 

e a avaliação da qualidade de vida sob o ponto de vista do cuidador. Espera-se que a 

geração de novas evidências científicas que elucidem os impactos econômicos e sociais 

do cuidado domiciliar tenha o potencial de influenciar novas políticas públicas que sejam 

de fato eficazes no suporte ao paciente cuidado e à família cuidadora. 
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Educação Popular em Saúde no Distrito de Martinésia, Uberlândia-MG 

Silva, C.¹, Grupo PET Medicina UFU 

¹ Coordenador do Projeto e Tutor do Grupo PET Medicina UFU.  

Universidade Federal de Uberlândia 

 

       O atual projeto de extensão do PET Medicina visa a Promoção da Saúde na Escola Municipal Antonino 

Martins da Silva, localizada na zona rural de Uberlândia no distrito de Martinésia. Para isso, serão feitas 

vivências entre maio de 2017 e junho de 2018, que visam, basicamente, oferecer educação popular em 

saúde, inicialmente detectando as necessidades em saúde da população, em especial dos estudantes da 

escola e suas famílias. A partir disso, as principais demandas serão selecionadas pelo método de Hanlon e 

as intervenções elaboradas. Assim, as vivências posteriores à coleta de dados visam à solução dos 

problemas detectados, juntamente com os professores, pais e alunos, contribuindo para uma população mais 

empoderada e consciente para uma condição de vida mais saudável. 

       Até então, tem-se as necessidades identificadas pelos estudantes e pelos professores, que de um modo 

geral, consiste nos benefícios de medicações caseiras e riscos da automedicação, distúrbios nutricionais e 

alimentares, relação entre higiene corporal e bucal com doenças transmissíveis e não transmissíveis, 

profilaxia de doenças infectocontagiosas, saúde sexual, drogas lícitas e ilícitas, vacinação e qualidade do 

sono. Ademais, foram coletados dados antropométricos das crianças (altura, peso e Índice de Massa 

Corporal - IMCs). Percebeu-se que os IMCs variam muito, e quando comparados com a curva de z-score 

de IMC por idade, são encontrados IMCs localizados desde o -3 ao +3 da curva. Portanto, há na escola uma 

quantidade razoável de crianças com magreza e obesidade. Mais necessidades serão identificadas e as 

intervenções realizadas a partir disso, nas próximas vivências.  
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CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO “ OUTUBRO ROSA 

PETS” NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS 

SILVA, G. M. F¹. & SANTOS, T. R². 

¹Discente do curso de Medicina Veterinária - UFU; 2Médica Veterinária, 

Doutoranda em Ciências Veterinárias. 

Casos de neoplasias mamárias são o segundo mais comum na espécie canina, entretanto considerando 

apenas cadelas, as neoplasias mamárias são as mais frequentes comparadas a outros casos de tumores, isso 

se deve pelo aumento na expectativa de vida dos animais domésticos. A incidência da forma maligna do 

tumor é de aproximadamente 50%. Devido à grande casuística de neoplasias mamárias em animais de 

companhia, associado a importância da conscientização da sociedade para o diagnóstico precoce, 

campanhas como o “Outubro Rosa Pets” tornam-se uma ferramenta capaz de orientar a população sobre 

essa patologia, conseguindo assim uma qualidade de vida aos pacientes associado ao sucesso no tratamento. 

Objetivou-se com o trabalho avaliar a ocorrência de neoplasias mamárias em caninos recrutados no evento 

“Outubro Rosa Pets” no município de Uberlândia, Minas Gerais nos anos de 2015 e 2016, sendo possível 

estabelecer um perfil epidemiológico e fatores de risco para as neoplasias mamárias. A campanha de 

conscientização e prevenção foi realizada pelo grupo PET Medicina Veterinária em parceria com alunos da 

graduação e professores do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia. Ao total 

de dois anos foram obtidas informações de 128 animais, sendo todos (100%) da espécie canina. No ano de 

2015, 75,27% (n=70/93) dos animais eram fêmeas e 24,73% (n=23/93) machos, 76,92% (n=70/91) não 

apresentavam neoplasia mamária e 23,07% (n=21/91) apresentavam neoplasia mamária. No ano de 2016, 

100% dos animais (n=34/34) eram fêmeas, 58,82% (n= 20/34) dos animais não apresentavam neoplasia 

mamária e 41,18% (n=14/34) apresentavam algum tipo de neoplasia mamária.   

BOLSA: PET Medicina Veterinária 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATURAÇÃO IN VITRO DE OVÓCITOS BOVINOS ASSOCIADOS À 

NANOPARTÍCULAS E LEVITAÇÃO MAGNÉTICA  

SILVA, L. M. ¹.  &  SANTOS, R. M. ¹. 

¹ Faculdade de Medicina Veterinária – FAMEV 

 

 

Na produção in vitro de embriões (PIVE) a maturação de ovócitos acontece no sistema 

bidimensional (2D), ficando aderidos a placa de cultivo, alterando sua morfologia e 

limitando o contato com nutrientes do meio. Sistemas de cultivo tri-dimensional (3D) que 

utilizam nanopartículas e levitação magnética tem propiciado maior interação entre 

células, síntese e viabilidade celular em diferentes tipos celulares. O objetivo deste estudo 

foi avaliar o efeito na taxa de clivagem dos sistemas de cultivo 2D e 3D, durante a 

maturação in vitro de ovócitos bovinos com diferentes graus de qualidade. Ovócitos 

bovinos (n=396) obtidos por aspiração folicular foram classificados quanto a qualidade 

em graus G1 (excelente) e G3 (ruim) e distribuídos aleatoriamente nos sistemas de cultivo 

convencional (2D) e tridimensional (3D) formando quatro grupos: G1-2D,G3-2D, G1-

3D e G3-3D. Em seguida, os ovócitos foram submetidos à maturação, fertilização e 

cultivo in vitro em incubadora com 5% de CO2, 38,5 ºC e umidade saturada. A taxa de 

clivagem foi avaliada 48 horas após a fertilização in vitro. Os dados foram analisados 

pelo teste do qui-quadrado com correção de Yates e os resultados considerados 

significativos quando P<0,05. A taxa de clivagem no grupo G3-2D (61,5%) foi inferior 

em relação aos grupos G1-2D (80,6%) e G1-3D (82,6%).Contudo, o grupo G3-3D 

(70,5%) apresentou taxa de clivagem semelhante aos grupos G1-2D, G1-3D e G3-2D. 

Assim, demonstrou-se que a utilização do sistema tridimensional na maturação in vitro 

incrementou a taxa de clivagem de ovócitos bovinos de qualidade inferior, viabilizando 

sua utilização durante a PIVE. 

Palavras-chave: qualidade ovocitária; clivagem; fertilização in vitro. 

Bolsa: Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Medicina Veterinária da 

Universidade Federal de Uberlândia. 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INCIDÊNCIA E PERFIL DA POPULAÇÃO CANINA AFETADA POR 

DOENÇAS ENDÓCRINAS NA ROTINA DE ATENDIMENTO DO HV-UFU NO 

PERÍODO DE 2012 A 2016 

Borges, R. S¹. & Borin-Crivellenti, S². 

¹Discente do curso de Medicina Veterinária - UFU; Médica Veterinária, Professora 

Dra. da Disciplina de Clínica Médica de Pequenos Animais - UFU² 

 

As doenças endócrinas se fazem presentes na prática clínica do médico veterinário e estão sendo, cada vez 

mais, melhor diagnosticadas e tratadas. O presente trabalho teve como objetivo identificar a incidência 

destas doenças em cães atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (HV-

UFU), e o perfil desta população. Para isso, foi realizado um estudo retrospectivo com o levantamento de 

todos os casos de cães atendidos no período de 2012 a 2016, totalizando 23518 prontuários. Nestes 

atendimentos foram encontradas três doenças endócrinas: diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo e 

hipotireoidismo. A doença endócrina mais frequente na população estudada foi o diabetes mellitus, 

totalizando 0,24% dos cães (43 fêmeas e 13 machos), sendo a maioria sem raça definida (22 cães), com 

idade média de 9 anos, e maior incidência em 2014 (30,36%). Quanto ao hiperadrenocorticismo, 0,07% 

dos cães atendidos foram acometidos (12 fêmeas e 4 machos), a maioria da raça poodle (9 cães), com idade 

média de 10 anos, e maior incidência nos anos de 2014 e 2016 (43,75% e 37,50%, respectivamente); e 

quanto ao hipotireoidismo, foram acometidos 0,06% dos cães atendidos (7 fêmeas e 7 machos), a maioria 

sem raça definida (5 cães), com idade média de 8 anos, e maior incidência em 2014 (57,14%). Com este 

estudo foi possível compreender a incidência de doenças endócrinas e o perfil dos animais por elas 

acometidos nesta população. 

BOLSA: PET MEC. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIDÊNCIA E PERFIL DA POPULAÇÃO CANINA AFETADA POR 

DOENÇAS ENDÓCRINAS NA ROTINA DE ATENDIMENTO DO HV-UFU NO 

PERÍODO DE 2012 A 2016 

Borges, R. S¹. & Borin-Crivellenti, S². 

¹Discente do curso de Medicina Veterinária - UFU; Médica Veterinária, Professora 

Dra. da Disciplina de Clínica Médica de Pequenos Animais - UFU² 

 

As doenças endócrinas se fazem presentes na prática clínica do médico veterinário e estão sendo, cada vez 

mais, melhor diagnosticadas e tratadas. O presente trabalho teve como objetivo identificar a incidência 

destas doenças em cães atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (HV-

UFU), e o perfil desta população. Para isso, foi realizado um estudo retrospectivo com o levantamento de 

todos os casos de cães atendidos no período de 2012 a 2016, totalizando 23518 prontuários. Nestes 

atendimentos foram encontradas três doenças endócrinas: diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo e 

hipotireoidismo. A doença endócrina mais frequente na população estudada foi o diabetes mellitus, 

totalizando 0,24% dos cães (43 fêmeas e 13 machos), sendo a maioria sem raça definida (22 cães), com 

idade média de 9 anos, e maior incidência em 2014 (30,36%). Quanto ao hiperadrenocorticismo, 0,07% 

dos cães atendidos foram acometidos (12 fêmeas e 4 machos), a maioria da raça poodle (9 cães), com idade 

média de 10 anos, e maior incidência nos anos de 2014 e 2016 (43,75% e 37,50%, respectivamente); e 

quanto ao hipotireoidismo, foram acometidos 0,06% dos cães atendidos (7 fêmeas e 7 machos), a maioria 

sem raça definida (5 cães), com idade média de 8 anos, e maior incidência em 2014 (57,14%). Com este 

estudo foi possível compreender a incidência de doenças endócrinas e o perfil dos animais por elas 

acometidos nesta população. 

BOLSA: PET MEC. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIDÊNCIA DE CÃES  

PORTADORES DE DIABETES MELITTUS ATENDIDOS NO HOSPITAL 

VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA NOS 

ÚLTIMOS 5 ANOS 

Cavalheiri, V. A¹. & Borin - Crivellenti, S². 

¹Discente do curso de Medicina Veterinária - UFU; 2Médica Veterinária, 

Professora Dra. da Disciplina de Clínica Médica de Pequenos Animais -– UFU 

 

O diabetes mellitus (DM) é um distúrbio causado por disfunções no metabolismo de carboidratos. É 

dividida em 2 tipos:  diabetes mellitus tipo 1 (deficiência absoluta de insulina), e a diabetes tipo 2, 

(resistência à insulina). Os fatores de riscos são o hiperadrenocorticismo, uso prolongados com 

antiinflamatórios esteroides, progestágenos e obesidade. O diagnóstico do DM é baseado nos sinais clínicos 

associados à hiperglicemia persistente e glicosúria. O tratamento é baseado na insulinoterapia, terapia 

dietética e exercícios físicos regulares. Foi realizado um levantamento junto ao Acervo de Registros do 

Hospital Veterinário da UFU (HV – UFU) do número de cães portadores de DM atendidos no HV- UFU 

nos últimos 5 anos (2012 a 2016). Foram avaliadas um total de 23518 fichas. A incidência de DM deste 

período foi de 1 caso a cada 419 atendimentos (0,24%), sendo que que incidência se manteve constante nos 

três primeiros anos (18%) e praticamente dobrou em 2016 (30%). A média de idade ao diagnóstico foi de 

4 anos, cadelas foram as mais acometidas (78,6%), além de cães sem raça definida (39%) e Poodles (23%). 

Os resultados encontrados são condizentes com a literatura, com exceção da frequência que deveria estar 4 

vezes mais elevada. A elevação do número de diagnósticos de DM em 2006 talvez estar relacionado a 

recente implantação do setor de endocrinologia no HV-UFU. Conclui-se que a DM por ser uma doença 

crônica e silenciosa pode passar despercebido a observação do proprietário.  BOLSA: Pet Mec 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO IN VITRO DO PH DE GÉIS CLAREADORES DENTAIS 

DURANTE O PERÍODO DE APLICAÇÃO EM DENTE BOVINO 

AFONSO, ACR¹. & MENDONÇA, LC². 

¹Faculdade de Odontologia ; ²Escola Técnica de Saúde Bucal 

 

Produtos para clareamento dentário indicados para técnica de consultório possuem altas 

concentrações de peróxido de hidrogênio e podem apresentar baixo valor de pH. O processo 

oxidativo e o pH do produto clareador são considerados principais causadores de efeito colateral 

no esmalte após tratamento clareador. Esta pesquisa tem como proposição avaliar, in vitro, a 

variação do pH de géis clareadores de consultório, aplicado sobre a superfície de esmalte dentário 

bovino, em tempos diferentes. Os géis clareadores avaliados foram: G1- Bianco H2O2 35% 

(POTENZA); G2 - Bianco H2O2 38% - (POTENZA); G3 - Whitness HP Blue 40% - FGM; G4 - 

Opalescence Boost 40% - ULTRADENT; G5 - Clariant 35% (ANGELUS); G6 - Total Blanc 35% 

(DLF); G7 - Pola Office 37,5% (SDI); G8 - Office Peróxido de Carmabida 37% (BM4). Para 

análise do pH, utilizou um aparelho medidor de pH e a amostra foi desenvolvida com dente 

bovino. Os resultados mostraram a média de pH em diferentes tempos, os apresentados são os 

iniciais e os finais, G1 (pH 5,77 para 5,08); G2 (pH 5,55 para 4,79); G3 (pH 8,42 para 8,30); G4 

(pH 7,22 para 7,41); G5 (pH 5,3 para 5,09); G6 (pH 6,78 para 5,4); G7 (pH 7,54 para 7,39); G8 

(pH 6,17 para 6,23). Sendo assim, o G3 apresenta o pH mais básico e o G5 é o gel que possui pH 

mais ácido. Portanto, o odontólogo deve-se orientar ao produto de escolha para não proporcionar 

danos às estruturas dentais do paciente.  

BOLSA: Programa de Educação Tutorial (PET) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE PEDÔMETRO PARA ANÁLISE DE COMPORTAMENTO ANIMAL 

Alessandra C.R. LOPES¹, Gabriel C. BORGES², Janine FRANÇA3   

FAMEV 

 

Os pedômetros são usados para contabilizar os números de passos percorridos durante um 

percurso e a distância total percorrida. São relativamente fácil de manuseamento e mensuração, 

porém o número de passos que cada animal percorre varia significativamente de acordo com o 

decorrer dos dias e ambiente térmico. Desta forma, este experimento está sendo conduzido na 

Univesidade Federal de Uberlândia com o intuito de observar a interferência do manejo no 

comportamento e movimentação diária dos animais. Será utilizadas 10 novilhas com idade de 

aproxidamente 24 meses, zebuínos da origem da raça Nelore, puro de origem (PO), mocho e/ou 

padrão, participantes da prova de eficiência alimentar pelo o sistema Growsafe mantidos em 

regime de confinamento no setor de bovinocultura de corte na fazenda Capim Branco. As 

observações serão obtidas durante 3 dias, sendo o primerio dia durante o manejo de pesagem dos 

animais, e os demais 24 e 48 horas após o manejo. As pesagens serão realizadas de 15 em 15 dias, 

juntamente será realizada a coleta de dados de comportamento no total de 3 pesagens ao longo do 

tempo. Os pedômetros serão configurados para medir a distância percorrida e o número de passos 

diários para cada animal. Espera-se que com o estudo verificar a inflência do manejo de pesagem 

sobre a atividade de movimentação e ingestão diária de novilhas em sistema de confinamento. 

 

BOLSA: Bolsista institucional PET Zootecnia – Prograd 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

MORFOGÊNESE DE FAIXAS ETÁRIAS DE PERFILHOS DE CAPIM-

MARANDU DURANTE O PERÍODO DE DIFERIMENTO 

Amanda Aparecida Brito¹. & Manoel Eduardo Rozalino Santos². 

1Discente do curso de Zootecnia da Faculdade de Medicina Veterinária, 

FAMEV/UFU; 2 Docente da Faculdade de Medicina Veterinária, FAMEV/UFU 
O diferimento da pastagem é uma estratégia de manejo adotada para aumentar a produção de forragem no 

período da seca, mas a idade dos perfilhos influencia o crescimento e desenvolvimento da forrageira. Com 

isto, este trabalho foi realizado como objetivo de entender, por meio da avaliação morfogênica de perfilhos 

de diferentes idades, como ocorre o desenvolvimento da Brachiaria brizantha cv. Marandu durante o 

período de diferimento. O experimento foi conduzido no Setor de Forragicultura da Universidade Federal 

de Uberlândia, no período de outubro de 2014 a julho de 2015.  O experimento foi conduzido em esquema 

de parcelas subdivididas no tempo utilizando-se o delineamento em blocos casualizados, com quatro 

repetições. Foram avaliadas três idades de perfilhos (jovem, maduro e velho), correspondentes ao fator 

primário (parcela), além de dois períodos do diferimento (inicial e final), referentes ao fator secundário 

(subparcela). As taxas de aparecimento foliar (TApF) e de alongamento foliar (TAlF) foram maiores em 

perfilho jovem, quando comparado aos velhos. O comprimento final da folha dos perfilhos das diferentes 

categorias foi igual no inicio e no fim do diferimento. O número de folhas vivas foi menor em perfilhos 

velhos. O comprimento de colmo foi menor em perfilhos jovens. O comprimento do colmo também foi 

inferior no fim do que no início do diferimento. O número de perfilhos velhos foi superior aos demais 

perfilhos. A participação das diferentes classes de idades de perfilhos no pasto influencia o crescimento e 

o desenvolvimento, bem como a estrutura do dossel de B. brizantha cv. Marandu.  

BOLSA: Bolsista institucional do Pet Zootecnia - PROGRAD 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE MATÉRIA SECA EM NOVILHAS NELORE ALIMENTADAS 

COM PRODUTOS ORIUNDOS DA ALIMENTAÇÃO HUMANA 

Ana Caroline R. da Cunha1, Simone P. da Silva2, Natascha A. M. da Silva3, Carina U. de 

Faria4, Joice M. de Miguel5, Letícia S. Pereira6,  Karina F. Mamede7, Ester F. Felipe8 

1,8 Bolsista do Programa de Educação Tutorial; 2,3,4,5,6 Faculdade de Medicina Veterinária  

Objetivou-se avaliar os efeitos da utilização de ração concentrada contendo produtos oriundos da 

alimentação humana sobre o consumo de novilhas Nelore em confinamento. Foram utilizadas 25 fêmeas 

Nelore, com 22 a 25 meses e peso corporal médio 350 Kg, as mesmas receberam dietas diferentes de acordo 

com os tratamentos (ração controle e ração resíduo). No tratamento controle, os animais receberam ração 

concentrada à base de milho, farelo de soja, ureia e mistura mineral. No tratamento resíduo, os animais 

receberam ração concentrada sendo a fonte proteica a base de farelo de algodão e ureia e a fonte energética 

a base de resíduos de fabricação de balas de coco, café moído e salgadinhos de milho. A relação volumoso 

concentrado utilizada foi 84:16, o volumoso utilizado foi a silagem de milho. O delineamento experimental 

utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) com dois tratamentos e doze repetições. As novilhas que 

receberam a ração resíduo tiveram maior consumo de matéria seca (CMS) (9,84 kg/dia), do que os animais 

que receberam a ração controle (9,43 kg/dia; P<0,01), o que pode ser devido a maior palatabilidade dos 

produtos oriundas da alimentação humana como salgadinhos de milho, balas, doces, café que contém 

aromatizantes como os flavorizantes, que possuem o objetivo de realçar o sabor e aroma dos alimentos.. 

Conclui-se que novilhas Nelore alimentadas com ração contendo produtos da alimentação humana na 

relação volumoso:concentrado 84:16 apresentaram maior consumo de matéria seca. 

BOLSA: Bolsista Institucional PET Zootecnia. – PROGRAD  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METÁNALISE EM ESTIMATIVAS DE HERDABILIDADE DE IDADE AO 

PRIMEIRO PARTO E PERÍMETRO ESCROTAL DE BOVINOS DE CORTE 

Felipe, E. F.¹; Silva, C. A.¹ & Silva, N. A. M.¹ 

¹Faculdade de Medicina Veterinária (FAMEV) da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) 

 

A seleção dos animais considerando as características reprodutivas são cruciais, já que o aumento do 

rebanho, bem como uma boa quantidade de bezerros, é diretamente dependente de bons índices 

reprodutivos. O parâmetro que auxilia o produtor e o melhorista a escolherem os métodos adequados de 

seleção e de acasalamento é a herdabilidade. Considerando os diversos estudos que existem sobre as 

herdabilidades de Idade ao Primeiro Parto (IPP) e de Perímetro Escrotal (PE), observa-se que as 

características possuem uma ampla variação no valor de suas herdabilidades estimadas. A metanálise é um 

procedimento estatístico o qual realiza um compilação científica de dados de artigos publicados para obter 

uma estimativa combinada de alguma característica. Portanto, o objetivo desse trabalho foi realizar uma 

metanálise para obter uma estimativa combinada da herdabilidade  de IPP e PE de estudos obtidos através 

de plataformas científicas. Foram utilizados 25 artigos, gerando 23 observações de IPP e 14 para PE, pois 

alguns estudos tinham dados de ambas às características. Os dados foram estimados com o auxílio dos 

programas SAS e Excel. A estimativa combinada de IPP apresentou valor menor em relação a estimativa 

convencional, por ter dados mais heterogêneos, além de demonstrar que a característica é de baixa 

herdabilidade. A estimativa combinada de PE mostrou uma proximidade em relação a estimativa 

convencional, por ter dados homogêneos, além de mostrar que a característica é moderavelmente herdável.  

 

BOLSA: Bolsista Institucional PET Zootecnia – PROGRAD 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPORTAMENTO DE TRACAJÁS EM DIFERENTES AMBIENTES 

Fernanda C. BARBOZA¹, Tauana M. C. G. de PAULA², Natascha A. M. da SILVA3, 

Janine FRANÇA4  

FAMEV 

 

Os tracajás (Podocnemis unifilis) demonstram boa adaptação em cativeiro, o que pode diminuir o comércio 

ilegal e colaborar com a preservação da espécie. Desta forma, este experimento foi conduzido na 

Universidade Federal de Uberlândia com o intuito de observar o comportamento de tracajás em diferentes 

ambientes. Foram utilizados 22 tracajás com idade de aproximadamente um ano, divididos em dois 

ambientes diferentes, sendo onze alojados em caixa de plástico transparente e onze em tanque de concreto. 

A identificação individual foi realizada utilizando esmalte de unha comercial de diferentes cores sobreposto 

nas carapaças de cada animal. As observações tiveram duração de 6 horas por dia, divididas em seções de 

10 minutos de observação e 5 minutos de intervalo, durante 3 dias. As observações foram divididas em 

categorias comportamentais de acordo com o etograma: (a) manutenção: esticando a cabeça; descansando; 

dormindo; respiração, bolhas nas narinas; emergindo; submergindo; (b) locomoção: aproximando; 

partindo; evitando e andando; (c) alimentação: comendo; (d) agonístico: elevando a cabeça; mordendo; 

perseguindo; retraindo a cabeça. As temperaturas médias diárias da água foram mensuradas.  Os animais 

que ficaram no tanque apresentaram menores comportamentos, às exceções de dormindo e esticando a 

cabeça (P<0,05). Já os animais da caixa apresentaram maiores comportamentos de manutenção, locomoção, 

agonístico e ingestão de alimento, isso pode ser devido tanto à restrição de espaço como da temperatura da 

água, que foi superior no tanque. Assim, o ambiente interfere no comportamento de tracajás em cativeiro e 

é importante fonte de estudo para garantia de bem-estar e sucesso na criação comercial. 

BOLSA: Bolsista institucional PET Zootecnia – Prograd 
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EFICIÊNCIA ALIMENTAR EM BOVINOS DA RAÇA NELORE UTILIZANDO 

O SISTEMA GROW SAFE 

Ubirajara, C. F.¹. & Corsino, G. B.¹ 

¹Faculdade de Medicina Veterinária (FAMEV) da Universidade Federal de Uberlândia.  

 

A alimentação no ciclo de produção de bovinos de corte representa o maior custo, em torno de 

70%, sendo interessante para o produtor a seleção de animais mais eficientes no seu plantel. 

Assim, foi realizado um trabalho utilizando 46 bovinos da raça Nelore, machos, puros de origem 

(PO), avaliados em prova de eficiência alimentar na Fazenda Experimental Capim Branco (UFU) 

em sistema Growsafe durante 90 dias. Esse sistema é composto por cochos de alimentação, que 

possui alta tecnologia, permitindo identificar o animal e mensurar a ingestão de matéria natural 

individualmente ao colocar sua cabeça no cocho. Assim mensurou-se o consumo alimentar 

residual (CAR) que tem como base o “consumo observado” e o “consumo esperado”em kg de 

matéria seca (MS)/dia. Nas provas de desempenho, busca-se animais com o valor do CAR 

negativo, o que resulta em animais mais eficientes. Do total de animais, 21 foram elites, ou seja, 

o valor do CAR foi negativo, sendo o primeiro colocado com o valor de -2,565 kg de MS/dia e o 

último dentre os elites com valor de -0,013 kg de MS/dia. O restante dos animais apresentaram 

CAR posivito, demonstrando menor eficiência alimentar. A seleção para eficiência alimentar é 

importante na pecuária de corte, pois permite selecionar animais eficientes que consumirão menos 

em kg de MS para produção de carne, trazendo assim lucro ao produtor. 
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AVALIAÇÃO DOS METABÓLITOS ENERGÉTICOS E HEPÁTICOS DE 

OVINOS RECEBENDO RAÇÃO EXTRUSADA EM DIFERENTES 

PROPORÇÕES VOLUMOSO:CONCENTRADO 

RUELA, P.A.C¹ & MACEDO JÚNIOR, G.L². 

¹Discente do Curso de Zootecnia, FAMEV/UFU; ²Docente do Curso de Zootecnia, 

FAMEV/UFU 

INTRODUÇÃO 

A avaliação do metabolismo energético do animal pode facilitar o entendimento das origens e fontes de 

produção de calor ou dos gastos de energia pelo animal, permitindo inferências sobre diversos aspectos de 

interesse zootécnico, tais como conversão e eficiência alimentar. 

 

METODOLOGIA 

Nutrientes Beef Total Foragge 

PB 18,77 9,81 

FDN 12,95 32,27 

FDA 8,61 20,98 

EE 1,39 1,50 

Cinzas 5,73 6,55 

NDT mantença (FDA) 79,61 71,34 

CNF 61,16 49,87 

MS (% na MN) 92,48 96,62 

 

RESULTADOS 

V:C (%) FA (UI/L) VLDL Trig. (mg/dL) 

30:70 674,31 6,00 30,00 

40:60 634,53 4,82 24,12 

50:50 701,47 6,37 31,85 

60:40 605,63 5,60 28,04 

Período FA (UI/L) VLDL Trig. (mg/dL) 

0 585,81 9,95 49,77 

21 464,31 4,18 20,90 

42 646,15 5,29 26,45 

63 790,17 3,17 15,88 

84 860,00 5,09 25,47 

MG 653,86 5,68 28,43 

CV 30,83 31,04 30,00 

CONCLUSÃO 

A ração extrusada influenciou diretamente nos metabólitos energéticos e hepáticos e manteve estável o 

status energético dos animais. 
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Estudo sobre a Qualidade de Assinaturas em Sistemas de Detecção de Intrusão 

Bruno Paiva de Oliveira 

¹Universidade Federal de Uberlândia 

 

A informação é considerada, no mundo contemporâneo, algo precioso e garantir sua proteção é 

imprescindível. Existem grande quantidade de dados sigilosos, como transações bancárias, dados pessoais, 

etc, que estão armazenados em computadores. A Segurança da Informação tem o papel de garantir que 

nenhum dos três pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade sejam afetados, através de 

técnicas que são aperfeiçoadas constantemente. 

 Sistemas de detecção de intrusão (IDS) são sistemas que somente quando há evidências de uma 

intrusão/ataque é que seus mecanismos são utilizados. Caso algo de estranho seja notado, alertas são 

gerados e enviados ao administrador de redes, que tomará a melhor decisão cabível. Resumidamente, um 

IDS monitora, identifica e notifica atividades suspeitas em uma rede. 

 Os sistemas de detecção de intrusão podem ser divididos de acordo com a metodologia de detecção 

do ataque: assinatura, anomalia e especificação. Neste trabalho, o foco será em IDS que utilizam 

assinaturas. Basicamente, analisam a rede e compara as atividades do sistema com padrões pré-definidos, 

chamados de assinaturas. 

 Contudo, existem algumas barreiras e desafios em relação a qualidade e comportamento dessas 

assinaturas. Se o IDS não for bem configurado e não houver uma organização e controle das assinaturas, 

poderá ocorrer milhares de alertas falso positivo e falso negativo, o que acarretará em perda de desempenho, 

tempo e a segurança pode ser comprometida. O objetivo deste trabalho é realizar uma comparação entre os 

diversos tipos de conjuntos de regras disponíveis: Talos, Emerging Threats, e Comunidade Snort e avaliar 

a eficiência de cada um.  
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VISUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM UM SISTEMA DE TUTORIA 

INTELIGENTE 

Pacheco, Guilherme¹. & Nonato, Hiran². & Cattelan, Renan3. 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia; 

3Universidade Federal de Uberlândia 

O projeto visa explorar técnicas de visualização da informação em um Ambiente Educacional Ubíquo. O 

sistema já é utilizado na Faculdade de Computação da UFU e está sendo estendido para acomodar uma 

interface de visualização capaz de exibir gráficos e outras informações sobre o desempenho dos estudantes 

de forma facil e intuitiva. A interface está disponível tanto para alunos quanto para professores. 

O trabalho em andamento tem como objetivo disponibilizar três novos tipos de visualização de informação 

no sistema: um histórico, um relatórios sobre o andamento das disciplinas e um agente animado. 

O histórico mostra as notas de um aluno e como ela variou no tempo para cada tópico da disciplina que ele 

está cursando, assim o estudante pode ter uma avaliação real de como está sendo seu progresso na disciplina. 

Os relatórios são exclusivos aos professores, o objetivo é mostrar para o professor de forma concisa uma 

visão geral sobre como está sendo o desempenho dos estudantes naquela disciplina, quais assuntos eles 

podem estar tendo mais dificuldade e como cada aluno está se saindo na disciplina em relação à média da 

turma. Por fim, o agente animado tem como intuito facilitar o uso do sistema tanto por alunos quanto por 

professores, indicando, para alunos, seus pontos fortes e fracos e dando dicas de como melhorar o 

desempenho e, para professores, chamando sua atenção quando alunos estiverem com rendimento baixo ou 

tiverem uma queda no desempenho. 
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AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DA GERAÇÃO DE ALERTAS EM 

DIFERENTES SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO OPEN SOURCE 

¹Gustavo Barbosa Barreto. & ²Rodrigo Sanches Miani 

¹FACOM; ²FACOM 

 

O objetivo desse trabalho é analisar e comparar três IDS (Sistemas de Detecção de 

Intrusão) open source disponíveis no mercado, sendo eles: Snort, Bro e Suricata. Serão 

coletadas informações sobre a geração de alertas de cada um em cenários de ataque ou 

de tráfego normal. Para isso será utilizada a base de dados do ISCX da Universidade de 

Brunswick. A base citada é rotulada e dá informações precisas de sua concepção, como: 

data e horário dos ataques, tipo de ataque, etc. Isso fará com que seja minimizada a 

obtenção de dados tendenciosos e possibilitará uma análise rigorosa dos alertas gerados 

por cada IDS.  

Ao fim do projeto será feita uma comparação dos resultados obtidos no estudo com um 

trabalho similar feito por [Rødfoss 2011], isso permitirá ter uma real dimensão da 

eficácia/desempenho de cada IDS, tornando claro os pontos positivos e negativos de 

cada um, além de facilitar a escolha por parte da comunidade. 
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CRIPTOGRAFIA RSA: UMA ABORDAGEM MATEMÁTICA   

Higor, S¹. & Laís, R². 

¹FACOM; ²FAMAT 

 

Visando uma abordagem estritamente matemática de uma área com grandes aplicações 

na computação, realizamos então um estudo que fornece as bases da criptografia RSA: a 

Teoria dos Números. O estudo se deu de forma axiomática com demonstrações e 

aplicações de vários teoremas que geralmente não são vistos em cursos regulares de 

graduação em Ciência da Computação. Toda a segurança deste método de criptografia 

consiste na dificuldade que seres humanos e computadores possuem em fatorar números 

muito grandes. Este atraso no tempo de processamento torna inviável a tentativa de 

quebra por força bruta (teste que consiste em testar todas as possibilidades possíveis). 

Contudo, no durante o desenvolvimento notamos um teorema muito interessante na 

resolução de equações lineares de congruência. Com este teorema, foi desenvolvida uma 

aplicação para apresentar um pouco sobre Teoria dos Números para alunos de todas as 

idades, os quais não tiveram contato com esta área ainda, reforçando o interesse do por 

quê e o quão interessante é estudar matemática. 
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ESTUDO SOBRE COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA: ALGORITMO GENÉTICO 

APLICADO AO PROBLEMA DE CONTROLE DE SEMÁFOROS 

Rafael Melo Silva¹ & Christiane Regina Soares Brasil¹ 

¹Faculdade de Computação 

Computação Evolutiva é uma linha de pesquisa que compreende um conjunto de técnicas de busca e 

otimização inspirada na evolução natural das espécies para solucionar problemas, em que se cria uma 

população inicial de indivíduos (possíveis soluções), onde selecionam os melhores, cujas características 

serão transmitidas para novas gerações. Neste contexto, o Algoritmo Genético (AG) é uma técnica relevante 

e bem sucedida desta área, possuindo muita abrangência de problemas nos quais pode ser aplicada.  

Na seleção natural, indivíduos de uma determinada população competem entre si em um processo 

evolutivo, uma vez que os indivíduos mais aptos terão maior número de descendentes para a próxima 

geração. Por outro lado, indivíduos aptos podem também surgir da exploração de características novas na 

população por meia da mutação.  

Neste trabalho a técnica de Algoritmo Genético foi aplicada ao Problema do Controle de Semáforos, que é 

um problema recorrente na atualidade, onde se é necessário gastar o menor tempo possível se deslocando. 

Sabe-se que os semáforos podem causar grandes tempos de espera, além de um grande número de paradas 

de veículos, o que é considerado um problema que realmente incomoda a tantos. Portanto, torna-se cada 

vez mais necessário realizar a otimização dos programas de semáforos. Neste sentido, o AG desenvolvido 

no trabalho busca otimizar os tempos de verde desses programas de semáforo. 
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Melhorando a Eficiência dos Algoritmos de Busca de Agentes Jogadores por Meio 

de Programação GPU 

Vitor Hugo Honorato Tiago1, Profª. Drª Rita Maria da Silva Julia1. 

1FACOM –Faculdade de Computação 

Esta pesquisa apresenta um estudo aprofundado da aplicação do ambiente de alto desempenho da GPU 

(Graphic Processing Unit) como alternativa para acelerar o processamento de algoritmos de busca em 

agentes jogadores. A teoria dos jogos é um dos principiais desafios matemáticos que impulsionam as 

pesquisas em Inteligência Artificial. A implementação de sistemas automáticos jogadores apresenta alta 

complexidade pelo fato de as tomadas de decisão de cada agente depender, não somente do ambiente no 

qual ele está inserido, mas também das estratégias adotadas pelos demais. Assim sendo, a construção desses 

sistema requer elevado potencial de processamento, o que justifica a proposta deste trabalho de utilizar a 

plataforma de programação paralela em GPU’s disponível no ambiente CUDA (Compute Unified Device 

Architecture) da NVIDIA. O estudo de caso inicialmente escolhido é o jogo-da-velha, devido à menor 

complexidade de seu espaço de estados comparado a de outros jogos de tabuleiro. Pretende-se desenvolver 

tal proposta no decorrer das seguintes fases: 1) A título de familiarização com o complexo ambiente de 

processamento GPU, inicialmente será implementado um simples programa de soma de vetores; 2) 

Posteriormente, serão implementadas e comparadas, em termos de tempo e qualidade de tomada de decisão, 

duas versões de um agente automático não supervisionado para o jogo-da-velha baseados no algoritmo de 

busca Alpha-Beta: uma no ambiente CUDA, e, a outra, processada unicamente em CPU. Finalmente, 

pretende-se, com a experiência adquirida na presente proposta, pesquisar, em trabalhos futuros, a 

implementação de agentes para jogos complexos como Go, Damas e Xadrez em ambiente CUDA. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA ANALISE 

TRIDIMENSIONAL DE MOVIMENTOS DO CORPO HUMANO UTILIZANDO 

SENSORES INERCIAIS 

A. C. T. Cresto¹, I. G. Fernandes², A. Nakagawa-Silva², A. B. Soares² 

 

¹PET Engenharia Biomédia 

²Laboratorio em Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia, Brasil 

 

O avanço da tecnologia utilizada para rastrear o movimento humano mostra aprimoramentos 

significativos na acurácia de testes realizados, no entendimento da locomoção humana e como os testes 

clínicos podem ser usados para avaliar distúrbios médicos e afetar o tratamento respectivo.   O rastreamento 

do movimento humano é necessário em diversas aplicações com em biomecânica, reabilitação e realidade 

virtual. Embora existam métodos diferentes de avaliação, essa difere em instrumentação, custo e 

requerimentos gerais.   

  Sistemas óticos  usam câmeras para rastrear movimentos no espaço utilizando marcadores no 

corpo, os quais nem sempre são capturados devido a pontos cegos das câmeras, exigindo configurações 

complexas como ambientes fechados e a disponibilidade de varias câmeras para possibilitar a gravação do 

movimento.  

  Uma alternativa é a utilização de sistemas inercias que combinam acelerômetros, giroscópios e 

magnetômetros. Tais sensores permitem traduzir dados de movimento de acordo com a aceleração linear e 

velocidade angular. A orientação do sensor fixa em um sistema de referência pode ser obtida com 

algoritmos de fusão de sensores em que o acelerômetro mostra a direção da gravidade e o magnetômetro a 

direção do vetor do norte magnético da terra. Com isso, o movimento humano pode ser capturado com seis 

eixos de liberdade, além de apresentar pontos positivos como baixo custo e portabilidade.   

  Este trabalho consiste no desenvolvimento de um dispositivo para reconstrução de movimentos 

corporais utilizando cinco sensores inerciais e um Arduino nano. Foi desenvolvido um software em Python 

que recebe a orientação dos sensores  em tempo real e faz a reconstrução usando quaternions.  
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PROPOSTA DE UM ÍNDICE DE DESEMPENHO PARA ANÁLISE DE 

EXPERIMENTOS DE APRENDIZAGEM DE SEQUÊNCIAS MOTORAS 

Eduardo, B.G¹.; Andrei, N.S².; Maristella, B.S².; Túlio, T.S.D.C². & Alcimar, B.S¹.   

¹PET Engenharia Biomédica; ²Laboratório de Engenharia Biomédica, Faculdade de 

Engenharia Elétrica 

 A aprendizagem de uma nova tarefa motora está associada a modificações neurais e uma 

reorganização das conexões corticais e é compreendida como um processo associado à prática que conduz 

a uma mudança relativamente permanente na capacidade de executar uma habilidade motora. Durante a 

vida, passamos por um processo de aprendizagem em que diferentes habilidades são aperfeiçoadas 

enquanto interagimos com o ambiente e adaptamos o nosso comportamento.  

Os estudos de aprendizagem precisam quantificar o grau de aprendizado e sua evolução durante o 

treinamento. Uma das abordagens mais encontradas na literatura faz uso de paradigmas de aprendizagem 

de movimentos sequenciais, denominados como sequencias motoras.  

 Trabalhos que investigam aprendizagem motora de movimentos sequenciais de dedos precisam 

utilizar alguma métrica que permita quantificar o desempenho dos voluntários nestas tarefas. Estes 

parâmetros são então utilizados para quantificar a evolução e a aprendizagem durante o experimento 

realizado. Acredita-se que a relação entre velocidade e acurácia mude ao longo do treinamento. Alterações 

nesta relação podem indicar a aquisição de uma nova habilidade motora. 

Neste sentido, nosso trabalho tem como objetivo apresentar um novo método para o cálculo de um 

Índice de Desempenho (ID) que visa combinar a acurácia na execução da sequência proposta com a sua 

velocidade para criar um indicador mais fiel à evolução do desempenho durante o treinamento e aquisição 

de uma nova habilidade motora. Acreditamos que nosso método seja capaz de captar mudanças sutis que 

outros parâmetros como o tempo de execução ou a quantidade de sequencias corretas não são capazes de 

avaliar isoladamente. 
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SERIOUS GAME PARA REABILITAÇÃO MOTORA UTILIZANDO SINAIS 

ELETROMIOGRÁFICOS 

F. A. C. Oliveira¹ & S. R. J. Oliveira¹ 

¹Universidade Federal de Uberlândia 

 

A difusão dos chamados serious games tem introduzido um novo conceito para jogos, ampliando seu leque 

de aplicações para além do entretenimento. Apoiado neste novo paradigma, atualmente já existem serious 

games em diversas áreas, tais como educação e saúde, tendo como um dos principais benefícios a motivação 

proporcionada aos usuários, além da sua praticidade, preço acessível e interatividade. Uma das áreas 

beneficiadas com estes games é a de reabilitação, que tem ajudado a promover melhorias na saúde de 

pacientes, contribuindo com a recuperação física e auxiliando em tratamentos fisioterápicos, já que os 

exercícios de fisioterapia tradicional, por serem geralmente monótonos e repetitivos, levam os pacientes a 

os abandonarem por falta de motivação. O uso dos serious games em terapia de movimento tem mostrado 

melhoras no equilíbrio, no controle de postura e na coordenação motora fina. Entretanto, existem barreiras 

que dificultam a utilização deste método, destacando a falta de adaptação do jogo às necessidades 

específicas do paciente.O modelo proposto neste artigo visa contribuir na reabilitação do controle de 

intensidade da contração muscular, a partir de um jogo no qual são monitorados sinais eletromiográficos 

do paciente para movimentar um personagem. E este processo tornou-se possível utilizando um serious 

game chamado de MyoFish, que consiste em um peixe que nada por entre obstáculos e deve ir desviando 

dos mesmos através da variação da sua altura, que é controlada pela intensidade da contração muscular 

captada por um sensor eletromiográfico (EMG). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIXA ELETRÔNICA PARA MEDICAMENTOS  

Lima, G. C. B.¹, Lopes, F. M.², Tomais, R. C.², Zaruz, T. F.² & Andrade, A. O.². 

¹PET Engenharia Biomédica, Faculdade de Engenharia Elétrica; ²Faculdade de 

Engenharia Elétrica 

 

Atualmente, a maior parte das pessoas toma algum tipo de medicamento, principalmente 

aquelas acima de 60 anos, segundo dados da Revista Saúde Pública. O tratamento correto, 

porém, depende basicamente do paciente, no entanto, em muitos casos, devido a 

dificuldades no manuseio do medicamento, como, principalmente, o esquecimento, a falta 

de entendimento, a diminuição da capacidade visual ou a destreza manual, este processo 

terapêutico é abandonado, fazendo com que a doença progrida. Com o intuito de resolver 

este problema, foi criada uma caixa eletrônica para medicamentos, a qual organiza o 

fármaco e possui aviso sonoro e visual, a fim de lembrar o usuário de ingerir seu 

medicamento, diminuindo assim a interrupção do tratamento. 

O projeto é formado por uma interface, circuito elétrico e hardware. Para a interface, foi 

utilizada função do software MATLAB, a qual permite que o usuário insira os dados da 

quantidade de comprimidos, o horário da primeira dose, o intervalo entre as doses, além 

de poder ativar ou desativar o sistema. O circuito elétrico é constituído de um Arduino 

Uno, um servo motor, um LED e cabos conectores, sendo que a programação do motor 

foi realizada no Software Arduino. Já o hardware foi produzido em madeira e acrílico e 

tem capacidade de armazenar no máximo sete comprimidos, liberados um a um com o 

alarme configurado previamente.  

Portanto, acredita-se que este protótipo possa auxiliar diversas pessoas alertando-as no 

horário correto e disponibilizando o medicamento para a ingestão. Também foi feito um 

manual do usuário, explicando o funcionamento do equipamento. 
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DECODIFICAÇÃO DE SINAIS ELETROMIOGRÁFICOS PARA 

CLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS DA MÃO 

 
Júlia, N. M.1, Eric, F. S.2 & Alcimar, B. S.2 

¹ PET Engenharia Biomédica, Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de 

Uberlândia, Uberlândia, Brasil;  

² Laboratório de Engenharia Biomédica, Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal 

de Uberlândia, Uberlândia, Brasil 

 

Sinais de eletromiografia (EMG) de superfície associados a algoritmos de classificação de movimentos são 

amplamente utilizados no campo de controle de membros artificiais. Nesse contexto diversas técnicas 

podem ser aplicadas para detecção da atividade eletromiográfica, extração de características do sinal EMG 

e classificação dos movimentos. O presente trabalho visa o desenvolvimento de um sistema robusto para 

classificação de padrões associados a movimentos de mão. Utilizou-se um sistema de captação de sinais 

EMG composto por quatro eletrodos dispostos sobre os grupos flexores e extensores do punho. Para o pré-

processamento do sinal, aplicaram-se técnicas baseadas na Decomposição de Modo Empírico e na 

Transformada de Hilbert para atenuação de ruído e desenvolvimento de uma envoltória para detecção de 

atividade eletromiográfica, respectivamente. Após esses procedimentos, realizou-se a extração de seis 

características no domínio do tempo, que foram disponibilizadas para o classificador. Dessa forma, foi 

possível utilizar uma rede neural perceptron de múltiplas camadas para classificação de quatro movimentos 

de mão. Para o treinamento e validação, utilizou-se a técnica de cross validation 4-fold, na qual os dados 

são separados em quatro grupos, dos quais três são usados para treinamento e um para teste, variando-se 

tais grupos até que todos tenham sido utilizados como grupo teste. A suavização da atividade de base do 

sinal eletromiogáfico pela Decomposição de Modo Empírico proporcionou bons resultados, tendo sido 

fundamental para a melhor detecção da contração muscular. O desempenho apresentado pela utilização das 

técnicas propostas no presente trabalho foi promissor, resultando em uma elevada taxa de sucesso média 

do classificador.  
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AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

Silva, M. M. O. 

Programa de Educação Tutorial Engenharia Biomédica 

 

O trabalho em questão aborda a área de avaliação de tecnologia em saúde (ATS) e se trata 

da avaliação do mobiliário de leitos de internação de estabelecimentos assistenciais de 

saúde (EAS). É um trabalho de mestrado e como aluna de iniciação científica trabalhou-

se no apoio à mestranda.  

A parte inicial do trabalho foi revisão bibliográfica, seguido pelo método de observação 

dos leitos e anotação de possíveis erros e problemas que pudessem gerar eventos 

adversos. Posteriormente foi aplicado um questionário à equipe de enfermagem e 

fisioterapia sobre estado de conservação, quantidade de mobiliário, ergonomia e se 

aconteceu algum evento adverso no local.  

A pesquisa foi feita em três EAS’s, sendo hospital público, privado e mantido por ONG. 

Como aluna de IC a ajuda foi na parte de aplicação dos questionários, após calcular o 

tamanho da amostra diversos setores dos EAS’s foram visitados e foi solicitado aos 

funcionários no local que respondessem, sendo de livre espontânea vontade a adesão à 

pesquisa. Os resultados obtidos no questionário confirmaram os obtidos na parte de 

observação. Fatores como tempo de existência do hospital, quantidade de público 

atendido, classe social do público, não podem ser descartados na análise dos resultados, 

pois têm grande influência. 

Até agora foi possível aprendizado sobre o ambiente hospitalar e seu funcionamento, 

muitos relatos dos questionários foram surpreendentes. 

Como aluna de IC segue-se em trabalho no NIATS (núcleo de inovação e avaliação em 

tecnologia de saúde) em apoio a outros trabalhos, como avaliação de quantidade de 

tomógrafos no país, avaliação de monitores multiparamétrico, entre outros. 

BOLSA: Institucional. Universidade Federal de Uberlândia.  



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ESTUDO PRELIMINAR DE TRATAMENTO SUPERFICIAL NA 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE FIBRAS DE MALVA 

Oliveira, A.L.B.¹.,  Oliveira, A. M.²., Marques, M.G.S.3, Vasconcelos, R.3 

¹Discente Faculdade de Engenharia Civil, UFU; ² Docente, Faculdade de 

Engenharia Civil/UFU3 Docente, Faculdade de Engenharia Civil/UFAM 

 

A partir do estudo de uma fibra vegetal, muito pode-se conhecer sobre esta e suas possíveis 

aplicações dentro do contexto da engenharia civil. Sabe-se que o uso de fibras vegetais concebe 

uma ação relevante sob o ponto de vista de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que essas fibras 

usualmente apresentam bom comportamento mecânico. Adicionamente, também é de 

conhecimento no meio técnico-cientifico os problemas em relação à durabilidade das fibras 

quando inseridas em matrizes cimentícias alcalinas. Desse modo, o presente artigo tem como 

objetivo avaliar a influência de tratamentos superficiais com água quente e polímeros em fibras 

amazônicas de Malva, analisando o comportamento à tração para uso futuro em compósitos com 

fibras de malva tecidas e tratadas que possam ser mais duráveis. O programa experimental 

contempla ensaios iniciais de absorção de água e polímeros e, posteriormente, ensaios de tração 

para verificar a melhoria mecânica da fibra tratada. Espera-se que os tratamentos possam 

aumentar tanto a resistência à tração das fibras quanto à sua durabilidade quando utilizadas em 

compósitos cimentícios de baixo ou pouco hidróxido de cálcio, de forma que a fibra tratada torna-

se um reforço interessante em matrizes cimentícias sustentáveis. 
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COMPORTAMENTO À FADIGA DE MISTURA ASFÁLTICA DENSA COM                               

CAP MODIFICADO POR ADITIVO POLIMÉRICO DE FONTE RENOVÁVEL 

Santana, A.P.C. & Leandro, R. P. 

Faculdade de Engenharia Civil 

Devido à alta demanda da pavimentação asfáltica por materiais não renováveis como agregados 

pétreos e ligantes asfálticos provenientes do processo de destilação do petróleo, surgiu uma 

grande preocupação com a conservação do meio ambiente e sustentabilidade. Nesse âmbito vários 

materiais alternativos surgem, seja para diminuir a exploração de recursos naturais não 

renováveis, seja para encontrar uma alternativa de uso a materiais que seriam descartados, muitas 

vezes de maneira imprópria. Alguns desses materiais adicionados ao CAP são os compostos 

lignocelulósicos em materiais poliméricos, como por exemplo o bagaço e a palha da cana de 

açúcar (ARAÚJO, 2016). A adição de biomassa residual consiste em uma boa alternativa devido 

à abundância, baixo custo e disponibilidade do material, além de diminuir a dependência por 

materiais geológicos não-renováveis. Outro aspecto seria a possibilidade de melhoria do 

desempenho das propriedades reológicas do CAP. Este trabalho tem como objetivo analisar o 

comportamento mecânico de misturas asfálticas densas com a utilização de CAP modificado pela 

adição de material polimerizado derivado de bagaço e palha de cana-de-açúcar. Está sendo 

realizada uma revisão bibliográfica que englobará todos os aspectos acerca do tema, esclarecendo 

quaisquer dúvidas e esclarecendo competências. Concomitantemente, está sendo realizada a 

caracterização dos materiais utilizados. O ligante asfáltico com a presença de polímeros já foi 

produzido no trabalho elaborado por VELOSO (2017). Serão moldados corpos de prova, 

utilizando do método Marshall, para posterior análise mecânica em laboratório. O método de 

análise da resistência a fadiga consiste no IDEAL-CT (IM e ZHOU, 2017). 

BOLSA: PET  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEOR DE UMIDADE EM ALVENARIAS DE BLOCOS CERÂMICOS 

SANTOS, B. L. L.¹ & SALOMÃO, M. C.¹ 

¹FECIV  

A alvenaria em blocos cerâmicos é um dos principais sistemas de vedação vertical utilizados no 

Brasil. Ela abrange uma grande área construída das edificações e é essencial na resistência à 

infiltração de água e de gases e na eficiência termoacústica dos ambientes. O seu desempenho 

depende diretamente das características dos materiais utilizados em sua fabricação e da sua 

relação com agentes externos. A presença de umidade, por exemplo, é uma grave fonte de 

degradação desse sistema e pode causar manifestações patológicas como manchas, eflorescência 

e fissuras. O objetivo deste trabalho é justamente estudar o transporte de água no sistema de 

vedação. Mais especificadamente, pretende-se associar o processo construtivo na variação da 

ascensão de água em alvenarias. Em um primeiro momento será realizado um estado da arte para 

melhor compreensão dos mecanismos de transporte de água líquida e vapor. A estanqueidade de 

paredes em edificações tipicamente brasileiras será estudada por meio de publicações que avaliem 

o desempenho e o relacione aos materiais e técnicas construtivas. Além disso, as pesquisas 

analisadas serão comparadas aos resultados das medições do teor de umidade realizadas em 

protótipos existentes na Universidade Federal de Uberlândia desde 2011. Ao fim deste 

levantamento pretende-se indicar as principais variáveis que influenciam no fenômeno de 

ascensão capilar para criação de uma metodologia de ensaio para avaliar esta propriedade em 

alvenarias de blocos cerâmicos. 

BOLSA: Programa de Educação Tutoral – PET 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação de Modelos Chuva-Vazão no Sistema de Drenagem de Águas Pluviais da 

Bacia Urbana do Córrego do Óleo em Uberlândia/MG 

Ítalo Fernandes Paula¹. & Carlos Eugênio Pereira². 

Universidade Federal de Uberlândia; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

A Bacia Hidrográfica do Córrego do Óleo está situada na região oeste do município de Uberlândia. Apesar 

de existirem áreas de preservação permanente (APP’s), essa é uma importante região da cidade, onde 

historicamente são realizadas atividades industriais, comerciais e residenciais, e por esse motivo ser uma 

zona de intensa urbanização. Isso ao longo dos anos tem aumentado a frequência de cheias cada vez mais 

graves. 

Este estudo então tem o objetivo de analisar as características da bacia e região de entorno (além do estudo 

sobre o uso e ocupação do solo) e, junto com os dados pluviométricos sobre intensidade, duração e 

frequência de chuvas, estudar formas de amenizar os impactos causados por esses episódios de cheias. 

Além disso, o estudo visa uma análise quantitativa sobre as vazões atuais na bacia e, através disso, estimar 

futuras vazões e eventuais enchentes, levando-se em conta a urbanização gradual. 

Foram utilizados os programas AutoCAD para representar graficamente a bacia hidrográfica com todos os 

seus elementos, além de características fisiográficas; e o HEC-HMS (Sistema de Modelagem que simula 

processos hidrológicos) ainda em utilização, para aplicar modelos de diversos tipos de precipitação, simular 

o comportamento hidrológico, bem como uma estimativa das consequências causadas por essas chuvas na 

área de influência e à jusante da bacia. 

Através dos resultados obtidos nos modelos chuva-vazão e do estudo sobre medidas de controle de vazões, 

é proposta uma solução de amortecimento de cheias, através da reservação de águas pluviais, que será 

testada, e sua eficácia comparada com a situação atual. 

BOLSA: Bolsa PET 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTIMIZAÇÃO DO PESO DE TRELIÇAS PLANAS USANDO A 

PLATAFORMA ANSYS WORKBENCH 

Silva, J.C.G.¹ & Castilho, V.C.² 

¹Faculdade de Engenharia Civil; ²Faculdade de Engenharia Civil 

A otimização de estruturas frequentemente utilizadas na construção civil busca a solução mais 

econômica e segura possível. Em um problema de otimização é definida uma função objetivo que 

se quer otimizar, e a partir desta são adotadas variáveis de projeto que determinarão a solução 

ótima. São definidas as restrições laterais e as restrições de desigualdade que impõem a limitação 

dos estados limites último e de serviço. Com a apresentação da função objetivo, das variáveis de 

projeto e das restrições, é criado um espaço de busca que compreende uma região viável de 

possíveis soluções do problema. Neste espaço de busca, caso todas as variáveis e restrições sejam 

atendidas na função objetivo, há a denominada solução ótima. A análise de variáveis e restrições 

pode ser feita por diversos métodos matemáticos e físicos, cuja aproximação do estudo teórico 

com a realidade varia de acordo com o método empregado, tendo como exemplo o Método dos 

Elementos Finitos. Embora o Método dos Elementos Finitos facilite a resolução numérica, ainda 

assim pode ser extremamente morosa. Diante disso, programas com o método embutido em sua 

linguagem de programação foram desenvolvidos e são utilizados, como o Ansys. O objetivo desta 

pesquisa é entender o processo de otimização na plataforma Ansys Workbench e aplicá-lo na 

análise de treliças planas. Assim, com a análise dos resultados pode-se avaliar a influência da 

otimização em diferentes casos de treliças, onde suas seções podem ser distintas ou iguais para 

cada elemento, escolhendo a partir desta análise, o caso que apresenta a melhor otimização 

possível. 

Programa de Educação Tutorial. 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Análise e identificação de anomalias em revestimentos de reboco de um conjunto 

de edifícios na cidade de Uberlândia, e proposição de novas argamassas com vista 

à sua recuperação. 

João Pedro Ribeiro Silva¹. & Paulo Cabana Guterres². 

¹FECIV; ²FECIV 

 

 O TRABALHO EM QUESTÃO TEM POR OBJETIVO ESTABELECER UMA METODOLOGIA DE ABORDAGEM DOS 

PROBLEMAS RELACIONADOS À DETERIORAÇÃO DE ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO ACOMETIDAS PELO 

PROBLEMA DE EFLORESCÊNCIA E CRIPTOFLORESCÊNCIA DE SAIS SOLÚVEIS, ESPECIFICAMENTE EM FACHADAS 

EM CONSTANTE CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO, ATRAVÉS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO E ANÁLISE 

ADEQUADA DAS MESMAS. 

 

COM ISSO TAMBÉM OBJETIVA IDENTIFICAR CAUSAS E APONTAR SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA A RECUPERAÇÃO 

DE EDIFÍCIOS COM REBOCOS AFETADOS PELO PROBLEMA SUPRACITADO. APÓS A PLENA REALIZAÇÃO DESTE 

TRABALHO, O MESMO SERÁ UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA CONHECER, IDENTIFICAR E QUANTIFICAR 

AS ANOMALIAS ATUANTES EM EDIFÍCIOS (ANTIGOS E/OU ATUAIS) E, COM OS REGISTROS EFETUADOS, 

CONSEGUIR CARACTERIZAR A MAIOR INCIDÊNCIA DE ANOMALIAS E SUAS CORRELAÇÕES, PRINCIPALMENTE 

NO QUE TANGE PROBLEMAS EM ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO PRESENTES EM FACHADAS. ESSAS 

DETERMINAÇÕES SÃO IMPORTANTES PARA O ESTUDO DAS ORIGENS DE PATOLOGIAS E DAS POSSÍVEIS 

METODOLOGIAS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO. 

BOLSA: BOLSA PET 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELAÇÃO DE CHEIAS INDUZIDAS PELO ROMPIMENTO 

HIPOTÉTICO DA PCH SALTO MORAES 

Nascimento, L.G. & Pereira, C.E. 

Faculdade de Egenharia Civil; Faculdade de Engenharia Civil 

O Brasil na década de 90 enfrentou uma grave crise energética, na qual a produção não acompanhava o 

crescimento econômico. Essa demanda criou políticas de parceria público privadas para a construção de 

centrais hidrelétricas, destacando-se no cenário nacional as Pequenas Centrais Hidrelétricas, que geram 

energia com impacto ambiental reduzido. Embora os estudos de impactos ambientais sejam importantes, 

também o são os de análise de danos potenciais envolventes decorridos da ruptura do barramento, afetando 

bens materiais e ambientais. 

A lei n° 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens e 

estipula a aplicação de um sistema de classificação de barragens. Para as barragens classificadas como de 

dano potencial associado alto, este documento obriga os empreendedores a avaliar as consequências 

adversas no caso de ruptura ou falha operacional, aspecto que obriga a modelação de cheias induzidas e ao 

mapeamento das zonas de risco a jusante. 

O estudo sobre esse tema avalia a barragem de Salto Moraes, localizada no município de Ituiutaba (MG), 

justificando-se a localização escolhida por ser o estado tem o maior índice de aproveitamento de recursos 

hídricos do país. Assim, há a finalidade de entender os conceitos de novos métodos aplicando-os a um 

estudo de caso, através de ferramentas computacionais, úteis na área de Engenharia Urbana e Recursos 

Hídricos. 

A revisão da legislação sobre a segurança de barragens e o uso do modelo Hec-Ras permitem a avaliação 

das áreas de risco a jusante da barragem, fazendo, assim, a classificação de dano potencial associado. 

BOLSA: Bolsa PET 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO TEOR DE AR INCORPORADO NAS PROPRIEDADES DE  

CONCRETOS PARA APLICAÇÃO EM PAREDES ESTRUTURAIS. 

Costa, Marcela Machado¹. & Motta, Leila Aparecida de Castro². 

¹,²Universidade Federal de Uberlândia – Faculdade de Engenharia Civil. 

As paredes de concreto constituem um sistema construtivo em que a estrutura e a vedação são 

formadas por um único elemento: a parede de concreto, que é moldada in loco, permitindo 

também serem incorporadas, parcialmente, as instalações e esquadrias. Trata-se de um sistema 

construtivo racionalizado, o qual minimiza as atividades artesanais, reduzindo o número de 

operários no canteiro, pois necessita de uma mão de obra qualificada e permite maior produção 

em menos tempo. Um dos tipos de concreto recomendados para este sistema é o concreto com 

adição de ar, por meio do uso de aditivo, fazendo com que o ocorra a substituição de componentes 

sólidos da mistura por ar, o que ocasiona a diminuição da massa específica do concreto. Sabe-se 

que as propriedades do concreto são melhoradas com a incorporação de ar, como o desempenho 

térmico e acústico. Neste trabalho, foi possível analisar experimentalmente como a adição de 

diferentes teores de ar alteram as propriedades do concreto. Verificou-se a redução drástica da 

resistência à compressão com adição do maior teor de ar incorporado, logo este traço não poderia 

ser utilizado nas paredes de concreto, pois não atendeu a resistência mínima exigida por norma. 

Além disso, verificou-se que a incorporação de ar no concreto aumentou a absorção de água por 

imersão, entretanto, diminuiu a absorção de água por capilaridade. Além disso, verificou-se a 

eficácia no isolamento térmico dos concretos com adição de ar incorporado em relação ao 

concreto referencial. 

BOLSA: PET 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO FENÓLICA DE SUCOS DE LARANJA ENVASADOS 

INDUSTRIALMENTE 

Evangelista, I. V¹. & Moraes de Souza, R. A.² 

 

1 Discente do curso Engenharia de Alimentos 
2 Professor da Faculdade de Engenharia Química da UFU/MG 

1,2 Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia. Av. 

Getúlio Vargas, 230, Centro, Campus Patos de Minas, Patos de Minas - MG, CEP 

(38700-128). 

 

A região do Alto Paranaíba é destaque em fruticultura, o que favorece o cultivo de 

diversas frutas, dentre elas a laranja que pode ser consumida in natura ou processada. O 

processo de concentração do suco tem o intuito de dar longevidade ao produto, como no 

caso do processamento de sucos da fruta em concentrações de 40% e 100% de suco, e são 

necessários estudos para que tudo seja feito de forma adequada. O foco deste estudo é 

obter, por meio de análises, resultados da quantidade de compostos fenólicos presentes 

no suco, seja ele envasado ou não, estes dados implicarão no quão importante é o consumo 

do mesmo. Para isso foi realizado análises com três matérias-primas diferentes, onde 

escolheu-se uma determinada indústria de sucos e coletou-se amostras do suco envasado 

em uma concentração de 40% da polpa, e outro a 100%, e suco de laranja da variedade 

Pêra Rio, cultivada por produtores rurais na região do Alto Paranaíba para as análises de 

sua composição fenólica, utilizando o método Folin-Ciocalteu, e como padrão o ácido 

gálico, todas as amostras foram diluídas para concentrações que permitissem que fossem 

avaliadas em espectrofotômetro UV-VIS. Os compostos fenólicos são importantes 

constituintes de muitas frutas e hortaliças sendo que a quantificação dessas substâncias 

estimam informações a respeito da atividade antioxidante, qualidade do alimento e dos 

potenciais benefícios a saúde. 

Palavras chave: Compostos fenólicos. 
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PERFIL DE COR E TEXTURA INSTRUMENTAL PARA BRIGADEIROS DE 

FRUTOS DO CERRADO 

¹Almeida, Isadora. P.; ¹Moura, Amanda. G. S.; 2Oliveira, Fabricia de M.; 3de 

Lima, Marieli. 

1Discente do curso de Engenharia de Alimentos, UFU Campus Patos de Minas – 

MG. 
2Professora da Faculdade de Engenharia Química da UFU/MG. 

3Professora da Faculdade de Matemática UFU/MG. 

 

O Umbu, Baru e Buriti são oriundos do cerrado, que é um importante bioma brasileiro. Os frutos são 

referenciados como fontes importantes de proteínas, vitaminas e minerais, porém são pouco conhecidos e 

explorados. Os ingredientes utilizados na produção de brigadeiros são determinantes para apresentação 

visual dos produtos, onde a cor marrom e a textura macia estão relacionados a esta apetitosa sobremesa. A 

adição de ingredientes alternativos como os frutos do cerrado acrescenta valor nutricional, porém pode 

alterar a cor e a textura desse produto. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil de cor e textura 

instrumental a partir dos brigadeiros elaborados: (a) Buriti, (b) Baru e (c) Umbu. Os brigadeiros foram 

preparados até o “ponto de enrolar”, moldados em formato esférico e acondicionados a temperatura 

ambiente. Para a textura instrumental, o “texture perfil analysis” (TPA) forneceu os parâmetros: firmeza, 

coesividade, adesividade, elasticidade e gomosidade, enquanto o teste de compressão determinou a dureza 

(N), elasticidade e viscosidade. Os parâmetros de cor instrumental avaliados em colorímetro foram L*, a* 

e b*. A natureza de cada fruto influenciou no perfil de cor (Umbu: brigadeiro branco; buriti: tendência ao 

laranja e baru: marrom-escuro) e na textura dos brigadeiros. Houve influência do teor lipídico da polpa de 

umbu na redução de textura das amostras. Por outro lado, recomenda-se a trituração adequada das matérias-

primas sólidas (baru e o buriti) para obter farinha de granulometria fina e atingir a textura próxima ao 

brigadeiro tradicional, a fim de favorecer na sua aceitação pelo consumidor. 

Palavras-chave: Brigadeiro; Baru; Buriti; Umbu; Textura; Cor.  
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 VEÍCULO EM MINIATURA CONTROLADO PELO MOVIMENTO DA MÃO 

Adriano, G. P.  & João Victor, M. G. 

Universidade Federal de Uberlândia 

 

O projeto consiste em desenvolver o controle de um veículo em miniatura através das 

mãos, com o auxílio de um acelerômetro e um giroscópio conectados ao dorso da mão do usuário. 

O intuito deste projeto é introduzir maneiras alternativas para o controle à longa distância de 

dispositivos variados, como um carro ou um drone. 

Os movimentos da mão irão determinar os comandos do carrinho com base nas 

coordenadas espaciais (x,y,z) obtidas com o acelerômetro e o giroscópio, as quais serão 

interpretadas pelo microcontrolador Arduino UNO e transmitidas para o veículo através de um 

módulo bluetooth. Ao inclinar a mão para frente ou para trás, o usuário será capaz de acelerar ou 

desacelerar o carro e rotacionando o punho, para esquerda ou direita, será possível direcionar o 

mesmo. 

A inovação presente nesse projeto é a possibilidade de realizar o controle de um 

dispositivo apenas com o movimento da mão, e isso o difere muito do mercado atual, pois é 

possível controlar um dispositivo a longa distância sem a necessidade de se utilizar um controle 

remoto complexo, com diversos botões. Desse modo, o controle aliado ao movimento da mão 

permite que diversos usuários possam realizar esse controle de forma mais prática e intuitiva sem 

maiores problemas, contribuindo no auxílio de diversos outros projetos que demandam o controle 

a longa distância.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO E APLICAÇÃO DE UM MOTOR ELÉTRICO LINEAR  

Ana Cristina, C dos Santos. & Luciano, M². 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ² Universidade Federal de Uberlândia 

 

Considerando-se o atual estágio de desenvolvimento das máquinas elétricas, tanto em termos de 

ferramanta computacionais auxiliares nas simulações e nos projetos, quanto de materiais e 

sistemas eletrônicos de acionamento e controle, propõe neste trabalho o estudo e a aplicação de 

motores elétricos lineares.  

Com características similares aos motores rotacionais, a máquina linear possui uma parte fixa 

também conhecida como estator e uma parte móvel onde foi atribuido o nome de linor. Embora 

muito similar, os motores lineares não apresentam um circuito magnético fechado para a 

circulação do campo tão pouco o espalhamento uniforme das bobinas do estator ao redor do linor. 

Essa característica origina os efeitos de borda bem como o desbalanceamento das correntes de 

fase e a não uniformização da corrente circulante no linor, isto é, a corrente induzida no linor não 

circula em todo o material.  

Logo, o foco deste trabalho é apresentar aplicações das máquinas lineares e analisar a 

possibilidade de troca de motores convencionais. Tendo em vista que em certas aplicações os 

motores lineares oferecem maior maleabilidade.  

BOLSA: PET – Engenharia Elétrica 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZANDO BIOGÁS 

DE BIODIGESTORES INSTALADOS JUNTO A CRIAÇÃO DE SUÍNOS E 

BOVINOS 

Cairo, S. Siqueira1 & Geraldo, C. Guimarães2. 

1 e 2 Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Engenharia Elétrica, 

Uberlândia-MG 

O desenvolvimento de tecnologias para geração renovável de eletricidade vem ganhando cada vez mais 

espaço no Brasil. Com imposições legais, além de questões ambientais, sociais e culturais se torna difícil a 

instalação de grandes unidades geradoras como por exemplo as hidrelétricas que, apesar de não emitir 

poluentes e serem consideradas fontes renováveis, na maioria das vezes necessitam represar grandes 

volumes de água, inundando extensas áreas. 

Com isso, uma alternativa a este problema é a geração distribuída de eletricidade, consistindo em pequenas 

unidades geradoras descentralizadas. No que tange a energia obtida através da biomassa, pode-se utilizar 

diferentes insumos como bagaço de cana, palha de arroz, biogás gerado a partir da decomposição de dejetos 

de animais, dentre outros. O biogás em especial tem um conteúdo energético elevado, similar ao gás natural 

e pode ser utilizado como combustível para gerar energia elétrica. 

A proposta então é estudar a viabilidade da implementação de pequenas usinas a biogás em propriedades 

rurais conectadas à rede da concessionária local. Injetando energia em horários de pico, estas pequenas 

usinas aliviam linhas de transmissão e subestações, que podem trabalhar sobrecarregadas nestes horários, 

além de contribuir em períodos secos onde o nível dos reservatórios estão baixos e usinas térmicas precisam 

entrar em operação para suprir a demanda de eletricidade. 

Além disso, estas usinas podem reduzir a poluição decorrente da deposição dos dejetos de animais de 

formas e em locais impróprios, gerar o biofertilizante, um poderoso adubo orgânico  utilizado  como 

fertilizante em lavouras e, ainda, gerar créditos de carbono. 

BOLSA: PET/Engenharia Elétrica UFU. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO MÉTODO DO GRADIENTE DESCENDENTE EM FUNÇÕES 

UNIMODAIS E MULTIMODAIS 

Ian, A¹. & Igor, P². 

¹FEELT; ²FEELT 

 

 O método do gradiente descendente foi desenvolvido por Louis Augustin Cauchy em 

1847. Tal processo consiste na realização de várias iterações, em que, a cada iteração calcula-se 

um ponto novo no plano cartesiano. Para isso, o autor do método relacionou a direção do vetor 

gradiente, que implica na direção de maior crescimento da função, para calcular um passo a ser 

tomado em direção ao mínimo, logo, utilizando o sentido contrário do vetor gradiente. O método 

é um dos mais antigos e simples utilizado vastamente na área de otimização aplicada a 

matemática, física e engenharia. Neste trabalho o processo foi utilizado para otimizar funções 

unimodais, que são funções de comportamento regular, e funções multimodais, que são funções 

com comportamento irregular. O estudo concentrou-se na função Hiper-Elipsoide Rotacionada, 

função unimodal, e na função de Rastrigin, função multimodal. Para aplicar o método em ambas 

foi determinado que aplicaria tal processo dez vezes tomando pontos de partida aleatórios para 

registrar a eficiência do método. Os resultados encontrados tornaram possível a reflexão de que o 

método é apenas aderente a funções unimodais, pois a aplicação do método na função exemplo 

resultou na convergência ao mínimo em todas as dez aplicações. Por outro lado, a aplicação na 

função multimodal não obteve um sucesso para encontrar o mínimo global em nenhuma das 

aplicações. 

BOLSA: PET Elétrica 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERAÇÃO SUSTENTÁVEL DE ENERGIA ALTERNATIVA PROVENIENTE 

DOS VENTOS 

Icaro, R¹. & Adélio, M². 

¹Faculdade de Engenharia Elétrica 

A energia proveniente dos ventos, denominada eólica, é uma fonte de energia renovável que 

tem ganhado cada vez mais espaço na matriz energética global. Diante da severa crise energética 

atual e dos muitos problemas ambientais referentes à poluição, torna-se evidente a necessidade 

de novas fontes energéticas que sejam sustentáveis e ao mesmo tempo eficientes para suprir a 

demanda de energia existente.  

A energia eólica é promissora para tal. Além de ser considerada uma energia limpa, a energia 

eólica apresenta vantagens como não ser limitada por malhas hídricas, como a energia 

hidrelétrica, e não ter o seu potencial prejudicado em função da temperatura como a energia 

fotovoltaica. Segundo o Global Wind Energy Council (GWEC), atualmente o Brasil é o pais que 

possui maior capacidade de energia eólica na américa latina, ocupando o 5° lugar em uma análise 

global. O maior potencial energético do Brasil se concentra no Nordeste, pelo simples fato da 

localização geográfico, a região proporciona ventos fortes e favoráveis à produção de energia 

eólica.  

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica 

sobre o potencial energético eólico do Brasil, avaliando as vantagens e desafios referentes a 

utilização dessa fonte de energia no pais. 

BOLSA: PET/Engenharia Elétrica 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UM CIRCUITO RLC DEDICADO À 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA SEM FIO 

Leonardo Resende Candido¹, Augusto Wohlgemuth Fleury Veloso da Silveira¹ 

 ¹Universidade Federal de Uberlândia, FEELT – Faculdade de Engenharia 

Elétrica, Uberlândia – MG 

 

 

O trabalho trata-se de um estudo feito sobre um possível circuito elétrico o qual pode ser 

utilizado para a transmissão de energia sem fio. A idealização desse circuito foi tomada 

com base nos princípios dos métodos de manipulação de circuitos elétricos, bem como 

do entendimento originado das teorias voltadas ao eletromagnetismo. Juntamente com 

estes dois conceitos, este trabalho apresenta características e ideias acerca da transmissão 

de energia sem fio já idealizados desde o século XIX, porém ainda em desenvolvimento. 

Para isso, o trabalho é constituído de modelagens matemáticas, desenvolvimentos 

teóricos e simulações computacionais. O intuito final deste projeto é confrontar resultados 

de diferentes softwares computacionais com os conceitos teóricos, de modo a obter um 

possível protótipo de um sistema de transmissão de energia sem fio. 

 

BOLSA: PET Engenharia Elétrica 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVO ALTERNATIVO PARA O ENSINO DE BIOLOGIA A PARTIR  

DE NOVAS TECNOLOGIAS 

Barbosa, L¹.H.A. & Moraes, A².J. 

¹Universidade Federal de Uberlandia, ²Faculdade de Engenharia Elétrica 

 

O projeto consiste em uma ferramenta online, um site e um aplicativo, que visa colaborar com o ensino e 

aprendizado de disciplinas de Biologia, com foco em genética, e Matemática, centrando nos cálculos de 

probabilidade. A aplicação aborda assuntos como o cruzamento de animais, polialelia em coelhos, primeira 

e segunda leis de mendel, pleiotropia e transfusão sanguínea, enfatizando principalmente os cálculos de 

probabilidade entre cruzamentos de diversas espécies. O usuário escolhe diferentes opções para o 

cruzamento e obtém resultados em tempo real em forma de números e porcentagem por meio de tabelas 

mostradas na tela. O procedimento de cálculo foi implementado por meio de linguagens de programação 

para internet e para dispositivos móveis. 

A ferramenta pode ser conectada diretamente a celulares, notebooks e tablets. Ela possui considerável 

potencial para a produção de materiais didáticos destinados ao ensino e aprendizado de professores e 

estudantes. É uma ferramenta capaz de permitir uma boa interação entre os usuários, fornecendo 

informações importantes, na forma de imagens e tabelas sobre o tema tratado. É de grande valia para um 

ensino alternativo, que foque em tecnologia e internet, características que estão fortemente inseridas em 

nossa sociedade. O uso de um aplicativo ou site como proposto facilita o acesso à conteúdos de genética e 

temas afins. Além disso, visa-se também preencher uma lacuna em material didático no ensino escolar, 

visto que recursos assim estão pouco disponíveis na internet. 

BOLSA: PET/Engenharia Elétrica 
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CONTROLE DE SISTEMAS MECÂNICOS DE VAZÃO VIA BLUETOOTH 

*K. F. Á. Okada, **C. R. Cardoso, ***R. G. Sousa e ****A.J. Moraes 

*,**,*** e **** Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Engeharia Elétrica, 

Uberlândia-MG 

 

Segundo Machado et al. (2009), usinagem é a operação que ao conferir a peça forma, dimensões 

e acabamento, produz cavaco.  

Em alguns testes realizados por Alves et al (2010), a partir da análise das formas de aplicação e 

das várias vazões e velocidades do fluido de corte utilizadas encontraram-se condições de lubri-refrigeração 

que propiciam a diminuição do volume de fluido de corte, diminuição do tempo de usinagem sem prejudicar 

os parâmetros dimensionais, o acabamento superficial e a integridade superficial. 

 O sistema proposto tem como objetivo controlar a vazão de um fluído de corte nos processos de 

usinagem através de comandos enviados via bluetooth. 

 O controle será estabelecido pelo comando enviado do usuário,  via bluetooth, ao microcontrolador 

Arduíno, que gerenciando a informação gerará um sinal ao motor de passo, a partir da ponte H, para que 

tenha a velocidade desejada. O driver é responsável por fornecer uma corrente apropriada ao motor, uma 

vez que a corrente na saída do arduíno é baixa. Acoplado ao eixo do motor estará um sistema mecânica 

composto por um redutor e um parafuso de avanço, responsáveis por transformar a energia cinética 

rotacional em translacional.  O fluido de corte estará presente em uma seringa, que permite maior exatidão 

na direção de aplicação do fluido e menores vazões, ideais para alguns casos. O êmbolo da seringa é 

conectado ao parafuso de avanço. O seu movimento empurra, consequentemente, o fluido a uma vazão 

específica. Para questões de monitoramento do sistema, um display será conectado ao Arduíno. 

 

BOLSA: PET/Engenharia Elétrica UFU. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS COM A APLICAÇÃO DE 

AULAS A DISTÂNCIA 

Talles, S¹. Josué, S² 

Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Engenharia Elétrica 

 

Frente as novas normas que garantem ao professor aplicar vinte por cento das aulas a 

distância é importante analisar a produtividade da turma com aplicação das aulas a distância em 

relação a uma outra em que não houve aplicação das aulas a distância. 

Para metodos de análise, os alunos vão ser analisados em três grupos, dois quais 

representam atuais alunos, em que há aplicação de aula a distância, os alunos anteriores, dos quais 

já fizeram a materia no semestre em que não houve aplicação da aula a distância, e os alunos 

intermediarios, estes representam o grupo que está fazendo a materia pela segunda vez. O melhor 

metodo, até agora encontrado, utiliza de conjuntos para comparar uma quantidade ilimitada de 

grupos que são semelhantes entre si, sendo assim, é aplicavel na pesquisa para analisar o 

desempenho dos alunos e comparar os resultados dos 3 grupos. 

Neste tipo de analise, chamada analise de cluster, a escolha das variáveis determina as 

identificações dos grupos. A alteraração das variáveis podem resultar em conclusões com 

significados diferentes do que pretendemos. 

O intuito desta pesquisa é expor os resultados da qualidade do ensino das aulas ofertadas 

após a aplicação de aulas a distância. A previsão para a conclusão dos resultados da pesquisa é de 

até o incío do primeiro período de dois mil e dezoito . 

BOLSA: PET/ Faculdade de Engenharia Elétrica 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ENRIQUECIMENTO COM NIÓBIO NA SUPERFÍCIE DE UMA LIGA 

DE TI6AL4V UTILIZANDO DESCARGAS ELÉTRICAS 

 

Afonso Torres, G;¹ Pereira Borges, C¹ 

¹Faculdade de Engenharia Mecânica 

 

A utilização da energia gerada nos processos de usinagem por descargas elétricas (EDM) 

para enriquecer superfícies metálicas com nitrogênio e cálcio já é conhecida. O objetivo 

deste trabalho é avaliar a possibilidade de enriquecer, através deste mesmo processo, a 

superfície de uma liga Ti6Al4V com Nióbio.  Na realização dos ensaios, utilizou-se uma 

máquina semi-industrial de EDM. Como fluido dielétrico, empregou-se uma solução 

aquosa de Oxalato Amoniacal de Nióbio, fornecido pela CBMM. A caracterização das 

amostras foi feita por microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios-x 

(DRX), microscopia ótica e microdureza Vickers. Os resultados mostraram a formação 

de uma superfície irregular e enriquecida com Nióbio, na forma de V2Nb6O19 e (Nb-

V)2O5. Na seção lateral das amostras pode-se observar a formação de uma camada 

uniforme e não endurecida, que se estendeu a uma profundidade da ordem de 85 µm 

abaixo da superfície. A inserção de Nióbio na superfície de Ti6Al4V foi atribuída à 

ocorrência de resolidificação e implantação iônica. Pode-se concluir que é viável recobrir, 

através da EDM, a superfície de uma liga Ti6Al4V com Nióbio. 

 

Palavras-Chave: Nióbio, EDM, Revestimento, Titânio, Implantação Iônica. 
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MANUFATURA DE PRÓTESES DE MEMBROS SUPERIORES DE BAIXO 

CUSTO ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE MODELAGEM E IMPRESSÃO 3D   

 

Scholten,S. & Lamounier, E. 

PET - Universidade Federal de Uberlândia 

 

      Atualmente, próteses disponíveis no mercado não atendem a muito dos requisitos de 

seus usuários. Entre estes, incluem-se funcionalidade insuficiente, e principalmente o seu 

alto peso e custo. Assim, este estudo propôs-se a realizar pesquisas para gerar novas e 

mais precisas técnicas em modelagem e impressão 3D, visando a manufatura rápida de 

próteses de membros superiores de baixo custo. Acredita-se que esta abordagem atenderá 

as necessidades da população de baixa e média renda do Brasil. O modelo desenvolvido 

da prótese tem como princípio o funcionamento da mão humana. O movimento de fechar 

e abrir a prótese é baseado em um sistema simplesmente de cordas e elásticos, o que 

diminui o custo da mesma. Ao puxarmos as cordas (que funcionam como os tendões da 

nossa mão) presas aos dedos, induzimos o fechamento da prótese. Ao soltarmos as cordas, 

os dedos retornam à posição inicial devido à presença dos elásticos. O polegar possui, 

além do movimento de abrir e fechar, a possibilidade de mudança na posição do mesmo 

para que possa ter o movimento tanto de pinça, quando colocado na mesma linha que o 

dedo indicador, quanto o movimento de punho, quando utilizado em outra posição. Essa 

mudança na posição do polegar é realizada com a outra mão do usuário. As pequenas 

esferas nas pontas dos dedos facilitam o movimento de preensão, de tal forma que o objeto 

não escorregue pelos dedos. Foi realizado também, o desenvolvimento de um jogo de 

realidade virtual para o treinamento do paciente antes de utilizar a prótese. 

 

BOLSA: Grupo PETMEC Eng. Mecânica. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DA EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE MILHO EM CONDIÇÕES 

SUPERCRÍTICAS COM O USO DE COSSOLVENTES 

Ana Beatriz B. L. Aires1 & Carla E. Hori2 
1,2Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia. Av 

João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1K, Campus Santa Mônica, Uberlândia - MG, 

CEP 38408-144 

 

Em decorrência do aumento da população, a demanda de óleos vegetais vem 

aumentando gradualmente. Na extração convencional do óleo de milho, o 

óleo é extraído do gérmen de milho moído através de procedimentos físicos 

e químicos, nos quais o gérmen passa por um processo de aquecimento, 

seguido de prensagem mecânica. A seguir, a extração é realizada por 

solventes orgânicos, os quais deixam resíduos que são nocivos por serem 

tóxicos e processos de separação subsequentes são necessários para remoção 

destes solventes orgânicos. Por esse motivo, técnicas de extração que sejam 

ambientalmente amigáveis, sustentáveis, sem uso de poluentes orgânicos e 

não prejudiciais à saúde vêm sendo desenvolvidas e aprimoradas. Diante 

disso, destaca-se o uso da extração utilizando CO2 em condições supercríticas 

e cossolventes. O fluido supercrítico dióxido de carbono é o solvente mais 

utilizado devido a sua temperatura crítica (31,04°C) e pressão crítica 

(73,8bar) relativamente baixas, não toxicidade, não inflamável, 

disponibilidade em alta pureza e pode ser facilmente removido do extrato. O 

objetivo desse trabalho foi estudar a extração do óleo de milho empregando 

dióxido de carbono em condições supercríticas e utilizando acetona, etanol e 

hexano como cossolventes. Os ensaios experimentais foram realizados em 

pressão de 250bar com temperaturas de 40, 60 e 80 ºC e vazões de cossolvente 

de 0,01 a 0,1 mL/min e vazão de CO2 de 4 mL/min. O rendimento de óleo de 

milho foi determinado e verificou-se que dentre os cossolventes utilizados, a 

acetona apresentou os maiores rendimentos de óleo. 
 

BOLSA: FNDE (bolsa do PET)  
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ADAPTAÇÃO DE CULTURA MISTA A EFLUENTE CONTAMINADO POR 

BIODIESEL  

Oliveira, B.F.¹, Neto, L.P.2, Kashiwabara, M.S.3 & Vieira, P.A.4 

1,2,3,4 Universidade Federal de Uberlândia – Faculdade de Engenharia Química 

 

A produção de biodiesel, mesmo sendo um combustível menos agressivo 

ao meio ambiente, pode causar riscos de contaminações de solo e de água. Sendo 

assim, o objetivo deste trabalho foi adaptar, em meio líquido, uma cultura mista, 

denominada de C1, com potencial capacidade de remover o biodiesel presente 

como contaminante em efluentes. Para adaptação da cultura mista, foi 

centrifugado 50 mL da cultura C1 preservada em meio contendo, como fonte de 

carbono, óleo diesel e gasolina (empregada nos trabalhos de VIEIRA et al., 2010) 

obtida do estoque de microrganismos. Nos reatores cônicos, foram adicionados 

100 mL de meio de cultivo e o inóculo. A esta suspensão foi adicionado 

inicialmente 0,25% p/v de biodiesel, gentilmente cedido pela Caramuru 

Alimentos S/A – São Simão – GO, como fonte de carbono e energia para os 

microrganismos. O critério de seleção adotado para aumentar a de contaminantes 

no meio foi de 7 dias nas concentrações de biodiesel de 0,25% a 2,0% p/v e de 14 

dias para 5% p/v. Na concentração de 5% p/v de biodiesel foram realizados as 

análises de demanda química de oxigênio, massa seca e pH no tempo. A cultura 

mista C1 promoveu uma remoção superior a 70%, apresentando crescimento 

celular que, inicialmente, apresentou uma concentração de 7,5 g/L para 10,25 g/L 

em 14 dias de processo. 
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COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTAIS E SIMULAÇÕES 

VIA DEM DE TAMBOR ROTATÓRIO COM SUSPENSORES 

 

Pires de Lima, F¹. & Duarte, C. R1. 

¹Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia 

 

Um dos equipamentos mais utilizados em várias áreas industriais para a secagem é o 

secador rotatório, que é um tambor cilíndrico com suspensores, que ao girar promove o 

cascateamento do material particulado através da corrente gasosa. Um modo de analisar 

o desempenho do equipamento é observar a massa de sólido contida no suspensor em 

função da posição angular. Para auxiliar a compreensão do escoamento, aplicou-se o 

Método dos Elementos Discretos (DEM), através do software EDEM®. Tal método é 

uma ferramenta que permite a resolução numérica de escoamentos, pois localiza as 

partículas, avaliando a interação entre elas. Foi usado um tambor rotatório com doze 

suspensores de dois segmentos sem a presença do ar de secagem. As partículas usadas 

foram esferas de vidro e foi estudado o comportamento em duas velocidades: 21,3 e 36,1 

rpm. O objetivo do trabalho é comparar a massa de sólido no suspensor obtida 

experimentalmente e os resultados via DEM. Tal ferramenta mostrou resultados 

satisfatórios. 
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ÓPTICAS DO LEITE COMO MÉTODO 

PARA VERIFICAÇÃO DO TEOR DE GORDURA E DETECÇÃO DE 

ADULTERAÇÃO 

Costa, J. N. R.¹,  Batista, F. R. X.¹ & Monte, A. F. G.² 

¹Faculdade de Engenharia Química; ²Instituto de Física 

A demanda por produtos lácteos com características sensoriais e nutritivas conservadas aumentou 

progressivamente no Brasil com o aumento da população e mudanças de hábitos alimentares. 

Nesse contexto, a busca por assistência técnica e investimentos no processo de produção tem sido 

prioridade para os produtores de leite e seus derivados. Esses produtos são uma fonte rica em 

proteínas, vitaminas e minerais que auxiliam na construção e preservação de tecidos e músculos. 

A concentração de gordura do leite in natura pode variar conforme a raça e genética do animal, 

alimentação, estágio de lactação, entre outros fatores. Além disso, alguns produtores utilizam 

recursos para ocultar características que demonstram a má qualidade do produto com o propósito 

de aumentar o lucro, pois a remuneração é feita a partir de critérios de qualidade. Com isso, a 

análise de qualidade para padronização dos produtos lácteos demandou a implementação de novas 

tecnologias para regulamentá-los de forma mais eficaz em função do destino comercial ou 

industrial.  Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo utilizar a esfera integradora para 

avaliar o efeito do teor de gordura do leite (UHT integral e desnatado) nos valores de coeficiente 

de absorção e espalhamento, bem como o efeito da adulteração por peróxido de hidrogênio e 

hidróxido de sódio no leite in natura.  
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CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA PIRÓLISE DO BAGAÇO DE 

MALTE EM LEITO FIXO 

Milani, L. F.;Cunha, L. B.; Dias, W. A.; Borel, L. D. M. S; Barrozo, M. A. S. 

Faculdade de Engenharia Química, FEQUI-UFU  

 

A energia presente na biomassa pode ser transformada através de tecnologias de conversão termoquímica, 

como a pirólise, que ocorre pela decomposição térmica do material orgânico, na ausência parcial ou total 

de oxigênio, visando à produção de gases, sólidos e líquidos. O bagaço de malte é o principal rejeito das 

cervejarias e tem sido descartado em aterros ou utilizado como ração animal. Neste trabalho, o bagaço de 

malte foi utilizado como fonte de biomassa para pirólise em leito fixo a diferentes temperaturas (450, 550 

e 650°C) e taxas de aquecimento (10, 30 e 50°C/min) sob atmosfera inerte de nitrogênio a uma vazão de 

200 mL/min. Dessa forma, obtiveram-se como produtos principais o bio-óleo e o carvão, respectivamente. 

Sendo que o primeiro é uma mistura complexa, em sua maioria, de compostos oxigenados como o ácido 

acético, furfural, 2-furanmetanol e o ftalato de diisobutilo, alguns hidrocarbonetos de cadeia longa como o 

tridecano, o pentadecano e o 8-heptadeceno além da presença de aromáticos como o tolueno e poucos 

comostos nitrogenados, como a oleanitrila. Já o carvão produzido foi analisado em termos de sua 

composição elementar e apresentou 70,9 a 77,3% de carbono; 1,8 a 3,3% de hidrogênio; 4,6 a 5,4% de 

nitrogênio; 0 a 0,6% de enxofre e 4,4 a 10,1% de oxigênio com teor de cinzas médio de 11,5 ± 0,5 %, em 

base seca. Em vista do exposto, os resultados obtidos indicam que o bio-óleo produzido na pirólise do 

bagaço de malte é uma fonte de compostos precursores na indústria química. 
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GRANULAÇÃO DO FOSFOGESSO 

 

Carvalho, L. L.¹, Carrijo, T. S.², Carvalho, K.³ & Henrique, H.M.4. 

¹, 2 e 4 Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia, ³ 

Agronelli Insumos Agrícolas 

 

O gesso agrícola ou fosfogesso é um subproduto da produção de ácido fosfórico gerado 

em larga escala, uma vez que se obtém aproximadamente 4,5 kg de CaSO4.2H2O/kg de 

ácido fosfórico produzido. Atualmente o fosfogesso é largamente utilizado na agricultura 

como condicionador de solos. No entanto, sua elevada umidade, cerca de 35% em massa, 

dificulta sua aplicação no solo e aumenta os custos de logística na sua comercialização e 

aplicação em solo. Visando atenuar os custos de logística e facilitar o seu manuseio, o 

presente trabalho tem como objetivo de realizar prospecções sobre formas de se granular 

o fosfogesso. Por conseguinte, será avaliada a utilização do material in natura e calcinado; 

três tipos de aglutinantes (bentonita, cimento e cal calcítica), bem como suas razões 

mássicas (10% e 20%) e três tipos de ligantes (ácido sulfúrico, polímero e água). 
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SECAGEM POR REFRACTANCE WINDOW (RW) DE BAGAÇO DE MALTE  

Silva, T.C.¹. & Barrozo, M.A.S.¹. 

¹Faculdade de Engenharia Química 

 

O refractance window (RW) é uma recente técnica de secagem ou concentração de alimentos 

utilizada principalmente para a secagem de polpas de frutas e hortaliças. Nesse método, o material 

úmido é espalhado sobre um filme plástico que está em contato na parte inferior com água quente 

circulante em um reservatório. Dessa forma, a energia térmica é transferida da água para o 

alimento através da interface do filme, gerando a remoção de umidade. Ao mesmo tempo, o 

bagaço de malte é o principal subproduto gerado no processo de produção de cerveja. Formado 

pela parte sólida obtida da filtração do mosto antes da fervura, esse resíduo tem tido como 

principal destinação a alimentação animal ou, em muitos casos, o simples descarte, o que tem 

causado impactos consideráveis ao meio ambiente. Como o bagaço é extremamente sensível à 

contaminação quando armazenado úmido, a secagem se mostra como um processo importante 

para um possível aproveitamento do mesmo, sendo que o uso de RW pode representar uma 

alternativa simples e eficiente para tal aplicação. Dessa forma o objetivo desse trabalho foi 

verificar a secagem por RW do bagaço de malte e seus efeitos nos compostos bioativos do mesmo, 

mais especificamente fenólicos, flavonoides, ácido cítrico e ácido ascórbico. Verificou-se que o 

RW é uma técnica de alto potencial para o aproveitamento do bagaço, pois permitiu remover 

umidade de forma satisfatória do mesmo e que a temperatura da água impactou diretamente nos 

teores de compostos bioativos das amostras analisadas. 
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EASY QUIZ – SOFTWARE PARA GERAÇÃO AUTOMATIZADA DE PROVAS 

COM QUESTÕES E ALTERNATIVAS ALEATÓRIAMENTE DISTRIBUÍDAS  

Arthur, R¹. & Jean Carlo, O². 

¹PET – Sistemas de Informação; ²PET – Sistemas de Informação 

 

Easy Quiz, fundamenta-se em um problema muito comum nas salas de aula que é o 

compartilhamento de respostas pelos alunos durante as avaliações. Em situações de superpopulação de 

alunos em salas apertadas esse problema é intensificado. Portanto, com o objetivo de impedir que isto 

ocorra, o aplicativo propõe a geração automática de provas, onde as questões e as alternativas são 

permutadas e distribuídas, por meio de um algorítimo genético, de tal forma que cada avaliação seja 

diferente uma da outra, tanto na ordem das questões, como das alternativas e ainda, alternando entre opções 

de alternativas certas e erradas. A linguagem escolhida para o desenvolvimento foi Java, com a interface 

gráfica utilizando o framework JavaFX e a permanência dos dados utilizando o banco de dados 

PostgreSQL. Essas escolhas se justificam para manter a portabilidade do sistema em multiplos Sistemas 

Operacionais, prover uma boa interface gráfica para incrementar a User eXperience (UX) e facilitar o 

armazenamento dos dados. No programa, é permitido ao usuário cadastrar e gerenciar questões abertas e 

fechadas e suas alternativas, no caso da última. Todas as questões são classificadas por matéria e tópico. 

Havendo questões disponíveis, é possível gerar avaliações selecionando as questões desejadas, bem como 

o número total de provas almejado, desde que dentro do limite de permutações disponível para as questões 

selecionadas. Especifica-se também o cabeçalho para a prova, contendo informações como nome do 

professor, curso, valor da avaliação, etc. Finalmente, provas e gabaritos são exportados para PDF, mantendo 

a formatação e facilitando a utilização digital dos arquivos bem como a impressão. 
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DETECÇÃO DE DOENÇAS OCULARES ATRAVÉS DE CÂMERAS DE 

CELULAR 

 Barbosa, D. G. & Backes, A. R. 

FACOM-UFU 

Esse projeto de Iniciação Cientifica tem como objetivo a realização de um aplicativo de celular 

que irá detectar doenças oculares, fazendo um pré-diagnostico com base nas imagens analisadas 

em comparação com o nosso banco de dados para que os usuários fiquem cientes caso haja algum 

problema e assim procurem um especialista para realizar o tratamento, não permitindo que as 

doenças cheguem a estágios mais graves. Entretanto esse aplicativo é somente um diagnostico 

inicial e não deve substituir uma consulta médica. Nesse cenário o sistema ainda poderá ajudar o 

médico na hora de dar um diagnostico para o paciênte, juntamente com seus conhecimentos e a 

experiência do mesmo.  

Esse trabalho será desenvolvido utilizando processamento de imagem, sendo codificado na 

linguagem de programação Java e disponibilizado a princípio no sistema operacional Android. O 

aplicativo deverá ser capaz, por meio do cruzamento entre a foto tirada pela câmera do celular do 

paiênte e nossa base de dados, de detectar doenças como astigmatismo, calázio, ceratocone, entre 

outras. 

O projeito será realizado com mais outros dois alunos, Matheus Moreira e Marcelo Prado, sendo 

de minha responsabilidade a pesquisa das doenças, suas características e como elas podem ser 

identificadas, montando assim uma base de dados com as imagens dos olhos, e também ajudarei 

no desenvolvimento do aplicativo em Java. Porém podem ocorrer trocas e a colaboração de todos 

os membros da equipe em todas as partes do projeto.   

BOLSA: PET institucional. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo Comparativo de Algoritmos de Classificação para Fluxos Contínuos de 

Dados Aplicados ao Problema de Reconhecimento de Atividade Humana 

Martins, L. M. & Faria, E.R. 

FACOM- UFU 

Reconhecimento de Atividade Humana (RAH) tem por objetivo identificar as atividades que o ser humano 

faz, como andar, correr, sentar, subir e descer escadas, dirigir e vários outras. Para reconhecer essas 

atividades são usados os sensores de acelerômetros, que podem ser colocados no corpo do usuário ou em 

smartphones. 

O uso de acelerômetros tem diversas aplicações, dentre as quais pode-se destacar:   

Monitoramento fitness: por meio de aplicativos que ajudam o usuário com dieta, exercícios físicos, 

playlists, monitoramento de gasto calórico e controle de sedentarismo;  

Monitoramento de idosos: com o objetivo de identificar a queda dos idosos, e assim que essa ação for 

detectada, alertas são enviados para família e até mesmo para hospitais;  

Monitoramento de doenças: com o objetivo de facilitar o diagnóstico e o tratamento de doenças 

cardiovasculares, devido a alta aquisição de dados que o acelerômetro consegue coletar. 

Os dados coletados pelos sensores de acelerômetro chegam de forma contínua, em alta velocidade e são 

infinitos, por isso eles podem ser considerados Fluxos Contínuos de Dados (FCD). Em cenários envolvendo 

RAH, é necessário que os modelos de classificação sejam gerados diamicamente de forma a se adaptarem 

aos novos dados que estão chegando a todo momento. Isso se deve ao fato de que o usuário pode mudar a 

forma como ele desempenha uma atividade ao longo do tempo, e novas classes de atividades podem 

aparecer.  

Este trabalho tem o propósito de comparar os algoritmos para classificação de FCDs aplicando-os à tarefa 

de Reconhecimento de Atividade Humana usando sensores de acelerômetro. 

BOLSA: PET Institucional 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL SOBRE OS MECANISMOS USADOS PORSPAMMERS PARA 

OBTER CONTAS DE E-MAIL  

Maiza Ferreira Martins Rocha & Rodrigo Sanches Miani 

Universidade Federal de Uberlândia - FACOM 

 

A expansão da Internet e a popularização do correio eletrônico 

trouxeram um problema diretamente ligado a segurança da 

informação: o recebimento de mensagens eletrônicas não 

solicitadas ou indesejadas, também conhecido como spam. Os 

problemas causados pelo spam variam desde a simples poluição 

da caixa de entrada do usuário, que pode impedir o recebimento 

de e-mails realmente importantes, até a disseminação de códigos 

maliciosos a partir do uso de phishing. Diversas estratégias são 

utilizados pelos spammers (pessoas que enviam spam) para obter 

endereços de e-mail. 

Este trabalho irá analisar as principais dessas estratégias a partir 

da realização de um experimento utilizando contas de e-mail reais, 

que foram disseminadas em três grupos de exposição. O objetivo 

do experimento é compreender melhor a forma como atuam os 

spammers. Baseado na ocorrência de spam nessas contas de e-

mail, deseja-se verificar qual desses grupos de exposição é o maior 

alvo de ataque pelos spammers. Ou seja, identificar as principais 

estratégias utilizadas para obtenção de endereços de e-mail. 

 

 

 

 

O estado atual do trabalho é “Exposição de contas” (de acordo com 

o diagrama abaixo), onde as mesmas ficarão expostas por um 

período de um mês e meio.     
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DETECÇÃO DE DOENÇAS OCULARES ATRAVÉS DE CÂMERAS DE CELULAR 

Prado, M. A.&Backes, A. R. 

FACOM-UFU 

O processo de tomada de decisões ocorre em diversos pontos da atividade do médico e existem importantes 

situações ao longo da atenção médica, nas quais o computador pode auxiliar. São elas: o diagnóstico, o 

planejamento terapêutico e o prognóstico.  

Uma das tarefas mais difíceis é a realização do diagnóstico médico, pois este depende da análise de dados e 

informações de diversas fontes de naturezas muito diferentes, incluindo a experiência prévia do médico em 

realizar diagnósticos do mesmo tipo, bem como a opinião de colegas de trabalho e até mesmo sua própria 

intuição. Nesse cenário, a motivação desse trabalho científico é criar um aplicativo para auxiliar o diagnóstico 

médico.  

Este projeto é desenvolvido em conjunto com mais dois alunos, sendo dividido em três etapas: pesquisa e 

detalhamento de doenças oculares e criação de um banco de imagens de olhos com diferentes características; 

algorítmos para análise e processamento digital de imagens e; desenvolvimento de um aplicativo em Java, 

com interface gráfica aplicando os algorítmos para detecção de doenças oculares através da câmera do celular. 

Este trabalho é responsável pelo desenvolvimento dos algoritmos para o processamento digital das imagens.  

Dessa forma, com análise das imagens obtidas através das câmeras de celular e uma comparação com o banco 

de imagens de olhos previamente armazenadas, o sistema será capaz de ajudar na detecção de doenças como 

cataratas, conjuntivite, pterígio, hordéolo, entre outras. 

BOLSA: PET institucional.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE DETECÇÃO DE ANIMAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES EM RODOVIAS 

BRASILEIRAS – Life Protect 

Matheus, M¹. Rodrigo, S². 

¹PET Sistemas de Informação; ²Orientador FACOM/UFU 

 

Estatísticas da Confederação Nacional do Transporte apontam que cerca de 61 % das cargas e 95% dos 

passageiros são transportados através de rodovias, indicando que o setor de transportes movimenta vasta 

quantia de recursos financeiros. De acordo com o IBGE, no ano de 2013, esse setor, bem como os serviços 

auxiliares aos transportes e correios, apresentaram uma receita de mais de 360 bilhões de reais. 

Uma consequência do crescimento da malha viária é o aumento do número de acidentes de trânsito. Tais 

acidentes são considerados como a 9ª maior causa de óbitos no mundo, podendo passar para a 7ª maior em 

2030. Estes possuem muitas causas e, uma delas, é o atropelamento de animais. Estima-se que morrem 475 

milhões de animais atropelados anualmente nas rodovias brasileiras e, considerando-se, as perdas materiais, 

econômicas, de vidas humanas e ameaça à conservação da biodiversiddade, provocadas pelos atropelamentos, 

há a necessidade da adoção urgente de medidas que vizem minimizar esse efeito. 

O objetivo deste projeto é o estudo e a construção de um sistema de detecção de animais (SDA) que emprega 

sensores eletrônicos para fazer a detecção na medida em que eles se aproximam da rodovia. Quando um animal 

é detectado pelo sistema, sinais são ativados, avisando os motoristas que animais podem estar próximos da 

rodovia naquele momento. Ao final do projeto, um protótipo de um SDA usando dispositivos como 

Raspeberry Pi e Arduíno será construído e avaliado experimentalmente.  

BOLSA: PET/BSI/FACOM  



 

DETECÇÃO DE DOENÇAS OCULARES ATRAVÉS DE CÂMERAS DE CELULAR 

Camargo, M. M.;&Backes, A. R. 

FACOM-UFU 

 

O objetivo desse trabalho é auxiliar a realização do diagnóstico de doenças oculares através do reconhecimento de 

padrões nas imagens das diversas partes que compõe o olho humano. Não pretendemos substituir o diagnóstico médico 

especializado, mas disponibilizar uma ferramenta para que as pessoas possam fazer uma análise complementar com o 

médico, dessa maneira podendo evitar um diagnóstico tardio da doença. 

Este é um trabalho conjunto com outros dois alunos, objetivando o estudo das doenças oculares, da composição do olho 

humano, de algortimos de processamento de imagens e o desenvolvimento de um aplicativo acessível para analisar as 

imagens criadas através da câmera de um smartphone comum. O sistema criado deverá ser capaz de identificar 

elementos previamenta analisados, que podem indicar alguma anomalia no olho e indicar, através do cruzamento de 

dados, quais doenças aqueles sintomas apontam. 

Pretendemos desenvolver um aplicativo utilizando a linguagem de programação Java, e com uma interface gráfica capaz 

de rodar em celulares com o sistema operacional Android, e que tenha acesso a câmera do celular para fazer a análise a 

partir das imagens geradas pela mesma. 

O pr0ojeto foi divido pelo grupo de modo que tenha um responsável principal para cada parte, embora haja permutas 

entre as diversas partes da pesquisa. Assim, este trabalho é responsável pelo desenvolvimento da aplicação em Java . 
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ESTUDO SOBRE O IMPACTO DE DISPOSITIVOS IOT EM ATAQUES DDOS 

Sandro Coelho & Rodrigo Miani. 

PET Sistemas de Informação 

 

O termo Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) está se tornando popular tanto no meio acadêmico 

quanto no ramo empresarial. O maior motivo de tamanha expressividade e interesse no assunto está 

basicamente no fato conceitual da IoT, isto é, o que ela pode oferecer para a sociedade contemporânea. Por 

exemplo, um dispositivo inteligente como um marca-passo que envia informações em tempo real diretamente 

para o médico particular do paciente pode aumentar significativamente a qualidade de vida da população. 

Apesar das inúmeras possibilidades, a Internet das Coisas traz consigo uma crescente preocupação com a 

segurança e privacidade dos dados, em destaque estão os ataques distribuídos de negação de serviços 

(Distributed Denial of Service - DDoS) que possuem o intuito de inviabilizar recursos disponibilizados por 

sistemas conectados à Internet. Esta forma de ataque foi abordada pelo malware Mirai, que em 2016 infectou 

diversos dispositivos de gravação de vídeo (DVRs) e câmeras de segurança para causar o maior ataque DDoS 

registrado nos últimos anos.  

O objetivo do trabalho é avaliar o potencial de dispositivos IoT na realiação de DdoS. Para isso, será usado o 

ns-3, software de simulação de rede para a realização de diferentes tipos de ataques em ambientes IoT 

previamente configurados. 
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Trabalhos do PET 

4ª sessão: 24/11: das 13h às 18h 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE FILOGENÉTICA DO GENE p53 NO GRUPO DOS PRIMATES COM 

A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DA BIOINFORMÁTICA 

Araujo, A. J. B.; Martins, M. P². 

¹Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 

Após o livro “Systema naturae” que agrupou os seres vivos e do “A origem das espécies” (Darwin) que 

propôs que as espécies eram mutáveis e surgiam a partir de outras em um processo evolutivo, os seres vivos 

passaram a ser classificados em relação a um ancestral comum em diagramas.Com o surgimento do 

sequenciamento do DNA, o número de sequências descritas de diversos organismos foi aumentando 

rapidamente e, com esse aumento, houve a necessidade de um banco de dados computacional, capaz de 

armazenar todo esse conteúdo, levando a criação da bioinformática. Uma das aplicações mais notáveis da 

bioinformática é o alinhamento de sequências, que permite identificar alterações entre duas ou mais 

sequências em uma análise filogenética, se tornando uma ferramenta de análise filogenética através da 

biologia molecular.Os principais estudos com a p53 relacionam sua função à parada do ciclo celular e a 

indução de apoptose caso seja identificado um dano no material genético. No reino animal esse gene 

permanece altamente conservado, fator que torna o p53 uma ótima ferramenta molecular na análise 

filogenética. Neste trabalho foi realizada a busca das sequências do gene e a análise filogenética da proteína 

P53 em organismos da ordem dos Primates. Foram analisadas também as mutações pontuais que 

culminaram na filogenia dessas espécies. Os resultados dos alinhamentos apresentaram, como esperado, 

elevado grau de conservação entre as sequências de mRNA e proteína, confirmados nas árvores 

filogenéticas. Nossos resultados apontam que as poucas permutas de aminoácidos nas sequências das 

proteínas são resultados de substituições não conservativas. 

BOLSA: Programa de Educação Tutorial Institucional – UFU  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE MAMÍFEROS DE MÉDIO E 

GRANDE PORTE NO BIOMA CERRADO 

Messias, D. Q¹; & Facure, K, G. 

¹PET- Biologia 

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, Universidade Federal de Uberlândia 

A riqueza de espécies depende do tamanho da área e o conhecimento dessa relação é importante para a criação 

de Unidades de Conservação (UCs). O Bioma Cerrado apresenta cerca de 80% de sua extensão modificada 

pela ação antrópica e as espécies de mamíferos de médio e grande porte apresentam distribuições amplas, 

mas são mais suscetíveis à extinção local. Os objetivos desse trabalho foram avaliar o efeito do tamanho da 

área sobre a riqueza e composição de espécies de mamíferos de médio e grande porte em UCs no Bioma 

Cerrado. Obteve-se os dados por revisão bibliográfica, utilizando o Google Acadêmico e as palavras-chave 

“mamíferos de médio e grande porte”, “Cerrado” e “riqueza de espécies”. A relação entre riqueza de espécies 

e o tamanho da área foi avaliada pelo coeficiente de correlação de Spearman. Foram registradas 49 espécies 

de mamíferos de médio e grande porte. As espécies Myrmecophaga tridactyla, Dasypus novemcinctus, 

Chrysocyon brachyurus, Leopardus pardalis, Puma concolor, Tamandua tetradactyla, Cerdocyon thous, 

Procyon cancrivorus e Pecari tajacu ocorreram em mais 70% das UCs. A riqueza local variou de 10 a 37 

espécies com 11 áreas apresentando um número maior ou igual a 20 espécies. Houve correlação positiva e 

significativa entre a riqueza de espécies e o tamanho da área (rs= 0,55; n=17; p=0,02). Apesar da ampla 

distribuição de algumas espécies, esse grupo é afetado negativamente pela fragmentação do Bioma Cerrado. 

Como medida para minimizar este impacto, sugere-se a proteção de áreas maiores e que abriguem espécies 

raras que ainda estejam presentes nos ecossistemas.                                                                                                            
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NÍVEIS DE FERRO SÉRICO E SUA CORRELAÇÃO COM A ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL, O ETILISMO E O IMC EM 

UNIVERSITÁRIOS, ITUIUTABA-MG 

 

LARA PARREIRA DE SOUZA
1
 (Graduanda do Curso de Ciências Biológicas/FACIP/UFU) 

Beatriz Cabral Barbosa (Graduanda do Curso de Ciências Biológicas/FACIP/UFU) 

Janyne Vilarinho Melo1 (Graduanda do Curso de Ciências Biológicas/FACIP/UFU) 

Thiago Augusto Rosa1 (Técnico Administrativo do Curso de Ciências Biológicas/FACIP/UFU) 

Luciana Karen Calábria1 (Docente do Curso de Ciências Biológicas/FACIP/UFU) 

 
1Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, 

Curso de Ciências Biológicas, Ituiutaba, MG, Brasil. 

 

O ingresso na Universidade faz com que a maioria dos estudantes adquira hábitos que não estavam 

inseridos em seu cotidiano. Este estilo de vida pode acarretar deficiência nutricional que, 

juntamente ao consumo elevado de álcool, diminui a absorção de ferro, principal causador da 

anemia. Investigou-se os níveis de ferro sérico correlacionando-os com o hábito da alimentação 

saudável, etilismo e o IMC de estudantes do Curso de Ciências Biológicas da FACIP-UFU nas 

modalidades bacharelado e licenciatura após um ano de curso acadêmico. Este faz parte de um 

projeto maior: “Qualidade de vida e Incidência de Doenças Crônicas não Transmissíveis em 

estudantes universitários, Ituiutaba-MG”. Dos 20 universitários avaliados, 12 eram do gênero 

feminino e 8 do masculino, com média de idade de 20,8 anos (min:18; máx:29). Ademais, 45% 

dos universitários consideraram sua alimentação não saudável, 10% estavam abaixo do peso, 30% 

com sobrepeso e/ou obesidade e 75% afirmaram ser etilista. Dos estudantes avaliados, 35% 

apresentaram níveis séricos de ferro abaixo do recomendado. Na análise estatística, os resultados 

não revelaram correlação entre os níveis de ferro e demais variáveis, apesar da maioria dos 

estudantes que apresentou baixos níveis de ferro estar com IMC normal (85,7%), afirmar não ter 

uma alimentação saudável (71,4%) e consumir álcool (71,4%). Assim, constata-se que alguns dos 

estudantes apresentaram deficiência de ferro, podendo ser um indicativo de anemia, porém outras 

análises deverão ser realizadas. Assim, a orientação direcionada sobre aspectos nutricionais e da 

saúde serão importantes como atividade extensionista a fim de melhorar a qualidade de vida 

destes jovens. 
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MICROESTRUTURA DE PELOS DE MAMÍFEROS SILVESTRES DA 

REGIÃO DO PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

Yamada, M. Y.¹ & F acure, K. G.² 

1. Curso de Graduação em Ciências Biológicas, Bolsista do Programa de Educação Tutorial 

PET BIO Pontal, Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, Universidade Federal de 

Uberlândia, Ituiutaba, 38304-402, Brasil; 2. Laboratório de Ecologia Animal da Faculdade de 

Ciências Integradas do Pontal, Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 38304-402, 

Brasil. *Correspondência para mayarayukiko@hotmail.com 

 

Além das glândulas mamárias, uma das principais características dos mamíferos é a presença de 

pelos, que são anexos epidérmicos com funções relacionadas à termorregulação, camuflagem e 

proteção. A identificação das espécies de mamíferos através dos pelos é de grande valor na 

criminologia, paleontologia e no estudo dos hábitos alimentares de seus predadores. Os objetivos 

desse trabalho foram caracterizar a microestrutura dos pelos de mamíferos silvestres da região do 

Triângulo Mineiro e divulgar a técnica de análise e identificação de pelos junto aos alunos do 

Curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, FACIP-UFU, 

através de um minicurso na III Feira de Pesquisa do PET BIO. Os pelos examinados foram obtidos 

de animais encontrados atropelados ou da cerca do Parque Dr. Petrônio Rodrigues Chaves, uma 

reserva florestal urbana no Município de Ituiutaba, MG, e examinados microscopicamente, 

possibilitando comparar as características da cutícula e medula com descrições da literatura. 

Foram confeccionadas lâminas de pelos de seis espécies, sendo três Carnivora: Cerdocyon thous, 

Procyon cancrivorus e Lontra longicaudis, um Didelphimorphia: Didelphis albiventris, um 

Rodentia: Hydrochoerus hydrochaeris e um Xenarthra: Myrmecophaga tridactyla. Dessas 

espécies, as duas últimas foram identificadas a partir do exame de pelos coletados no campo. O 

minicurso teve 15 inscritos e foi oferecido no primeiro semestre de 2017. Conclui-se que a 

metodologia do exame da microestrutura cuticular e medular dos pelos foi eficiente para a 

identificação das espécies de mamíferos silvestres e que a divulgação da técnica é um tema que 

desperta interesse entre os alunos do curso. 

Bolsa: PET 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE UM ROTEIRO DE AULA PRÁTICA DE 

ANATOMIA HUMANA APLICADO AO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Oliveira, R. G¹. & Wolkers, C. P. B¹. 

¹Faculdade de Ciencias Integradas do Pontal 

 

A complexidade das nomenclaturas e a difícil visualização de estruturas dificultam o processo de ensino-

aprendizagem da disciplina Anatomia Humana. Assim, outros métodos didáticos tornam-se cada vez mais 

úteis para minimizar estas dificuldades. Deste modo, objetido deste trabalho foi avaliar a efetividade do 

roteiro prático no ensino-aprendizagem da Anatomia Humana no curso de Ciências Biológicas da 

FACIP/UFU. Foi confeccionado um roteiro prático com base nas principais dificuldades dos discentes. O 

material foi aplicado no decorrer de dois semestres letivos e, ao final, a efetividade foi avaliada por meio 

de um questionário. Dos 69 discentes que participaram da pesquisa, 10,1%, 43,5%, 34,8% e 11,6% 

classificaram o grau de dificuldade para entender a disciplina como grande, médio, pequeno e nenhum, 

respectivamente; 76,1% dos alunos com maior dificuldade na nomenclatura, informaram que o roteiro 

contribuiu com a memorização; 85% dos alunos com maior dificuldade na classificação, informaram que 

o roteiro contribuiu com esta dificuldade. Para 71% o uso do roteiro foi complementar ao uso do cadáver; 

e 13% informaram que o preenchimento do roteiro aumentou muito o interesse pela monitoria; 89,9% 

informaram que o uso do roteiro contribuiu no processo de ensino-aprendizagem. Além disto, 67,6% dos 

alunos que tiveram grande-média dificuldade para entender a disciplina, disseram que o roteiro auxiliou na 

memorização da nomenclatura e classificação. O roteiro é um instrumento complementar e alternativo no 

ensino da Anatomia Humana e contribui bastante na aprendizagem, principalmente na nomenclatura e 

classificação das estruturas, além de aumentar o interesse pela monitoria. 

BOLSA: Bolsa PET 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVANTAMENTO DE INSETOS POLINIZADORES NO PARQUE DO 

GOIABAL (PARQUE MUNICIPAL DR. PETRÔNIO CHAVES) 

Rafaella, R.S¹ & Vanessa, S.K². 

¹Faculdade de Ciências Integradas do Pontal da Universidade Federal de 

Uberlândia - campus Ituiutaba-MG 

Pesquisas indicam que está ocorrendo o declínio de polinizadores em diversos biomas que podem 

causar grandes prejuízos aos ecossistemas. O objetivo do estudo foi avaliar se numa área de mata 

mesófila semidecídua ocorre declínio de polinizadores, a partir da disponibilidade de recursos 

florais e da abundância de insetos polinizadores. As coletas ocorreram no Parque do Goiabal. O 

acompanhamento da disponibilidade de flores e inflorescências na vegetação foi realizado no 

período de junho de 2015 a maio de 2016. Para avaliar a abundância de polinizadores foram 

realizadas coletas com pratos-armadilhas nas cores amarelo e azul, cinco de cada cor, por 3 dias 

consecutivos no mês de setembro de 2017. Os insetos coletados foram identificados com chaves 

entomológicas e armazenados em álcool 70%. Das flores coletadas, a maioria (66,6%) eram 

tubulares, de cores vermelho, roxo, amarelo e branco, de corola do tipo actinomorfa (44,4%), com 

presença de pólen (100%) e néctar (55,5%). As famílias encontradas foram Acanthaceae, 

Euphorbiaceae e Bignoniaceae representando flores, e as famílias Rubiaceae e Piperaceae 

representantes de inflorescências (22,2%) de coloração clara. Foram coletados 107 insetos, sendo 

88 da ordem Diptera, 18 de Hymenoptera e apenas 1 Lepidoptera. Destes, 36,4% são dípteros 

polinizadores (Famílias Lauxaniidae e Syrphidae) e 10,3% são himenópteros polinizadores 

(Famílias Scoliidae e Halictidae). Estes dados indicam que provavelmente ocorre declínio de 

polinizadores nesta área, devido a vários fatores principalmente de origem antrópica, que poderá 

afetar ainda mais sua biodiversidade.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CANTO DE ANÚNCIO DE RHINELLA MERIANAE (ANURA, BUFONIDAE) 

COM BASE EM ESPÉCIMES DE RORAIMA, BRASIL 

Vilela, D. A.;1 Giaretta, A. A.1 

¹ Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 

Resumo: Rhinella merianae pertence ao grupo R. granulosa (13 espécies). A espécie foi descrita da 

Guiana e o canto de anúncio foi descrito do estado do Amazonas (n= 2 machos, ar= 22-25ºC). 

Descrevemos seu canto com base em espécimes próximos da localidade-tipo (Cantá, RR; n= 4 

machos, ar= 26-29ºC) e discutimos diferenças que encontramos com relação aos dados da 

literatura. Utilizamos gravador Marantz PMD 671 e microfone Sennheiser ME67 e as análises 

foram feitas no programa Raven Pro 1.5. Com base em valores descritivos, diferenças estatísticas 

foram avaliadas pela função “tt.test” do pacote lessR na plataforma R. O canto tem duração de 

4,9s (±0,80; 4,01-5,57) com intervalo entre cantos de 4,7s (±0,47; 4,38-5,05); tem 185 notas (±30; 153-

213) e taxa de 38 notas/s (±0,34; 38-38); cada nota com 4 pulsos (±0.00); notas com 0,020s (±0,000; 

0,019-0,020); frequência dominante de 3053Hz (±125; 2959-3228); intervalo entre notas de 0,006s 

(±0,000; 0,006-0,007); o pulso de maior energia dura 0,005s (±0,000). Dos dados da literatura sobre 

R. merianae (2207Hz), nossos resultados diferiram (p<0.002) na maior frequência dominante; 

menor duração do canto (5.4 x 4.9s), intervalo entre notas (0.007 x 0.006s) e taxa de notas (39.1 x 

38.1s); e maior duração das notas (0.018 x 0.020s). No grupo, o número de pulsos e frequência 

dominante são taxonomicamante informativos e não se espera que sejam afetados por variações 

em temperatura, portanto, existe a necessidade de uma reavaliação acústica de populações 

atribuídas a R. merianae.  

 

Agências financiadoras: CNPq e FAPEMIG (apoio financeiro); Bolsista do PET Biologia Pontal. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinventário da fauna de mamíferos de médio e grande porte de uma pequena 

reserva em área urbana no Pontal do triângulo  

Hernandes, L. C. O¹; Silva, F. R. M. & Facure, K. G. 

¹PET-Biologia 

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, Universidade Federal de Uberlândia 

 

Alterações antropogênicas na cobertura do solo podem levar a prejuízos na quantidade e qualidade dos 

habitats, afetando diversos processos ecológicos e reduzindo a riqueza de espécies. O objetivo do presente 

estudo foi realizar um reinventário da fauna de mamíferos silvestres de médio e grande porte no Parque Dr. 

Petrônio Rodrigues Chaves, uma pequena reserva florestal urbana, localizada no município de Ituiutaba, 

Minas Gerais. Sua extensão é de aproximadamente 37,59 hectares e no primeiro inventário, realizado entre 

2010 e 2014, foram registradas 13 espécies de mamíferos de médio e grande porte. Para o reinventário, 

foram utilizados métodos indiretos (observação de vestígios como, por exemplo, fezes, pegadas e tocas) e 

observações diretas. Em 2016 e 2017, foram registradas sete espécies de mamíferos de médio e grande 

porte na área do Parque Dr. Petrônio Rodrigues Chaves, distribuídas em seis ordens: Artiodactyla (Mazama 

sp.), Carnivora (Procyon cancrivorous), Cingulata (Dasypus novemcinctus), Rodentia (Hydrochoerus 

hydrochaeris e Cuniculus paca), Pilosa (Myrmecophaga tridactyla) e Primates (Sapajus libidinosus), além 

de cães domésticos. A presença de cães domésticos é uma possível explicação para o desaparecimento de 

outras espécies antes encontradas, já que esses animais podem atuar como predadores e competidores das 

espécies silvestres. Além disso, o parque vem sofrendo impactos gerados pelo processo de urbanização ao 

seu redor, que vem se intensificando e, consequentemente, tem aumentado a quantidade de lixo depositado 

e a circulação de animais domésticos no interior do Parque. 

BOLSA: PET 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS FINANCEIRAS DAS EMPRESAS 

BRASILEIRAS DE CAPITAL ABERTO E SUA RELAÇÃO COM A 

PROCRASTINAÇÃO DOS TRIBUTOS À PAGAR 
 

Pinheiro, D¹. & Silva, J². 

¹Faculdade de Ciências Contábeis – FACIC UFU; ²Faculdade de Ciências 

Contábeis – FACIC UFU 
 

A tributação brasileira é alta comparado com outros países e além do ambiente tributário 

as entidades têm que lidar com o ambiente externo em que se tem baixo acesso ao crédito, 

altas taxas de juros, mercado de capitais pouco desenvolvido, baixa proteção aos 

acionistas minoritários entre outras inúmeras obrigações. Nesse contexto, o objetivo desta 

pesquisa é verificar se as empresas de capital aberto usam o aumento do endividamento 

como estratégia para aumentar o investimento do capital de giro. A pesquisa se justifica 

por descrever um cenário de financiamento nas empresas brasileiras de capital aberto que 

poderá auxiliar gestores e o poder público na tomada de decisão. Será feita a análise de 

regressão múltipla para identificar a relação entre o endividamento dos tributos e o 

investimento em capital de giro. O estudo se limita às empresas de capital aberto listadas 

e ativas na BM&FBovespa e está restrito às informações divulgadas por estas, supondo 

que foram elaboradas com representação fidedigna, sendo esta outra limitação. 

 

BOLSA: PET (Programa de Educação Tutorial) Institucional 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

EM CURTO E LONGO PRAZO: UM ESTUDO DAS DEMONSTRAÇÕES 

INTERMEDIÁRIAS 

 

  Guilherme Simões Belote, T¹. & Geovane Camilo dos Santos, A². & Lísia de 

Melo Queiroz, A³. 

 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ² Pontifícia Universidade Católica de Goiás; 

³Universidade Federal de Uberlândia. 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a classificação dos 

empréstimos e financiamentos das empresas listadas no novo mercado da 

BM&FBovespa, em curto e longo prazo, considerando os demonstrativos intermediários. 

O estudo classifica-se em relação a seus procedimentos do ponto de seu objetivo como 

descritiva e exploratória quanto a sua abordagem é qualitativa, e em relação ao 

procedimento esta pesquisa classifica-se como documental, analisou-se as notas 

explicativas do das demonstrações intermediários de 2016. A população da presente 

pesquisa é composta por 131 empresas listadas no Novo Mercado de Governança 

Corporativa da BM&FBovespa, sendo reduzida para 114 (87,02%), por conter 

empréstimos e financiamentos apenas no curto prazo ou por não ter empréstimos e 

financiamentos. Desse modo, das 114 empresas verificou-se que em 41 (35,96%) 

entidades estão demonstrados nas notas explicativas de acordo com a Lei das Sociedades 

por Ações nº 6.404/1976, sendo classificadas no longo prazo, se tiver vencimentos no 

prazo maior que o exercício seguinte (12 meses), estando transparentes especificando a 

taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações em longo prazo, por 

outro lado 73 (64,03%) empresas não estavam claramente demonstrado, havendo 

dificuldades em verificar os critérios de classificação na conta dos empréstimos e 

financiamentos.  

 

BOLSA: PET (Programa de Educação Tutorial) Institucional 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DAS COORDENAÇÕES DOS CURSOS DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS PARA COMBATER A Evasão 

Silva, J. A. da S.¹; Miranda, G. J.²; & Leal, E. A.³ 

¹Faculdade de Ciências Contábeis-UFU; ²Faculdade de Ciências Contábeis-UFU; 

³Faculdade de Ciências Contábeis-UFU 

A evasão escolar é um fenômeno presente no sistema educacional público e privado que 

gera grandes impactos sociais. No ensino superior brasileiro, a taxa de evasão, nas IES 

presenciais e a distância, corresponde a cerca de 24,9% e 28,8%, respectivamente. O 

presente estudo questionou as estratégias que as Instituições de Ensino Superior (IES) 

vêm utilizando para combater a evasão no curso de Ciências Contábeis. Assim, propôs-

se a analisar e identificar, na percepção dos coordenadores de curso, as ações de retenção 

praticadas no curso de Ciências Contábeis do Brasil e a sua relação ao nível de evasão da 

IES. A amostra total foi de 155 coordenadores vinculados às IES privadas (83,2%) e 

públicas (16,8%).  Para tratamento dos dados utilizou-se a estatística descritiva e, 

posteriormente, a regressão linear múltipla, para identificar as estratégias significativas 

associadas aos índices de evasão. Na análise descritiva identificaram-se as ações relativas 

às fragilidades estudantis no período pré-universitário e esforços empreendidos para 

suprir deficiências da formação básica do aluno. Entretanto, verificou-se baixa oferta de 

auxílios econômicos, como: bolsas de auxílio moradia, alimentação e transporte. Os 

resultados da regressão confirmaram que, nas IES em que a coordenação promove a 

integração acadêmica dos alunos, poderá haver redução da evasão, incluindo-se ações 

para acompanhamento e intervenção em relação às dificuldades de ensino-aprendizagem 

ao longo do curso, à frequência do aluno e também ao oferecimento de orientação sobre 

o curso aos alunos no ato de matrícula. Identificou-se também que os cursos no turno 

noturno apresentam maior índice de evasão se comparado com o período integral. 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE UBERLÂNDIA: 

FATORES DETERMINANTES NO CONHECIMENTO FINANCEIRO. 

Marcella, A S.¹. & Edvalda, A. L².  

¹FACIC; ²FACIC 

O objetivo deste trabalho é identificar como as características demográficas e socioeconômicas influenciam 

o conhecimento financeiro dos estudantes do ensino médio. A pesquisa é descritiva e a abordagem é 

quantitativa, tendo sido utilizado o levantamento de dados com a aplicação de questionário aos estudantes 

do ensino médio matriculados em escolas públicas de Uberlândia-MG. Para a análise da pesquisa, 

utilizaram-se dois testes estatísticos não paramétricos: Mann-Whitney (MW) e Kruskal-Wallis (KW). A 

amostra do estudo é composta de 976 alunos matriculados no ensino médio. Os resultados indicam que não 

existe uma educação financeira efetiva entre os jovens do ensino médio, verificando-se um baixo domínio 

sobre assuntos concernentes a consumo, dinheiro no tempo e poupança. Constatou-se, pelos testes 

estatísticos, que o conhecimento financeiro dos estudantes de ensino médio é estatisticamente diferente 

quanto ao gênero, pretensão em ingressar ou não no ensino superior; período em que está cursando o ensino 

médio e renda familiar. A comparação entre a idade dos estudantes e a escolaridade dos pais não apresentou 

diferenças significativas entre os grupos pesquisados. Espera-se que o estudo contribua para incentivar 

ações dirigidas para a educação financeira de jovens, principalmente, no ensino médio. Ademais, percebe-

se a necessidade de políticas públicas ou iniciativas privadas que auxiliem os jovens a planejarem suas 

finanças pessoais, o que poderá contribuir para a administração dos recursos financeiros pessoais e 

familiares e com a sociedade como um todo. 

BOLSA: PET (Programa de Educação Tutorial) Institucional. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IMPACTO DO RECONHECIMENTO E DA DIVULGAÇÃO DO VALOR 

JUSTO DAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO EM COMPANHIAS 

ABERTAS NO BRASIL  

Silva, Stefany O.¹ & Silva, Denise M.² 

¹Faculdade de Ciências Contábeis; ²Faculdade de Ciências Contábeis 

O objetivo dessa pesquisa é analisar o impacto do reconhecimento e da divulgação do valor justo 

das propriedades para investimento na estrutura de capital das companhias abertas no Brasil. Para 

isso, foram selecionadas 25 companhias abertas que possuem propriedades para investimento 

representando a partir de 10% do Ativo total, no período de 2015 a 2016. A pesquisa é 

documental, efetuada por meio das demonstrações contábeis consolidadas publicadas pelas 

companhias, e descritiva. Um aspecto ainda pouco observado em estudos acadêmicos refere-se 

aos valores que ficam fora do balanço (off balance sheet), no caso das empresas que optam pelo 

método de custo na mensuração das propriedades para investimento. Tais valores podem, muitas 

vezes, mudar significativamente a estrutura patrimonial e de capital dessas empresas Além disso, 

outro aspecto importante nessa temática diz respeito à metodologia utilizada pelas empresas para 

apurar o valor justo das propriedades para investimento, que também pode variar. Os resultados 

preliminares apontam um equilíbrio entre a escolha por reconhecer ou divulgar o valor justo das 

propriedades para investimento nas empresas da amostra, bem como, que a metodologia de 

obtenção do valor justo mais utilizada por tais empresas é o fluxo de caixa descontado. Impactos 

sobre a estrutura de capital estão em avaliação. 
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TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL DE ALUNOS 

DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Venâncio, V¹. & Malaquias, R². 

¹Faculdade de Ciências Contábeis - UFU; ²Faculdade de Ciências Contábeis - UFU 

 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi identificar o 

uso de tecnologias associadas ao conhecimento sobre finanças pessoais de estudantes 

de Ciências Contábeis de uma universidade pública do Triângulo Mineiro, além de 

analisar como são realizados os planejamentos financeiros pessoais dos mesmos. A 

metodologia utilizada teve abordagem qualitativa, através de uma análise de 

conteúdo sobre 8 entrevistas. Os resultados indicaram que o nível de conhecimento 

sobre investimentos é heterogêneo entre os respondentes, mas o nível de 

planejamento financeiro parece ser equivalente. Ademais, os resultados indicaram 

que os participantes são grandes adeptos ao uso de tecnologia. 

 

BOLSA: PET (Programa de Educação Tutorial) Institucional 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCOMUNICAÇÃO DA TEORIA Á PRATICA EM ESPAÇOS FORMAIS E 

NÃO FORMAIS DE ENSINO EM UBERLÂNDIA E NA UFU 

Camila Floro e Silva¹ Etiene Nunes Ferreira². 

Adriana C. OMENA SANTOS³. 

¹Faculdade de Educação; ² Faculdade de Gestão e Negócios; ³Faculdade de 

Educação 

 

Resumo  

A pesquisa tem como objetivo investigar a existencia de projetos ou ações educomunicativas em Uberlândia 

e na UFU, seja em espaços formais ou informais de ensino. Tem como objetivo verificar a relação entre a 

educomunciação e os resultados das escolas estaduais no ENEM e com as ações de popularização da ciência 

na UFU. Trata-se de pesquisa descritiva, documental e de campo, que por meio da revisão bibliográfica, 

coleta de dados, análise descritiva e discursiva desenvolve reflexões acerca das temáticas e conceitos 

abordados, bem como dos dados empíricos observados. Utiliza a pesquisa documental como técnica e como 

método e tem como base documental os dados obtidos junto às escolas, ao museu e seus subprojetos, além 

de informações obtidas na instituição e na imprensa, resultado da visibilidade midiática de atividades 

desenvolvidas. Os dados encontrados até o momento apontam que aparentemente as escolas não indicam a 

existencia formal de projetros educomunicativos e na UFU o Museu Diversão com Ciência e Arte (DiCA) 

tem como proposta ações de Educomunicação para o ensino de ciências. Os resultados obtidos até o 

momento estão diretamente relacionados às possibilidades de interação com a sociedade e das ações de 

educomunicação propostas. 
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A RESPONSABILIDADE PENAL DOS PSICOPATAS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

Mendes, Caroline¹.  

¹Faculdade de Direito ‘Prof. Jacy de Assis’ 

O presente trabalho visa discutir, a partir de resultados obtidos através de uma Iniciação Científica, o que 

classifica o indivíduo como psicopata, assim como os conceitos, classificações e aspectos históricos da 

psicopatia, culpabilidade dos mesmos e imputabilidade penal. Além disso, busca definições 

interdisciplinares com o objetivo de facilitar o âmbito de incidência do Direito Penal, através de pesquisa 

em bibliografia médica, por exemplo,  com o objetivo de encontrar o enquadramento de um possível 

psicopata infrator nas consequências jurídico-penais existentes no ordenamento jurídico brasileiro. A 

intenção da pesquisa é projetar um nexo entre a política criminal do ordenamento nacional e o indivíduo 

tido como psicopata, respondendo as controvérsias sobre o tema. Outrossim, identificada a sanção penal 

mais adequada aos psicopatas autores de infrações penais, em cada caso concreto, apresenta-se várias visões 

críticas, de diversos autores,  quanto às atuais avaliações de comportamento como requisito de imputação 

de responsabilidade penal sobre determinado ato ilícito. Apresentando também, correntes que discordam 

da aplicação de pena ao psicopata infrator, vez que o agente do comportamento ilícito, é culpável somente 

se possuir consciência do ato, existindo assim, algumas situações em que a liberdade de escolha do agente 

é questionada. Assim, a lei fornece um tratamento diferenciado ao indivíduo que não possuía consciência 

da ilicitude e, portanto, não poderia agir de outro modo. O trabalho contou também com pesquisa de 

jurisprudências, abordando os aspectos mais relevantes que foram encontrados nas decisões dos tribunais 

brasileiros. 
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POLÍTICAS PÚBLICA/SOCIAIS E INTERESSE PÚBLICO: O PNAES E 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NAS UFU 

Elainy Carmona Pereira¹ Lucas Daniel Vieira da Silva². 

Orientadora: Adriana Omena dos Santos 

¹Faculdade de Educação; ² Faculdade de Educação 

Resumo  

A pesquisa tem como objetivo analisar o processo de desenvolvimento do PNAES na UFU com o intuito 

de compreender a interface do Programa com a política de assistência social na instituição. Pretende, 

portanto, inferir acerca da concepção de assistência materializada nos programa de permanência estudantil; 

verificar de que forma o orçamento público direcionado para a assistência estudantil delimita, ou não, suas 

áreas de atuação junto aos alunos provenientes das políticas de democratização do acesso ao ensino superior 

federal e investigar se há uma tendência à financeirização e focalização dos programas do PNES nas IFES.  

Trata-se de pesquisa descritiva, documental e de campo, que por meio da revisão bibliográfica, coleta de 

dados, análise descritiva e discursiva desenvolve reflexões acerca das temáticas e conceitos abordados, bem 

como dos dados empíricos observados. Utiliza a pesquisa documental como técnica e como método, mas 

para o tratamento dos dados, o método de análise é o dialético, pois é um método de interpretação dinâmica 

e totalizante da realidade, não permitindo reducionismos. Os dados encontrados até o momento apontam 

que a verba total destinada à assistência estudantil da Universidade Federal de Uberlândia é de 

aproximadamente 21 milhões, sendo que cerca de 85% do montante é destinado à pagamento de bolsas de 

moradia para alunos em vulnerabilidade socioeconômica, além das refeições e manutenção do restaurante 

universitário, sem distinção entre os usuários.  
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A PESQUISA ESTÁ NA REDE: POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA UFU NAS 

MÍDIAS 

MARIANO, Camila Romão¹. SCHWAICKARDT, Heloir C.². ROCHA,  Aline 

Carrijo V.3 OMENA SANTOS, Adriana C.4 
1,2,3,4Faculdade de Educação – FACED / Curso de Jornalismo 

 

O artigo apresenta resultados parciais de projeto de iniciação científica financiado pela Fapemig e CNPq 

que estuda a comunicação pública da ciência na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e aborda a 

interrelação entre produção acadêmica e sua divulgação nos meios e veículos de comunicação, em especial 

nas mídias sociais. O que se questiona, é se essas produções ultrapassam os muros das universidades e 

chegam à sociedade em geral. Para isso traz os dados coletados a partir da coleta, análise e controle de 

qualidade do conteúdo digital produzido pela Diretoria de Comunicação da UFU (e reproduzidas pelos 

veículos-clientes) e autonomamente pelos veículos locais em 2017. A intenção é, a partir dos dados 

coletados através de monitoramento digital, entender se o Jornalismo.  

Diante dos dados coletados na primeira etapa da pesquisa pode-se afirmar que a comunicação das pesquisas 

científicas na UFU, mesmo com as novas iniciativas apontadas, ainda é 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.  

Além disso, com base nas fragilidades apontadas na análise 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. 
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A PRESENÇA DA MULHER NO RAP NACIONAL 

Jhyenne Yara Gomes Santana¹ 

Faculdade de Educação - Faced 

 

O Rap nacional saiu um pouco das margens que seguia e conquistou espaço nas rádios nacionais, nos 

programas de televisão e nas casas de shows. É interessante perceber a drástica mudança que ocorreu desde 

o seu surgimento com nomes como Mv Bill, Racionais MC’s, Facção Central até os dias atuais, onde 

surgem nomes que adicionam alguma brasilidade ao gênero musical como Criolo e Emicida. Levando em 

conta esse gênero musical, a referente pesquisa surgiu da inquietação do fato de pouco se ver a 

representação do gênero feminino. A pesquisa norteia-se na análise da representação do gênero feminino 

no rap brasileiro, tomando como referência as cantoras Yzalú, Tássia Reis e Karol Conka, que lançaram 

suas carreiras entre 2010 a 2016, e percorreram diferentes caminhos do cenário do RAP. Yzalú canta sobre 

feminismo e a realidade da mulher negra. Karol Conka, que atualmente é a que tem maior espaço na mídia, 

conseguiu atingir fãs de rap e do pop, na sua mistura de estilos musicais e visuais. Tássia Reis, a mais nova 

no cenário musical, através de sua participação nas redes sociais conquistou fãs, principalmente jovens, 

com a mistura de rap e jazz. Construída a partir do ponto de vista de mulheres, com destaque para mulheres 

negras para fazer jus ao conceito de representatividade, visto que as três cantoras que são base para tal 

pesquisa são mulheres negras, utilizamos Ângela Davis para os conceitos de lugar de fala, classe e raça e 

Judith Butler, para o conceito da construção da identidade de gênero.  
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GEOGRAFIA POLÍTICA E EXPANSIONISMO: INFLUÊNCIAS DAS 

TEORIAS DE RATZEL NO PROCESSO DE UNIFICAÇÃO DA ALEMANHA E 

NA EXPANSÃO DA IDEOLOGIA NAZISTA  

Amorim, B. S.¹ & Magrini, M. A. de O.² 

¹Universidade Federal de Uberlândia; ²Faculdade de Ciências Integradas do 

Pontal 

Resumo: A presente pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivo realizar uma reflexão acerca da 

História do Pensamento Geográfico, mais especificamente sobre as possíveis correlações teóricas entre as 

ideias elaboradas por um dos precursores da Geografia - Friedrich Ratzel - acerca dos processos de 

expansão territorial, Geografia Política e influências dos fatores naturais no desenvolvimento social  com 

as teorias expansionistas e da supremacia ariana utilizadas pelo líder do regime nazista, Adolf Hitler. Para 

se alcançar tal resultado foram elaborados alguns objetivos específicos: a) constatar de que modo as teorias 

de Ratzel estão alinhadas com o processo de unificação da Alemanha; b) buscar a compreensão do 

movimento imperialista alemão e de seus possíveis reflexos teóricos e políticos nos ideais ratzelianos de 

territorialização e; c) traçar paralelos entre as teorias de Ratzel e as ideias que sustentaram e impulsionaram 

o nazismo de  Hitler ao poder. Por se tratar de um trabalho teórico, como metodologia principal estão sendo 

realizadas leituras de diversas obras que possuem relação com os objetivos centrais do projeto. Após as 

leituras, será possível discorrer acerca das relações encontradas. Enquanto resultados já alcançados, 

observamos que existem correlações diretas entre as temáticas desenvolvidas por Ratzel e Hitler, no que se 

refere à ação do Estado sobre o espaço, sendo que esses autores desenvolveram teorias que legitimaram e 

consolidaram a ação do imperialismo realizada por diversos países europeus entre os séculos XIX e XX, 

indicando uma validação de nossa hipótese de pesquisa. 

BOLSA: PET Geografia Institucional - FACIP/UFU 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
REVISÃO  DO PLANO DIRETOR DE ITUIUTABA/MG: UMA ANÁLISE SOBRE A 

SAÚDE ENQUANTO POLÍTICA SOCIAL NO PLANEJAMENTO URBANO 

Brito, Gleice Tamires Gomes¹. & Oliveira, Maria Angélica Magrini². 

¹Universidade Federal de Uberlândia - Facip; ² Universidade Federal de Uberlândia – 

Facip 

 

No mês de julho de 2017, seguindo os preceitos do Estatuto da Cidade, foi iniciado o processo de revisão 

do Plano Diretor de Ituiutaba/MG. Uma equipe multidisciplinar formada principalmente por professores e 

alunos da Universidade Federal de Uberlândia é responsável por realizar o diagnóstico e propor diretrizes 

que nortearão o planejamento da cidade nos próximos anos. Esta pesquisa tem como objetivo principal 

acompanhar a  revisão do Plano Diretor em assembleias, reuniões temáticas/setoriais e trabalhos de campo, 

fazendo uma análise crítica desse processo, especialmente no que diz respeito às políticas sociais de  saúde, 

considerando a participação da comunidade e seus anseios diante da realidade.  Dentre todas as políticas 

sociais, foi escolhido acompanhar a área de saúde por ser geralmente a mais precária e mais cobrada pela 

população, sendo uma vertente que nos atinge mais diretamente. Como metodologia para a elaboração do 

Plano Diretor foi utilizada a perspectiva do Planejamento Estratégico, a fim de trazer benefícios maiores 

para a sociedade e fazer com que as pessoas realmente se sintam parte da cidade e se beneficiem das 

decisões que são tomadas em conjunto. Até o presente momento foi possível acompanhar algumas 

audiências públicas, reuniões setoriais e reuniões temáticas, assim como a apresentação do diagnóstico para 

a população. O que se pode perceber foi a baixa participação da população em alguns momentos, o 

desconhecimento acerca do papel do Plano Diretor e a falta de preparo do poder público na condução do 

planejamento urbano.  
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A QUESTÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE 

ITUIUTABA-MG: uma abordagem preliminar a partir da gestão ambiental 

LIMA, Isabela de Freitas. MOURA, Gerusa Gonçalves 

¹ FACIP/UFU ; ²FACIP/UFU – Orientadora  

O meio ambiente vem sendo alvo de grandes discussões ao longo dos anos. Dado isso, discutir sobre sua 

importância faz-se fundamental para as presentes e futuras gerações, considerando principalmente aquelas 

que se encontram em áreas urbanizadas, onde os conflitos ambientais e sociais geralmente são acirrados. 

Dentro das várias questões que englobam o meio ambiente, está a gestão ambiental, responsável por abordar 

dentro de seus debates as políticas públicas ambientais, como forma de salvaguardar a existência do que se 

entende por meio ambiente comum a todos. Contudo, a práxis, quando se fala em gestão ambiental, e ainda 

mais legislação ambiental, destoa ou não parece complementar o que foi previsto pelas leis brasileiras 

vigentes, gerando assim vários conflitos entre diferentes atores sociais. Partindo desse pressuposto, o 

presente trabalho visa discutir a legislação ambiental em uma escala municipal a partir da gestão ambiental, 

observando assim a diferença entre a realidade e o que foi previsto em fases anteriores por meio das leis de 

diferentes esferas. Para isso serão realizados levantamento bibliográfico acerca da temática gestão 

ambiental, a fim de elucidar a discussão sobre a gestão ambiental em âmbito municipal, e posteriormente 

serão apresentados a partir de um recorte local de área de estudo alguns exemplos da carência de ações que 

seriam oriundas da aplicação de políticas públicas municipal. Destaca-se que o projeto será realizado no 

município de Ituiutaba - MG, tendo como recorte espacial a sua área urbana. 
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A Insegurança Urbana e as práticas espaciais dos estudantes da UFU 

em Ituiutaba/MG 

Oliveira, J¹. Magrini, M² 

Universidade Federal de Uberlândia, campus Pontal. 

 

Resumo: A pesquisa propõe uma discussão que diz respeito à insegurança urbana nos bairros do entorno 

da Universidade Federal de Uberlândia, campus pontal, sendo eles o Tupã, Gerson Baduy e Independência, 

além de retratar também sobre as práticas espaciais dos universitários em Ituiutaba. Com isto, o objetivo 

pauta-se em verificar se a cidade está preparada e tem suporte para atender a grande quantidade de 

estudantes que estão se deslocando de outras localidades para ingressar na UFU, principalmente nos dois 

aspectos; segurança pública e as práticas espaciais. Visto que estes dois elementos detém de grande 

relevância para estabelecer uma relação de convivência na cidade, porém ambos precisam ser aperfeiçoados 

na medida em que a população vem aumentando. Para chegar a uma conclusão, a primeira etapa da pesquisa 

consiste em levantar um referencial teórico do tema, com o intuito de ter um alicerce para embasar e 

construir toda a parte teórica que vai abordar sobre os dois assuntos e contextualizar a cidade de Ituiutaba, 

seguido da elaboração de questionários para serem aplicados com o público alvo que será composto por 

estudantes da UFU e que residem em um dos três bairros citados anteriormente, e por fim obter resultados 

que demonstrem a relação e concepção que estas pessoas apresentam sobre o seu bairro e na cidade como 

um todo quando se refere as suas práticas espaciais através da tabulação destes dados para uma interpretação 

diante do que foi encontrado.  
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ARBORIZAÇÃO INFLUÊNCIANDO  

 NO MICROCLIMA URBANO EM ITUIUTABA -MG  

Torres, L. A. Z. & Costa, R. A. 

Universidade Federal de Uberlândia; Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 

 

O projeto tem como fim relatar sobre a arborização influenciando no microclima urbano, no 

município de Ituiutaba- MG.  A construção de ruas e calçadas, feitas com asfalto e cimento, 

causam diferenças na temperatura local, tendo em visto que esses materiais retêm o calor, 

absorvendo-o e não o refletindo. A substituição da vegetação, por cimento, asfalto, matérias nas 

quais impermeabiliza o solo, causando aumento da temperatura local. Já houve um levanto 

bibliográfico sobre a temática. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, foi escolhido duas 

praças, uma na área central e a outra, numa área periférica do município de Ituiutaba/MG, para 

fazer coleta da temperatura, umidade do ar, de ambos os lugares e comparar aos dados da estação 

meteorológica. Foi realizado a coleta de dados em 3(três) dias consecutivos, nos horários 09:00, 

15:00 e 21:00, utilizando o termômetro “Hygro-Thermometer Clock”  da instrutherm, modelo 

HT-210 . Houve coleta de temperatura e umidade, em ambas as praças, do município de Ituiutaba-

MG e, posteriormente, foi feito uma comparação com os dados da estação meteorológica. A praça 

localizada na zona periférica da cidade, durante o período de pico de temperatura alta, que seria 

as 15h, teve o indice de umidade relativa do ar maior, em comparação a da praça do centro do 

município; porém, a temperatura da praça do centro foi menor, em comparação com a da praça 

da zona periférica da cidade. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM ESTUDO SOBRE A EXPERIÊNCIA DE 

ENSINO EFETIVADA NA ESCOLA FAMÍLIA RURAL 25 DE JULHO. 

FRANCO, Jaqueline Aparecida Souza¹ & SILVA, JÚNIOR, A.² 

¹Graduanda em História na Faculdade de Ciências Integradas do Pontal; 

²Professor do Curso de História da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal. 

Este trabalho é uma investigação sobre a experiência de ensino apresentada e desenvolvida pelo movimento 

social de luta por terra Movimento Terra Trabalho e Liberdade – MTL - em uma comunidade assentada no 

município de Tupaciguara, Minas Gerais. Era a “Escola Família Rural 25 de Julho”, no assentamento São 

Domingos; que nascia com o objetivo de atender as questões políticas e ideológicas do movimento. A 

pesquisa bibliográfica, entrevistas orais e a análise documental, visitas a acampamentos e assentamentos 

de sem terras foram as estratégias elegidas para realizar a coleta, a sistematização e a reflexão das 

informações. O objetivo desse estudo é identificar como a experiência de educação escolar efetivada por 

esse movimento contribui para pensar quais os desafios e as possibilidades de descolonização de 

conhecimentos, bem como recuperar saberes e fazeres dispersos e subalternizados na lógica que se tornou 

aparentemente hegemônica na sociedade contemporânea. Reflexões suscitadas a partir do pensamento 

descolonial, uma vez que consideramos suas proposições inspiradoras para o processo de aprender a pensar 

e agir na construção de uma formação crítica e comprometida com a sociedade em geral a partir de diálogos 

com diferentes vozes subalternizadas, e estimular iniciativas e ações entre os diversos projetos críticos 

políticos/éticos/epistêmicos, que apontam para um mundo pluriversal e não a um mundo universal. 
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PATRIMÔNIO CULTURAL: REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO  

DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM SOCIEDADE E NO AMBIENTE 

ESCOLAR. 

MOREIRA, T. de A¹; OLIVEIRA, D. M. de.¹ 

¹Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, 

Curso de História, Ituiutaba, MG, Brasil. 

 

Resumo: O presente trabalho pretende abordar questões que envolvam as temáticas do Patrimônio Cultural, 

Educação Patrimonial e Cultura Material, no que tange o ensino de História Indígena em determinados 

ambientes educacionais da cidade de Ituiutaba, MG, Brasil. Partindo de uma perpsectiva multidisciplinar, 

na qual serão utilizados estudos em Arqueologia e Antropologia, além da História como base principal, os 

principais objetivos são pensar as representações da História Indígena nos diferentes veículos de 

informação utilizados no ensino de História e analisar fontes que possibilitem um estudo amplo a respeito 

da cultura material em diferentes áreas, como escolas e museus. Diante isso, faremos uma ampla revisão 

bibliográfica, juntamente com a análise de materiais didáticos, documentos jurídicos e dados de acervos 

arqueológicos e projetos que envolvam as instituições citadas anteriormente. Alguns trabalhos envolvendo 

o Projeto de Educação Tutorial do Curso de História (PET/História) já tem foram realizados, como o “PET 

no MUSAI”, estreitando o contato desta pesquisa com os sujeitos históricos nela envolvidos. Portanto, de 

acordo com os aparatos teórico-metodológicos relacionados aqui e as fontes que estão sendo reunidas, 

torna-se factível a elaboração de reflexões acerca dos usos da Educação Patrimonial na preservação dos 

bens materiais e imateriais da região, observando como se constrói o sentimento de pertencimento de cada 

cidadão tijucano diante da construção de conhecimento histórico cultural.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GUERRA DO PACÍFICO E A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE 

NACIONAL BOLIVIANA 

 FONSECA, Victor M.G. & CALDEIRA, Newman Di Carlo. 

Universidade Federal de Uberlândia 

 

O presente trabalho se insere no campo dos conflitos fronteiriços tão comuns no 

século XIX, sobretudo na América Latina, tendo como objetivo analisar as 

representações da Guerra do Pacífico (1879-1883) no campo simbólico por meio da 

obra literária Guano Maldito (1976), do autor boliviano Joaquín Aguirre Lavayén. 

O livro enfoca as possíveis motivações externas, não apenas nacionais, da luta que 

culminou na perda da província de Tarapacá por parte do Peru, e de Antofagasta 

pela Bolívia, que ficou sem uma saída soberana para o mar. Esses estados acabaram 

perdendo seus territórios para o Chile. O lançamento da obra marcou o centenário 

do conflito entre os três países, Chile, Bolívia e Peru, e por meio das visões 

apresentadas pela obra, buscaremos identificar o processo que levou a nação 

boliviana a tecer sua identidade ao reescrever e reelaborar sua própria história. 
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A INFLUÊNCIA DO (NEO)LIBERALISMO SOBRE AS POLÍTICAS SOCIAIS 

JANONES, M.C.B ¹. & SILVA, E.1. 

¹Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 

 

 Ás políticas sociais se efetivam, enquanto política legalmente pública e universal a todos os brasileiros, 

após a constituição de 1988, esta traz em seu bojo, o termo Seguridade Social composto pelo tripé: saúde, 

assistência social e previdência social. Com base nestas questões o objetivo deste trabalho foi analisar 

como estão configuradas as políticas sociais na busca de elucidar como elas se efetivam, frente ao cenário 

contemporâneo e também conhecer a influência que o (neo)liberalismo tem causado sobre estas políticas. 

Deste modo, realizar um estudo de maneira que busque dar ênfase a barbárie gestada pelo (neo)liberalismo 

é de extrema importância, uma vez que, tem constatado contrarreformas ditas necessárias para 

manutenção de um País em desenvolvimento. A partir do método dialético, adota-se revisão bibliográfica 

de livros e artigos que tratam desta temática. Os resultados encontrados mostram que o (neo)liberalismo 

por meio de seu ideário voltado a investimento mínimo na área social, tem se agudizado, pois, o Estado 

Democrático de Direito, ao implantar a política econômica neoliberal, submete as políticas sociais a uma 

ordem de austeridade no controle de gastos, tornando as políticas sociais fragmentadas, pontuais e 

focalizadas na pobreza extrema. Constata-se que o Estado se desresponsabiliza do seu compromisso em 

manter uma política de qualidade, e assim, o acesso a serviços fica restrito aqueles que podem pagar 

tornando assim o direito público uma mercadoria administrada pelo mercado privado. 
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POBREZA CAUSA CRIMINALIDADE? 

Moura, R.C1. & Moita, J. F. S.1 

¹Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 

 

Muito se discute sobre as causas da crimiladidade e os fatores que possam influenciar a práticas criminosas. 

Antigamente determinadas características eram consideradas determinantes na criminalidade. Atualmente 

os estudos apontam que fatores sociais podem contribuir com a inserção ou não na criminalidade. Neste 

contexto, o presente estudo objetivou elucidar dois fatores entrelaçados: pobreza e criminalidade. Em uma 

análise, além do senso comum, é possível destacar a influência da organização social e fatores que possam 

contribuir para o indivíduo apresentar condutas criminosas. Buscando analisar a temática, a metodologia 

foi pautada na investigação da relação da pobreza com a criminalidade, através de levantamento 

bibliográfico. Algumas crenças criadas pelo senso comum induzem a uma visão destorcida do objeto, 

entretanto, indepenente de como a sociedade irá combater a desigualdade social, destaca-se que a pobreza 

pode aumentar violência. Por outro lado, os resultados do presente estudo demonstram que, não é apenas 

uma condição relacionada a classe econômica, muitas afirmações, que estão enraizadas na sociedade, são 

infuência da mídia, tais como, jornais, TV e redes sociais. Por fim, a mídia informa sem divulgar a 

problemática, apenas rotulam e marginalizam ainda mais, o pobre. Outro ponto a destacar é que no 

capitalismo diferentes fatores podem influenciar pessoas a cometer atos criminosos. Portanto, a pobreza 

não causa criminalidade, muitas vezes a problemática está relacionada a necessidade de sobrevivência em 

uma sociedade desigual causada pela ganância, em prol de acúmulo de capital e também a escassez de 

políticas públicas capazes de gerar oportunidades. 

 

BOLSA: PET MAIS SAÚDE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Campos, S.A. ¹. & Martiniano, L. de A. 1. 

¹Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 

 

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de analisar o impacto do trabalho social executado pela 

Associação de Moradia Popular Casa Nova, entidade organizadora selecionada pela Caixa Econômica 

Federal, órgão responsável pelo programa. O trabalho social foi realizado com as 200 famílias do projeto 

habitacional Minha Casa, Minha Vida, programa do Governo Federal, criado com o intuito de beneficiar 

as famílias de baixa renda de até R$1600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais) em áreas urbanas com padrões 

mínimos de sustentabilidade, segurança e habitualidade. O tema deste estudo é o Trabalho Social em 

Habitação de Interesse Social tendo como objeto de estudo a Política de Habitação no programa Minha 

Casa, Minha Vida na cidade de Capinópolis, Minas Gerais. Os procedimentos utilizados foram: pesquisa 

documental e pesquisa de campo. O universo da pesquisa foi a cidade de Capinópolis tendo o cenário 

composto pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Participaram da pesquisa cinco famílias selecionadas 

através dos critérios do Programa. Os instrumentais para a realização da pesquisa foram a observação e a 

realização de uma entrevista com questionário estruturado. Por fim, pode-se concluir com esse trabalho, 

que o programa pode trazer a população de Capinópolis inúmeros benefícios, além disso, futuramente 

poderão ser implementados novos projetos para a melhoria não só do bairro onde está localizado o 

empreendimento, mas sim para toda população.  

 

BOLSA: PET MAIS SAÚDE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA E DESENVOLVIMENTO DO CALCULO DA CATENÁRIA   

SILVA, A. L. M. T.¹. & ROSA, W. S². 

¹Faculdade de Ciências Integradas do Pontal; ²Faculdade de Ciências Integradas 

do Pontal 

Neste trabalho foi discutido sobre catenária uma curva plana que pode ser observada quando as 

extremidades de um fio estão fixadas em dois pontos distintos, um exemplo da curva é um varal 

utilizado para prender roupa quando está sujeito só ao peso do fio. No desenvolvimento do cálculo 

da curva foi utilizado a decomposição na força tangencial ao fio resultando em componentes 

horizontal e vertical, além de utilizar técnicas de resolução de Equações Separáveis para 

desenvolver a formula matemática da curva. Foram apresentados uma história simplificada de 

Galileu Galilei que chegou na expressão matemática de uma parábola até os matemáticos que 

desenvolveram corretamente o cálculo da curva. Foram utilizadas duas imagens da curva feitas 

pelo software GeoGebra, a primeira mostrando um fio com suas extremidades presas em 

segmentos de tamanho distintos, a segunda imagem mostra as forças que atuam no fio sendo a 

tenção do fio da parte mais baixa, a força tangencial ao fio, a força peso no trecho compreendido 

entre as  duas forças. No desenvolvimento do cálculo após separar a equação integramos os dois 

lados da equação, a integral de um dos lados e resolvida por substituição trigonométrica 

precisando após resolver a integral voltar para as variáveis originais, após a integração do outro 

lado, chegamos em uma nova equação que após manipulada resulta que a derivada de y e igual 

ao seno hiperbólico de cx, após integramos o seno hiperbólico de cx chegando na expressão 

matemática que a curva descreve. A curva é representada graficamente como cosseno hiperbólico. 

BOLSA: SESu/MEC 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO E ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE OTIMALIDADE DE UMA 

FUNÇÃO IRRESTRITA  

 

Andreza Beatriz Jacinto da Silva¹ & Milena Almeida Leite Brandão² 

¹Faculdade de Ciências Integradas do pontal; ²Universidade Federal de Uberlândia 

 

O que é otimização? Pense nas seguintes situações: reduzir um caminho para ganhar tempo, 

economizar para comprar algo ou tomar medidas com base em investimentos. O que todos esses 

acontecimentos tem em comum? O interesse na melhor forma de aplicar os recursos disponíveis. 

Otimizar custos, produtividade, processos, tempo, etc., significa estabelecer prioridades para uma 

maior eficiência e eficácia em busca de obter os melhores rendimentos. Após a formulação de um 

modelo que represente o problema proposto, um método de otimização é utilizado para obter a 

solução ótima do problema. No entanto, antes de resolver um problema de otimização é 

necessário o estudo de algumas conjunturas. Por exemplo, quando se pode garantir que um 

problema de otimização tem solução? Quais os critérios devem ser verificados para que um 

problema de otimização possua uma solução ótima?   Nesta pesquisa será apresentado resultados 

de existência de soluções e as condições necessárias e suficientes de otimalidade para problemas 

de otimização irrestritos. Além disso, as definições e teoremas estudados serão aplicados em um 

problema prático de otimização a fim de exemplificar o uso da teoria de otimalidade. BOLSA: 

SESu/MEC 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUACÕES FUNCIONAIS: CINCO PROBLEMAS PROPOSTOS PELAS 

PRINCIPAIS COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE 

MATEMÁTICA 

Lima, B.L.C ¹. & Carneiro, E.A ². 

¹Faculdade de Ciências Integradas do Pontal; ²Faculdade de Ciências Integradas 

do Pontal 

O estudo das funções e suas propriedades fazem parte do currículo escolar há várias décadas e os 

estudantes são apresentados a esse tópico ainda no Ensino Fundamental. O estudo das equações 

funcionais, além de sua importância intrínseca, tem aplicações em várias áreas da Matemática e 

em outras ciências. Tais aplicações acontecem em vários níveis, desde o mais básico ao mais 

avançado. Estudar equações funcionais é procurar soluções de equações que envolvam funções. 

As equações funcionais tem sido um dos tópicos favoritos das principais competições nacionais 

e internacionais de Matemática, embora a maioria dos livros sobre o tema permaneçam 

inalcançáveis para estes estudantes. A presente iniciação científica é uma tentativa de eliminar 

essa disparidade. Por não existir um método específico para resolver equações funcionais, várias 

técnicas podem ser utilizadas na abordagem dos problemas, o que torna esse assunto mais 

intrigante e possibilita o estudo e aplicação de vários conceitos e resultados conhecidos. A 

proposta deste trabalho é definir equações funcionais e apresentar cinco problemas propostos 

pelas principais competições nacionais e internacionais de Matemática, como por exemplo: 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) e International Mathematics Olympiad (IMO). 

BOLSA: SESu/MEC 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNS SUBCONJUNTOS ESPECIAIS DO CONJUNTO DE FUNÇÕES 

CONTÍNUAS. 

Alves, J.F¹. & Vieira, M.G.O². 

¹Faculdade de Ciências Integradas do Pontal; ²Faculdade de Ciências Integradas 

do Pontal 

 

Pretende-se neste trabalho realizar um estudo dos conjuntos das funções contínuas, 

funções de continuidade uniforme, funções α-holder, funções lipschitzianas e funções 

diferenciáveis, e ainda analisar quais são as relações de inclusão e interseção que existem 

entre estes conjuntos. A metodologia empregada no trabalho é a realização de consultas 

bibliográficas de artigos e capítulos de livros que abordam estas categorias de funções e 

o objetivo do trabalho é apresentar um esquema simplificado que permita a identificação 

das inclusões e intersecções destas categorias de funções. Dentre os resultados abordados 

neste trabalho destaca-se a relação entre o conjunto das funções de p-variacao finita e as 

funções holder. Mais precisamente, verifica-se que caminhos "1/p"-holder são de p-

variacao finita e que todo caminho de p-variacao finita é a menos de um reparametrizacao 

positiva é um caminho 1/p- holder. 

 

BOLSA: SESu/MEC 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO 

Maia, Q. C. O. ¹ & Carneiro, E. A.¹ 

¹Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 

A otimização matemática, que consiste basicamente em procurar soluções ideais (maximizantes 

ou minimizantes) para um certo problema, é uma área que tem crescido bastante nos últimos anos, 

apesar de ser relativamente recente. Tal crescimento deve-se em parte ao fato que os problemas 

de otimização surgem em várias aplicações práticas de ciências como engenharia e economia. 

Como um exemplo simples, podemos citar o problema de minimizar os gastos com energia 

elétrica em uma certa fábrica. Um outro exemplo: suponha que uma refinaria de petróleo destila 

óleo cru, proveniente de duas fontes distintas, e produz três produtos. O preço, a disponibilidade 

e a composição química do barril de petróleo é diferente para cada uma das fontes, e a refinaria 

tem contratos a cumprir que exigem uma fabricação diária de certa quantidade de cada um dos 

três produtos. Como cumprir essa exigência gastando o mínimo possível? A ideia central da 

otimização matemática é modelar problemas (como esses citados acima) e então obter uma 

resposta para os mesmos. Para a solução dos problemas modelados, definimos um Problema de 

Programação Linear (PPL), observando as variáveis de decisão do problema e assim construimos 

uma função linear (Função Objetivo) respeitando as restrições do problema expressas através de 

equações e inequações envolvendo as variáveis observadas. Faremos, em seguida, uma resolução 

gráfica, mostrando a região viável da solução, isto é, a região a qual pertence a solução e enfim 

usaremos o Método de Bisecção e o Método de Newton para encontrar nessa região a solução 

ótima do modelo criado. 

BOLSA: SESu/MEC 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUPLICAÇÃO DO CUBO VIA ORIGAMI 

Macedo, R. V;¹ Santos, P. B. ¹ 

¹Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 

Neste trabalho será explorada a surpreendente conexão entre construções geométricas feitas com 

Origami, uma antiga arte japonesa de dobrar papéis, e a Teoria de Galois. Mesmo que 

aparentemente, o Origami seja um produto artístico, ele tem chamado atenção, devido às suas 

interessantes propriedades algébricas e geométricas. A busca por uma ferramenta mais eficiente 

do que as construções que utilizavam apenas régua e compasso, e que solucionasse os Três 

Problemas Clássicos - a saber: a trissecção do ângulo, a duplicação do cubo e a quadratura do 

círculo - levaram muitos matemáticos a se interessarem por construções com Origami. Foi a 

Teoria de Galois que transcreveu esses problemas geométricos para problemas algébricos. Assim 

como as construções clássicas, as construções com Origami possuem uma interpretação algébrica 

por meio da Teoria de Galois. O mais intrigante é que as construções com Origami constituem 

uma ferramenta mais eficiente do que as construções feitas via régua e compasso, na resolução 

dos problemas geométricos clássicos. Por meio delas é possível, por exemplo, duplicar o volume 

de qualquer cubo, o que não é possível de ser executado com régua e compasso. Restringiremos 

a apresentar a resolução deste problema que consiste em, dado um cubo qualquer, construir outro 

com volume igual ao dobro do volume do primeiro, utilizando as construções com Origami. Neste 

sentido será necessário assimilar conceitos básicos da Teoria de Galois, além das construções 

geométricas feitas com régua e compasso para, posteriormente, compreender como as construções 

geométricas feitas com Origami resolvem o problema da duplicação do cubo.  

BOLSA: FNDE/ MEC/SESu 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPREENDEDORISMO RELIGIOSO: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL 

Silva, E. E. S¹.  

¹Universidade Federal de Uberlândia 

 

O empreendedorismo constitui-se como uma temática que vem sendo cada vez mais explorada em 

decorrência de suas particularidades e de sua relevância econômica e social. Dentre as diversas 

possibilidades de manifestação desse fenômeno, verifica-se a emergência do chamado empreendedorismo 

religioso, que se ocupa em compreender e explicar o processo e a ação empreendedora praticada por 

organizações religiosas e/ou indivíduos que se valem da fé, símbolos, princípios e valores religiosos para 

estruturar negócios que exploram mercadologicamente e economicamente o nicho da religiosidade. Sendo 

assim, com vistas a mapear o conhecimento existente sobre a temática, o objetivo deste trabalho consiste 

em realizar uma revisão do escopo da literatura nacional disponível em empreendedorismo religioso. Para 

tanto, serão mapeados os artigos publicados em periódicos brasileiros de destaque na área de 

Administração, identificados a partir do sistema Qualis/CAPES (A1, A2, B1, e B2), procurando destacar 

aspectos como o tema de pesquisa, a abordagem teórica empregada, os conceitos de empreendedorismo e 

empreendedor utilizados, a autoria e a demarcação institucional dessa produção, bem como as abordagens, 

métodos e técnicas metodológicas aplicadas pelos autores. Com esse movimento, espera-se reunir subsídios 

para a identificação dos padrões da pesquisa em empreendedorismo religioso no Brasil, e para a 

identificação de possíveis lacunas e de potenciais novas avenidas para a pesquisa sobre tema. 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

AMPLIANDO HORIZONTES, TECENDO ARGUMENTOS: POR QUE 

DISCUTIR GÊNERO E SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO? 

Fernanda Aparecida Oliveira Silva¹.  Maria Aparecida Augusto Satto Vilela². 

¹Faculdade de Ciencias Integradas do Pontal – Facip/UFU; ² Faculdade de 

Ciências Integradas do Pontal – Facip/UFU 

Gênero e sexualidade são temáticas debatidas na educação com pontos de vista contraditórios entre as/os 

várias/os profissionais. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo contribuir com as reflexões sobre as 

questões de gênero e sexualidade nas instituições escolares. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica 

em livros e artigos científicos. Ressalta-se, a partir das leituras realizadas, a necessidade desses temas serem 

ponto de pauta das reuniões e atividades realizadas nas instituições de ensino, pois não há como dissociar 

a escola do que acontece fora dela. Compreende-se que as questões de gênero e sexualidade têm sido pouco 

discutidas dentro das instituições educacionais, provavelmente pelo desconhecimento de muitas/os 

profissionais sobre os temas, assim como pela resistência em trata-los. Contudo, eles estão presentes no 

cotidiano escolar sob diversas formas e reforçam o conceito de ser homem e de ser mulher. Seja por meio 

das brincadeiras entre as/os estudantes que, na maioria das vezes, são separadas/os por sexo e/ou quando 

os meninos se interessam por brincadeiras consideradas de meninas e vice e versa, sofrendo discriminação 

seja por parte dos/as colegas ou professoras/es, na separação das filas, dentre outras práticas. Problematizar 

essas temáticas implica em uma tarefa muito importante para as/os educadoras/es, pois é preciso refletir 

sobre elas no interior da escola, com a finalidade de construir uma sociedade mais justa e igualitária, 

contribuindo para a formação de cidadãs/cidadãos mais humanizadas/os. 

BOLSA: Sem financiamento. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO UMA QUESTÃO DE GÊNERO: AS 

TRABALHADORAS TERCEIRIZADAS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

INTEGRADAS DO PONTAL  

Fernandes, Tamy Cristine Silva¹. & Moita, Julia Francisca Gomes Simões². 

¹FACIP; ²FACIP 

O enfoque dessa pesquisa individual desenvolvida no âmbito do grupo PET (Re) Conectando da FACIP-

UFU tem seu foco principal a divisão sexual do trabalho demonstrando que as formas de inserção no 

mercado de trabalho são distintas para homens e mulheres,  o que permite ao capital se aproveitar dessa 

desigualdade levando uma maior precarização e vulnerabilidade do trabalho entre o gênero feminino. 

Unindo a questão do trabalho terceirizado e precarizado feminino é necessário discutir a importância de 

compreender como ele se dá dentro da Universidade Federal de Uberlândia em diversos setores e quais as 

consequências que essas trabalhadoras sofrem devido a essa terceirização, visto que a Universidade é um 

ambiente em que muitas vezes se discute sobre todo o universo da precarização do trabalho, até que ponto 

a mão de obra feminina terceirizada é visível dentro do meio acadêmico? O foco dessa pesquisa é 

compreender melhor como funciona o trabalho terceirizado dentro do espaço público federal e todas as 

consequências que o mesmo tem dentro da Universidade, além de fazer um comparativo se a FACIP 

encontra-se em acordo com os dados apresentados pelo IBGE (senso de 2014) a respeito da distinção entre 

os sexos. Sendo assim, este trabalho destina-se a um grupo de mulheres que trabalham na UFU-Campus 

Pontal contratadas por diversas empresas que prestam serviços à Faculdade através de licitação, com o 

objetivo de conhecer e discutir os direitos que são perdidos neste processo de terceirização. A pesquisa 

encontra-se em andamento, porém temos os resultados das análises documentais concluidas em outubro 

2017. BOLSA: PET/MEC 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos do Grupo de estudos e Inovações Tecnológicas 

(GEPIT/ESEBA/UFU) 

2ª sessão: 23/11: 13h às 18h 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISE MATEMÁTICA: ESTUDO DO ÂNGULO E DISTÂNCIA DO 

LANÇAMENTOS DE FLECHAS UTILIZANDO ARCOS 

Bernarde, A. L. F¹.; Martins, F. H2.; Braia, P. P.3.; Silva, M. G4.; Santos, V. M5.; 

Costa, H. L. L6. 

1-6Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – 

ESEBA/UFU 

 

Ao longo de milhares de anos as formas de defesa criadas pela humanidade foram sendo 

aperfeiçoadas de ferramentas rudimentares totalmente manuais para armas com precisão 

de lançamentos, maior alcance e letalidade. O arco é uma das primeiras ferramentas de 

defesa e caça, sofrendo poucas alterações durante a história, sendo que sua fabricação 

atualmente ainda continua parcialmente artesanal. A pergunta que orienta o trabalho é 

“Como definir o ângulo e a distância de lançamento de um arco e flecha, para que se tenha 

maior precisão no alcance do alvo?”. Onde o objetivo é precisar o equacionamento, de 

modo a ajustar o ângulo e a distância, de modo a fazer um lançamento o mais preciso 

possível. Considerando o trabalho realizado no ano anterior de confecção de diferentes 

tipos de arcos, foi verificado diversas variações na trajetória da flecha, para realização 

desse estudo foram delimitados três tipos de arcos (artesanal, indígena e industrial), onde 

identifica-se as diferenças entre cada arco. Nossa metodologia está amparada na revisão 

bibliográfica, realização de testes, coleta de dados e análises de dados. Os testes foram 

realizados em local aberto, com alguns instrumentos para auxiliar o registro da trajetória 

como filmadoras e delimitações do local de lançamento e alvo, anotamos as coordenadas 

e modelamos a função, chegando a aplicação de funções de segundo grau correspondentes 

para determinarmos a trajetória completa do projétil lançado pelo artefato. Trabalhos 

como este auxiliam o aluno em seus estudos matemáticos, pois apresentam uma dialética 

entre teoria e pratica facilitando a aprendizagem. 

 

BOLSA:  Alunos não bolsistas 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE PARCERIAS DE INCENTIVO DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS: 

MOEDA VERDE 

Silva, B. A. M¹.; Silva, D. G2.; Silva, M. F3.; Silva, M. G4.; Machado, R. F. G5.; 

Carmo, V. M6. 

1-6Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – 

ESEBA/UFU 

Este trabalho tem como tema a investigação dos resíduos recicláveis. A pergunta que 

direciona a proposta deste trabalho é: “Como beneficiar as ações sustentáveis, de sujeitos 

que realizam atos de descarte de resíduos de forma ecologicamente correta, criando uma 

rede de parcerias com o comércio local?”. A escolha desta temática tem relação com o 

incentivo de práticas sustentáveis, para isso pretendemos investigar qual o impacto de 

beneficiar ações sustentáveis, com descontos em lojas credenciadas, analisando a atitude 

da população. A proposta se justifica considerando o grande número de materiais 

descartados diariamente que não são destinados a reciclagem. Propomos a criação de uma 

lixeira, que possuirá um dispositivo eletrônico programável, que faz o reconhecimento, 

separação de metal, vidro, ou plástico, pela ação a pessoa receberia o que chamamos de 

“Moedas Verdes”. Essa moeda será aceita em lojas parceiras como forma de desconto em 

produtos, sendo uma forma de beneficiar os consumidores e vendedores e incentiva-los a 

realizar ações sustentáveis. Como resultados preliminares, temos o protótipo de uma 

lixeira programável que realiza separação de vidro e metal, por meio de sensores 

capacitivos e indutivos. O acordo com os estabelecimentos será feito mediante 

apresentação do plano de negócio, e um estudo nas vendas, embasamos em aplicativos já 

existentes no mercado, que possibilita desconto em produtos, por meio de acumulação de 

pontos. Pelos resultados preliminares acreditamos que os vendedores das lojas parceiras, 

terão o aumento em suas vendas, além de apresentarem uma publicidade positiva, pelo 

apelo sustentável do estabelecimento, trazendo assim novos clientes. 

BOLSA:  Alunos não bolsistas 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL COM AGREGADO DE ÓLEO DE 

COZINHA: SOJA, MILHO, GIRASSOL E CANOLA 

Pena, A. C¹.; Cesário, M2.; Jager, V. A3.; Silva, M. G4.; Machado, R. F. G5.; 

Carmo, V. M6. 

1-6Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – 

ESEBA/UFU 

Este projeto tem como foco trabalhar a viabilização de um combustível a base de lipídeos. 

Consideraremos lipídeos como todo tipo de gordura, incluindo animal e vegetal. Para a 

produção deste combustível, será considerado como matéria primária o óleo de cozinha, 

ou misturas desta matéria com combustíveis convencionais, que será utilizado em 

motores movidos a óleo combustível. Deste modo, chegamos a questão de pesquisa: 

“Como poderíamos fabricar um combustível a base de óleo de cozinha que seja viável 

ecologicamente?”. Se este combustível apresentar bons resultados, em relação ao custo-

benefício, trabalharemos na adaptação, caso necessário, do motor para a utilização deste. 

Com isto, teremos condições de analisar se essa alternativa é menos poluente, em 

comparativo com os combustíveis convencionais que apresentam um alto percentual de 

emissão de gás dióxido de carbono na atmosfera, pois os combustíveis mais utilizados 

são derivados do petróleo. O biodiesel é um combustível renovável, produzido a partir de 

fontes vegetais, misturado com etanol ou metanol, ou seja, um combustível considerado 

sustentável, orgânico e renovável. Também como resultado da revisão da literatura, 

encontramos artigos sobre diferentes tipos de combustível investigando a partir destes 

dados: vantagens e desvantagens; custo; potencial de desempenho; e níveis de poluição. 

Na segunda fase do projeto, pretendemos adaptar um motor movido a óleo combustível, 

e realizar testes com os combustíveis convencionais e o que produzimos, para averiguar 

os níveis de 𝐶𝑂2(dióxido de carbono) emitidos. Nossas principais fontes de análise e 

comparativo estão amparados na verificação entre os parâmetros de testes, sendo eles 

químicos ou físicos.  
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ARQUITETURA SUSTENTÁVEL: PROPOSTA DE ADEQUAÇÕES 

ARQUITETÔNICAS DO ANFITEATRO DA ESEBA/UFU 

Mendes, A. P¹.; Santos, G. N. L.2.; Oliveira, A. C3.; Silva, M. G4.; Carmo, V. M5. 

1-5Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – 

ESEBA/UFU 

 

Nosso objetivo com este trabalho é analisar a infraestrutura do anfiteatro ESEBA/UFU 

em relação às necessidades pedagógicas dos professores que nele ministram aula, 

identificadas por meio da análise das respostas do questionário aplicado. A pergunta que 

motiva esta pesquisa é: “Quais adequações arquitetônicas deveriam ser realizadas no 

anfiteatro da Eseba, considerando as necessidades pedagógicas dos professores, 

respeitando as normativas da arquitetura sustentável?”. A arquitetura sustentável objetiva 

o uso consciente da matéria prima, a valorização de estruturas já construídas, utilização 

de materiais com menor índice de desperdício, materiais biossustentáveis desde que 

tenham custo-benefício relevante e baixo índice de manutenção, além de elaborar projetos 

que promovam o melhoramento da iluminação, da circulação do ar, da economia 

energética e otimização do espaço. O questionário foi aplicado aos professores de dança 

e de teatro que ministram aulas para os alunos da educação infantil, alfabetização, e 

ensino fundamental até o nono ano. Considerando a análise dos questionários respondidos 

e das pesquisas realizadas sobre a arquitetura sustentável, pretendemos elaborar um 

projeto para readaptação do prédio do anfiteatro respeitando as leis de sustentabilidade e 

favorecendo o uso pedagógico. Em posse dos resultados das comparações, pretendemos 

estabelecer parcerias interinstitucionais ou público-privadas que viabilizem a 

concretização dessas adaptações. 
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA FOTOVOLTAICA: ESTUDO COMPARATIVO 

ENTRE DIFERENTES TIPOS DE CÉLULAS SOLARES 

Guimarães, A. C¹.; Mota, V. M2.; Silva, M. G3.; Machado, R. F. G4.; Carmo, V. 

M5. 

1-5Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – 

ESEBA/UFU 

Este relato visa apresentar os resultados da construção de um poste cuja lâmpada seja 

alimentada por uma placa fotovoltaica, tendo como fonte de energia um conjunto de 

células solares, convencionais e também artesanais as quais nomeamos “células solares 

caseiras”. Método de pesquisa adotado foi o científico, determinamos o eixo da pesquisa, 

elaboramos a questão norteadora, levantamos hipóteses, realizamos os possíveis testes, 

limitados pelo custo. Esse processo só foi possível considerando o levantamento 

bibliográfico, que foi realizado durante toda a pesquisa. A questão que amparou o 

desenvolvimento da pesquisa é: Quais alternativas viáveis de células fotovoltaicas 

caseiras podem ser utilizadas para iluminação pública? A coleta das informações para 

análise dar-se-á por meio de fotos, filmagens e testes físicos, que serão organizados em 

forma de tabelas e gráficos. Os descritores de análise possibilitaram aferir a tensão gerada 

pelas células fotovoltaicas, verificar se a tensão gerada pela placa solar é suficiente para 

alimentar um poste, comparar a possibilidade de geração de energia por meio de 

construção da placa solar considerando as células montadas, avaliar a abrangência da 

iluminação do poste e investigar como aumentar sua eficiência relativa a área da 

iluminação. Após analisarmos todos os resultados obtidos por meio dos testes realizados, 

pretendemos fazer um estudo comparativo entre a relação custo-benefício entre as placas. 

Caso nossa hipótese de que a placa solar caseira tem uma relação custo-benefício melhor 

que a placa solar convencional, buscar-se-á parcerias de financiamento privado ou 

parcerias com institutos, para a instalação do protótipo desenvolvido, em especial, em 

comunidades carentes. 
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FABRICAÇÃO DE CERÂMICA UTILIZANDO LODO DE ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ÁGUA E DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO 

Ribeiro, A. S¹.; Couto, M. A2.; Silva, M. G3.; Machado, R. F. G4.; Carmo, V. M5.; 

Bocato, A. S6. 

1-6Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – 

ESEBA/UFU 

 

Este trabalho tem como foco o estudo do lodo, o sedimento de terra encontrado no fundo 

de águas. A pergunta que ampara a realização desta pesquisa é: “Como é possível utilizar 

o lodo proveniente de ETAs e ETEs produção de cerâmica?”. Esta proposta de pesquisa 

justifica-se por utilizar o lodo das estações de tratamento evitando a extração de argila 

para fabricação de cerâmica. Durante a leitura de artigos encontramos registros, que o 

lodo é resultado da reação química que ocorre na etapa de coagulação nas ETAs e no 

processo de tratamento de resíduos nas ETEs. O suporte metodológico utilizado no 

trabalho esteve amparado prioritariamente na revisão bibliográfica, assim como em 

visitas a estações de tratamento da região, coleta do lodo, testes físicos e químicos. O 

objetivo central deste trabalho é buscar alternativas sustentáveis de utilização deste lodo, 

como resultados propomos a inserção de um determinado percentual de lodo na mistura 

de argila para a produção de cerâmica, principalmente em telhas e tijolos e pastilhas. Os 

testes propostos visam comparar a eficiência dos tijolos e telhas produzidos com 

porcentagem de lodo de ETAs e ETEs, avaliar a resistência a choque mecânica, a 

compressão, dilatação e contração, absorção de água, e sua relação custo benefício. 

Considerando os testes realizados observa-se que a mistura de lodo e argila contribui para 

a minimizar as propriedades plásticas da argila influenciadas pelas temperaturas de 

queima e que tijolos fabricados com lodo absorvem mais água que tijolos convencionais. 
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AGREGNADO RESÍDUOS SÓLIDOS DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CÍVIL: 

CONFECÇÃO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS LEVES 

Ferreira, A. L. A¹.; Matos, M. C. A2.; Silva, M. G3.; Machado, R. F. G4.; Carmo, V. M5. 

1-5Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – ESEBA/UFU 

 

Este trabalho trata da sustentabilidade na construção civil, buscando identificar a 

existência ou não dessas ações em Uberlândia. Observamos e registramos o descarte 

inadequado de resíduos em diferentes locais, em canteiros, terrenos vagos às margens do 

rio Uberabinha. Realizamos visitas técnicas em uma empresa responsável pela coleta de 

resíduos descartados por construtores civis e particulares. Durante a visita, observamos 

diferentes materiais que compõem o descarte, identificando uma quantidade significativa 

de retalhos de isopor. Considerando o quanto o mesmo é poluente e que seu 

aproveitamento ainda é restrito, justificamos assim, nossa proposta de pesquisa. 

Considerando a legislação que regulamenta o descarte desses resíduos, desenvolvemos a 

pesquisa a partir da pergunta: “É possível agregar resíduos sólidos de obras na construção 

civil, para confeccionar tijolos ecológicos leves?”. Pretendemos identificar a melhor 

forma de agregar alguns resíduos, sejam eles remanescentes de blocos de cimento e 

cerâmicas, restos de concreto e argamassa; e ter como um dos agregados o isopor, que 

identificamos como o resíduo leve nesta composição. Para a obtenção da matéria prima 

foram realizadas parceria para coleta destes resíduos; realizaremos visitas em canteiros 

de obra destas, para verificar e quantificar o material; identificaremos equipamentos 

disponíveis para processar estes materiais; efetivaremos ensaios técnicos para verificar a 

proporção de resíduos e agregados leves necessários para obter a melhor composição da 

mistura que possibilite a prensagem segura para a confecção do tijolo ecológico leve que 

pretendemos produzir. Deste modo, obteríamos os dados necessários, para analisarmos a 

viabilidade da construção deste tipo de tijolo. 
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COMBATE A LARVA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI UTILIZANDOI A 

FRUTA SABÃO (SAPINDACEAE) 

Silva, M. C. A. M¹.;Freitas, N. K. A2.; Silva, M. G3.; Machado, R. F. G4.; Carmo, 

V. M5.; 

Faria, W. P. S6. 

1-6Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – 

ESEBA/UFU 

Este trabalho é um dos resultados da pesquisa desenvolvida sobre um larvicida 

sustentável biológico. A pergunta que norteia este trabalho é: “Como combater a larva do 

mosquito Aedes aegypti a partir de um larvicida biológico sustentável?”. Esta pesquisa se 

justifica devido a busca por um larvicida que seja biológico e pela resistência da larva do 

mosquito em relação ao larvicida utilizado pelo controle de Zoonose. Nossa pesquisa foi 

conduzida considerando as leituras realizadas sobre a planta Magoniapubescenseseu 

potencial larvicida, como objeto desteartigo escolhemos seu fruto Sapnindussaponaria 

(sapindaceae), mais conhecido como fruto sabão, como recurso natural, para combate da 

larva do mosquito referido. O mosquito Aedesaegyptipode transmitir várias doenças 

como dengue, o zika vírus, a febre amarela urbana, e a febre chicungunya. A forma de 

diminuir casos das doenças citadas é ainda o controle ao mosquito, que no geral são ações 

para evitar água parada, como armazenamento correto do lixo doméstico, preencher 

pratinhos de plantas com areia, guardar garrafas sempre de cabeça para baixo, dentre 

outras ações. O larvicida biológico que estudamos é feito com o fruto sabão, chamado 

assim por espumar na mão. Encontramos pesquisas que defendem a utilização do fruto 

como recurso de pesca por possuir uma relação com a diminuição de oxigênio na água. 

Pontuamos essa característica como fator inibidor do desenvolvimento da larva, pois este 

acontece em recipientes limitados, que possibilitaria uma ação mais efetiva de perda de 

oxigenação, podendo assim interromper o ciclo de vida da larva. 
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ESTUDO DA ENERGIA POTENCIAL ELASTICA EM LANÇAMENTO 

REALIZADOS CONSIDERANDO OS ARTEFATOS: ESTILINGUE E 

CATAPULTA  

Peixoto, H. F¹.; Bitencurtti, M. C. D2.; Nunes, R. G. V3.; Silva, M. G4.; Santos, V. 

M5.; Costa, H. L. L6. 

1-6Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – 

ESEBA/UFU 

Este trabalho tem como eixo de estudo a análise do comportamento da trajetória dos 

projéteis lançados por meio de catapultas e estilingues. Considerando a proposta a ser 

desenvolvida construímos os artefatos com o foco de trabalhar os conhecimentos 

matemáticos envolvidos na sua criação e melhoramento, o equacionamento das suas 

trajetórias, que observamos possuir o formato de uma parábola. Deste modo, chegamos a 

questão de pesquisa: “Como analisar a Energia Potencial Elástica (EPE) dos projéteis 

considerando os artefatos artesanais estilingue e catapulta?”. O objetivo geral é analisar 

a transformação da EPE em energia potencial gravitacional e energia cinética, dos 

projéteis que seriam lançados por cada um dos três artefatos. A metodologia utilizada no 

projeto foi a leitura de pesquisas, a coleta de materiais para a confecção destes artefatos, 

realizando todos os processos de construção. Com os artefatos finalizados fizemos os 

lançamentos, anotamos as coordenadas da trajetória da parábola, buscamos compreender 

os diferentes tipos de energias envolvidos na trajetória do projétil, mas focamos 

principalmente na coleta de informações sobre a EPE. Nossas principais fontes de análise 

e comparativo estão embasadas na verificação entre os parâmetros de testes, sendo eles 

matemáticos e físicos. Durante a revisão bibliográfica, buscamos artigos onde 

encontramos poucas informações, o levantamento histórico foi um desafio, porque não 

encontramos as informações necessárias e precisas. Com este projeto buscamos 

compreender uma aplicação matemática e física, a qual facilita a compreensão de 

conteúdos complexos, para os alunos do ensino fundamental, considerando os conceitos 

de energia e de função, conteúdos do ensino médio.  
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CONFECÇÃO DE ECOBAGS: APROVEITAMENTO DA EMBALAGEM DE 

CIMENTO 

Ferreira, F. L¹.; Assunção, J. M. S2.; Melo, L. F3.; Silva, M. G4.; Machado, R. F. 

G5.; Carmo, V. M6. 

1-6Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – 

ESEBA/UFU 

Observamos em nossa cidade a quantidade significativa de materiais descartados de 

forma indevida, tanto lixo (utensílios domésticos: sofá, cama, colchão, cadeiras, 

televisores, panelas; dentre outros) quanto de materiais provenientes de reformas ou 

construções de imóveis. Percebemos que tais descartes propiciam aumento de insetos e 

aves de rapina. Entendemos nossa responsabilidade social e a importância em 

contribuirmos para que futuras gerações possam dispor de recursos naturais e ter 

assegurado o direito à qualidade de vida; por isso consideramos importante realizarmos 

ações que contribuam para diminuir alguns destes danos. Estas evidências mobilizam 

nossa intenção pela realização desta pesquisa, em que temos intuito em aproveitar estas 

embalagens. A pergunta que pretendemos responder é: “Como aproveitar as embalagens 

de saco de cimento, confeccionando ecobags, sem que os resíduos do processo causem 

degradação ao meio ambiente?”. Para responder esta pergunta pretendemos implementar 

uma pesquisa bibliográfica de referenciais relativos às normas de descarte e 

aproveitamento de resíduos na construção civil, em especial das embalagens de sacos de 

cimento. Supomos que, com o aproveitamento de embalagens para a confecção de 

ecobags, conseguiremos minimizar significativamente os danos causados pelo descarte 

deste material no meio ambiente; pretendemos reduzir também o uso de acessórios na 

modelagem das mesmas, poderemos reduzir os custos de produção e ainda evitar a 

formação de outro subproduto que possa ser poluente. Pretendemos recolher as 

embalagens vazias em canteiros de obras, estabelecendo parcerias com responsáveis pela 

administração das mesmas, desenvolver o melhor processo que possibilite eliminar os 

resíduos desse produto, sem causar danos o meio ambiente. 
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REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE SAL E CORREÇÃO DO PH DA ÁGUA 

SALGADA: PROPOSTA DE DESALINIZAÇÃO PARCIAL 

Mendonça, E. D¹.; Pereira, K. P2.; Silva, M. G3.; Machado, R. F. G4.; Carmo, V. 

M5. 

1-5Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – 

ESEBA/UFU 

O trabalho apresenta resultados de uma pesquisa sobre sustentabilidade, o tema escolhido 

para essa investigação é a dessalinização da água, considerando sua viabilidade para 

consumo humano. A pergunta que define o tema é "Qual a melhor forma de 

dessalinização da água, ponderando suas diferentes utilizações pelos seres humanos?”. 

Como objetivo central tem-se como proposta encontrar uma possibilidade viável, 

acessível e sustentável de dessalinizar a água, considerando principalmente a relação de 

custo, tornando a técnica acessível até mesmo às pessoas de baixa renda. Abordaremos 

propostas que tornem possível a utilização da água salgada visando aumentar os recursos 

hídricos disponíveis. Nosso objetivo vai além de analisar o processo de dessalinização 

para consumo desta água como bebida, mas também como fonte hídrica para utilização 

em cozinhas, banheiros, área de serviço. A metodologia desta pesquisa utiliza de recursos 

como: levantamento bibliográfico; estudo de técnicas e recursos de instalação, 

manipulação e cuidado com os recursos hídricos; estudo de conceitos de química para 

compreender e ter condições de analisar e aprimorar os processos de qualidade e filtragem 

da água; estudo de diferentes tipos de filtros e visita técnica ao DMAE – Departamento 

Municipal de Água e Esgoto. Como resultados desta revisão bibliográfica, encontramos 

diferentes formas de dessalinizar a água, dentre as quais destacamos as que possuem 

processos através de membranas: Osmose Reversa e a Eletrodiálise, e processos térmicos, 

como: a Destilação Flash de Múltiplo Estágio, Destilação de Múltiplo Efeito; Destilação 

por Compressão de Vapor, Destilação Através de Energia Solar; e Congelamento.  
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PROPOSTA DE REDUÇÃO E APROVEITAMENTO DA ÁGUA CONSUMIDA 

NO BANHO 

Santiago, D. D¹.; Silveira, F. S2.; Silva, M. G3.; Machado, R. F. G4.; Carmo, V. M5.; 

Marques, T. C. V6. 

1-6Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – 
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O crescimento populacional é proporcional ao consumo de recursos hídricos, este gato 

desenfreado da água tem acarretado crises hídricas que afetam consideravelmente os 

reservatórios de captação. A pergunta norteadora deste estudo é “Como é possível 

modificar o consumo d’água destinada ao banho tornando-o uma ação sustentável, 

proposta de redução e reaproveitamento?”. A justificativa deste trabalho pauta-se na 

preocupação em conservar esse recurso natural, sem comprometer as gerações atuais e as 

gerações futuras. A metodologia está amparada na revisão bibliográfica, visitas técnicas, 

realização de testes e na construção de um protótipo do projeto. Em nossas leituras 

encontramos dados de que uma residência brasileira, com uma pessoa, gasta em média 

175 litros d’água por dia, enquanto a média indicada, pela OMS, como necessária, por 

pessoa, seria de 50 litros. O nosso objetivo é promover a redução do consumo 

desenvolvendo um sistema de economia de água, que utilizaria sensores de pressão e/ou 

presença que regulariam o fluxo de água. Já a proposta de reaproveitamento seria de 

criação de um reservatório da água residual no banheiro para utilização na descarga. 

Como resultado dessa pesquisa espera-se projetar um banheiro funcional que tenha um 

sensor no chuveiro, filtros e reservatórios mais adequados, sem que haja proliferação de 

insetos e/ou odores. O impacto deste projeto baseia-se na pretensão de divulgação dos 

sistemas com objetivo de diminuir o gasto de água pela população e alertar sobre a 

importância de um consumo sustentável de água.  
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RECUPERAÇÃO DE SOLOS E PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS: ESTUDO DE 

CASO NA ESEBA/UFU 

Pádua, E. V. S¹.; Santos, I. M2.; Silva, M. G3.; Machado, R. F. G4.; Carmo, V. M5.; 

Costa, H. L. L6. 

1-6Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – 

ESEBA/UFU 

 

A agricultura tem uma grande influência na economia. O ramo da agricultura que mais 

sofre com as pragas é o da hortaliça, em decorrência disso, o uso de defensivos agrícolas 

é significativo. A pergunta que motivou nosso trabalho é: “Qual é o potencial de produção 

sustentável de hortaliças, no período de três meses, em um espaço cujo solo não é 

considerado propenso ao cultivo?”. Este trabalho justifica-se considerando-se a produção 

de hortaliças de forma sustentável, possibilitando a manutenção sem o uso de defensivos 

agrícolas que, por sua vez, podem ser prejudiciais à saúde. A pesquisa se deu a partir de 

uma consulta bibliográfica, que fundamentou o preparo do solo, a escolha das espécies a 

serem cultivadas, as técnicas de plantio e os combates sustentáveis. Levando em conta 

que em nossa escola tínhamos canteiros abandonados, resolvemos então trabalhar com a 

recuperação dos mesmos, para depois analisarmos a taxa de crescimento das hortaliças, 

levando em conta um cultivo sustentável e orgânico. Estamos estudando formas naturais 

de cultivo, reaproveitando matérias orgânicas, sem agressão ao meio ambiente. 

Semanalmente aferimos a taxa de crescimento das plantas, verificamos se há existência 

de insetos que prejudicavam o desenvolvimento de hortaliças folhosas, buscando métodos 

naturais de combate a pragas. Dentre eles, destacamos o uso da borra de café que repele 

pragas, atrai minhocas e ajuda na fertilização. Com os resultados, pretendemos fazer 

comparações da taxa de crescimento de produtos de nossa horta orgânica com produtos 

de uma horta onde foram utilizados métodos de criação de hortaliças não sustentáveis.  

BOLSA:  Alunos não bolsistas 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROVEITAMENTO DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇUCAR: REDUÇÃO DOS 

IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO SEU DESCATE 

Gomes, J. L. M¹.; Freitas, N. V. A2.; Silva, M. G3.; Machado, R. F. G4.; Carmo, V. 

M5. 
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Este trabalho é desenvolvido por alunos do ensino fundamental, integrantes do grupo 

GEPIT – Grupo de Estudos e Pesquisas em Inovações Tecnológicas. As pesquisas 

realizadas por esse grupo visam desenvolver propostas considerando o eixo 

sustentabilidade. Neste artigo apresentaremos a proposta desenvolvida neste ano, 

considerando o tema aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar. A pergunta que 

motiva o nosso trabalho é: “De que forma poderíamos ajudar o meio ambiente 

aproveitando o bagaço da cana-de-açúcar?”. A metodologia do nosso trabalho está 

amparada no levantamento bibliográfico, realização de testes que visam confirmar ou 

negar as hipóteses levantadas. O artigo está estruturado a fim de contemplar: os processos 

de produção de cana-de-açúcar; investigação do desgaste do solo e do impacto ambiental; 

análise dos testes de glicose com o propósito de investigar a quantidade de polissacarídeos 

contida no bagaço; viabilização da produção do cimento (fibrocimento) considerando o 

aproveitamento desse material; confecção de placas de madeira (compensado) ou papel a 

partir da utilização do bagaço da cana-de-açúcar; composição química da cana-de-açúcar 

e do bagaço; análise das diferentes espécies de cana-de-açúcar; estudo da dilatação e da 

contração do tijolo de cimento construído a partir do fibrocimento; técnicas para 

diminuição da quantidade de polissacarídeos contida no bagaço da cana-de-açúcar; e 

análise da produção e/ou da emissão de 𝐶𝑂2 provocado pela queima dos resíduos do 

bagaço da cana-de-açúcar.  
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Este trabalho é uma pesquisa relacionada ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Inovações 

Tecnológicas (GEPIT) desenvolvido na Escola de Educação Básica da Universidade 

Federal de Uberlândia (Eseba). A pergunta que norteia esta pesquisa é: “Como aproveitar 

os pneus, palets e garrafas pets que são descartados pela sociedade para a fabricação de 

móveis?”. Esta proposta se justifica considerando o intuito de diminuir a quantidade de 

recicláveis que vão para o lixo sem reaproveitamento, ou que são descartados de forma 

incorreta. A pesquisa tem como objetivo avaliar esses materiais jogados fora, de modo a 

fabricar novos utensílios para móveis, brinquedos e até mesmo decoração. A metodologia 

deste trabalho está amparada na revisão bibliográfica, testes e análises dos testes. Nossa 

trajetória de pesquisa inicia-se com a investigação de novas ideias de utilização de 

materiais que seriam descartados, seleção de materiais, testes físicos e químicos, 

elaboração do projeto dos móveis e brinquedos que serão produzidos, fabricação desses, 

apresentação das ideias produzidas a comunidade e, por fim, análise do impacto 

financeiro. Durante a apresentação e a demonstração dos itens criados, pretendemos 

investigar a reação dos sujeitos envolvidos, por meio de questionário de avaliação. 

Espera-se como resultado desta pesquisa encontrar meios para minimizar os efeitos 

colaterais do descarte dos materiais, os quais serão aproveitados para a fabricação dos 

móveis e brinquedos. 
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Este projeto trata sobre a aplicação da madeira biossintética em ambiente escolar (também 

citada como madeira plástica ou artificial). Esse material é produzido a partir do 

processamento de lixo plástico e de fibras naturais, cujo produto assemelha-se bastante à 

madeira tradicional. A pergunta que motiva este trabalho é: “Quais as potencialidades da 

madeira biossintética em relação à madeira natural na produção de materiais 

pedagógicos?”. O nosso principal objetivo é construir objetos com essa matéria prima 

para utilização como recursos pedagógicos. Para tanto, avaliaremos sua segurança e 

viabilidade da construção dos recursos pedagógicos. Pretendemos realizar visitas técnicas 

em instituições que fabricam madeira biossintética, a fim de compreendermos o processo 

de confecção e possíveis utilizações dela como matéria prima. Os estudos bibliográficos 

que realizamos apontaram que a madeira artificial é mais resistente a fatores naturais, 

podendo ser utilizada em construções civis; cada 700 kg de madeira plástica produzida 

corresponde a uma árvore adulta. Realizaremos testes físicos (dureza, resistência ao 

impacto, contração e dilatação, maleabilidade), a fim de coletarmos dados que 

possibilitem comprovar as potencialidades da madeira biossintética. Como impacto do 

projeto esperamos influenciar na redução do lixo plástico na natureza, no desmatamento 

e outros problemas ambientais, como o excesso de lixo plástico na natureza, dando um 

novo destino a esse material descartado todos os dias aos montes, além de divulgar 

diferentes alternativas de aplicação da madeira biossintética. 
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No triângulo mineiro o número de queimadas que atingem a região é significativo, 

pensando em possíveis soluções para minimizar os efeitos desse problema, resolvemos 

construir um foguete, com o foco de reflorestar regiões que foram prejudicadas por tais 

queimadas, disseminando sementes em lugares de difícil acesso. Consideramos a 

confecção do foguete, algo complexo, processo esse que demanda a idealização do 

esquema, seleção de materiais e confecção do projétil. Com isso, a questão que orienta 

esse trabalho é: “Como poderíamos construir um foguete que conseguiria distribuir 

sementes em uma área prejudicada?”. A metodologia deste trabalho baseia-se em 

pesquisas científicas, testes matemáticos e físicos. Para que o projeto aconteça, após a 

construção do projétil temos que realizar os cálculos das trajetórias e quantidade de 

semente que deve ser distribuída por região. Os resultados dos primeiros lançamentos, 

considerando um projétil simples com apenas uma garrafa, nos mostraram que o foguete 

necessita de alguns ajustes, dentre eles destacamos: aerodinâmica; perda de pressão; base 

de lançamento e resistência do material. A partir de cálculos realizados estima-se que para 

um lançamento ótimo, com maior percentual de eficiência, o foguete deva atingir cem 

metros de distância horizontal, potencializando assim, a região atendida. Espera-se como 

impacto dessa pesquisa realizar ações com o intuito de recuperar a flora, que 

consequentemente poderia ocasionar o retorno da fauna nativa dessa região. 
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