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331
2.1 Apresentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
2.2 Resumos dos Programas de Extensão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
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Apresentação
O Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão SEMENTE é uma iniciativa de integrar, num
mesmo momento do calendário acadêmico, os debates sobre os resultados alcançados pelos diferentes
Programas Institucionais de Bolsa implementados pela Universidade Federal da Bahia, de modo a
constituir um espaço privilegiado de interlocução entre seus participantes discentes e docentes, em que
as diversas formas de produção de conhecimento ganhem visibilidade e dimensionamento crı́tico.
O evento enseja estimular articulações entre as temáticas abordadas pelos projetos contemplados
no âmbito dos Programas de Assistência Estudantil e de fomento ao ensino, pesquisa e extensão,
oferecendo novas perspectivas na busca por uma universidade democrática, de excelência, que produza
e dissemine conhecimentos socialmente referenciados.
Organizado por uma comissão mista envolvendo representantes da Pró-Reitoria de Assistência
Estudantil, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação, Pró-Reitoria
de Extensão, Coordenação de Instalações de Uso Coletivo de Ensino, Pesquisa e Extensão, o evento
propõe uma articulação desafiadora das interfaces entre as temáticas dos projetos fomentados pelos
programas institucionais de bolsa estudantil implementados pela UFBA no perı́odo 2015/2016: PIBIC, PIBIC-AF, PIBIT, PIBIEX 2016-2017 Calendário 1, ACCS, PIBExA, PIBIARTES, PAEXDoc,
Projetos Especiais/PROEXT, PROEXT/MEC, Monitoria, PIBID, Programa Permanecer, PET, NUPEL (Núcleo Permanente de Extensão em Letras da Faculdade de Letras) e PROFICI (Programa de
Proficiência em Idiomas da UFBA).
A inclusão dos trabalhos dos bolsistas PET, NUPEL e PROFICI atendeu aos encaminhamentos
da Jornada de Atuação Discente, ocorrida no SEMENTE 2015. Essa jornada discutiu a atuação de
bolsistas em projetos cujo caráter hı́brido de articulação entre ensino, pesquisa e extensão ocupavam
uma localização particular no escopo das ações institucionais de engajamento estudantil, merecendo
apropriada visibilidade e acompanhamento crı́tico.
Em 2016, os formatos de apresentação foram ampliados incluindo, além das tradicionais apresentações orais e sessões de pôsteres, intervenções artı́sticas, oficinas e exposições. Esses novos formatos permitiram aos bolsistas uma diversidade de abordagens para o conhecimento produzido na
UFBA, contemplando a sua diversidade.

Fabiana Dultra Britto
Pró-Reitora de Extensão Universitária
Olival Freire Junior
Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação
Penildon Silva Filho
Pró-Reitor de Ensino de Graduação
Cassia Virginia Bastos Maciel
Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil
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Introdução
Esse livro apresenta um panorama da multiplicidade, diversidade, profundidade e abrangência dos
conhecimentos mobilizados nos diversos programas de bolsas da Universidade Federal da Bahia. O
SEMENTE – Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão ocorreu entre os dias 21 a 23 de
novembro de 2016, e ocupou a UFBA com a UFBA, integrando a programação das comemorações dos
70 Anos da universidade.
O SEMENTE – Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão, desde 2015, é organizado
por uma comissão de representantes dos diversos programas institucionais de bolsas da UFBA. A
principal ideia que norteou a sua criação foi a articulação, em reverberação de um dos eixos da
Polı́tica de Extensão da atual Gestão da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Universidade
Federal da Bahia: articulações desafiadoras. Essas articulações ocorreram pela organização conjunta
e integrada das áreas e subáreas, feita a partir do atravessamento de temáticas de modo a possibilitar
uma visão panorâmica da produção de conhecimento oriunda dos diversos programas institucionais
de bolsas, nas edições 2015/2016. As articulações também puderam ser vislumbradas na criação
de mecanismos concretos para a interlocução entre os diversos programas e modos de apresentação
durante o evento (apresentações orais, pôsteres, intervenções artı́sticas, exposições, oficinas), na busca
de novas perspectivas no contexto de uma universidade democrática, de excelência, que produza e
dissemine conhecimentos socialmente referenciados.
A reunião dos 19641 trabalhos aprovados, inscritos pela comunidade através do sistema de submissão do evento, relacionados aos 15 programas institucionais de bolsas, por si só já ofereceria uma
consistente visão panorâmica da produção acadêmica dos eixos de ensino, pesquisa e extensão na
UFBA. Para além dessa já difı́cil e benfazeja tarefa, o SEMENTE ensejou a criação de espaços de
debate sobre questões pertinentes às múltiplas temáticas dos projetos contemplados nos programas,
colocando em prática a desejável indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Para isso, foram
organizadas sessões compartilhadas, simultâneas e/ou encadeadas, engendrando os diversos trabalhos
nos campos de discussão abertos pelas palestras e conferências sobre temas de interesse mútuo.
Mais uma vez, como ocorrera em 2015, com essa publicação se cumprem dois objetivos primordiais:
dar visibilidade às ações institucionais de fomento e produzir reflexões sobre o seu histórico, o estado
atual e suas perspectivas futuras.
Organizado a partir desses propósitos, de visibilidade e convite à reflexão, este livro divide-se em
partes correspondentes à cada Pró-Reitoria: Pesquisa, Criação e Inovação; Extensão Universitária;
Ensino de Graduação; e Ações Afirmativas e Assistência Estudantil. A organização dos resumos
obedeceu a mesma lógica estruturante do evento, baseada em áreas e subáreas do conhecimento2 , na
ordem alfabética dos tı́tulos dos trabalhos. Os coordenadores dos programas institucionais de bolsas
produziram textos sobre suas respectivas ações de fomento em cada Pró-Reitoria, cumprindo o desafio
permanente de reflexão em torno das sua ações e polı́ticas de gestão.
Guilherme Bertissolo
Organizador Livro SEMENTE

1

Além dos trabalhos submetidos e aprovados no Instituto Multidisciplinar de Saúde, que tiveram um processo
próprio, independente, tendo sido apresentados no Campus Anı́sio Teixeira, em Vitória da Conquista.
2
As áreas estão dispostas em ordem alfabética. Os programas NUPEL e PROFICI não obedeceram à
organização por á, por conta da natureza dos programas.
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Capı́tulo 1
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e
Inovação
1.1

Apresentação

PROGRAMAS DE INICIAÇÃO À PESQUISA CRIAÇÃO E INOVAÇÃO (PIBIC, PIBIC-AF, PIBITI, PJT e PIBIC-Jr)
A Iniciação Cientı́fica é a inserção do aluno de graduação em projetos de pesquisa. Nesta fase, ele
aprenderá a criar o conhecimento a partir do já existente, construir hipóteses, coletar e análisar dados, e
tirar conclusões. É dentro desta perspectiva que a Iniciação Cientı́fica torna-se um valioso instumento
para aprimorar qualidades, iniciar a formação daqueles que possuem vocação para a pesquisa bem
como despertar novas vocações.
Com o propósito de incentivar novos talentos e despertar a vocação cientı́fica entre os estudantes
de graduação, a Universidade Federal da Bahia criou o programa de Bolsa-pesquisa em 1977, através
de uma iniciativa pioneira da então Coordenação Central de Pesquisa e Pós-graduação. Iniciativa que
foi posteriormente fortalecida pela criação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientı́fica
do CNPq.
Posteriormente, em 1980, sob a coordenação da professora Lı́cia Margarida Senna Borges de Barros,
aconteceu o I Seminário Estudantil de Pesquisa, cujo sı́mbolo do programa foi, àquela época, inspirado
na imagem de gaivotas. Para seus idealizadores, o aprendizado de vôos desses passáros, era metáfora
ideal para a tarefa de induzir a iniciação cientı́fica em jovens universitários. Desde então, o Programa
de Iniciação à Pesquisa da UFBA traduz com grande acuidade a trajetória dos recursos humanos
e valores cientificos que vem construindo os lastros da pesquisa e de ensino de Pós-graduação na
instituição. Nesse resgate de memória, a professora Fátima Dias Costa identificou que gerações de
jovens bolsistas migraram para cursos de pós-graduação e, mais tarde, ascenderam à condição de
destacados pesquisadores, ressaltando a importância estratégica do programa de iniciação à pesquisa.
Ao longo de 38 anos, a UFBA ampliou de forma significativa o apoio ao programa de Iniciação
à pesquisa, seja com recursos próprios, seja através de parcerias com outras instituições (Gráfico
1). Entretanto, estes investimentos não têm acompanhado o crescimento da Universidade através do
aumento de seus cursos e alunos de Graduação. Atualmente, apenas 3,6% dos alunos de graduação tem
oportunidade de participar do PIBIC, número considerado baixo para a capacidade de infraestrutura
e pessoal qualificado disponı́vel na instituição. Os desafios atuais deste programa da UFBa incluem a
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4

Figura 1.1: Evolução do número de bolsas de Iniciação Cientifı́ca e Tecnológica na UFBA
(1980-2016)
busca de fomento para ampliar os programas e uma maior qualificação da experiência estudantil com
a Iniciação Cientı́fica e Tecnológica.
Em 2016 a Pró-reitoria de Pesquisa da UFBA realiza o 35o Seminário Estudantil de Pesquisa com
a participação de 847 docentes e 1330 alunos, em um evento integrado ao SEMENTE: Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão, compondo a articulação entre as diversas temáticas dos saberes.

Olival Freire Junior
Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação
Thierry Corrêa Petit Lobão
Coordenador de Pesquisa
Joice Neves Reis Pedreira
Coordenadora de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação

CAPÍTULO 1. PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO
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COMITÊ LOCAL DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO À PESQUISA, CRIAÇÃO E
INOVAÇÃO 2015/2016
Ciências Agrárias
Alberto Lopes Gusmao
Alessandra Estrela da Silva Lima
Amelia Cristina Mendes de Magalhaes
Claudio Vaz Di Mambro Ribeiro
José Esler de Freitas Júnior
Maria Consuelo Caribe Ayres - Lı́der
Sergio Eduardo Soares
Thereza Cristina B. dos S. C. de Bittencourt
Ciências Biológicas
Andrea Karla Almeida dos Santos
Luciana Santos Cardoso
Crisitiane Flora Villareal
Fernanda Fernandes Cavalcanti
José Marcos de Castro Nunes
Kelly Regina Batista Leite
Luzimar Gonzaga Fernandez
Paula Carvalhal L. Von B. Ristow - Lı́der
Telma de Jesus Soares
Vanessa Rodrigues Paixão Côrtes
Letras, Linguistica e Artes (LLA)
Alı́cia Duhá Lose - Lı́der
Alvanita Almeida Santos
Américo Venancio L. Machado Filho
Angela Elizabeth Lhuning
Antonia Pereira Bezerra
Edilene Dias Matos
Elizabeth Santos Ramos
Gil Vicente Tavares
Paulo Henrique Alcantara
Adriana Bittencourt Machado
Jussara Sobreira Setenta
Maria Celeste de Almeida Wanner
Engenharias
Artur Caldas Brandão
Daniel Veras Ribeiro
Elaine Christine de M. Cabral Albuquerque
Jardel Pereira Gonçalves - Lı́der
Marcio Martins
Luciano Matos Queiroz
Multidisciplinar
Adriano Maia dos Santos
Charbel Nino El Hani
Fabio Alexandre Chinalia - Lı́der
José Celio Silveira Andrade
Lucas Robatto
Luis Augusto V. da Silva

Raquel Souzas
Ciências da Saúde
Gabriela Botelho Martins
Ana Caline Nobrega
Daniela da Silva Rocha
Enilda Rosendo do Nascimento
Fabiana Paim Rosa - Lı́der
Fernanda Carneiro Mussi
Jose Patricio Bispo Junior
Leny Alves Bomfim Trad
José Antonio Menezes Filho
Maria Cristina Teixeira Cangussu
Edna Lucia Santos de Souza
Iguaracyra Barreto de Oliveira Araújo
Valterlinda Alves de Oliveira Queiroz
Ciências Exatas e da Terra
Anderson Santos Souza
Antonio Fernando de Souza Queiroz
Diego Catalano Ferraioli
Esdras Santana dos Santos - Lı́der
Marcos Ennes Barreto
Claudio Nogueira Santa’anna
Kleyber Mota da Cunha
Paulo Jorge Canas Rodrigues
Leonardo Sena Gomes Teixeira
Nadia Mamede José
Olivia Maria Cordeiro de Oliveira
Rennan Geovanny Oliveira Araujo
Valdeilson Souza Braga
Zenis Novais da Rocha
Ciências Humanas
Antonio Angelo Martins da Fonseca
Catherine Prost
Cintia Beatriz Muller - Lı́der
Cloves Luiz Pereira Oliveira
Edilece Souza Couto
Edvaldo Souza Couto
Elza Margarida de Mendonça Peixoto
Elza Maria Techio
George Evergton Sales Souza
Iracema Brandão Guimarães
Jocelio Teles dos Santos
Lidia Maria Pires Soares Cardel
Marcos Emanoel Pereira
Paulo Fábio Dantas Neto
Rosangela Costa Araujo
Silvia Faustino de Assis Saes
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Henriette Ferreira Gomes - Lı́der
Jose Claudio Alves de Oliveira
Jussara Borges de Lima
Márcia Santana Tavares
Leonor Graciela Natansohn
Sonia Maria da Silva Gomes
Zeny Duarte de Miranda

Ciências Sociais e Aplicadas
Aida Varela Varela
Ana Carolina Bierrenbach
Arivaldo Leão de Amorim
Diva Ester Okazaki Rowe
Fredie Souza Didier Junior
Gilberto Corso Pereira
Gilca Garcia de Oliveira

COMITÊ EXTERNO DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO À PESQUISA,
CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 2015/2016

1. Antonio Edmilson Paschoal/Ciências Humanas/UFP
2. Joni Augusto Cirelli/Ciências da Saúde/UNESP
3. Ruben Daniel Catigliolo/Letras, Ling e Artes/UFRGS
4. Elizabeth Hofling/Ciências Biológicas/USP
5. Fernando Luiz Pellegrini/Engenharias/UFRJ
6. Francisco Erivan de Abreu Melo/Ciências Exatas/UFC
7. Maria de Fátima Tálamo/Ciências Sociais Aplicadas/USP
8. Pierre Castro Soares/Ciências Agrárias/UFRPE
9. Luciano Kalabric Silva/Multidisciplinar/CPqGM/FIOCRUZ

APOIO

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico – CNPq
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB
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ARTES - ARTES VISUAIS

atração de A_j. Mas, para isso, veremos como se comporta a dinâmica no círculo
para homeomorfismo no círculo. A dinâmica do homeomorfismo f : S1 &#8594; S1 no
círculo com número de rotação racional é simples, pois suas órbitas serão periódicas
ou assintóticas a órbitas periódicas. O caso que nos interessa é quando o número de
rotação é irracional pois, neste caso, f não possui pontos periódicos, e suas órbitas ou
são densas em S1; ou estão contidas em um conjunto de Cantor, ou são assintóticas
a um conjunto de Cantor. Para isso veremos inicialmente conceitos básicos para o
estudo da dinâmica no círculo, como: &#945;-limite, &#969;-limite, transitividade,
atratores, levantamento, número de rotação, entre outros, (focado em aplicações no
intervalo e no círculo) para poder estudar homeomorfismos e difeomorfismos do
círculo, através, principalmente dos conceitos de levantamentos de um
homeomorfismo do círculo, o número de rotação e o controle de distorção, que são
de extrema importância para a prova de dois importantes teoremas no estudo da
dinâmica hiperbólica, o teorema de Poincaré e o teorema de Denjoy. Por fim veremos
aplicações de Lorenz contrativas e os atratores que nele aparecem.

EXPOSIÇÃO DE ESCULTURAS ENTRE OUTROS SUPORTES
Autor(es): Jozias Almeida Cedraz, Eriel de Araújo Santos
Resumo: O plano ora apresentado tem contribuído para a investigação de novos
meios de produção escultórica e sua hibridização com conceitos, teorias e técnicas
específicas aos processos de petrificação da forma gerada da imagem do desejo e
suas implicações com uma interpretação do tempo. Assim, este plano de trabalho
veio me proporcionar uma produção a partir da análise de objetos com características
híbridas e o estado sublime da arte na contemporaneidade, estabelecendo relações
com signos pertencentes ao tempo e subjeções do sujeito. Serão esculturas em
cerãmica em formas e tamanhos variados trazendo boa parte do que foi produzido
em laboratório e construído durantes todas etapas do processo criativo, envolvendo
outros suportes e materiais em que se relacionaram ao tema "TEMPO",
debruçando-me nessa junção de ideias na formação de tudo que será apresentado
como resultado positivo, levando em consideração o processo curatorial do orientador
em que contribuiu para essa realização. Transformar a ideia em matéria palpável e
tridimensional é uma das maiores virtudes do artista que trabalha com argila e suas
transformações com o calor, concorrendo com um campo de pesquisa na idealização
e realização do seu projeto. Assim, quando seleciono o “tempo” como norteador do
meu trabalho de pesquisa em artes visuais Transformar a ideia em matéria palpável e
tridimensional é uma das maiores virtudes do artista que trabalha com argila e suas
transformações com o calor, concorrendo com um campo de pesquisa na idealização
e realização do seu projeto. Assim, quando seleciono o “tempo” como norteador do
meu trabalho de pesquisa em artes visuais busco estudar o pensamento sobre os
signos daquilo que possui uma duração. Ao partir de uma busca por objetos perdidos,
quebrados, destruídos, encontro dúvidas que se reúnem em sínteses do achado. Os
resultados escultóricos obtidos até agora se configuram em formas condensadas e
sinterizadas em fornos de altas temperaturas. É como se as ideias firmadas e
analisadas saíssem do papel ganhassem “vidas”, tornando-se esculturas. Assim,
pretendo apresentar os resultados dessa pesquisa.

Palavras-chaves: Atratores, Descontinuidade, Aplicações no círculo
CIDADE E CULTURA: AS MÚLTIPLAS FORMAS DE RESISTÊNCIA EM
SALVADOR
Autor(es): Sabrina Andrade da Silva Vieira, Francisco Antônio Zorzo
Resumo: O plano de trabalho em desenvolvimento, tem como objetivo principal
identificar formas de resistência cultural em Salvador e analisar as organizações e os
grupos de militância artístico-cultural. Através do mapeamento de artistas e
produtores culturais que atuam na periferia da cidade, principalmente na região do
Subúrbio Ferroviário de Salvador, a pesquisa propõe-se a refletir sobre cultura e
comunicação alternativa e mostrar como se exibem imagens e mensagens que
enfrentam e expressam os problemas socioculturais. A pesquisa tem como propósito
de conhecer, por meio de entrevistas, mapeamentos e acompanhamento de
experiências artísticas, a produção contemporânea que se volta para otema da
cultura urbana e da resistência cultural. Nas periferias de Salvador podemos observar
um crescente número de grupos e coletivos artísticos que estão se articulando e
promovendo ações que expressam e denunciam as injustiças sociais que a
população destas áreas sofrem. O Subúrbio Ferroviário de Salvador, área que
abrange cerca de 22 bairros da cidade de Salvador, possui coletivos e artista bastante
ativos nessas questões de denúncia e resistência. Além disto, a facilidade de acesso
a estes bairros, uma vez que resido em um deles, e os recentes trabalhos junto a um
destes coletivos tornam a escolha desta localidade interessante e abre mais
possibilidades de acompanhar atividades, mapear e estar em contato com estes
grupos e artistas. A arte pública caminha pela tentativa de encontrar um entendimento
do que caracteriza o espaço da cidade, suas relações e conflitos, na medida em que
se criam obras públicas nesses espaços - coletivas ou não, permanentes ou não, se
utilizando, se apropriando e desenvolvendo processos a partir - e para - estes locais.
Por sua vez, este modo de fazer artístico - e político - se constituem em uma forma de
entender as dinâmicas que acontecem na cidade. Sendo assim, a arte pública pode
ser caracterizada como um produto do meio urbano, um trabalho social, expondo,
denunciando e materializando suas relações socioculturais conflituosas. Nas
periferias da cidade de Salvador, assim como ocorre em outros grandes centros, os
muros, construções e edificações são utilizados como forma de comunicação, que
provocam e interagem no meio urbano e são caracterizadas por uma pluralidade de
ações que remetem, sobretudo, a um contexto social, político, cultural e artístico. A
arte urbana provoca novas funções e sentidos a partir da interação de formas
artísticas com o conteúdo material e social dos grandes centros, onde estas obras
abrem discussões, reflexões e um novo olhar para as dimensões históricas, culturais
e simbólicas. Durante as entrevistas e nas participações nos eventos realizados no
Subúrbio Ferroviário de Salvador, pude perceber com mais clareza estas relações
entre a arte e a denúncia que caracteriza o centro urbano. de certa forma, a rua, por
ser um espaço público de interação e socialização, se torna um meio para que se
expressem e discutam temas pontuais e que dizem respeito à vida da periferia.

Palavras-chaves: Escultura, Exposição, Tempo
SIGNOS DA DIÁSPORA AFRICANA E O SUBLIME CONTEMPORÂNEO
Autor(es): Mário Vasconcelos, Eriel de Araújo Santos
Resumo: A diáspora africana tem indicado importantes reflexões e produções
artísticas, norteadas pelo estado da arte contemporânea e o trânsito de objetos,
conceitos e comportamentos culturais. Assim esse trabalho é resultado de
interpretações pessoais de narrativas da diáspora africana e discussões envolvendo o
campo simbólico e o transcendental, numa investigação sobre os símbolos
afro-brasileiros e o celeste na arte contemporânea, estabelecendo relações com
signos pertencentes ao sagrado e o corpo social e cultural afro-brasileiro e seus
atravessamentos na modernidade. O plano de pesquisa contribuiu para a produção
teórico/pratica de trabalhos artísticos correspondendo atualmente a 58 esculturas
cerâmicas, juntamente a outras técnicas, a partir da interpretação sui generis de um
acontecimento ou situação social política ou religiosa. Um dos artistas que podemos
citar devido à grande produção e pesquisa é Rubem Valentim (1922 - 1991), que
estabelece relação com o sagrado; contudo seus trabalhos foram capazes de
transcender a representação e criar formas/símbolos inerente a uma práxis
expandida, onde a arte e religião se fundem em prol de uma interpretação geométrica
do sagrado. A pesquisa em processos criativos desenvolvida resultou na
apresentação de trabalhos escultóricos em exposições coletivas, salão de arte e
editais artísticos, assim como na exposição individual Do Existencial, onde a partir
dos mitos afro-brasileiros e possíveis ressignificações dadas em interpretações
escultóricas utilizando os procedimentos cerâmicos para apresentar o “modo de ver”
os valores culturais e simbólicos. A água foi um dos elemento que norteador de
escolhas para a construção de narrativas poéticas, pois esta possuí significativa
ligação com os princípios da vida e do caráter feminino, algo que o seduz e faz
pensar sobre o ser vivo. Suas obras envolvem instalações e esculturas cerâmicas
que apresentam gravações elaboradas numa maneira quase ritualística, associadas
às formas antropomórficas, zoomorfas e abstratas, nos levando a observar o homem
e a natureza de maneira híbrida.

Palavras-chaves: arte urbana, cultura, resistência
ESTUDOS DA PERFORMANCE :
INTERVENÇÕES ARTE EDUCATIVAS

Palavras-chaves: contemporânea, Afro-brasileira, signos

IMAGEM,

CORPO

COLETIVO

E

Autor(es): Ana Letícia Ferreira do Nascimento
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo trazer uma discussão acerca da
realidade do mundo de imagens o qual vivemos atualmente, bem como a educação
que é vigente, que não valoriza a arte como elemento fundamental na formação de
um indivíduo. Dessa forma, a pesquisa desenvolvida entre o segundo semestre de
2015 e o primeiro de 2016 teve como metodologia uma busca teórica acerca de livros
sobre uma educação para além do cognitivo, da vídeo e foto performance, buscando
também grupos de performance no país, e da pedagogia da performance, com ênfase
nos métodos de Marina Abramovic, o que culminou na criação de um laboratório para
ser aplicado em aulas de campo com imersão na natureza, além do
acompanhamento participativo como monitora da turma de 2016. 1 da disciplina de
Expressão Tridimensional III (Performance) da Escola de Belas Artes da UFBA, o qual
me aprofundei na orientação de um grupo de alunas. Assim, abordo os resultados
práticos pedagógicos que se deram através do processo trabalhado com esse grupo
e de duas performances realizadas no fim desse primeiro semestre de 2016, e

ATRATORES E CAOS PARA APLICAÇÕES COM DESCONTINUIDADE
Autor(es): Edson Oliveira Jr.
Resumo: Neste projeto visamos provar que toda aplicação non-flat C² por parte do
intervalo tem somente um número finito de atratores não periódicos (uma aplicação
C² pode ter um número infinito de órbitas periódicas atratoras, até mesmo um número
infinito de pontos fixos atratores, no entanto o período destas órbitas é limitado).
Precisamente visamos:Teorema: Seja f : [0, 1]&#8594; [0, 1] uma aplicação C² por
partes e non-flat e seja &#946; a bacia de atração de todas as órbitas periódicas
atratoras. Existe um número finito de A_1,..., A_n &#8834; [0, 1] tais que Leb (&#946;
(A_1) &#8746;... &#8746; &#946; (A_n)) = 1. Além disto &#969;(x) = A_j µ-q. t. p. de
&#946;(A_j) e para todo 1&#8804; j &#8804;n, onde &#946;(A_j) indica a bacia de
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também os práticos artísticos que foram construídos desde ações performáticas
realizadas ao longo do período sozinha e com o coletivo Nós Facção Artística (do
qual sou integrante) até o resultado final que foi a realização de uma performance na
VI MOSTRA de PERFORMANCE: A SOCIEDADE DA IMAGEM (ocorrida na Galeria
Canizares da Escola de Belas Artes da UFBA em maio deste ano), com o nome
PALADAR. Por meio desta, trago através de meu corpo os questionamentos acerca
da imagem do corpo do animal e do da mulher, o quão a forma que estamos lidando
com essas vidas é semelhante e o quanto isso é nocivo. É importante dizer que ter
ido para o V Congresso Baiano de Pesquisadores Negros (que aconteceu em
novembro do ano passado) contribuiu e teve sua influência na pesquisa, tanto
pedagógica quanto artística.

históricos e representações, aponta para uma contribuição no que diz respeito à
pesquisa de informações que possam indicar o processo de evolução da atividade do
decorador e como isso foi sendo inserido na sociedade através dos meios de
comunicação, como revistas, jornais e mídias digitais, assim como também a inserção
de análises mais completas que expressam a importância de estudar a história do
design de interiores em Salvador, tendo em vista a dificuldade em encontrar uma
literatura específica acerca desse viés.
Palavras-chaves: Decoração - Design de Interiores - Salvador - Divu
DECORADORES/ DESIGNERS E SUA ATUAÇÃO EM SALVADOR-BAHIA

Palavras-chaves: Pedagogia da performance, Arte-educação, imagem-identidade
Autor(es): Juliana Borges de Carvalho, Maria Herminia Hernández
ESTUDOS DA PERFORMANCE: PINTURA CORPO COLETIVO E INTERVENÇÕES
ARTE EDUCATIVAS

Resumo: Com as poucas publicações acerca do Design de Interiores em Salvador,
houve a necessidade de compreender como o mesmo se consolidou na cidade. O
plano de trabalho proposto visa entender através dos aspectos históricos a atuação
dos profissionais Designers de Interiores na cidade de Salvador Bahia em variados
momentos da história. Para isso é necessário questionar a partir de qual momento
surge a profissão, reconhecendo os primeiros profissionais, para então, finalmente
chegar as mudanças que foram conquistadas com o tempo, como exemplo da
profissão antes vista como "Decoração" e hoje "Design de Interiores". Com o
entendimento de como surge a profissão, é possível compreender a evolução entre o
profissional decorador e o designer de interiores. Antes, sendo apenas tarefa de
autodidatas ou pessoas que se identificavam com os "afazeres" da profissão, surge a
necessidade de criação de cursos que através da inserção técnico-estética, passa a
disponibilizar um entender não apenas da caracterização do interior do ambiente,
mas também da inserção do "Design", como necessário para criar, transformar e
atender necessidades específicas de cada usuário. Antes, um profissional era
contratado apenas para fazer mudanças que se relacionassem a tapeçarias, cortinas,
mobiliários e cores de parede, no presente momento é preciso que o profissional
tenha habilidade de projetar espaços que se adéquem as necessidades dos seus
usuários, como a elaboração de layout, criação de espaços com novas funções,
projetos que unem funcionalidade e estética etc. Além da graduação, os profissionais
de hoje buscam se aperfeiçoar cada vez mais através de mini cursos que se
correlacionam diretamente com o Design de Interiores. A partir deste estudo teórico,
foram feitas entrevistas com profissionais que atuaram/atuam em Salvador em
diversos momentos da história (1950 até 2016), onde através disso, pode-se analisar
as diversas maneiras em que o design de interiores atua, além de entender como
cada profissional lida e entende a profissão de acordo com o seu ensino até a prática
profissional.

Autor(es): Carolina Macedo Lopes de Albuquerque
Resumo: Este projeto teve como objetivo o estudo da performance, corpo coletivo e
investigação arte educativas. O procedimento de pesquisa transitou ente a produção
coletiva dentro do coletivo de arte NFA (Nós Facção Artística) e a individual, com
intervenções em praça pública e atividades arte educativas em espaços extra
universidade. As atividades começaram com pesquisa bibliográfica, levantamento de
dados referentes aos coletivos de arte na Bahia, análise de seus processos criativos
e educativos, laboratórios experimentais em processo criativo e performance,
utilizando de práticas corporais a partir do estudo da pintura, a representação do
corpo na pintura contemporânea e artistas que utilizassem o corpo como matéria para
pintura, pesquisa de materiais para este tipo de performance e participação na VI
Mostra de Performance A sociedade da Imagem, participando na organização e
montagem e apresentando trabalhos artísticos em performance e na edição de
vídeos. Realizei quatro trabalhos artísticos em performance sendo três destes em
coletivo, empregando a pintura corporal com materiais distintos. Os materiais
escolhidos para as obras são carregados de valor simbólico tanto nas cores quando
na sua utilização fora do contexto artístico, como o leite condensado, o chocolate
branco, pó dourado comestível. Aproximando através deles a relação do público com
a obra, convidando-os para o ato de comer, repartir e observar-se. As aulas da
disciplina Expressão Tridimensional III ministrada pelo professor Ricardo Barreto
Biriba, onde atuei como monitora foram espaços de observação e criação coletiva,
desdobrando-se em ações arte educativas realizadas em comunidades e uma
performance apresentada na VI Mostra de Performance em parceria com as
estudantes Luma Flôres e Jéssica Maeda. Promovendo a capacitação em
performance, materiais e métodos criativos e educativos. A pesquisa desdobrou-se na
criação de um núcleo de Arte Educação dentro da Alinhavo Empresa Jr da Escola de
Belas Artes, este núcleo está em contato com a comunidade, promovendo oficinas
em espaços não convencionais de educação além de escolas públicas e privadas,
levando em conta a pedagogia da performance na sua construção.

Palavras-chaves: Decoração, Design de Interiores, Projeto
PERFORMANCE EM SALVADOR: AÇÕES DE RESISTÊNCIA E CONTESTAÇÃO
Autor(es): Juliana Leal Rabelo, Francisco Antônio Zorzo

Palavras-chaves: pintura, performance, arte educação
Resumo: O presente trabalho é um recorte da pesquisa intitulada “Cultura e
resistência em Salvador - A visualidade e a crítica cultural nos grafites e na arte
pública”, desenvolvida na Universidade Federal da Bahia, que discute a produção
artística urbana desenvolvida na cidade de Salvador- BA. Pretende-se refletir sobre a
interação entre a performance artística e o espaço urbano, além de evidenciar a
performance como uma ação de intervenção que se faz em tempo real e em
constante processo de produção. Evoca-se o campo da resistência por meio da
análise de ações performáticas ocorridas na cidade durante o período de 2015-2016,
buscando refletir a forma como tais ações problematizam o cotidiano e enfatizam a
necessidade de um olhar atento e crítico sobre este. Tem ainda como objetivo,
contextualizar a produção performática em Salvador e conhecer o processo criativo,
as práticas e a produção visual de artistas urbanos, com o mapeamento e análise de
suas produções, por meio da realização de entrevistas e acompanhamento das
experiências estéticas. No desenvolvimento dessa pesquisa, foi possível constatar
que a performance constitui método de expressão artístico visual, cujo potencial
contestatório permite a abertura de um diálogo com o meio social e desautomatiza o
cotidiano gerando crítica e resistência cultural. Observa-se que as ações buscam
ocupar efetivamente a cidade, possibilitando a ampliação do acesso da população à
produção artística desenvolvida em Salvador, ao mesmo tempo em que interferem
diretamente na rotina dos espectadores. As ações performáticas, por diversas vezes,
apresentam uma tentativa de reflexão e evocam diferentes formas de resistência ao
fazer uso do corpo enquanto sujeito e objeto artístico e instrumento na produção de
subjetividades. Desta forma, a performance interage com distintas realidades sociais
presentes na cidade de Salvador, na medida em que utiliza a cidade como palco das
suas manifestações artísticas ao mesmo tempo em que aborda criticamente
situações do cotidiano.

O OLHAR DECORATIVO ILUSTRADO EM SALVADOR / BAHIA
Autor(es): Christma Dleane Bispo Serpa, Maria Herminia Hernández
Resumo: A partir de uma maior percepção, num olhar mais amplo sobre o campo da
decoração de interiores na Bahia, foi possível compreender com mais rigor sua
evolução ao longo dos anos, quando passa a ser percebida num conceito mais
concreto e imaterial, sendo concebida e compreendida junto ao pensamento do
design, abordando novas metodologias que envolvem também a investigação
científica. A procura periódica por informações que possam identificar os primórdios
da decoração de interiores praticada profissionalmente na cidade de Salvador é
bastante complexa, tendo em vista que não houve uma preocupação em se criar uma
literatura voltada para esse contexto. Desse modo, a pesquisa tem o objetivo de
produzir uma análise mais completa que expresse a importância de estudar a história
do design de interiores em Salvador, tendo como balizas temporais as décadas finais
do século XIX, quando o espaço, sobretudo o doméstico (a casa), assume lugar de
identidade e uso de imagens, mesclando características de espaço público e privado,
até inícios do século XXI, período em que o Design de Interiores se abre para a
inserção da atividade como profissão regulamentada pelos órgãos educacionais
governamentais, passando também a se inserir no mercado editorial, mesmo que
ainda em passos lentos. Foi preciso verificar as formas que eram feitas as ilustrações
e / ou divulgação da decoração em diferentes momentos do período em estudo, para
então compreender o papel da decoração nesses diferentes períodos, entendendo a
relação das representações com outras áreas do conhecimento como arte, design e
arquitetura, além de ter maior aptidão para interpretar os meios de comunicação
utilizados pelos recentes profissionais, assim como a forma como isso é exposto ao
público, seja por meio de mídias digitais ou físicas. Para tal, muitas das publicações
que existem atualmente em Salvador e região metropolitana foram observadas e,
dentre estas, uma foi escolhida (Revista Circuito) para ser avaliada de modo mais
minucioso, partindo desde suas primeiras edições até as edições mais atuais,
observando sempre os elementos mais plausíveis para o estudo, bem como suas
transformações ao longo dos anos. A proposta, ao enfatizar no tema “O Olhar
decorativo ilustrado em Salvador / Bahia”, particularmente em seus aspectos

Palavras-chaves: Performance, Resistência, Salvador
POLÍTICA E SÁTIRA DURANTE A “ERA DE OURO” DO CINEMA MUSICAL
BRASILEIRO
Autor(es): Liliane Souza, Guilherme Maia

9

Resumo: Esta pesquisa é vinculada ao Laboratório de Análise Fílmica, grupo de
pesquisa gestor do projeto "O cinema musical na América Latina: ficção,
documentário e novos formatos", orientado pelo professor-doutor Guilherme Maia,
este também coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e
Cultura da Faculdade de Comunicação da UFBA. foram realizadas análises de obras
do corpus e leituras/fichamentos sobre Metodologia da Pesquisa, Análise Fílmica e
teorias do Humor. A iniciação em pesquisa com o Laboratório de Análise Fílmica tem
sido estimulante no que diz respeito à produção de conhecimento e discussão sobre
o cinema musical da América Latina, sobretudo o cinema brasileiro e suas
chanchadas. A leitura e discussão dos textos de autores que já sondaram e
estudaram o cinema brasileiro (AUGUSTO, 1989; FREIRE, 2011; SHAW, 1999 e
VIEIRA, 2005) e latino-americano (KING, 2000; OROZ, 1999 e PARANAGUÁ, 1984)
tem sido base para um maior entendimento desses fenômenos e para a construção
de um pensamento sobre a relevância cultural e artística desses objetos em
pesquisa, assim como a análise direta das obras de ficção da "Era de Ouro" do
cinema musical brasileiro. A pesquisa tem se desenvolvido com a análise conjunta
das obras cinematográficas e a revisão e investigação de bibliografias. Foram
realizadas leituras de auxílio para fundamentos históricos, teóricos e conceituais
necessários para a análise das obras e metodologia (AUGUSTO, 1989; BOOTH et al,
2005; FREIRE, 2011; GOMES, 2004; GOLDENBERG, 1999; KING, 2000; OROZ,
1999; PARANAGUÁ, 1984; PENAFRIA, 2009; SHAW, 1999; VIEIRA, 2005 e ZAVALA,
2012). Para as etapas iniciais da pesquisa, foram selecionadas dez obras
cinematográficas de ficção em longametragem para apreciação e análise fílmica, dos
diretores: Carlos Manga - Garotas e samba (1957); de vento em popa (1957); Esse
milhão é meu (1959), Watson Macedo - Aviso aos navegantes (1950); Carnaval em
Marte (1954); Virou bagunça (1961), Nelson Pereira dos Santos - Rio, Zona Norte
(1957), José Carlos Burle - Depois eu conto (1956); Quem roubou meu samba?
(1958) e J. B. Tanko - Metido a bacana (1957). Com esse material à disposição, a
intenção é examinar como a dinâmica política da época reflete na crítica satírica
dessas produções e de que forma a sátira é articulada e desenvolvida valendo-se da
linguagem cinematográfica para alcançar os efeitos sensoriais, cognitivos e
sentimentais da obra. Para fundamentos sobre uma teoria do humor foram realizadas
leituras de artigos de estudiosos sobre sátira, comicidade e ironia, (MENDES, 2008;
PUTINI, 2011; SOETHE, 1998). Os resultados ainda parciais demonstram que a ideia
de que os musicais brasileiros não tinham valor como obra cinematográfica séria, por
seu veio cômico e popular, pode ser contestada e rebatida a partir da identificação de
qualidades antes ignoradas pelos intelectuais da época, tais como o discurso de
crítica social e política presentes nessas produções e as estratégias estéticas
aplicadas por meio da paródia, da ironia e da sátira. A partir das análises feitas,
percebe-se que a construção das narrativas, tanto no que diz respeito ao enredo
quanto visual, não é feita de maneira ignorante das técnicas cinematográficas nem
ingênua; e o humor tem se revelado um instrumento bem aproveitado por esses
realizadores para desafiar a seriedade e o rigor técnico das produções
hollywoodianas ao mesmo tempo em que criticava situações sociais e políticas locais.
Nesta etapa da pesquisa, as principais discussões suscitadas pelas investigações
são: 1 - A importância histórica do cinema musical latino-americano e brasileiro e seu
papel como objeto estratégico para a consolidação de uma indústria cinematográfica,
principalmente entre os anos 1930-50. O julgamento das chanchadas brasileiras
como uma produção fílmica inferior e sem valor artístico-cultural pelos críticos da
época e pela academia, o que levou a um desprezo e desinteresse das pesquisas
acadêmicas. A legitimação posterior desses filmes como um gênero "autenticamente
brasileiro", reconhecidamente parodístico e antropofágico. 2 - A definição do tipo de
metodologia utilizada para a análise das obras do corpus configura parte da etapa
inicial desta pesquisa. O pesquisador fica livre para utilizar o modelo que mais
corresponder aos objetivos da sua pesquisa ou desenvolver sua própria metodologia
dentro das propostas pelos autores estudados (GOMES, 2005b; PENAFRIA, 2009;
ZAVALA, 2012 e VANOYE e GOLIOTT LÉTÉ, 1994). No entanto, o Laboratório de
Análise Fílmica definiu o método de Wilson Gomes - Poética do Filme - como modelo
mais adequado: analisar a obra a partir da forma como determinados efeitos se
manifestam no apreciador, examinando aspectos cognitivos, sensoriais e afetivos do
filme, e confrontar esses resultados com a apuração de discursos teóricos e críticos
referentes ao contexto de cada pesquisa. 3 - As comédias musicais brasileiras
produzidas entre as décadas de 40-50 foram muito criticadas e rebaixadas a um
patamar insignificante, sob a estigmatização de um subproduto de cinema. Produções
de baixo orçamento, satíricas, parodísticas e voltadas para o público da grande
massa, as chanchadas foram duramente menosprezadas pelos idealizadores de um
cinema brasileiro "respeitável". É nesse ponto que a discussão suscitada com essa
pesquisa busca construir um novo olhar sobre essas produções. A necessidade de
contextualizar o humor presente nesses filmes, analisando a política e sátira durante
a "Era de Ouro" do cinema musical brasileiro; a função do riso (BERGSON, 1993)
como instrumento de crítica política e a sátira utilizada como arma de ataque aos
vícios e expondo figuras públicas ao ridículo: "a capacidade artística de usar
sobretudo o humor e a ironia para denunciar, em cada tempo e lugar, certos padrões
de comportamentos dignos de censura" (MENDES, 2008) e a denúncia dos clichês da
indústria cinematográfica.

gênero nos filmes da Chanchada. Através da análise das personagens, pode-se
observar como as normas sociais estavam presentes nas películas implicando na
ausência de personagens não-heteros nos filmes neste período. Para isso, o artigo
leva em consideração alguns conceitos da Teoria Queer, teoria consolidada nos anos
80, surgida nos Estados Unidos e que questiona o modelo de heteronormatização
das minorias sexuais e de gênero. As chanchadas refletiam os valores hegemônicos
da sociedade carioca dos anos 1940-50 e com isso, muitos assuntos discutidos
posteriormente, ainda eram abordados naquela época, de maneira tradicional e
conservadora na tela, visto que muitos tabus ainda imperavam: o divórcio, ser mãe
solteira, sexo fora do casamento e também a homossexualidade e questões ligadas a
gênero. Segundo Antônio Moreno (2001), a sexualidade no cinema desde os anos 20
até início dos anos 60 ainda era um tabu pra sociedade, o que ele considera como a
primeira fase da representação homossexual no cinema; não se permitia o público se
quer imaginar esse tipo de comportamento e quando se fazia era no sentido da
comédia. A representação de personagens que destoavam dessas regras sociais se
dava de forma diversa e muitas vezes caricata. Nos filmes de Vento em Popa (1957),
Garotas e Samba (1957) e Esse Milhão é Meu (1958), todos do diretor Carlos Manga,
sequer existem personagens que demonstrem alguma característica fora do padrão
heteronormativo. Não existem gays, lésbicas e muitos menos pessoas transgêneros
representadas nessas películas. Se houvesse qualquer traço ligado a
homossexualidade, este era feito de modo satírico para prender ainda mais o
espectador. A palavra jiló, por exemplo era sinônimo de bicha, quatro décadas atrás.
Por isso, a cena em que Oscarito se esconde num depósito de jiló em Aviso aos
Navegantes (1950) se tornou engraçada na época. Hoje em dia essa jogada cômica
dos diretores não teria o mesmo efeito porque o termo jiló já não é mais usado em
relação a pessoa homossexuais.
Palavras-chaves: gênero representação chanchada queer
ARTES - DANÇA
KALUNGA
Autor(es): Iasmim Bahia Salume, Lara Rodrigues Machado
Resumo: O desdobramento da criação cênica, inicialmente com o nome de; Kalunga.
É um trabalho embasado na proposta metodológica Jogo da Construção Poética,
desenvolvida pela Prof. Dra. Lara Rodrigues Machado. Nesse caso, tal proposta foi
usada para a sensibilização e adentramento da intérprete no campo de pesquisa das
rodas de capoeira na cidade de Salvador, Bahia. Bem como o desenvolvimento
teórico-prático sobre o estudo e as vivências dos elementos básicos deste meio,
através da percepção do corpo como espaço da memória e expressão da dança e
dos trabalhos artísticos dentro e fora das salas de aula. Trazendo em paralelo ao
intérprete, questionamentos sobre suas relações de ensino e aprendizagem. Estes
que vão sendo cuidadosamente analisados e reformulados ao longo das vivências e
processos de discussão. Kalunga, é o encontro da intérprete com a capoeira e o
corpo dos bichos. de uma serpente, imersa em água, que nos revela segredos do
feminino, enquanto rasteja entre mundos. Trazendo a relação da história pessoal da
intérprete, sua ancestralidade, de encontro com os mitos encontrados em meio a
pesquisa de campo, através do corpo impulsionado e ritmado pela capoeira. O jogo
da capoeira é apontado como atividade mastro no processo artístico pedagógico.
Iniciando os processos dentro da proposta e estabelecida à regularidade nos treinos e
rodas de capoeira, o reconhecimento das limitações físicas e mentais se desdobra
em combustível para o aprofundamento nas mesmas. Dentro da capoeiragem, se
configura de forma preciosa a aprendizagem. As egrégoras, o companheirismo e o
desejo de perpetuação dessa linguagem de resistência, proporcionam ao indivíduo
que a acessa um suporte muitas vezes incomensurável. Onde se enfrenta o desafio
das circunstâncias, também se encontra a resolução que nos permite exercitar
transformar as dificuldades em aprendizado. A continuidade da pesquisa de campo,
se transforma em alimento para ampliar maneiras de como esse personagem conta a
narrativa, e como engloba novas situações dentro das configurações já existentes. O
solo é vivo. Sendo assim, constantemente alimentado, nunca estático.
Poemeto:"tenho um diálogo com a águapara que ela me dê a sua forçaela me da a
forçade suas profundidades...... para ter a energia de seu corpoeu, a mulher, viajando
pela profundidade da águaa mulher encantada pela serpente das profundezas do
rioestive com os guardiões da águaestive no coração da serpenteao último canto do
rio viajo, ao coração da águanascendo, nascendoassim os pássaros cantam em
diferentes idiomasuns melancólicos, outros alegresse não compreende isso, pensa
que cantam por cantar... "
Palavras-chaves: Mito, Ritual, Sagrado
ARTES - MÚSICA
APLICAÇÃO E ANÁLISE DE TESTES DE MEMÓRIA NA ORQUESTRA
PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL - NEOJIBA

Palavras-chaves: Cinema, Sátira, Chanchada
Autor(es): Jonatas Leal Gonçalves Santos, Diana Santiago
QUE NEM JILÓ: A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÕES DE IDENTIDADE DE
GÊNERO NAS CHANCHADAS

Resumo: O objetivo desta pesquisa é analisar a memória de trabalho na prática
musical de crianças de 6 a 12 anos. A memória de trabalho pode ser definida como
um sistema complexo, que possui a capacidade de reter e manipular informações por
curtos períodos de tempo (Baddeley & Hitch, 1974). A memória de trabalho possui
vários componentes. A alça fonológica (phonological loop) possui a função de
armazenar e manipular informações baseadas na fala, e recebe informação tanto por

Autor(es): Victor Augusto Oliveira Mota, Guilherme Maia
Resumo: Este artigo tem como proposta discutir os modelos de representações de
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via direta (apresentação auditiva) quanto por via indireta (apresentação visual). Outro
componente é o esboço visuoespacial (spatial skedpad), que armazena informações
visuais e espaciais, como lembrar formas e cores, locais e velocidade de objetos no
espaço. Este também está envolvido em tarefas que necessitam planejamento de
movimento no espaço (Baddeley, 2000). Baddeley (1992) afirma também que na
memória de trabalho há um executivo central (central executive) que está relacionado
à organização de aprendizagem e planejamento das informações. E por fim, o
retentor episódico. Este tem por função integrar e armazenar informações fonológica,
visual, espacial e memória de longo prazo (Baddeley, 2000). É importante salientar
que a capacidade de cada componente da memória de trabalho aumenta da infância
até o início da adolescência (Case, Kurland, & Goldeberg, 1982). A memória de
trabalho na prática musical tem a função de separar as informações relevantes
provenientes da memória ecóica (Snyder, 2011). Entende-se como memória ecóica, o
processo no qual, após as frequências sonoras provenientes do ambiente serem
captadas pelo ouvido e transformadas em impulso nervoso, elas são categorizadas
em eventos. Gerald Edelman (1989, 1992) chama este processo de categorização
perceptual. A memória de trabalho possui um papel importante na aprendizagem
durante os anos escolares. Limitações em sua capacidade podem resultar em
dificuldades de aprendizado (Ribeiro & Santos, 2006). Portanto, a avaliação dos
componentes da memória de trabalho pode fornecer entendimentos cruciais sobre
problemas na prática musical. A partir dos estudos feito por Fonseca (2011), nos quais
analisou a amplitude de memória de trabalho para sequência de diferentes timbres e
os resultados que foram obtidos, percebeu-se que novas investigações precisariam
ser realizadas e ampliadas para que se pudesse, cada vez mais, tomar conhecimento
sobre as peculiaridades da memória musical em suas diferentes perspectivas. Desse
modo, a ideia central deste projeto é contribuir para ampliar o número de testes para
a verificação da amplitude de memória de trabalho (working memory) para itens
musicais em suas diferentes propriedades e suas relações com a leitura musical à
primeira vista. Tem sido realizada réplicas e adaptações de reconhecidos testes de
memória e habilidades musicais como o “Tonal Memory Test” de C. Seashore (1960),
o “Musical Memory Test” de R. M. Drake (1957) e “Gordon’s Musical Aptitude Profile”
de E. Gordon (1965), para contrapor os resultados e obter tanto dados relativos à
realidade no contexto brasileiro, como o desenvolvimento de estudos e pesquisas na
área.

timbre comum e ainda transformar o seu som em uma infinidade de timbres. A busca
por novos sons tem feito com que compositores procurem escrever para instrumentos
não comuns a música de concerto, além de experimentar novas possibilidades
técnicas do instrumento (técnicas estendidas). Juntamente ao crescimento do uso de
técnicas estendidas, a interação entre o computador e o artista também nos levou a
um outro patamar de possibilidades de criação e execução musical. Dessa forma
sentimos a necessidade da geração de material que trouxesse conteúdos sólidos
como catálogos, artigos e partituras que abordassem esse campo da música
contemporânea. No primeiro contato, o orientador apresentou o instrumento que foi
escolhido para trabalharmos, logo houve uma pesquisa sobre o instrumento, no caso
o bouzouki: - Pesquisamos o máximo de informações técnicas do instrumento; Tivemos acesso a composições através de áudios, vídeos e partituras, tanto do
repertório tradicional como de música contemporânea; - Tivemos contato direto com o
instrumento e com o intérprete que nos tirou todas as dúvidas possíveis;Logo em
seguida o professor orientador fez o pedido de uma composição musical com
intervenção do computador, que poderia ser tanto através de um áudio pré-gravado
(Tape), como também através da utilização de um programa que realizasse
intervenção em tempo real, como por exemplo o PD (Pure Data). No meu caso utilizei
a primeira opção, através do FL studio (Fruit Loops Studio) produzi uma faixa de
áudio para ser executada juntamente a performance do intérprete. Durante todo o
processo composicional tivemos, nos encontros semanais, o acompanhamento do
intérprete com o instrumento sempre disponível para experimentarmos a
possibilidade técnica de execução dos trechos já escritos. Dessa forma foi possível
uma relação cada vez mais próxima com o instrumento, o que me trouxe uma variada
gama de ideias referentes tanto a parte do bouzouki como para a produção do tape.
Nesse momento me veio a ideia de produzir a camada eletrônica a partir do som
natural do instrumento. - O intérprete disponibilizou um patch de samples apenas com
sons reais do bouzouki (no formato wave); - Utilizei o FL Studio para processar esses
áudios do bouzouki. Em meio a todo esse processo de criação do som, me vieram os
desafios em relação a notação na partitura, sobretudo sobre técnicas estendidas.
Mais uma vez buscando partituras para o bouzouki vimos que algumas técnicas já
tinham notação, porém algumas outras tivemos o desafio de procurar a melhor forma
de anotá-las na partitura. Após essa etapa composicional ser concluída, o intérprete
passou a realizar os ensaios também com o computador que ocorreram no
laboratório GenosLab (laboratório de computação em música, localizado na Escola de
Música da UFBA) além de um outro estúdio. Como resultado final temos a criação de
um blog chamado “fermataweb” (https://fermataweb. wordpress. com/), onde todo o
material gerado durante a pesquisa foi publicado e está disponível para ser usado
como ferramenta de pesquisa e/ou ensino. Lá podemos encontrar as partituras e
áudios das peças, catálogo com técnicas estendidas para bouzouki com exemplos de
notação e áudio, além de uma breve explicação teórica sobre música interativa, sobre
o processo composicional de cada uma das peças, estratégias de interpretação e
informações técnicas e históricas sobre o bouzouki.

Palavras-chaves: Música, Memória, Cognição
AUXÍLIO CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ENSINO DE MÚSICA INTERATIVA
E TÉCNICAS ESTENDIDAS A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO MUSICAL
Autor(es): Vítor Silva Rios
Resumo: Atualmente é possível utilizar computadores na música, que realizam
análise de dados, transformação/simulação acústica e síntese sonora, gerando sons
de grande complexidade. Estas possibilidades permitem um enorme campo de
controle interativo em tempo real, proporcionando uma comunicação direta e
instantânea entre o artista e softwares (por exemplo, o PureData). A interação
artística com o computador e a técnica estendida no instrumento tem sido
evidenciados como uma parte essencial na interpretação e execução musical
contemporânea, mas ainda assim se apresenta como um espaço sempre gerador de
novos desafios e resoluções de problemas por parte do intérprete musical. As
possibilidades de interação em tempo real ou com materiais pré-gravados, bem como
a variedade de softwares e os seus próprios potenciais e a falta de material específico
sobre a prática do Bouzouki (particularidades do instrumento, potencialidades na
técnica estendida e a notação) na música contemporânea, revelam ser um desafio
não só para a prática da composição, mas como também para a prática da
interpretação e execução musical. O principal objetivo dessa pesquisa, que é elaborar
ferramentas para o ensino de composição musical e instrumento/performance, foi
orientado através de atividades em laboratório que envolveram experimentações em
grupo com a finalidade de levantar dados sobre técnicas estendidas no Bouzouki,
criar estratégias para a interpretação das obras (colaborando na solução de
problemas técnicos, por exemplo), elaborar um material didático sobre música
interativa e técnicas estendidas (com gravação de excertos didáticos) e, finalmente,
estrear e gravar as obras compostas no decorrer deste trabalho. Por isso a forma que
a pesquisa foi realizada até então, valorizando o percorrer e os processos da
criação-execução e a comunicação entre compositor e intéprete, se mostrou
essencial para o sucesso e continuidade do presente trabalho. Esse projeto propõe
uma articulação entre a composição e criação de ferramentas no computador
(PureData, Virtual ANS) a partir das relações entre intérprete e computador, além de
oferecer um campo rico em possibilidades expressivas através do uso de técnicas
estendidas em um instrumento específico (Bouzouki) na música contemporânea.

Palavras-chaves: música interativa, ensino de composição musical, instrumentação
AUXÍLIO CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ENSINO DE MÚSICA INTERATIVA
E TÉCNICAS ESTENDIDAS EM COMPOSIÇÃO MUSICAL E INSTRUMENTAÇÃO 2
Autor(es): George Cristian Vilela Pereira, Guilherme Bertissolo
Resumo: O plano de trabalho “Auxílio-criação de ferramentas para ensino de música
interativa e técnicas estendidas em composição musical e instrumentação 2” tem o
intuito de trabalhar a criação, a catalogação e a pesquisa em torno das técnicas
estendidas para um determinado instrumento musical, e explorar suas possibilidades
de execução no âmbito da música interativa, com uso de meios eletrônicos e recursos
computacionais de criação e difusão sonora. A partir das criações composicionais
desenvolvidas pelo nosso grupo, apresentadas e gravadas em concerto, o nosso foco
de trabalho foi o de levantar os dados sobre as estratégias concebidas e catalogá-los
para apresentar seus resultados à comunidade acadêmica sob a forma de um
material didático. Os principais resultados da pesquisa foram uma composição
musical, um concerto, a gravação da obra estreada, as apresentações em eventos, e
as ferramentas oriundas da pesquisa. A partitura gráfica da peça “Visões Sonoras
sobre Quatro Símbolos de Eternidade” foi o principal resultado artístico de meu
período como bolsista. Outro resultado foi a apresentação do concerto Gigito², com
Vítor Rios como solista executando peças de Paulo Rios Filho, Guilherme Bertissolo,
Vinícius Amaro e George Cristian Vilela Pereira, no dia 18 de novembro de 2015, no
Teatro do ICBA. A estreia de “Visões Sonoras sobre Quatro Símbolos de Eternidade”
ocorreu nesta ocasião, como também sua gravação (disponível aqui:
https://soundcloud. com/georgechristian/visoes-sonoras). A pesquisa foi também
apresentada no Congresso em comemoração aos 70 anos da Universidade Federal
da Bahia, e no Congresso da ANPPOM, em Belo Horizonte. O mais novo resultado do
nosso projeto está no site FERMATA (Ferramentas para o ensino de composição e
instrumentação), onde também se encontram as composições e gravações das obras
da pesquisa, as ferramentas oriundas dos processos investigados, explanações em
torno da história do bouzouki (instrumento que participou da pesquisa), suas técnicas
estendidas e as possibilidades de interação eletrônica: https://fermataweb. wordpress.
com/.

Palavras-chaves: música interativa, técnicas estendidas, ensino musical
AUXÍLIO CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ENSINO DE MÚSICA INTERATIVA
E TÉCNICAS ESTENDIDAS EM COMPOSIÇÃO MUSICAL E INSTRUMENTAÇÃO 1
Autor(es): Igor Galindo Silva

Palavras-chaves: Ferramentas para ensino, Técnicas Estendidas, Música interativa
Resumo: Sabemos hoje da infinita expansão da capacidade técnica de produzirmos
música, sobretudo através do emprego do computador e das técnicas estendidas, é
possível por exemplo, romper os limites técnicos de execução de um determinado
instrumento, bem como é possível fazê-lo soar de forma bastante diferente ao seu
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ARTES - TEATRO
Autor(es): Jackson Santos Trindade, André Chetto Lima, Angela Elisabeth Luhning
A COMICIDADE NO PROCESSO DA CRIAÇÃO TEATRAL
Resumo: A constatação da desproporcionalidade entre o número crescente de
doutores e o baixo crescimento do número de projetos de iniciação científica e
pesquisa em geral na Escola de Música, fomentou a necessidade de investigação
quanto a percepção dos docentes e discentes da Escola de Música da UFBA acerca
da atividade de pesquisa na unidade de ensino. Nesta comunicação apresentamos
caminhos e descobertas da execução do plano de trabalho “PAPEL de PESQUISA E
EXTENSÃO NA PERCEPÇÃO D@S ALUN@S de GRADUAÇÃO DA EMUS/UFBA”,
colocado em prática entre julho de 2015 e julho de 2016. Em termos de metodologia,
empreendeu-se a leitura e discussão de bibliografia sobre "pesquisa", aplicação de
setenta questionários impressos e em versão eletrônica, transcrição e análise de
respostas, apresentação oral e confecção de cartazes para divulgação da pesquisa,
entrevistas individuais e apresentação de resultados prévios em rodas de conversa.
Cabe ressaltar que as perguntas do questionário eram formadas tanto por questões
abertas quanto por questões fechadas, de forma equilibrada, a fim de entender as
visões, percepções e práticas dos discentes da graduação em relação á pesquisa. As
descobertas a que se chegou indicam que há muitos motivos para justificar a
constatação de que a atividade de pesquisa é pouco expressiva no ambiente da
Escola de Música da UFBA. de modo pontual, citamos a desinformação dos alunos
quanto à existência de programas institucionais de apoio à pesquisa e dos projetos
implementados, a não visualização da figura do professor como pesquisador e a falta
do estímulo dos professores para que os alunos façam pesquisa para além dos
trabalhos a escolares, a dissociação entre prática musical e a pesquisa, o tímido
diálogo entre pesquisadores (professores e alunos) e a comunidade da Emus. Em
contrapartida ao que sinalizamos quanto à forma como o aluno percebe a pesquisa
no ambiente da Escola de Música, apresentamos também nossas descobertas
quanto à percepção que o estudante tem de pesquisa na sua rotina fora da
universidade. Este trabalho, portanto, junto às informações levantadas por outro
colega quanto ao que pensam professores e alunos da pós-graduação, se constitui
como um apanhado dos elementos do cotidiano da Emus que são favoráveis ou
desfavoráveis a uma cultura de pesquisa, bem como estimula o repensar de posturas
pertinentes a uma demanda tão definidora na formação que a universidade pública
deve oferecer: a pesquisa.

Autor(es): Nilson Borges da Rocha Júnior, Célida Salume Mendonça
Resumo: Nesta apresentação, irei falar sobre uma pesquisa que desenvolvi na UFBA
enquanto bolsista FAPESB e integrante do PIBIC, pelo grupo CÉLULA (orientado pela
professora Célida Salume). Entre julho de 2015 e julho de 2016, investiguei o tema: A
comicidade no processo de criação teatral. Esta fora uma pesquisa teórico-prática
onde li e fichei os livros: ‘O Riso - Ensaio sobre o significado do cômico’, de Bergson
e ‘O ator risível - procedimentos para as cenas cômicas’, de Fernando Lira Ximenes.
Para a parte prática, pude aplicar um pouco das leis aqui discutidas num curso de
teatro para iniciantes na ‘Quatro Produções’ e num seminário apresentado para
estudantes de licenciatura em teatro da UFBA. Como a minha pesquisa anterior (julho
de 2014 a julho de 2015) fora sobre o Teatro do Oprimido, é coerente que ao pensar
em comédia, eu também pense em desopressão. Busquei focar nas comédias de
situação, de palavras e de caráter ou personagem. No primeiro livro, foram resumidos
três artigos sobre o riso (ou seja, sobre o riso especialmente provocado pelo cômico),
tendo por objeto determinar acerca das principais categorias do cômico, de agrupar o
maior número possível de fatos e deles destacar as respectivas leis. Num certo
sentido, a fórmula existe; simplesmente não se desenvolve duma maneira regular. Ou
seja, a dedução faz-se em alguns dos efeitos dominantes e cada um destes aparece
como modelo em volta do qual se disponham em círculo novos efeitos que se lhes
assemelhem. Estes últimos não se deduzirão da fórmula, mas são cômicos pelo
parentesco com aqueles donde se deduzem. Já no segundo livro, Fernando Lira vai
se basear nessas leis cômicas e criar uma metodologia para a criação de cenas
risíveis. Então, ele sistematiza mecanismos, procedimentos e formas a fim de buscar
deflagrar o riso e acreditando que nem sempre os seus efeitos são satisfatoriamente
realizados e, por isso, a importância do público enquanto termômetro para essas
cenas cômicas. Finalizando, essa apresentação falará um pouco sobre essa pesquisa
teórico-bibliográfica e de como se deu a aplicação de algumas das leis cômicas tanto
no curso teatral como no seminário para estudantes da UFBA.
Palavras-chaves: teatro/educação, teatro do oprimido, comédia

Palavras-chaves: CONCEITO PESQUISA, DISCENTES, ESCOLA de MÚSICA DA
UFBA

ANÁLISE DE OFICINAS PARA A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO ATRAVÉS DE
JOGOS TEATRAIS

PAPEL DE PESQUISA E EXTENSÃO NA PERCEPÇÃO DOS DOCENTES DA
EMUS/ UFBA

Autor(es): Júlia Barbosa, Gláucio Machado Santos
Resumo: O presente relatório visa analisar o trabalho do doutorando, Elísio Melo, a
cerca da educação para o trânsito utilizando do objetivo lúdico, grupal, cúmplice e
harmônico dos jogos teatrais para promover o exercício da cidadania e respeito no
comportamento social no trânsito. O primeiro corpus teórico a ser lido e estudado foi o
livro “Improvisação para o teatro” de Viola Spolin. Tal livro apresenta um sistema
dividido em três partes: a primeira explora teorias e fundamentos para ensinar e dirigir
teatro; a segunda apresenta esquemas de exercícios (modos de realiza-los e quais
pontos são os pontos analisados em cada jogo) e a terceira parte aborda sobre a
criança no teatro e a direção de peça formal em teatro amador. Desta forma, Spolin
detalha e fundamenta em seu livro, procedimentos para oficinas de trabalho,
introduzindo aspectos de composição física, sugestões de dinâmicas de grupo, além
de abordar experiências criativas e suas etapas, procedimentos e resultados,
orientando de forma clara o que se esperar de um exercício, o como e o porquê de
fazê-lo. O segundo corpus teórico foi o esboço do capítulo “O percurso na vida
acadêmica e profissional: Comportamento Humano, Educação para o Trânsito, Jogos
e reflexão sobre a Oficina de Teatro” da tese de doutorado do Elísio Melo,
acompanhado pela presente bolsista. Neste esboço, além de descrever sua trajetória
acadêmica, Elísio analisa dados do trânsito relacionando os acidentes, infrações e
modos de transitar a comportamentos humanos, ressaltando assim, a importância da
educação para o trânsito. A partir dessa realidade, é proposto o uso de jogos teatrais
como instrumento pedagógico com a finalidade de facilitar o convívio social e
aumentar a segurança viária. É necessária uma intervenção que propicie segurança
coletiva, visando decisão do múltiplo, onde os comportamentos imprudentes,
perigosos e de risco devem ser trabalhados através da educação. Os jogos teatrais,
por seu caráter lúdico, tornam a caminhada para o aprendizado, o reconhecimento e
o conhecimento mais divertidos, desenvolvendo técnicas e habilidades pessoais,
além de provocar desejo por solucionar, em coletivo ou individualmente, novas
situações-problema. Tais conhecimentos adquiridos são transportados para a vida
diária aperfeiçoando a experiência social do "indivíduo-jogador".

Autor(es): André Chetto Lima, Jackson Santos Trindade, Angela Elisabeth Luhning
Resumo: O projeto desenvolvido visou analisar a percepção dos professores e
alunos de pós-graduação sobre conceitos e atividades de pesquisa e extensão na
EMUS. Esta proposta de trabalho foi motivada pela constatação da
desproporcionalidade do número de projetos de pesquisa em relação à constante
ampliação do quadro de docentes qualificados da mesma escola ocorrido nos últimos
anos. As etapas do projeto compreenderam: estudo bibliográfico sobre o assunto,
elaboração de material (roteiros de questionários e entrevistas etc., ressaltando que
os questionários foram aplicados pessoalmente e através da web), realização de
rodas de conversas e de entrevistas aprofundadas, análises e interpretação das
respostas, elaboração de relatórios, apresentações e divulgação dos resultados.
Diversas questões foram levantadas e investigadas a fim de entender o panorama
atual da EMUS na prática da pesquisa. Através dos questionários (com perguntas
fechadas e abertas) e demais procedimentos, foi possível coletar as opiniões de
professores e alunos de pós-graduação: contamos com a participação de 12
professores (23% do total em atividade) e 22 alunos de pós-graduação
(aproximadamente 22% do total). Os resultados encontrados mostraram alguns
pontos críticos principais em relação à prática da pesquisa na EMUS, tais como: a
percepção ainda limitada por boa parte dos participantes em relação à abrangência e
aplicabilidade da pesquisa na Universidade; baixo interesse dos professores em
projetos de iniciação científica; desconhecimento altíssimo entre docentes e discentes
em relação às pesquisas desenvolvidas no âmbito da EMUS, incluindo um elevado
desconhecimento em relação aos grupos de pesquisas da EMUS e seus projetos;
baixa divulgação das pesquisas desenvolvidas na EMUS tanto no meio acadêmico
como fora dele, inclusive na falta de diálogo com os meios de comunicação; baixa
aplicabilidade das pesquisas na Sociedade, dentre outros. Alguns docentes
mostraram resistência à participação na pesquisa, no entanto o projeto ampliou a
reflexão sobre o tema pesquisa dentro da EMUS e o seu papel como extensão
Universitária, causando uma movimentação no âmbito da escola, despertando o
senso crítico dos docentes e discentes, provocando discussões sobre o tema e
ampliando a visão dos participantes, inclusive motivando um grupo de docentes a
organizar seminários internos para divulgação dos projetos PIBIC e seus resultados,
causando uma maior consciência dos participantes sobre a importância da
contribuição entre professores e alunos para o aumento da prática da pesquisa na
escola. Por fim, o projeto permitiu estabelecer linhas de pensamento sobre a
aplicabilidade e diálogos das pesquisas na EMUS que abrem um horizonte de
possibilidades para a melhoria do processo de pesquisa.

Palavras-chaves: Trânsito, Educação, Jogos
CRIAÇÃO CÊNICA E DRAMATURGIA DA MEMÓRIA: MONTAGEM DO PRIMEIRO
ESPETÁCULO SOBRE A NOÇÃO DE GÊNERO - FASE III
Autor(es): Antonia Pereira Bezerra, Wallas Moreira Ramos
Resumo: Estudo analítico acerca da montagem-instalação/performance, intitulada X
ou Y? Algumas Questões Sobre Gênero que ficou em cartaz nos meses de novembro
e dezembro de 2015 no Palacete das Artes - Museu Rodin - Salvador-BA. Com
Direção de Antonia Pereira (Orientadora da pesquisa) e Codireção de Thiago
Carvalho - X ou Y? foi o primeiro espetáculo de uma trilogia sobre gênero e

Palavras-chaves: Escola de música da UFBA (EMUS), pesquisa, docentes
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identidade, tendo como material de base uma dramaturgia da memória - dramaturgia
construída a partir de histórias de vida dos atores envolvidos no processo
colaborativo, dramatúrgico e cênico. X ou Y? configurou a terceira fase da pesquisa:
Dramaturgismo, Dramaturgia e Memória e discutiu as noções de gênero e identidade
a partir de princípios de trabalho como a collage, a montagem e a interrupção da ação
&#8208; epicidade e narratividade, apresentando-se de maneira fragmentada ao
público, com cenas surgindo/eclodindo em vários espaços/salas do Palacete das
Artes. A montagem/instalação/performance contava com intervenções de vídeo,
coreografias, músicas ao vivo e narrativas textuais dos atores/performers. Norteada
por um roteiro de ações que, na perspectiva de uma cena teatral expandida, discutia
questões de gênero, apresentando cenas sobre a condição da mulher trans, do
homem trans, da violência contra o feminino, a afirmação da sexualidade e desejo na
adolescência, transtornos de gênero na infância, travestimento e performance drag
etc. Como resultado prático da pesquisa que corresponde à primeira parte de uma
trilogia sobre gênero e identidade, X ou Y? Algumas Questões Sobre Gênero,
servindo&#8208;se de códigos do teatro performativo, união de diferentes linguagens
como música, dança, teatro, audiovisual e literatura poética, propõe por meio do que
nomeamos uma instalação/performance, evidenciar que: Quando o status construído
do gênero é teorizado como radicalmente independente do sexo, o próprio gênero se
torna um artifício flutuante, com a consequência de que homem e masculino podem,
com igual facilidade, significar tanto um corpo feminino como um masculino, e mulher
e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino (BUTLER, 2003, p. 28).

surgem como úteis para a sua viabilização? A pesquisa busca deter-se sobre a lógica
interna de construção improvisacional a partir deste ponto das transições, buscando
saber os elementos que tendem a se impor em meio ao jogo improvisacional,
contribuindo para o surgimento de uma poética. A exploração faz com que o
pesquisador possa reconhecer os sistemas corporais, para esta pesquisa foram
eleitos os sistemas BNP´s e Reflexos/RRRs, no seu próprio corpo em busca do
aumento da percepção e entendimento do movimento. A forma de pensar a dança
passa muitas vezes pelo entendimento do enquadramento do movimento em uma
técnica, ou seja, reproduzir um modelo estabelecido que é muitas vezes inorgânico.
Com isso se pensa em uma nova forma de entender o processo de construção de
uma célula compositiva, sem limitar a criação a uma forma, pois não se busca um
adestramento do dançarino em técnicas, o que prevalece são as variedades de
movimentos que cada um possui alcançadas através da prática da educação
somática BMC®. O repensar o movimento, faz repensar os modos de dançar, pois é o
dançarino que busca sua dança através do sistemas BMC e práticas corporais. Uma
serie de possibilidades de gerar movimento a partir disso surgem. Com a prática do
movimento a criação é potencializada corporalmente ressaltando as habilidades do
pesquisador, com isso a busca por uma composição artística ganha autenticidade. Os
sistemas corporais eleitos são, portanto, provocações para estimular o pesquisador a
criar células de movimentos a partir da improvisação e entender como se dão as
transições eficientes orgânicas na construção de uma performance. Com isso
questões são trazidas: como compor transições eficientes, como os princípios
evolutivos de movimentos ajudam a mobilizar essas transições criativamente e como
gerar um fluxo poético através da desestabilização das células, pensando na
transição como algo instável.

Palavras-chaves: Gênero, Identidade, Memória
IMPACTOS DE UMA AÇÃO TEATRAL DE INTERVENÇÃO NA RUA COM
DEFICIENTES VISUAIS

Palavras-chaves: Somática BMC, Performance, Improvisação

Autor(es): Dadiele Lima Cardoso, Gláucio Machado Santos

LUDICIDADE E CENA: CRIAÇÃO DE UM BONECO PARA TEATRO DE
ANIMAÇÃO VISANDO ATUAÇÕES CÊNICAS NO PALCO E NA SALA DE AULA

Resumo: O presente relatório reflete sobre as ações das pesquisas sobre as
atividades de produção do espetáculo Cidade Cega e os impactos que foram
revelados a partir do espetáculo. Examina-se as dificuldades de um produtor de um
espetáculo de intervenção urbana, análise de dados de uma intervenção urbana, e
sua tensão com o espaço urbano. E principalmente perceber a especificidade do
trabalho artístico com deficientes visuais. A pesquisa efetiva-se através de estudos de
textos relacionados ao processo de produção e intervenção urbana. Criando relação
com a experiência vivida na prática e a reflexão/análise do corpus teórico. Resultando
em produções textuais que discutam e reflitam esta prática, que tem como foco a
determinação de uma relação de uma produção de uma encenação performativa com
pessoas com deficiência visual, buscando sempre descrever este espaço urbano de
forma sensível com o cidadão. A pesquisa se fez a partir da reflexão e analise dos
impactos de uma intervenção de rua com deficientes visuais, observando o papel do
produtor de um modo geral, em planejamento, organização, controle, mas sobretudo
o cuidado com a especificidade do elenco que é composto por deficientes visuais. A
pesquisa pretendeu contribuir para pesquisa de Doutorado, PPGAC-UFBA, do
estudante Carlos Alberto Ferreira da Silva, intitulada “Encenador/performer, o poeta
da encenação urbana: a busca de uma abordagem teórico-prática para reterritorializar
o espaço urbano a partir das experiências dos deficientes visuais”. O espetáculo
Cidade Cega, é ousado quando propõe que atores cegos conduzam videntes
(pessoas que enxergam) vendado por ruas do centro da cidade. O espetáculo
chamou a atenção da cena artística da cidade de Salvador por mesclar gêneros do
Teatro de rua e Performance artística. Assim torna-se importante pensar nos impactos
e implicações de uma ação como essa. Esta pesquisa foi de suma importância para
entender na prática e na teoria o quanto a questão de produção é crucial, neste caso,
para um trabalho artístico. Amparado pela teoria este trabalho ordenado e eficiente de
produção pode trazer novas ações e impactos diferentes.

Autor(es): Sonia Lucia Rangel, Flora Santana Rocha Sales
Resumo: Este plano de trabalho trata de uma pesquisa de caráter prático-teórica,
efetivada junto ao grupo de teatro Os Imaginários, que visou à experimentação de
materiais mais acessíveis e recicláveis em laboratórios de criação cênica para
concepção e construção de bonecos multiarticulados, para improvisar com narrativas
poéticas, instaurando a relação palco-plateia com atores e estratégias do Teatro de
Animação, em mostras cênicas e em sala de aula, exercitando a pedagogia teatral,
podendo estes bonecos ser animados por um ou mais atores-animadores. Este
estudo iniciou-se com o compartilhamento de desejos e interesses dos
pesquisadores, junto ao grupo “Os Imaginários”, abrigado pela Escola de Teatro e
pelo Núcleo de Plástica e Cena, sob a coordenação e orientação da Professora
Doutora Sonia Lucia Rangel. Meu plano de trabalho, que, inicialmente, era voltado
para a construção de apenas um boneco, em verdade, pelo processo da pesquisa
passou a tratar da concepção e construção de quatro bonecos multiarticulados a
serem utilizados no palco e na sala de aula. A partir da primeira exposição das
motivações, fomos acolhidos e buscou-se uma integração dentro do processo
colaborativo do grupo, para tomar diversas referências poéticas que abarcassem
nossas inquietações. Sob a orientação da professora, foram realizados então os
laboratórios de criação (I, II e III), nos quais o grupo leu e discutiu referências poéticas
e técnicas, desenvolveu estudos e esboços de ideias, experimentou algumas
estratégias do teatro de formas animadas (com luz e sombra, com jornal) e produziu
imagens e textos. Para os processos criativos, foram considerados contos e ensaios,
tomando-se como referência as reflexões de Sonia Rangel (2015) presentes no livro
“Trajeto Criativo”. E para o campo do teatro de Animação, contamos com textos do
professor Nini Beltrame. Além de outras referências que, discutidas em grupo,
acabaram por inspirar a definição do nosso tema gerador para a encenação: A
Cidade. Neste trajeto nos debruçamos sobre o universo poético de Calvino, em
especial a obra “Marcovaldo ou As Estações na Cidade” (1994), que nos provocou
questionamentos sobre o sistema capitalista, industrial e urbano no qual estamos
inseridos, pois Calvino extrai com humor o que há de natureza e beleza nesse
cenário cotidiano. O desejo de explorar este tema e suas interfaces no cotidiano levou
a novas percepções e ao despertar para um olhar sobre “o belo e o feio”, o que
provocou uma reflexão a respeito de dicotomias, como por exemplo, cidade versus
campo, visível/invisível, estas estimularam a produção de poemas, relatos,
experimentos cênicos, e imagens acerca das “oposições”, suas ambivalências,
reversões e/ ou suas transformações. Além do conto “A Marmita” (conto selecionado
do livro já citado, de Ítalo Calvino) também foi importante a narrativa do mito indígena
“O buraco no céu”, sugerido pela orientadora, ambos provocaram no grupo reflexões
acerca da cidade, da natureza, da construção de mundo e sociedade. Nesse sentido,
tendo a “Cidade” como pano de fundo e espaço cênico, diálogos e cenas em duplas
foram criados, reforçando a ideia de duplicidade, pois o conto de Calvino “A Marmita”
e o mito indígena também trazem duplas de personagens. Sendo assim, meu plano
inicial foi alterado para a construção de quatro bonecos e não somente um. Ainda,
refletindo o tema “Cidade”, os bonecos foram construídos a partir de embalagens
(recicláveis), canos, madeira, parafusos, isopor, papel, entre outros materiais. A
preparação corporal, desenvolvida a partir do plano de trabalho da colega de
pesquisa Agnes, serviu como base para as improvisações com e sem os bonecos.
Para o trabalho de atriz-animadora também tomamos como referência textos do
professor Nini Beltrame, que auxiliaram no entendimento desta técnica.

Palavras-chaves: Impactos, Deficiência visual, Intervenção Urbana
MODOS DE COMPOSIÇÃO ARTÍSTICA EM IMPROVISAÇÃO COM CÉLULAS A
PARTIR DE BMC®
Autor(es): Romeran Gonçalves Ribeiro, Lela (Clélia) Pereira Queiroz
Resumo: O objetivo da pesquisa é relacionar o campo da improvisação com o campo
da construção de “células” de movimentos corporais com o corpo a partir da Somática
BMC Body-Mind Centering®, por meio de improvisação cênica em performance em
Dança. O mapeamento teórico realizado envolve práticas artísticas improvisacionais,
buscando intersecções teóricas entre o BMC e propostas de outros movimentos da
arte contemporânea. O campo desse PIBIC é transdisciplinar. Então é questionado
como se dá o casamento entre improvisação estrito senso e células de movimento
corporais construídas com significações poéticas evidenciando o que está envolvido
neste trânsito. A partir da improvisação sistemática no processo em rede e de
construção das células de movimento, pergunta-se: como se dão as transições entre
elas? A operação de trânsito entre um roteiro formatado e um roteiro criado em rede
instantânea é o problema a ser detalhado. BMC® abriga exploração de princípios por
corporalização (embodiment) e improvisação no amplo escopo sensório-motor.
Dentro do seu campo de desenvolvimento do movimento, quais compõem aspectos
chave que proporcionam transições eficientes? Como o conhecimento dos princípios
evolutivos de movimentos ajuda a mobilizar essas transições? Vendo a transição
como lugar/não lugar de fricção/pontuação dentro da composição, que formata um
roteiro por improvisação que é caracterizado pela criação em rede, quais conceitos

Palavras-chaves: Teatro de Formas Animadas, Teatro de Animação, Teatro de
Bonecos
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PROCESSO DE CRIAÇÃO COLETIVA E ATUAÇÃO CÊNICA SOBRE AS NOÇÕES
DE GÊNERO E IDENTIDADE - FASE III

OS DEBATES TEATRAIS DA ESCUELA DE ESPECTADORES EM BUENOS AIRES
E PORTO ALEGRE - EM TRASIÇÃO PARA - ESPECTADORES, TEATRO E
TECNOLOGIAS NO EGITO ANTIGO

Autor(es): Antonia Pereira Bezerra, José Ricardo Alves de Andrade
Autor(es): Juliana Reis, Gláucio Machado Santos
Resumo: O presente projeto trabalhou a cena teatral numa perspectiva teórica e
pratica, envolvendo uma equipe formada por professores, alunos da graduação e
pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal da Bahia (UFBA), artistas
profissionais e pesquisadores das artes visuais, do teatro, da música e da
“performance”. Fundamentado nas noções de memória, dramaturgia, dramaturgismo
e história de vida, o ensejo primeiro desta investigação consistiu na instauração de
uma prática de criação colaborativa em suas dimensões dramatúrgica e cênica, a
partir de memórias individuais referentes às questões de “gênero” e “identidade”.
Nessa perspectiva foi realizado uma coleta de dados, investigação prática com os
sujeitos que participaram da encenação/instalação/performance intitulada X ou Y?
Algumas Questões sobre gênero. Também foram desenvolvidas oficinas de criação e
posteriormente de dramaturgismo: construção de texto e agrupamento de ações
sobre as grandes questões de gênero identidade e poder. Foi efetuada uma revisão e
coleta de material bibliográfico e iconográfico acerca das noções gênero e identidade,
chegando na Fase III do projeto, ano 2015/ 2016 - com a montagem e apresentação
do espetáculo/ performance/ instalação X ou Y? - primeiro produto prático da
pesquisa, que teve direção de Antonia Pereira - orientadora, com assistência de
direção de Thiago Carvalho. X ou Y? teve participação dos estudantes de Iniciação
Científica, bolsistas PIBIC e voluntários, profissionais das artes cênicas convidados
da Cia Estupor de Teatro (Companhia da Orientadora Antonia Pereira), além das
musicistas e Dra. Layla Rosa da EMUS/UFBA e sua orientanda Neila Kadhi, do
Bacharelado Interdisciplinar - IAHC/UFBA. O referido espetáculo ficou em cartaz no
período de 21 de novembro a 13 de dezembro de 2015, com apresentações gratuitas
aos sábados e domingos, às 18 horas, no Museu Rodin - Palacete das Artes, bairro
da Graça, na cidade de Salvador, Bahia. Nesta fase III, dissecou-se os conceitos de
gênero e identidade, a partir dos seminários ministrados pela orientadora Antonia
Pereira e ancorados na obra, “Problemas de Gênero: feminismo e subversão da
identidade”, da filósofa pós-estruturalista estadunidense, Judith Butler. Nesta obra, a
autora discute as questões de gênero através da análise do pensamento de vários
filósofos e psicanalistas, como Michel Foucault, Jacques Derrida, Sigmund Freud,
Simone de Beauvoir e Jacques Lacan, dentre outros. Em “Problemas de Gênero”...
Butler questiona “se “haverá ‘um’ gênero que as pessoas possuem, conforme se diz,
ou é o gênero um atributo essencial do que se diz que a pessoa é, como implica a
pergunta qual o seu gênero”?. A autora reflete, ainda, sobre o status do gênero como
radicalmente independente do sexo, a exemplo das performances e discursos
transexuais”. Para o exame das noções de Identidade a obra que subsidiou as
discussões e seminários foi a do sociólogo e teórico cultural jamaicano Stuart Hall: “A
Identidade Cultural na Pós-Modernidade”, onde o autor diagnostica uma
fragmentação e instabilidade das identidades culturais/sociais, que durante muito
tempo serviram de pilares para estruturas e comportamentos sociais. Adicionalmente
às apresentações do referido espetáculo, foram realizados encontros, reuniões de
produção e seminários teóricos, a fim de subsidiar a primeira montagem e o inicio do
processo de construção do segundo espetáculo da trilogia, referente às questões de
gênero e identidade.

Resumo: Este estudo é a continuação de um ano de trabalho com a tutora Olívia
Camboim Romano em sua pesquisa de doutorado “ESCOLA de ESPECTADORES”
EM BUENOS AIRES (EEBA) E PORTO ALEGRE (EEPOA): FORMAÇÃO,
CONTRIBUIÇÕES E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS”. Inicialmente a
pesquisa debruçou-se em compreender a dinâmica das aulas oferecidas pelas
Escolas de Espectadores de Porto Alegre e Buenos Aires e suas ações pedagógicas
quanto ao trabalho de “mediação teatral” para a formação de espectadores. Trabalho
este que reflete diretamente na vida ativa da comunidade local, tanto de Buenos Aires
quanto de Porto Alegre, com relação ao vínculo simbiótico que o Teatro estabelece
em cada cidade. Em decorrência de um profundo interesse em compreender os
estudos pós-doutorais do orientador Gláucio Machado Santos, através do contato
com outras atividades de pesquisas orientadas pelo orientador no âmbito das
reuniões do Grupo de Pesquisa Sobre a Encenação Contemporânea (G-PEC),
estabeleceu-se um vínculo com sua pesquisa “TECNOLOGIAS DA CENA NO EGITO
ANTIGO” e os os caminhos primeiros desta iniciação científica tomaram rumos de
paralelismo entre as duas pesquisas: entre a “Escola de Espectadores” e as
“Tecnologias da Cena no Egito Antigo”. O contato com a pesquisa de Gláucio
Machado desencadeia em uma discussão acerca da possibilidade de referências do
teatro greco-romano terem sido influenciadas através do contato com encenadores e
artistas do Egito Antigo e as suas habilidades tecnológicas quanto ao uso da
espetacularização cênica. Fato este que despertou o interesse da bolsista tanto pelo
modo de encenação Egípcia em suas possíveis precursões do fazer teatral, como
também sobre a percepção e análise dos espectadores dentro desta civilização
Antiga. Todo o movimento provido da discussão em cima da pesquisa de
pós-doutorado de Gláucio Machado Santos foi desencadeante do interesse da
bolsista de se aproximar e usar como estudo as duas pesquisas. Desde então
ocorreu uma análise sobre princípios mágicos e imagéticos dentro da cena Egípcia, e
das construções/meios tecnológicos de um evento altamente espetacular.
Palavras-chaves: Tecnologias, Cena, Egito-Antigo
PRÉ-EXPRESSIVIDADE E AUTOBIOGRAFIA: PERCEBENDO O CORPO E A
SUBJETIVIDADE COMO MATERIALIDADES DO PROCESSO CRIATIVO
Autor(es): Fabrícia Dias da Silva, Célida Salume Mendonça
Resumo: Este trabalho investiga a experiência tecida na oficina “Pré-expressividade,
Autobiografia e Materialidades” idealizada e ministrada pela bolsista-pesquisadora
como uma das ações extensivas do PIBIC CELULA - Centro Lúdico Laboratorial de
Processos Criativos e articulada dentro da experiência de estágio do curso de
Licenciatura em Teatro da UFBA. A oficina foi desenvolvida entre março e maio desse
ano na Escola de Teatro, reunindo artistas e arte-educadores para vivenciar e refletir
uma proposta artístico-pedagógica que ressaltasse o corpo, a história pessoal e o
processo de criação como elementos potentes da aprendizagem do teatro. O
acontecimento da oficina estruturou-se em três momentos. Primeiramente,
dedicou-se o planejamento de conteúdos com leituras de textos, elaboração de
planos de aula e orientações pedagógicas. O segundo momento, condensou ações
de divulgação e mediação do público alvo do projeto, o que abarcou ações de
produção e a seleção dos participantes. O terceiro momento refere-se ao
desenvolvimento do processo formativo, que totalizou 30 horas e resultou na mostra
“Fragmentos de Nós: processo de experimentação aberto”, realizada no dia 23 de
maio na sala V da ETUFBA para um público convidado. A reflexão teórica da
pesquisa considera as noções de pré-expressividade discutidas por Eugenio Barba e
Renato Ferracini, de autobiografia amparada nas propostas de Maria Lucia Leal e
Beth Lopes, de materialidades a partir da exposição de Fayga Ostrower e
compreensões em torno de processo criativo vislumbrado por Cecília Almeida Salles;
a articulação destes conceitos possibilita discutir como elementos da corporeidade e
da narrativa de si assumem, por intencionalidade, um contexto de materialidade, ou
seja, são matéria prima para a criação cênica e juntos instauram um contexto de
aprendizagem que potencializam a autoexpressão e a subjetividade do participante,
visando estimular um estado de inteireza no ato de experimentar e refletir teatro;
objetivo central dessa pesquisa compartilhada entre educadores e fazedores da arte.

Palavras-chaves: Memória, Intervenção, Genero
O JOGO CÊNICO PARA ATORES-ANIMADORES
Autor(es): Sonia Lucia Rangel, Agnes Oliveira de Almeida
Resumo: O meu plano de trabalho possui caráter prático-teórico e visou pesquisar
exercícios e jogos mais adequados para estratégias com o teatro de animação, junto
ao grupo de teatro Os Imaginários. O trabalho corporal realizado a partir deste plano
está relacionado ao tema geral definido para a pesquisa cênica: o Cotidiano e a
Cidade. Pois, como habitantes de uma metrópole como Salvador, nossos corpos
também se relacionam e se adéquam a esse espaço. Nossas pesquisas sempre
permearam o que os olhares, sensações e demais sentidos percebiam deste lugar. O
corpo habita este espaço, entre o feio e o belo, entre o ônibus e o andar a pé,
percebendo, assim como Marcovaldo, (personagem central dos contos do livro
Marcovaldo ou As Estações na Cidade, do autor Ítalo Calvino), o que “ninguém vê”,
detalhes que muitas vezes passam despercebidos por muita gente, e que, para nós,
utilizando dessa sensibilidade, transformaram-se em material, motivação e inspiração
para cena. O olhar para o que nos rodeia e ao mesmo tempo trazer este olhar para o
trabalho corporal, sem nos automatizar, depreende do olhar inocente, ainda que
falemos de cotidiano. Propomos experimentar nas ações cênicas a relação do corpo
do ator/atriz com a animação de objetos ou o corpo transformado em cenário,
selecionando os jogos mais adequados para nossa proposta. A partir do material
pesquisado, exercitamos os jogos e exercícios, como preparação para a cena de
atores/atrizes-animadores/as do grupo, produzindo uma sequência sistematizada. O
trabalho corporal no grupo de teatro Os Imaginários, neste plano de trabalho, sempre
partiu do princípio de que o que é alcançado como consciência no corpo que vai para
a cena se reflete, também, em ampliação, e em vice-versa, no copo que está na vida.
Desta forma, o cotidiano aqui é de grande importância, além da conotação poética
que o termo possa nos trazer como tema.

Palavras-chaves: PRÉ-EXPRESSIVIDADE, AUTOBIOGRAFIA, MATERIALIDADES
BIOTECNOLOGIA
AVALIAÇÃO DA ANTIGENICIDADE DE PROTEÍNAS DE CORYNEBACTERIUM
PSEUDOTUBERCULOSIS EM MODELOS IN VITRO
Autor(es): Evelin Keila dos Santos Bomfim, Songeli Menezes Freire, Rogerio
Conceicao, Maria Isabel Schinoni, Samanta Queiroz Santos, Mariana Araújo Pereira,
Eula Neves, Zunara Victória Batista Santana, Silvania Cerqueira, Marcos Borges
Ribeiro

Palavras-chaves: Processos Criativos, Teatro de Animação, Jogo Cênico
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Resumo: Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pelo
baciloMycobacterium tuberculosis (Mtb). Em 2014, havia uma estimativa global de 9,
6 milhões deincidentes casos de TB e cerca de 1, 5 milhão casos de óbitos, sendo
uma infecção de grande interesseà saúde pública mundial (WHO, 2015). Sabe-se que
o Corynebacterium pseudotuberculosis (NB-2) eMtb (NB-3) fazem parte da mesma
árvore filogenética (PAULE et al., 2004) e possui alguns fatoresde virulência
semelhantes. Assim, algumas proteínas podem ser compartilhadas, o que permite o
usodestes fatores em modelos de estudos por reação cruzada, testes diagnósticos e
análise da respostaimune. A partir das ferramentas de engenharia genética é possível
obter proteínas úteis para produçãode kits imunodiagnósticos aplicados in vivo/in
vitro. Objetivo: Analisar proteínas recombinantes deC. pseudotuberculosis obtidas de
E. coli modificada por engenharia genética, que sejam reconhecidasem amostras de
pacientes com infecção pelo Mtb. Metodologia: O projeto foi aprovado pelo Comitêde
Ética em Pesquisa da Fundação Bahiana (nº 119/2008) e todos os participantes
assinaram o Termode Consentimento Livre e Esclarecido. Foi realizado leucograma
de todos os participantesselecionados deste estudo composto por 28 indivíduos, 10
grupo TB, 9 sem sintomatologia e 9 grupocontrole. Os antígenos recombinantes
foram testados por teste in vitro em sangue periférico, ondeforam incubados a 37oC
por 24 horas. Em seguida foi realizada a imunofenotipagem usandoCD45(PercPCy5.
5), CD3(FITC), CD4(APC) e CD8(PE) da MultitestLT-BD®. A análise foi feita
emcitômetro de fluxo (BD-FACScalibur) para avaliação da expressão dos
marcadores. Os resultadosforam representados pela Média de Intensidade de
Fluorescência (MIF) dessas moléculas nosprogramas Summit-DakoCytomation e
GraphPad Prism5. Resultados e Discussão: Em todos os casoso valor da MIF basal
foi maior que nos estímulos. Existindo algumas oscilações notórias nos valoresda MIF
sob as condições com: TAL (cc 1 e cc2) ; PLD (cc 2) e PPD (cc 2 e cc 3). Conclusão:
Todosos grupos apresentam MIF semelhante, havendo algumas exceções entre
parâmetros como estimuloconcentração do estimulo, molécula avaliada e grupo.

realizados, novos ensaios devem ser executados para a comprovação da atividade
imunomoduladora das células tronco mesenquimais multipotentes provenientes da
medula óssea humana, presença de outras interleucinas no meio celular e suas
possíveis funções.
Palavras-chaves: Células-tronco, Hemina, Anemia Falciforme
BIOENERGIA E FERTILIZANTES PRODUZIDOS A PARTIR DA DIGESTÃO
ANAERÓBIA DA VINHAÇA ENRIQUECIDA COM CELULOSE
Autor(es): Bruno Reis Mascarenhas, Larissa Maria Barbosa Dantas Xavier, Fabio
Alexandre Chinalia, Fabrícia Oliveira Oliveira, Paulo Ricardo Alves Bomfim Vieira
Resumo: O objetivo dessa proposta é otimizar o processo de digestão anaeróbia da
vinhaça por meio da adição de co-substratos como a celulose (bagaço de cana) com
o intuito de maximizar a produção de metano e aproveitar os rejeitos da agroindústria
do etanol para produção de biocombustível. O processo de digestão anaeróbia pode
produzir, em um período de 12-15 dias, entre 200 a 400 m3 de CH4 por tonelada de
material orgânico tratado; o que significa uma produção de metano de
aproximadamente 1m3h-1ton-1 a partir do material orgânico sendo tratado. Estima-se
que 30% de 1 tonelada de cana de açúcar é composta de material celulósico. Por
causa da sua recalcitrância ao ataque biológico, esse material é comumente
queimado ou dispensado como adubo orgânico. Estimativas mostram que caso seus
constituintes fossem aproveitados em digestores anaeróbios, essa matéria orgânica
poderia aumentar significativamente a produção de metano. O rendimento da
transformação de 1 m3 de CH4 em eletricidade é de aproximadamente 1, 8 kWh. Na
Alemanha e no Reino Unido o uso do metano equivale-se a 10% do total de consumo
de energia elétrica domestica total. No entanto, para garantir alta produção de metano
o operador do digestor anaeróbio precisa manter constante controle através do
monitoramento diário do processo, assim como garantir a qualidade da mistura
orgânica usada para alimentar o digestor. Nesse contexto, o processo biológico
anaeróbio sofre, portanto, o efeito da disponibilidade de fontes de carbonos. Por esse
motivo tem crescido o interesse no uso de rejeitos porque, além da energia, o
processo biológico é utilizado para tratá-lo e reduzir o seu impacto ambiental.
Portanto, a digestão anaeróbia de rejeitos orgânicos é alternativa viável para
produção de biocombustível na forma de metano. Durante os experimentos foi
observado uma produção de metano de 6, 45 ml h-1 com um rendimento de 155 ml
de CH4 por gDQO consumida. A carga orgânica volumétrica da vinhaça adotada
nesses experimentos foi de 5 gDQO em uma retenção hidráulica de 48 h. Os testes
com a digestão do bagaço de cana junto com a vinhaça resultaram em uma produção
adicional de metano 1, 3 vezes maior do que quando usando apenas a vinhaça.

Palavras-chaves: estimulo, MIF, Cluster Differetiation (CD)
EFEITO IMUNOMODULADOR DAS CÉLULAS-TRONCO
MULTIPOTENTES DE MEDULA ÓSSEA HUMANA

MESENQUIMAIS

Autor(es): Vitor Antonio Fortuna, Carolina Sousa Limoeiro
Resumo: A anemia falciforme é uma doença genética que possui alta morbidade e
distribuição mundial. A sua prevalência é maior em populações afrodescendentes.
Esta doença é decorrente de uma mutação pontual no gene da hemoglobina normal
(HbA) para o gene da hemoglobina S (HbS), hemoglobina presente nas hemácias de
pacientes com anemia falciforme. A mutação leva a uma alteração estrutural na
hemoglobina e enrijecimento das hemácias, provocando má distribuição de oxigênio
para tecidos e órgãos do corpo. O seu tratamento ainda é muito doloroso, os seus
portadores sofrem muito com as manifestações e sintomas decorrentes dela, são
eles: hemólise e extravasamento celular com eventos vaso-oclusivos,
comprometendo a distribuição de oxigênio e funcionamento correto do organismo.
Como resultado da hemólise, os constituintes das hemácias são liberados no meio
extracelular, incluindo a hemoglobina. Quando esta molécula é liberada no meio
extracelular ela sofre diversas transformações, incluindo sua oxidação e geração de
produtos do grupo heme. A hemina é um desses produtos. Ela é uma molécula
descrita na literatura como presente em grande número no ambiente inflamatório
decorrente de extravasamentos vasculares e mediando a produção de espécies
reativas de oxigênio e a super expressão de genes inflamatórios. Características
também presentes em pacientes com doença falciforme. Buscando uma melhor
qualidade de vida para os portadores da doença, muitas pesquisas estão sendo
desenvolvidas utilizando diversas moléculas, dispositivos e outras formas de
tratamento, incluindo a terapia celular, utilizando células tronco mesenquimais como
uma dessas alternativas. As células tronco mesenquimais (CTMs) são células com
alta capacidade proliferativa e capacidade de diferenciação em linhagens
osteogênicas, adipogênicas e condrogênicas. Elas atuam também como
imunomoduladores, modulando as respostas de células do sistema imune inato e
adaptativo, assim como as moléculas liberadas, expressas e não expressas por estas
células. O referido plano de trabalho, a partir do isolamento de CTM de medula óssea
(CTM-MO), realização da caracterização das CTM através da técnica de citometria de
fluxo, avaliou: a citotoxicidade da hemina nas concentrações 5uM, 10uM, 15uM,
25uM e 50uM sobre as CTM-MO; a viabilidade celular na presença de hemina nas
concentrações de 10uM, 25uM, 50uM e na presença de espécies reativas de oxigênio
(MitoS e H2DCFDA) e da substância calceína; a capacidade de diferenciação das
CTM-MO em células adipogênicas e osteogênicas na ausência e presença de hemina
e dosagem de citocinas por CBA. Os resultados dos experimentos realizados
mostraram a atividade citotóxica da hemina 24 após da sua administração sobre as
CTM-MO. A concentração de maior efeito citotóxico sobre as CTM-MO foi a de 50uM,
sendo a concentração de 10 uM praticamente sem apresentar os efeitos tóxicos da
hemina, apresentando número de células similar as células na condição controle, sem
administração da hemina. Na concentração de 10 uM, onde a administração da
hemina não causa efeitos citotóxicos significativos, pode-se inferir um possível papel
imunomodulador desempenhado pelas CTM-MO. A viabilidade celular foi comprovada
a partir dos experimentos com as substâncias MitoS e calceína sobre microscópio
óptico. E o ambiente oxidativo criado pela presença da hemina, utilizando a
substância H2DCFDA ou 2’7’ - diclorodihidrofluoresceina diacetato. A
multipotencialidade das CTM-MO foi visualizada e pôde-se comprovar que a hemina
a 10uM não altera a atividade de diferenciação das CTM-MO. Todos os experimentos
foram realizados com o objetivo de propor e desenvolver um tratamento inovador e
menos invasivo para a doença anemia falciforme, para isso, além dos ensaios

Palavras-chaves: biocombustivel, metano, digestão anaerobia
CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DA ATIVIDADE CINÉTICA DE
CELULASES PRODUZIDAS POR FUNGOS FILAMENTOS
Autor(es): Luana de Sena Rodrigues Freitas, Fúlvia Soares Campos de Souza,
Gabriele Rodrigues Conceição, Fabio Alexandre Chinalia, Lilia Ferreira de Moura
Costa
Resumo: Um dos principais componentes de resíduos domésticos e agroindustriais é
a celulose, sendo produzido cerca de 10 bilhões de toneladas de celulose por ano. O
uso de enzimas celulolíticas como pré-tratamento pode acelerar a degradação da
celulose, pois possuem capacidade de romper as ligações glicosídicas de micro
fibrilas da celulose, resultando na sacarificação. A Celulase é uma enzima de grande
apelo comercial porque é utilizada em diferentes aplicações na indústria, como, por
exemplo, em processos envolvendo a produção de biocombustíveis, detergentes e
produtos têxteis. Embora as enzimas celulolíticas sejam utilizadas para acelerar esse
processo, o conhecimento sobre estas enzimas e suas possibilidades de uso ainda é
incipiente, sendo necessário identificar quais micro-organismos permitem melhor
rendimento na produção de celulases, permitindo seu uso em processos biológicos e
aplicações comerciais. Vários microrganismos são capazes de produzir celulases,
mas, poucos possuem alto espectro de atividade e/ou eficiência de produção. O
objetivo desse trabalho foi o de extrair e testar enzimas celulolíticas de fungos
filamentosos com potencial para sacarificar a celulose para dar suporte a um
processo de pré-tratamento da celulose para a digestão anaeróbia e consequente
produção de metano. Para tanto, já foram isolados, cultivados e testados 11 fungos
endofíticos da planta da espécie Manilkara salzmannii, conhecida como
maçaranduba. Dentre os fungos testados, 3 foram identificados com potencial
celulolitico, as cepas A, E e F (produção da enzima celulase pelo teste de revelação
com Vermelho congo 0, 1% e NaCl 1M utilizando o carboximetilcelulose como fonte
de carbono). Essas cepas foram cultivadas para caracterizar a eficiência do potencial
enzimático de cada um dos fungos selecionados. Os testes foram feitos por meio do
protocolo DNS, e para a caracterização variou-se parâmetros como temperatura, pH
e quantidade de substrato. O fungo E foi aquele que demonstrou ter o melhor
potencial enzimático a temperatura de 40ºC e pH 5, 0 com uma produção de enzima
na concentração de 166 U (166 uM/min).
Palavras-chaves: fungos filamentosos, celulase, carboximetilcelulose
CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR E EPIDEMIOLÓGICA DA INFECÇÃO PELO
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bacilo descrito pela primeira vez em 1882 por Roberto Koch. A alta frequência e
prevalência da TB em países em desenvolvimento como por exemplo o Brasil,
justificam a necessidade cada vez maior de pesquisas translacionais que facilitem a
compreensão da imunopatogênese da doença e da proposição de novos testes
diagnósticos e prognósticos de infecção pelo complexo Mycobacterium. Diversas
pesquisas sa&#771;o realizadas para a obtenc&#807;a&#771;o de reagentes que
possam compor os kits de diagno&#769;stico laboratorial, e, para tanto, precisa-se de
mole&#769;culas dos agentes infecciosos, chamadas anti&#769;genos, para a
avaliac&#807;a&#771;o da resposta do hospedeiro em modelos tanto in vivo quanto
in vitro. Para a produc&#807;a&#771;o das moléculas anti&#769;genicas os agentes
precisam ser cultivados em grande escala. Na maioria das vezes, os anti&#769;genos
melhores sa&#771;o raros, escassos e a pequena quantidade na qual o mesmo é
extrai&#769;do inviabiliza a te&#769;cnica. Os avanc&#807;os da engenharia
gene&#769;tica permitiram que a partir de organismos geneticamente modificados
(OGM) e transgênicos, proteínas de interesse fossem obtidas em uma maior escala a
partir de culturas de organismos vetores (como a Escherichia coli) que são mais
fáceis de ser manipuladas e bastante conhecidas pela comunidade científica. No
projeto ao qual pertence este plano de trabalho objetiva-se cultivar E. coli
geneticamente modificada expressando proteínas de Corynebacterium
pseudotuberculosis (C. pseudotuberculosis) para posteriormente extrair, purificar,
quantificar e avaliar a reatividade cruzada em sangue de indivíduos infectados pelo
Mtb e em pacientes diagnosticado com TB. Além disso, objetiva-se cultivar também C.
pseudotuberculosis para obtenção de um extrato protéico que também será utilizado
nos testes. As culturas de E. coli geneticamente modificadas previstas para este
plano de trabalho foram realizadas, assim como as culturas da bactéria C.
pseudotuberculosis, e as proteínas obtidas prosseguiram para a etapa de purificação
como proposto no projeto maior.

Autor(es): Amanda Amaral, Carla Pires Magalhães, Isabele de Oliveira, Diego
Carneiro, Joana Monteiro
Resumo: O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é o causador da doença da
AIDS, a qual não tem cura, mas através de medicamentos o indivíduo pode minimizar
os sintomas e transmissão. A doença é vista como uma das maiores epidemias dos
últimos anos devido a não existir métodos profiláticos eficazes, uma vez que o vírus
possui alta taxa de mutação em seu material genético. Essa variabilidade genética
promove um padrão distinto de subtipos distribuídos pelo mundo e, inclusive, nas
diversas regiões do Brasil, o que pode ser estudado para melhorar o entendimento
sobre a disseminação e criar alternativas para o controle do HIV. O perfil
epidemiológico da infecção no estado da Bahia foi identificado no presente estudo,
através de informações de pacientes acompanhados nos centros de referência,
obtidas a partir de estudos anteriores realizados entre 2002 e 2012. As sequências
dos vírus isolados desses pacientes foram coletadas a partir de estudos anteriores
realizados no estado, compiladas e organizadas em um banco de dados único. Entre
os 264 indivíduos estudados, 59% eram homens, 97% eram assintomáticos e 52%
estavam em tratamento. A faixa etária e o modo de transmissão prevalentes foi,
respectivamente, 31 a 40 anos (41%) e sexual do tipo heterossexual (37%). O subtipo
predominante foi o B (68%) e a prevalência de mutações associadas com resistência
aos antirretrovirais foi: 15% aos inibidores da protease (IPs), 15% aos inibidores
nucleosídicos da transcriptase reversa (INTRs) e 23% aos inibidores não
nucleosídicos da transcriptase reversa (INNTRs). Entre os indivíduos BF ocorreu
menor prevalência de mutações de resistência ao INTR (6, 7%). Além disso, para
esse tipo de resistência, a prevalência maior ocorreu em mulheres, enquanto que
para os IPs, em homens. Em todas as classes de medicamentos, a prevalência foi
maior para quem estava em tratamento em comparação aos virgem de tratamento.
Essa pesquisa colabora com o monitoramento das cepas virais circulantes no estado
e ajuda a entender o perfil genético dos subtipos ativos circulantes. Sendo assim,
pode colaborar para elevar a metodologia de controle das cepas e dos testes de
triagem.

Palavras-chaves: OGM, Corynebacterium pseudotuberculosis, Imunorreativdade
IDENTIFICAR A PRODUÇÃO DE CELULASES MICROBIANAS COM POTENCIAL
PARA O PRÉ-TRATAMENTO DA CELULOSE EM DIGESTOR ANAERÓBIO
TRATANDO VINHAÇA

Palavras-chaves: HIV, Epidemiologia, FRC
Autor(es): Paulo Ricardo Alves Bomfim Vieira, Bruno Reis Mascarenhas, Larissa
Maria Barbosa Dantas Xavier, Fabio Alexandre Chinalia, Fabrícia Oliveira Oliveira,
Gabriele Rodrigues Conceição, Sueli Carvalho dos Santos

CULTIVO DE FLEBOTOMÍNEOS EM LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO
XENODIAGNÓSTICO

Resumo: A celulose é o biopolímero mais abundante na Terra, e também uma parte
significativa dos resíduos sólidos. Os resíduos celulósicos podem ser anaerobiamente
convertido em metano, que é uma fonte de energia para aquecimento, cozimento,
eletricidade ou combustíveis para automóveis (Jeihanipour et al 2011). Estima-se que
10 bilhões de toneladas de celulose são produzidas anualmente fazendo desse
material a biomassa renovada mais abundante do planeta (Sanchez & Cardona,
2008). A principal fonte energética mundial, o petróleo, se encontra em iminente
escassez. Nesse sentido, iniciou-se uma busca pela substituição de combustíveis
fósseis por recursos mais renováveis e que atenda a demanda da população. O
objetivo desse trabalho foi o de isolar, identificar e caracterizar cepas bacterianas
presentes no lodo anaeróbio metanogênico para aplicá-las em estratégias de
degradação de celulose concomitantemente ao tratamento da vinhaça. A meta é
viabilizar e/ou aumentar a produção de metano a partir de material celulósico
recalcitrante em biodigestores anaeróbios por meio da bioaumentação (aumento de
biomassa e reinoculação no reator). Para isso, foi utilizado lodo de biorreatores
anaeróbios tratando a vinhaça como fonte potencial de microorganismos celuloliticos.
A metodologia utilizada foi o desenvolvimento de câmaras de incubação
microbiológica anaeróbia e meio de cultura sólido contendo celulose como única fonte
de carbono. As colônias bacterianas obtidas no primeiro plaqueamento foram
separadas de acordo com suas características macroscópicas e repicadas através da
técnica de diluição seriada. Após cinco repicagens em meio mínimo contendo
celulose como única fonte de carbono, foi isolada dez cepas com características
macroscópicas distintas. Os testes com “vermelho gongo” identificaram 3 cepas
capazes de produzir celulases.. Os resultados cinéticos de crescimento (coeficiente
de crescimento) em meio mínimo contendo 0, 5% (w/v) de celulose (CMC) e
incubados anaerobiamente foram de 0, 08, 0, 09 e 0, 11 h-1 para cepas BACIV,
BACVII e BACVIII, respectivamente. Os resultados indicam a cepa BACVIII como a
melhor candidata para os processos de bioaumentação dos reatores anaeróbios.

Autor(es): Raíza Cazumbá
Resumo: O presente plano de trabalho destinou-se à realização de técnicas de
manutenção de flebotomíneos Lutzomyia longipalpis no insetário do Laboratório de
Infectologia Veterinária (LIVE-UFBA), com o objetivo de fornecer e manter os insetos
para os exames de xenodiagnósticos em cães. Foram realizados procedimentos
sistemáticos, como lavagem de ovos, contagem de larvas e retirada de emergidos, de
maneira controlada para garantir a manutenção das colônias estéreis para o
xenodiagnóstico. Os flebotomíneos foram mantidos no insetário com solução
açucarada, alimentação sanguínea feita em hamster sírio, a oviposição controlada, as
larvas foram alimentadas à base de substrato orgânico (ração com fezes de coelho) e
a quantidade de emergidos foi contabilizada. Foram realizadas as etapas de
participação em deslocamentos à área endêmica, para realização do xenodiagnóstico
e obtenção de dados clínicos e amostras biológicas, em Salvador e localidades no
Litoral Norte da Bahia. Colônias de flebotomíneos foram mantidas no insetário no
período de dezembro de 2015 até julho de 2016 tendo sido necessária a captura e
inserção de uma nova colônia no mês de março. A colônia apresentou um discreto
aumento na emersão no período de outubro a dezembro de 2015, dando um total de
81. 193 flebotomíneos, o que corresponde a 40% do total de emersão em todo o
período de dezembro de 2015 a julho de 2016. Durante esse período emergiram o
total de 20. 084 flebotomíneos entre machos e fêmeas no insetário LIVE-UFBA. E
foram mantidos sob cuidados que garantissem uma boa condição de sobrevivência
desses insetos. Variáveis como umidade, temperatura, alimentação sanguínea e
açucarada foram controladas a fim de mimetizar, da melhor forma, o ambiente que as
espécies selvagens vivem. Com o objetivo de ter uma boa reprodução e
sobrevivência dos flebotomíneos devem-se manter as características ideais no
laboratório para crescimento e desenvolvimento do inseto, para que assim, possa ter
uma perpetuação da prole para realização de xenodiagnósticos. Todo o processo de
introdução, manejo e manutenção da colônia foi importante, bem como a
manipulação que foi realizada de forma cuidadosa para garantir o sucesso na
emersão de novos flebotomíneos.

Palavras-chaves: Celulolíticas, Anaerobiose, Celulases
INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE E ANTICOLINESTERÁSICO DE
SUBSTÂNCIAS ISOLADAS DE ESPÉCIES DA FAMÍLIA ERYTHROXYLACEAE

Palavras-chaves: Cultivo, Flebotomíneo

Autor(es): Erika Maria de Oliveira Ribeiro, Nathalia Passinho Ribeiro de Souza,
Juceni David

ESTABELECIMENTO DE CULTURAS DE ESCHERICHIA COLI GENETICAMENTE
MODIFICADA E DE CORYNEBACTERIUM PSEUDOTUBERCULOSIS

Resumo: A inibição da acetilcolinesterase é muito importante, especialmente no que
diz respeito ao tratamento da doença de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa,
progressiva e que afeta principalmente a população idosa. Devido à falta de um
tratamento curativo para tal patologia, é importante o investimento em tratamentos
paliativos, dentre eles a inibição da acetilcolinesterase (AChE), uma enzima que
degrada o neurotransmissor acetilcolina, que em níveis mais altos garantem um
melhor estado do paciente. Já a atividade antioxidante tem como papel chave o
combate dos radicais livres e outros oxidantes, uma vez que estes se apresentam

Autor(es): Mariana Araújo Pereira, Rogerio Conceicao, Eula Neves, Evelin Keila dos
Santos Bomfim, Samanta Queiroz Santos, Zunara Victória Batista Santana, Maria
Isabel Schinoni, Ramon Mendes Santos, Songeli Menezes Freire, Marcos Borges
Ribeiro
Resumo: A tuberculose (TB) é uma infecção de grande interesse à saúde pública
mundial, causada principalmente pela bactéria Mycobacterium tuberculosis (Mtb),
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como grandes responsáveis pelo envelhecimento e pelas doenças degenerativas
associadas ao mesmo, como câncer, doenças cardiovasculares, catarata, declínio do
sistema imune e disfunções cerebrais (CMM SOUZA, 2007). No estudo em questão
foram realizados testes biológicos, com substâncias puras isoladas das espécies do
gênero Erythroxylum, que por sua vez, são espécies vegetais endêmicas do cerrado
baiano. Estes testes foram realizados a fim de avaliar tanto o potencial antioxidante
das substâncias, como também o potencial de inibição da enzima acetilcolinesterase.
Para estabelecer a avaliação da atividade antioxidante foi utilizado o método de
DPPH, um radical que reage com o antioxidante determinando seu grau de inibição
da oxidação, e, a partir dos resultados apresentados foi calculado o IC50, que sugere
se a substância apresenta uma ação potente, moderada ou baixa. Já a avaliação da
inibição da acetilcolinesterase foi realizada usando a adaptação do método de Ellman
(1961) em uma microplaca de ELISA. A partir dos estudos realizados, detectou-se
uma atividade inibitória significativa da acetilcolinesterase em duas das sete
substâncias testadas, que apresentaram percentuais de inibição acima de 50%,
sendo assim consideradas inibidores potentes, e, que posteriormente foram
submetidas a outros testes em diferentes concentrações. Em uma das substâncias
obteve-se o valor de 48, 82%, classificando-a como um inibidor moderado, enquanto
as demais foram consideradas fracos inibidores, com uma porcentagem de inibição
menor que 30%. Já com relação a atividade antioxidante duas das sete substâncias
testadas também apresentaram bons resultados, apresentando um percentual acima
de 50% de atividade antioxidante quando comparadas ao padrão BHT e um IC50
relativamente baixo, o que indica uma maior capacidade de captar os radicais livres
presentes.

de umidade (%), condutividade elétrica (µS/cm¹g¹), teste de tetrazólio (%),
quantificação de lipídeos totais (%) e caracterização de lipídeos totais pela
determinação do índice de acidez (IA) e índice de peróxidos (IP). Foi verificada uma
redução de vigor das sementes para as duas cultivares durante o armazenamento,
sendo que para a condição na qual foram combinadas umidade e temperatura mais
elevadas foi verificado uma intensificação no processo de deterioração. A condição
UTC para CV. Nordestina e URTAL para CV. Paraguaçu promoveram a menor
variação para os parâmetros de vigor e viabilidade analisados. Quando analisados os
lipídeos totais, pode-se verificar uma redução tanto do ponto de vista qualitativo,
quanto quantitativo durante o período de armazenamento, principalmente após doze
meses. No entanto, as condições UTC e UC, ou seja, onde houve um controle da
umidade do ambiente de armazenamento contribuíram para a manutenção desta
qualidade, já a combinação de teores de água e temperaturas mais elevados
(URTAL) intensificaram o processo de deterioração das sementes de mamona, com
perda da qualidade do óleo. Apesar de ter havido algumas alterações na qualidade
dos lipídeos ao longo do armazenamento, estes mantiveram as características
adequadas para a comercialização do grão. Portanto, diante dos resultados
apresentados recomenda-se a condição UTC como a mais adequada para a
manutenção da qualidade da semente tanto como propágulo, quanto como grão.
Palavras-chaves: vigor de sementes, germinação, caratcterização do óleo
ASSOCIAÇÕES ENTRE CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS AUTO REFERIDAS E A
OCORRÊNCIA DE DENGUE.

Palavras-chaves: testes biológicos, Erythroxylaceae, Alzheimer
Autor(es): Guilherme Sousa Ribeiro, Patricia Sousa dos Santos Moreira
ANÁLISE DA EXPRESSÃO DA INTERLEUCINA-33 REALIZADA POR PCR EM
TEMPO REAL E ASSOCIAÇÃO COM NÍVEIS DESTA CITOCINA E ASMA

Resumo: A dengue no Brasil é considerada endêmica, inclusive em Salvador, tendo
sido reportados entre os anos de 2008 e 2012 aproximadamente 5 mil casos por ano
na cidade. Os mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus são os vetores primários
do vírus da dengue. Além disso, outras arboviroses transmitidas por esses vetores,
como o chikungunya e a zika, recentemente foram introduzidas no país e tornam o
controle destes mosquitos vetores ainda mais urgente. O Programa Nacional de
Controle da Dengue no Brasil tem o objetivo de melhorar a detecção de casos e o
controle dos mosquitos vetores, reforçando a vigilância epidemiológica, baseada na
inspeção e eliminação/tratamento de potenciais criadouros para reprodução de
mosquitos do gênero Aedes em domicílios. Entretanto, há dúvidas sobre como os
índices entomológicos, tradicionalmente utilizados para mensurar risco da doença,
estão relacionados com a ocorrência da mesma. Assim, entender que características
entomológicas estão associadas a ocorrência de dengue pode permitir identificar
alvos prioritários para o combate à transmissão das arboviroses. Este estudo foi
realizado utilizando indivíduos que procuraram atendimento com síndrome febril
aguda na Unidade de Emergência do bairro de São Marcos, Salvador/BA, no período
de setembro de 2014 a agosto de 2016. Um questionário contendo perguntas
relacionadas a exposições entomológicas auto referidas (presença de caixa de água,
acúmulo de água em vasos, laje, pneus, etc) foi aplicado, além de coleta de sangue
para realização de testes para detecção de dengue (ELISA NS1, ELISA IgM e
RT-PCR). Foram recrutados 883 indivíduos, destes 142 (16%) foram confirmados
para dengue. Para investigar associações entre a ocorrência de dengue as
exposições auto-referidas, a frequência de dengue pessoas expostas e não expostas
a diferentes exposições foi comparada utilizando-se o teste de chi-quadrado. Foram
consideradas associadas à ocorrência de dengue as variáveis com valor de p no teste
de qui-quadrado menor e/ou igual do que 0, 05. Para verificar características
independentemente associadas a ocorrência de dengue, um modelo de regressão
logística foi utilizado, onde foram inseridas no modelo as variáveis que tinham valor
de p no teste de qui-quadrado menor do que 0, 20. As variáveis com maior valor de p
no modelo de regressão logística foram removidas uma a uma até que restassem
apenas variáveis associadas (valor de p <=0, 05). As variáveis de exposição
escolhidas foram as que apresentaram valor de p<0, 20 na análise bivariada, sendo
assim inseridas três variáveis no modelo (uso de caixa d’água/tonel, observação de
acúmulo de água em plantas ou vasos de plantas e de acúmulo de água nas lajes
dos vizinhos). Quando inseridas em um modelo de regressão logística, a presença de
água em plantas/vasos de planta e o acúmulo de água nas lajes dos vizinhos
estiveram associadas de forma independente com a ocorrência de dengue (valor de p
= 0, 000, OR de 6, 01, IC 95% de 2, 5 a 14, 2 e valor de p = 0, 017, OR de 1, 51, IC
95% de 1, 07 a 2, 13, respectivamente). Isto quer dizer que indivíduos que diziam ter
água nas plantas/vasos de planta tinham 6 vezes mais chance de ter dengue do que
quem disse não ter água nas plantas/vasos de plantas, bem como indivíduos que
observaram o acúmulo de água nas lajes dos vizinhos tinham 1, 5 vezes a chance de
ter dengue do que quem não observou o acúmulo. A variável caixa d’água não esteve
associada com a ocorrência de dengue após controle para as demais covariáveis. As
demais exposições entomológicas estudadas não demonstraram associação com a
ocorrência de dengue. Os resultados obtidos indicam que acúmulo de água em vasos
de plantas e a observação de acúmulo de água na laje do vizinho podem aumentar o
risco de aquisição da dengue. Estes achados reforçam a importância das campanhas
de sensibilização da população sobre como evitar a presença de criadouros de
mosquitos no ambiente. Como limitações, a utilização de variáveis auto referidas
pode ter introduzido viés de informação, visto que as pessoas sabiam que estavam
participando de estudo de dengue e esta informação pode, potencialmente, alterar a
frequência das respostas delas. Além disso, como a coleta de informações foi
realizada por entrevistas e não por inspeções ambientais diretas, é possível que os
participantes tenham atenuado o relato das características do seu domicílio e
ressaltado situações menos extremas nas casas da vizinhança. Futuros estudos, que
incluam visitas domiciliares para procurar por criadouros e realizar investigação

Autor(es): Talita dos Santos de Jesus, Camila Alexandrina Viana de Figueiredo,
Gerson de Almeida Queiroz
Resumo: A asma é uma doença complexa multifatorial ocasionada por fatores
ambientais juntamente com a predisposição genética individual, sendo que o impacto
do componente genético pode variar de 35% a 95%. Exacerbações da asma está
entre as causas mais frequentes de hospitalizações durante a infância. Esta pode ser
classificada em fenótipos de asma leve, moderada ou grave. Sendo que o aumento
da hiperresponsividade das vias aéreas e limitação do fluxo aéreo são umas das
principais características desta doença. A prevalência de doenças alérgicas cresce
significativamente no Brasil e no mundo. Estima-se que acima de 334 milhões de
pessoas em todo o mundo tenham asma e esta prevalência vem aumentando, nas
últimas décadas, principalmente entre crianças de países industrializados e de países
em desenvolvimento. A interação do ambiente com os fatores genéticos é um fator
importante no estudo da asma, e é de fundamental importância tentar compreender
esses mecanismos. A interleucina IL-33 faz parte da família IL-1, que contém
citocinas pró-inflamatórias e está envolvida na imunopatologia da asma. As doenças
alérgicas são doenças complexas, determinadas por interações entre fatores
genéticos do hospedeiro e riscos ambientais. Estudos do tipo GWAS (Genome Wide
Association Study) tem identificado múltiplas regiões no genoma humano contendo
vários genes susceptíveis para inúmeras doenças. Dentre esses genes candidatos,
diversos estudos têm relacionado polimorfismos no gene da IL-33 com a asma e com
outras doenças atópicas, e em alguns estudos esta citocina foi associada com a
gravidade da asma. Sendo assim, é de fundamental importância o conhecimento da
frequência de SNPs na população brasileira devido a heterogeneidade desta
população, bem como, de que forma os SNPs podem impactar nos fenótipo da
doença, aumentando ou diminuindo a susceptibilidade dos indivíduos em desenvolver
asma ou ocasionar uma forma mais grave desta doença, buscando entender as
possíveis vias envolvidas no desenvolvimento da asma e possibilitando o
aprimoramento de estratégias farmacológicas que possam ser empregadas em
pacientes asmáticos.
Palavras-chaves: asma, imunogenética, polimorfismo
ANÁLISE DA QUALIDADE DOS LIPÍDEOS DE RESERVA EM SEMENTES DE
MAMONA (RICINUS COMMUNIS L.) DURANTE O ARMAZENAMENTO
Autor(es): Laizo Santos Silva, Talita Andrade da Anunciação, Thamires Soares,
Daniele Takahashi Bernal, Renato D. de Castro, Luzimar Gonzaga Fernandez, Marta
Bruno Loureiro
Resumo: A mamona apresenta destaque na agricultura brasileira, devido as diversas
aplicabilidades do seu óleo, suas sementes constituem-se no principal insumo para a
cultura, sendo a sua qualidade um fator determinante para o sucesso de um
empreendimento agrícola. Este trabalho teve como objetivo realizar a extração e
caracterização do óleo, bem como avaliar a viabilidade e o vigor de sementes de
mamona durante o armazenamento. Para tal, sementes das cultivares (CV)
Nordestina e Paraguaçu foram submetidas a quatro condições de armazenamento
durante 24 meses. Umidade e temperatura controladas (UTC), umidade controlada
(UC), temperatura controlada (TC) e umidade relativa e temperatura do ambiente de
laboratório (URTAL). Trimestralmente foram realizadas avaliações fisiológicas e
bioquímicas tanto da qualidade de sementes, quanto da qualidade do óleo, para tal
foram conduzidos os seguintes ensaios: Teste de germinação (%), determinação teor
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entomológica são necessários para confirmar os achados desse estudo.

de fitopatógenos: Alternaria alternata, Aspergilus níger, Rhizopus microsporus,
Fusarium oxysporum e Fusarium solanni; patógeno vegetal e humano: Aspergilus
flavus; e patógenos humanos: Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes
e Trichophyton rubrum. Extratos metabólicos dos outros endofíticos inibiram o
crescimento de fungos fitopatógenos como Aspergilus flavus e Trichophyton
mentagrophytes, patógeno humano, entre outros. Foram realizados outros testes com
o Endofítico C1C2 (ainda não identificado), com cultura pareada com os fitopatógenos
Fusarium oxysporum (ATCC 48112) e Fusarium solanni (ATCC 36031), obtendo
resultados consideravelmente promissores. Ensaios fungicidas com o fungo
endofítico C1C2 foram realizados onde estes apresentaram atividade frente aos
fitopatógenos Fusarium oxysporum (ATCC 48112) e Fusarium solanni (ATCC 36031).
A purificação e o perfilamento dos metabólitos com atividade antifúngica deverão
auxiliar a compreensão do papel destes fungos associados aos tecidos vegetais,
além do incremento do conhecimento da biodiversidade da Restinga Baiana.

Palavras-chaves: Dengue, Características ambientais, Aedes
ATIVIDADE DA CATALASE, ASCORBATO PEROXIDASE E GLUTATIONA
S-TRANSFERASE EM PLÂNTULAS DE JATROPHA CURCAS L. EM RESPOSTA À
RESTRIÇÃO HÍDRICA.
Autor(es): Laiana da Silva Santiago, Luzimar Gonzaga Fernandez, Renato D. de
Castro, Patricia Campos Santos, Ivana Oliveira Virgens
Resumo: Jatropha curcas L., da família Euphorbiaceae, é uma espécie de planta
conhecida como pinhão manso e por possuir sementes ricas em óleo, e também por
aparentemente tolerar condições fenotípicas adversas. O óleo, com boa viscosidade
e maior estabilidade à oxidação é uma das grandes promessas para produção de
biocombustível, mais especificamente, de biodiesel no futuro. Entretanto, outras
propriedades como aplicações medicinais da J. curcas estão sendo estudadas
progressivamente. Acredita-se que a planta é uma potencial fonte de antioxidante
natural, o que torna o estudo de atenuantes de doenças crônicas, patogêneses
causadas por peroxidação lipídica e desequilíbrio de oxidantes e antioxidantes,
bastante promissor. Embora vastamente distribuída pelo globo terrestre, à plantação
de pinhão manso não possui uma padronização de técnicas agronômicas e carece de
melhoramento de cultura. O presente plano teve como objetivo avaliar a expressão
das enzimas antioxidantes (ascorbato peroxidase-APX, catalase-CAT e glutationa
Stranseferase-GST) em plântulas de Jatropha curcas L. submetidas a estresse por
restrição hídrica. Para tanto, foram realizados (1) procedimentos operacionais padrão
de beneficiamento e caracterização do lote de sementes utilizado (Lote EPAMIG
2013); (2) teste de emergência de plântulas; (3) osmocondicionamento das sementes
(sementes embebidas por sete dias -0, 4 MPa e após esse período germinadas em
água (0, 0 MPa); (4) avaliação e produção de plântulas a partir de sementes
osmocondicionadas (OSMO) e não osmocondicionadas(NOSMO) em condições
hídricas ideais e submetidas a estresse por restrição hídrica (regadas diariamente
com 30 e 60% da capacidade de retenção de água); (5) a extração proteica e
determinação de proteínas totais pelo método proposto por Bradford e (6) a
determinação espectrofotométrica da atividade das enzimas antioxidantes
(superóxido dismutase-SOD, ascorbato peroxidase-APX, catalase-CAT e glutationa
S-transeferase-GST) em plântulas de J. curcas OSMO e NOSMO com 60% da
capacidade de retenção de água. A concentração de proteínas totais foi afetada pelos
tratamentos (osmocondicionamento ou não (NOSMO) e 60% da capacidade de
retenção de água) e tecidos analisados, ou seja, raízes e parte aérea. Quanto à
atividade da APX houve diferenças significativas entre os tecidos, mas sem
diferenças em relação ao osmocondicionamento. Para a atividade de CAT e GST não
houve diferenças significativas tanto entre os tratamentos quanto entre as raízes e
parte aérea. Esta espécie é cultivada naturalmente em regiões semiáridas, e,
portanto, requer um sistema de defesa interna e intrínseca para suportar pressões
ambientais. A avaliação das enzimas antioxidantes promoveu uma melhor
compreensão de como o osmocondicionamento e a restrição hídrica interferem no
comportamento e crescimento de plântulas de Jatropha curcas.

Palavras-chaves: Manilkara, endofíticos, bioativos
AVALIAÇÃO DO STATUS NUTRICIONAL DE IODO EM GESTANTES DE ALTO
RISCO ATENDIDAS NA MATERNIDADE DE REFERÊNCIA PROFESSOR JOSÉ
MARIA DE MAGALHÃES NETO
Autor(es): Vítor dos Santos Alves, Helton Estrela Ramos
Resumo: A produção de hormônios da tireoide depende de um adequado
fornecimento de iodo. É sabido que os hormônios tireoidianos são fundamentais tanto
para o desenvolvimento cerebral antes do nascimento quanto pós-natal. Um aporte
inadequado de iodo, sobretudo, em uma população de risco como as gestantes está
associada a alterações de função tireoidiana, bociogênese, deficiência
nero-psico-intelectual, altas taxas de natimortos, nascimento de crianças com baixo
peso, problemas no período gestacional, aumento do risco de aborto e mortalidade
materna. Aproximadamente 10 a 20% das gestantes podem ser rotuladas como de
alto-risco, sendo responsáveis por 50% da mortalidade perinatal. Dentre as causas
identificadas de gestação de alto-risco, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e/ou
cardiopatias incidem em cerca de 10% das gestações e representam as principais
causas. Estas gestantes, por sua vez, já fazem restrição rigorosa na ingestão de sal
de cozinha o que pode levar a terem seu quadro clinico exacerbado pela deficiência
de iodo. Objetivo: Verificar o estado nutricional de iodo em gestantes de alto risco da
MRPJMMN e estimar a prevalência do excesso e da deficiência severa, moderada e
leve de iodo. Metodologia: Será um estudo transversal, com uma amostra de
aproximadamente 250 gestantes consideradas de alto risco gestacional, no primeiro,
segundo ou terceiro trimestre e que estejam internadas no período do estudo. Elas
assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e se farão a coleta de
urina e aferição das medidas antropométricas na própria maternidade. Resultados: 8
das 250 amostras foram excluídas do estudo, pois os resultados se mostram abaixo
do limite de detecção. Em uma análise prévia, constatamos que a média e a mediana
mostram níveis de deficiência de iodo, 140, 5 &#956;g/L e 119 &#956;g/L,
respectivamente. Nenhuma das gestantes apresentaram concentração de iodo
urinário acima de 500 &#956;g/L (excesso). Conclusão: As gestantes de alto risco
apresentam maiores probabilidades de evolução desfavorável se não receberem uma
assistência pré-natal adequada e podem ainda representar um grupo de risco
vulnerável a deficiência nutricional de iodo, que, por sua vez, aumenta ainda mais os
índices de mortalidade maternas, abortos, natimortos e deficiência neurocognitiva.
Estudos que propiciem a análise do status nutricional de iodo e a adequação da
ingestão nesta população de risco, podem contribuir para uma redução da
morbi-mortalidade materno-fetal.

Palavras-chaves: Jatropha curcas, Antioxidante, Osmocondicionamento
AVALIAÇÃO DE BIOATIVOS DE EXTRATOS DE FUNGOS ENDOFÍTICOS
ISOLADOS DE MANILKARA SALZMANNII, PLANTA DA RESTINGA DE
SALVADOR, BA
Autor(es): Andreza Costa da Silva Santiago, José Raimundo Ferreira Pinto, Brisa
Rosatti Pereira Gonçalves, Samira Abdallah Hanna, Mailana Cerqueira Anunciação
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Resumo: O desenvolvimento de tecnologias para a obtenção de novos produtos com
propriedades farmacológicas antimicrobianas são temas atuais e de prioridade de
pesquisa. A Restinga pode ser caracterizada por áreas arenosas, de alta salinidade e
com uma vegetação típica, com plantas adaptadas e de ocorrência descontínua no
litoral brasileiro, sendo inclusive a transição para a Mata Atlântica. A maçaranduba,
Manilkara salzmannii, é uma sapotácea muito comum em áreas de transição e em
vários biomas, usada como madeira para reflorestamento, na fabricação de móveis, o
uso do látex em indústrias e com frutos comestíveis. Entre grupos de
micro-organismos, encontram-se os endofíticos, espécies que colonizam o interior ou
a superfície interna de tecidos sadios da planta, incluindo raízes e, sem causar efeito
deletério, compartilham do ciclo de vida vegetal produzindo diversos metabólitos que
são uma fonte promissora para produtos de interesse industrial. Este trabalho teve
como objetivo o estudo de bioativos de metabólitos secundários de fungos
associados à Manilkara salzmannii, coletada em uma região de restinga e de
Proteção Ambiental no município de Salvador (Parque das Dunas - UNIDUNAS).
Foram isoladas 21 colônias de fungos de Manilkara salzmannii, sendo duas (2)
leveduras, sete (7) Lophiostoma sp, um (1) Penicillium sp, um (1) Sclerotina sp e três
(3) Aspergilus sp. Destes, quatro (4) isolados ainda não foram identificados. Em
bioensaios de antagonismo por cultura pareada, endófitos como C2C1 (Aspergillus
sp) obtiveram ótimos resultados ao Inibirem as cepas de fitopatógenos como
Alternaria alternata (ATCC 46582), Aspergilus flavus (ATCC 16883, CBS 100927,
CBS 569. 65) e patógenos humanos como Trichophyton mentagrophytes (ATCC
9533, Emmons 6402), assim como outro isolado C2C2 (Lophiostoma sp). Porém, o
resultado mais expressivo foi com o isolado C2C03 Lophiostoma sp, que apresentou
atividade antagonista frente a todos os fungos patógenos testados, como cepas ATCC

CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE GENÓTIPOS/LINHAGENS DE MAMONA EM
SUPORTE AO MELHORAMENTO GENÉTICO VOLTADO PARA ESTRESSES
ABIÓTICOS E BIOPRODUTOS
Autor(es): Bianca Bomfim Andrade, Valdir Neto, Talita Andrade da Anunciação,
Gabriel Joaley Borges Pereira, Laizo Santos Silva, Paulo Roberto Ribeiro de Jesus,
Daniele Takahashi Bernal, Marta Bruno Loureiro, Luzimar Gonzaga Fernandez,
Renato D. de Castro
Resumo: A mamona (Ricinus communis L.) é uma planta oleaginosa pertencente à
família Euphorbiaceae, cujo óleo tem múltiplas aplicações e significativa demanda
pela indústria química, sendo cultivada principalmente no nordeste brasileiro. Trata-se
de uma espécie que apresenta boa capacidade de tolerância a condições de seca e
temperaturas elevadas típicas do semiárido, condições estas geralmente
estressantes às plantas, e que consequentemente contribuem para a produção de
espécies reativas de oxigênio (ERO) podendo causar danos oxidativos às células,
prejudicando assim o crescimento, desenvolvimento e produtividade das plantas. As
plantas dispõem de mecanismos de defesa contra essas ERO, eliminando-as por
meio de vias enzimáticas e/ou não enzimáticas. A superóxido dismutase (SOD) é uma
enzima que desempenha importante papel na resposta ao estresse oxidativo nas
plantas, sendo considerada a primeira linha de defesa contra esse estresse. O
objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do estresse por restrição hídrica durante a
germinação e avaliar a atividade da enzima superóxido dismutase em sementes de 2
genótipos de mamona (PARAGUAÇU e MPA34). A restrição hídrica foi induzida
embebendo-se as sementes em solução de polietileno-glicol (PEG). As sementes de
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ambos os genótipos foram embebidas em água (0, 0 MPa) e em soluções de
polietileno-glicol sob diferentes potenciais osmóticos (-0, 2; -0, 6 e -1, 0 MPa). A
atividade de SOD foi avaliada por meio de espectrofotometria pela quantificação da
inibição da fotorredução do NBT, em amostras de radículas e de cotilédones
embrionários de sementes secas e de sementes em diferentes tempos de embebição
(12, 24, 40 horas) definidos a partir das curvas de embebição das sementes,
discriminadas em todos os potenciais testados. Sementes do genótipo PARAGUAÇU
apresentaram melhoria na sua uniformidade e vigor de sementes e plântulas quando
submetidas ao osmocondicionamento, efeitos não observados nas sementes do
genótipo MPA34. A atividade de SOD mostrou-se inicialmente maior em radículas e
cotilédones de sementes secas do genótipo PARAGUAÇU, assim como quando
submetidas à embebição em água (0, 0 MPa) ou sob a condição osmótica de menor
estresse (-0, 2 MPa), quando comparada ao genótipo MPA34. A atividade de SOD
aumentou em cotilédones de ambos os genótipos sob a condição osmótica de maior
estresse (-1, 0 MPa). Em comparação ao genótipo PARAGUAÇU, sementes do
genótipo MPA34 apresentaram em geral maior atividade de SOD sob os potenciais de
maior estresse (-0, 6 e -1, 0 MPa), o que pode estar relacionado a um efeito danoso
maior induzido possivelmente por maior quantidade de ERO e com isso uma
necessidade de ação antioxidante maior pela SOD nesse genótipo sob tais
condições. Sobretudo, os resultados demonstram que a maior atividade de SOD
previamente estabelecida em sementes secas parece estar relacionada ao maior
potencial germinativo do genótipo PARAGUAÇU sob condições de embebição sob
restrição hídrica.

ocasionar prejuízos na germinação e estabelecimento da lavoura. Situações de
restrição hídrica podem gerar estresse resultante do aumento na produção de
espécies reativas de oxigênio (ROS), as quais podem se tornar prejudiciais à
germinação de sementes e desenvolvimento das plantas como um todo. Contudo, é
possível que sejam acionados mecanismos de defesa por enzimas antioxidantes,
sendo que a superóxido dismutase (SOD) constitui a primeira enzima atuante na linha
de defesa contra o estresse. O objetivo deste trabalho foi a caracterização molecular
do perfil de expressão de SOD em genótipos (cv. PARAGUAÇU e cv. MPA34) de
mamona buscando futuramente obter genes que possam constituir marcadores
moleculares úteis ao melhoramento genético da mamona, levando em consideração
as condições adversas de plantio, tais como regiões de baixa disponibilidade de água
dentre outros fatores de estresses abióticos que ativam o maquinário antioxidante
celular. Tal escolha se deu em função do comportamento distinto de ambos quando
submetidos as condições de restrição hídrica, o genótipo MPA34 em condições
adequadas a germinação apresentou parâmetros de germinação, TMG (Tempo Médio
de Germinação), AAC (Área Abaixo da Curva) e PN (Plântulas Normais) melhores se
comparado ao genótipo PARAGUAÇU, contudo após aplicado o tratamento com
restrição hídrica o genótipo PARAGUAÇU demonstrou uma melhoria nos parâmetros
analisados. O ensaio foi conduzido em esquema fatorial 4 x 2 x 4, sendo quatro
condições de embebição água (0, 0 MPa) e soluções de polietileno glicol (PEG 8000)
com diferentes potenciais osmóticos (-0. 2, -0. 6 e -1. 0 MPa), dois compartimentos
(radícula e cotilédone) e quatro tempos de embebição (0, 12, 24 e 40 horas) Com
base na literatura, foram feitas as análises de expressão gênica com RT-qPCR
referentes a 6 isoformas de SOD e mais três genes constitutivos.

Palavras-chaves: Ricinus communis L., restrição hídrica, superóxido dismutase
Palavras-chaves: Ricinus communis L., Superóxido dismutase, Expressão gênica
CARACTERIZAÇÃO DE LIPOSSOMAS CONVENCIONAIS E ELÁSTICOS DE
FORMA FÍSICO-QUÍMICA COM ÓLEO DE COPAÍBA ENCAPSULADO VISANDO
APLICAÇÕES TRANSDÉRMICAS

ESTUDO CITOGENÉTICO E MOLECULAR EM ESPÉCIES DE HYPOSTOMUS
WUCHERERI (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) PERTENCENTES À BACIA DO
RIO PARDO, REGIÃO DE ITAPETINGA/BA.

Autor(es): Jéssica Sales Brandão Rios, Elaine C. de M. Cabral Albuquerque, Ian
Murilo Ribeiro Blanco

Autor(es): Aléxia Adrianne Venceslau Brito Carvalho, Poliana Cardoso, Patricia Belini
Nishiyama, Hilan Morais Lopes

Resumo: Estudos e pesquisas vêm revelando e afirmando o grande potencial
farmacológico das biomoléculas obtidas de plantas. A presente pesquisa utiliza as
biomoléculas do óleo de copaíba como substâncias encapsuladas pelo lipossoma,
por possuir propriedades promissoras, verificadas após o estudo e pesquisa do
grupo. Pretende-se explorar algumas aplicabilidades medicamentosas oferecidas pelo
óleo de copaíba, como as propriedades antiinflamatórias, antineoplásica,
antimicrobiana e antiparasitária. Os bioativos do óleo resina das espécies de copaíba
apresentam caráter hidrofóbico e podem oxidar facilmente quando expostos a luz e a
temperaturas maiores que 30ºC. Na tentativa de melhorar a estabilidade química dos
bioativos de plantas, bem como a solubilidade em meio aquoso, a presente pesquisa
tem utilizado a tecnologia de sistemas de liberação controlada. Esses sistemas
devem ser capazes de encapsular e transportar eficientemente substâncias
potencialmente irritantes, pouco solúveis e instáveis, antioxidantes, capazes de
melhorar as propriedades biológicas ou funcionais dos materiais. A pesquisa utilizou
lipossomas como sistemas nanoparticulados por apresentam boa versatilidade
estrutural. Assim, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar
fisico-quimicamente lipossomas convencionais (LC) e elásticos (LE) contendo óleo
resina da copaíba. Os lipossomas foram produzidos pelo método da hidratação do
filme seco de lipídios e caracterizados quanto ao diâmetro médio e distribuição de
tamanhos, potencial zeta, morfologia e eficiência de incorporação do óleo. Os LC e
LE apresentaram estrutura aproximadamente esférica com distribuição monomodal e
diâmetro médio de aproximadamente 136 nm. O potencial zeta dos lipossomas com
copaíba convencionais ficou entre -2, 12 e -2, 52 mV e para os lipossomas elásticos
ficou entre -2, 07 e -2, 65 mV, enquanto que o vazio apresentou, respectivamente, 0,
41 ± 0, 15 e 0, 81 ± 0, 11. A eficiência de incorporação do óleo resina nos lipossomas
foi de aproximadamente 92 %. Porém, ainda não foi encontrada uma emulsão para
incorporar os lipossomas, mas estudos apontam substâncias promissoras para essa
finalidade. Além disso, os lipossomas apresentaram um potencial uso em seres
humanos na concentração de 0, 2 &#956;g/ml até 20 &#956;g/ml para todas as
formulações (não tóxico). Dessa forma, esses resultados demonstram a
potencialidade da aplicação transdérmica do óleo de copaíba incorporado tanto em
lipossomas convencionais quanto elásticos.

Resumo: O rio Pardo cujo curso passa pelo sudoeste da Bahia, no município de
Itapetinga, possui uma ictiofauna bastante diversa e rica. Dentre as espécies que nele
habitam, uma de grande dominância são os peixes da família Loricariidae mais
especificamente do gênero Hypostomus. Popularmente conhecidos como cascudos,
limpa-vidros ou acarí, grupo de grande abrangência na ictiofauna de rios da região
neotropical (desde a América Central até a América do Sul), podendo ser encontrados
também em outros habitats de água doce como riachos e lagos. Os peixes desse
gênero possuem hábitos noturnos, utilizam a boca para procurar alimentos e explorar
o ambiente, ainda possuem superfícies ásperas que são utilizadas para a produção
de sons por alguns peixes, o que indica um sistema de alerta a predadores Por
possuírem uma grande variabilidade morfológica, a classificação e os estudos
evolutivos sobre estes peixes se tornam difíceis. Nos últimos anos o estudo
citogenético tem se expandido significamente. Ele vem como uma ferramenta de
extrema importância para a realização dessas análises de caráter informativo e
esclarecedor, graças a aplicação de técnicas de bandeamento, além de se mostrar
como importante artifício para o estudo evolutivo de diversos tipos de peixes, o que
inclui os pertencentes ao gênero Hypostomus. A citogenética do gênero Hypostomus
tem demonstrado uma ampla variação cariotípica tanto macro quanto microestrutural.
No presente trabalho foi analisado 12 espécimes de Hypostomus wuchereri, da Bacia
do Rio Pardo, onde as análises citogenéticas apresentaram número diplóide 2n= 76,
fórmula cariotípica de 8m+16sm+52st/a e sítios de Ag-NORs, em um par de
cromossomos acrocêntricos. Blocos heterocromáticos foram encontrados em regiões
centroméricas, teloméricas de cromossomos submetacêntricos e regiões intersticiais
terminais de quase todos cromossomos inclusive cromossomos acrocêntricos. Os
dados aqui fornecidos ajudam a elucidar a grande variação encontrada em peixes
desse gênero e ainda o processo de evolução dos mesmos. E ressaltam a
importância de trabalhos como esse para a caracterização desse gênero.
Palavras-chaves: Citogenética, Hypostomus, Banda C e agNOR
ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS NO GENE FOXP3 COM ASMA
GRAVE

Palavras-chaves: Óleo de Copaíba, Lipossomas, liberação controlada

Autor(es): Bianca Sampaio Dotto Fiuza, Camila Alexandrina Viana de Figueiredo,
Norma Vilany Queiroz Carneiro

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE GENÓTIPOS/LINHAGENS EM SUPORTE A
PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DE MAMONA VOLTADO A
ESTRESSES ABIÓTICOS E BIOPRODUTOS

Resumo: A asma representa um problema global de saúde pública que afeta cerca
de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo considerada uma doença de
etiologia complexa e heterogênea. É uma desordem das vias aéreas inferiores
caracterizada por inflamação das vias com obstrução do fluxo de ar e
hiperresponsividade brônquica. Essa doença é marcada pela diversidade dos
fenótipos inflamatórios, determinados por fatores ambientais e genéticos. A avaliação
da influência dos fatores genéticos no desenvolvimento dos diferentes fenótipos da
asma tem crescido nas últimas décadas. Estudos de varredura genômica (GWAS Genome Wide Association Study) tem identificado múltiplas regiões no genoma
humano contendo vários genes susceptíveis para inúmeras doenças. Dentre esses
genes candidatos, estudos recentes tem associado o gene FOXP3 com diversas
doenças alérgicas. O FOXP3 codifica um fator de transcrição que serve como um
regulador principal para o desenvolvimento e função de células Treg (células T

Autor(es): Talita Andrade da Anunciação, Laizo Santos Silva, Valdir Neto, Bianca
Bomfim Andrade, Gabriel Joaley Borges Pereira, Daniele Takahashi Bernal, Paulo
Roberto Ribeiro de Jesus, Marta Bruno Loureiro, Luzimar Gonzaga Fernandez,
Renato D. de castro
Resumo: A mamona (Ricinus communis L.) é uma espécie vegetal de grande
importância, devido ao valor agregado ao óleo ricinoléico, extraído de suas sementes
e muito utilizado na indústria química. A região nordeste é a maior produtora de
mamona no Brasil, sendo prioritariamente cultivada por pequenos agricultores do
semiárido, onde as condições climáticas caracterizam-se por altas temperaturas e
baixa pluviosidade, o que gera um estresse ambiental. Tais condições podem
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regulatórias) e é considerado o marcador mais específico de identificação de células
Treg. Foi demonstrado em animais e seres humanos, que a ausência de FOXP3 é
associada com o desenvolvimento de anomalias imunológicas, tais como a
inflamação alérgica grave e níveis elevados de imunoglobulina E (IgE).
Recentemente, Polimorfismos de Nucleotído Único (SNPs) neste gene foram
associados à asma e alergias. Alguns SNPs no FOXP3 já foram associados à
ocorrência de rinite alérgica e IgE contra ácaros e asma (rs3761548 e rs6609857) em
crianças. Nenhum estudo foi encontrado avaliando este gene em asma grave. O
entendimento de como esses fatores regulatórios conjuntamente podem estar
relacionados à asma e outras alergias nesta população e como fatores ambientais
estão contribuindo para isto, é essencial para o entendimento da patogênese desta
doença tendo em vista a adoção de medidas preventivas e de melhor intervenção
terapêutica para o tratamento desta patologia. Diante disso, o objetivo deste trabalho
é verificar se polimorfismos no FOXP3 estão associados a asma grave (controlada e
não controlada) em uma população (N=1. 418) de indivíduos residentes em
Salvador-BA, Brasil.

95%CI=0. 25-0. 81) e rs12203736 (OR=0. 47 e 95% C. I. = 0. 26-0. 86) da IL17F
foram negativamente associados comatopia e o rs763780 (OR=1. 70 e 95% CI= 1.
14-2. 12) está negativamente associado com teste cutâneo positivopara
Dermatophagoides pteronyssinus Estudos adicionais precisam ser realizados para
demonstrar o impactodesses polimorfismos nos níveis de expressão gênica e na
função das citocinas.
Palavras-chaves: asma, polimorfismos, IL17
IXODIDEOFAUNA DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DA BAHIA:
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E DETECÇÃO MOLECULAR DE
PATÓGENOS ASSOCIADOS
Autor(es): Thiago Assis Doria Barral, Ricardo Portela
Resumo: INTRODUÇÃO: A fauna de carrapatos é composta por 867 espécies
conhecidas, agrupadas em três grandes Famílias: Ixodidae (carrapatos “duros”),
Argasidae (carrapatos “moles”) e Nutalliellidae. A Família Ixodidae é constituída por
683 espécies das quais 241 pertencem ao gênero Ixodes e 442 distribuídas nos
demais gêneros Amblyomma, Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma,
Rhipicephalus e Boophilus. Carrapatos podem transmitir doenças como a febre
maculosa, ehrlichiose, anaplasmose, e suspeita-se que estes artrópodes estejam
envolvidos na transmissão da leishmaniose na ausência de seu vetor natural, o
flebotomíneo. Além disto, a participação dos ixodídeos no ciclo biológico da doença
de Chagas vem sendo continuamente investigada. Diante da limitação de relatos na
literatura acerca das espécies de carrapatos que parasitam animais silvestres, das
doenças transmitidas por estes e dos hospedeiros acometidos, OBJETIVO: o
presente trabalho visa realizar um levantamento morfológico de carrapatos
provenientes de animais silvestres provindos da Mata Atlântica no estado da Bahia, e
identificar molecularmente possíveis patógenos transmitidos por esses ectoparasitas.
METODOLOGIA: Os carrapatos serão classificados segundo chaves dicotômicas e
características morfológicas. Após dissecação, tecidos como glândulas salivares,
intestino e glândulas de Malpighi terão seu DNA extraído e submetido a reação em
cadeia pela polimerase (PCR) para investigar a ocorrência de infecção por
Rickettsias, Trypanosoma cruzi e Leishmania spp.. RESULTADOS ENCONTRADOS
ATÉ O MOMENTO E DISCUSSÃO: Segundo Labruna et al. (2005) o gênero
Amblyomma corresponde a 70% (33) das 47 espécies de carrapatos da Família
Ixodidae. Dentre as espécies identificadas até o momento, encontramos exemplares
de Amblyomma rotundatum (15), Amblyomma dissimile, Amblyomma varium (6),
Amblyomma calcaratum, Amblyomma nodosum (11), Ixodes loricatus (5) e
Rhipicephalus sanguineus, constatando-se que o gênero Amblyomma possui maior
frequência. O carrapato da espécie Amblyomma rotundatum, que foi obtido de jiboia
(Boa constrictor), segundo Pontes et al. (2009) é a espécie mais comumente
detectada em serpentes, resultados moleculares e histológicos destes carrapatos
ainda não foram obtidos. CONCLUSÃO: A designação dos patógenos e sua
relevância zoonótica podem ser cruciais para servir de base em ações de controle
desses vetores e patógenos associados.

Palavras-chaves: imunogenética, asma, polimorfismos
ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS NO GENE TGF-B COM ASMA
GRAVE
Autor(es): Camila Alexandrina Viana de Figueiredo, Ryan Costa, Tamires Cana Brasil
Carneiro, Icanaa Brandão
Resumo: A asma e a doença crônica mais comum na infância e adolescência. Ela
continua sendo um problema de saúde pública mundial. Atualmente, estima-se 334
milhões de casos no mundo, e nos últimos 20 anos esta prevalência aumentou
dramaticamente, podendo em parte ser explicada pela massificação dos costumes
ocidentais. Ela é causada por fatores genéticos e ambientais, e vários genes têm sido
implicados na sua patogenia. Alguns estudos têm demonstrado que uma serie de
genes e seus polimorfismos influenciam os desenvolvimentos imunes e pulmonares e
a resposta a fatores ambientais, contribuindo para o aparecimento e/ou gravidade da
asma. Para isso são necessárias estratégias e conhecimento detalhado desses
mecanismos imunológicos, genéticos e ambientais que podem estar associados à
asma. A asma alérgica é uma doença caracterizada por inflamação crônica e dano
tecidual das vias aéreas desencadeados por um perfil de resposta envolvendo
citocinas tipo Th2. O controle destas respostas pelo sistema imunológico se dá
através células regulatórias. As células T regulatórias (Treg) são as células
responsáveis por suprimirem as respostas imunológicas através da produção de
TGF-&#946;1, além de outros mecanismos. O fator de transformação do
crescimento-&#946;1 (TGF-&#946;1) esta localizado no cromossomo 19q13. O
TGF-&#946;1 é uma citocina multifuncional que esta aumentada no fluido do lavado
brônquico de asmáticos quando comparada a de indivíduos não asmáticos. Ela é
importante no crescimento, transformação, reparo de tecido, fibrose e modulação de
respostas imune inflamatórias. Sua função na asma ainda não é completamente
conhecida. Por isso, o principal foco deste trabalho foi avaliar os polimorfismos no
gene TGF-&#946;1 e associá-los aos diferentes fenótipos de asma num estudo
caso-controle com 1. 500 indivíduos (500 controles saudáveis, 500 com asma leve e
500 com asma grave controla da ou não) que fazem do Núcleo de Excelência em
Asma da Bahia e do Programa de Controle da Asma e da Rinite Alérgica na Bahia
(ProAR), residentes em Salvador-Ba.
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OBTENÇÃO DE SOBRENADANTE DE CULTURA DE CÉLULAS-TRONCO
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Resumo: Introdução: Dor neuropática (DN) é um tipo de dor crônica debilitante
causada por lesão ou disfunção no sistema nervoso e frequentemente diminui a
qualidade de vida dos pacientes, pois seus sintomas muitas vezes são resistentes
aos métodos convencionais de tratamento, desta forma, é considerado um problema
de saúde pública. Atualmente não existe um tratamento eficaz para esta síndrome.
Com isso, novas abordagens terapêuticas que possuam ação efetiva neste tipo de
dor crônica têm sido investigadas, entre elas, a utilização de células-tronco baseado
em seu potencial de restabelecer o funcionamento de tecidos nervosos lesionados,
desta forma, as células-tronco representa uma alternativa promissora para o controle
da DN. de fato, os efeitos antinociceptivos deste tipo de terapia em modelos
experimentais de DN têm sido demonstrados com resultados promissores no
tratamento de lesões do sistema nervoso e na neuropatia. Considerando o custo e
limitações técnicas do transplante celular, alternativas para o aproveitamento do
potencial terapêutico das células-tronco têm sido investigadas. Objetivos: Propor e
desenvolver um protocolo para obtenção do meio condicionado (MCd) obtido a partir
do sobrenadante da cultura de células-tronco mesenquimais da medula óssea
(CMMO) para posterior avaliação da eficácia do seu potencial terapêutico no controle
da dor neuropática experimental. Métodos: As CMMO foram obtidas a partir de
medulas ósseas de camundongos C57Bl/6, oriundos do CPqGM (FIOCRUZ-BA). A
caracterização de células-tronco mesenquimais foi realizada por citometria de fluxo
na 6ª passagem, após foi realizado ensaios de diferenciação celular in vitro nas
diferentes linhagens celulares (adipócitos, condrócitos e osteócitos). Para obtenção
do meio condicionado, após as células atingirem a confluência na 6ª passagem, as
culturas foram incubadas com meio sem soro fetal bovino por 24 horas e o meio
condicionado, contendo os fatores solúveis provenientes das células, foi preparado e
concentrado cerca de 15 vezes com unidades de filtração. As frações concentradas
foram coletadas e submetidas a um novo processo de filtração usando o mesmo
sistema de ultra filtração e obtendo o meio condicionado final. Todos os ensaios foram
aprovados pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais da FIOCRUZ (L-IGM -

ESTUDO DE POLIMORFISMO EM GENES INFLAMATÓRIOS NOS GENES IL-17A
E IL- 17F EM PACIENTES ASMÁTICOS EM UMA POPULAÇÃO DE SALVADOR/BA
Autor(es): Maria Borges Rabelo de Santana, Ryan Costa, Milca Silva, Camila
Alexandrina Viana de Figueiredo, Neuza Maria Alcântara-Neves, Mauricio Lima
Barreto
Resumo: A asma é uma doença complexa na qual fatores ambientais e genéticos
colaboram para o seudesenvolvimento. Existem múltiplos endofenótipos relacionados
com esta doença que influenciam nagravidade e responsividade ao tratamento.
Estudos têm identificado uma subpopulação de células T CD4efetoras, os linfócitos
Th17, produtores de citocinas como a IL-17A e a IL-17F, que desenvolvem
importantesfunções na inflamação e lesão tecidual, sendo associadas ao fenótipo de
asma não-atópica. Polimorfismos nogene da IL17A estão associados a uma maior
expressão de IL17 e maior susceptibilidade ao desenvolvimentode asma quando
comparado com indivíduos que não possuem essas variantes genéticas. O objetivo
do projetofoi avaliar a associação de polimorfismos genéticos nos genes da IL17A e
IL17F com a asma e marcadores deatopia. Os dados genéticos foram extraídos de
um banco de dados obtido através de um painel degenotipagem padronizado pela
Illumina, e realizado em 1445 amostras participantes do progama SCAALA(Social
Change, Asthma, Allergy in Latin American). O estudo incluiu 4 SNPs para o gene da
IL17A e 5 para ogene da IL17F. Regressões logísticas para asma e marcadores de
alergia (testes cutâneos e níveis de IgE) foramexecutadas utilizando software PLINK
1. 9 ajustados para sexo, idade, infecções por helmintos e marcadores
deancestralidade. O polimorfismo rs10484879 do gene IL17A foi positivamente
associado com asma atópica, quando comparado com asmáticos não-atópicos
(OR=2. 45 e 95% CI= 1. 12-5. 34) e o rs1974226 foi associadopositivamente com
asma (OR=1. 37 e 95% CI=1. 02-1. 82). Os polimorfismos rs12203582 (OR=0. 45 e
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025/09). Resultados: Os resultados do MCd no tratamento da dor neuropática
aparecem no relatório do plano de trabalho intitulado “Efeito do sobrenadante de
cultura de células-tronco na neuropatia experimental”. Os resultados sugeriram que o
efeito do MCd na DN experimental é comparável ao das CMMO, e superior em
magnitude e duração ao tratamento farmacológico usual para essa síndrome.
Sugerindo que o efeito antinociceptivo do MCd na neuropatia decorra da modulação
da produção de citocinas nas vias de dor, e, portanto, de uma interferência com o
curso da doença. Em conjunto, os dados desses estudos permitem propor que o MCd
pode ser uma alternativa inovadora de aplicação futura para o tratamento da DN.

CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA
CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE REGRESSÃO LINEAR PARA A AVALIAÇÃO DE
QUALIDADE DE SEMENTES DE MAMONA DURANTE O ARMAZENAMENTO
Autor(es): Ricardo Caribé Miranda, Thamires Soares, Marta Bruno Loureiro, Renato
D. de Castro, Daniele Takahashi Bernal, Luzimar Gonzaga Fernandez
Resumo: O Brasil é o quarto maior produtor e exportador de mamona (Ricinus
communis L.), sendo a Bahia o estado que mais produz sementes no país. O
programa Biodiesel, na Bahia, mantêm a mamona entre as principais culturas para
trabalhos de pesquisa, como o melhoramento com diversidade e variabilidade
genética da cultura em um Banco Ativo de Germoplasma (BAG), devido a sua
qualidade e a importância econômica da espécie. Com um potencial muito grande
para produção de biocombustível, corresponde cerca de 75% da área total do
Nordeste e 18% do território nacional, sendo uma perfeita opção para o programa
Biodiesel. A mamona é comercializada por mais de 15 países, o seu óleo também é
muito utilizado desde revestimentos protetores até produtos farmacêuticos.
Geralmente produzido por agricultores familiares de baixa renda, as sementes de R.
communis L., são armazenadas em grandes galpões sem controle de temperatura
e/ou umidade, com grande parte da sua qualidade sendo perdida durante este
processo. Com o intuito de aprimorar os conhecimentos sobre o armazenamento das
sementes, visando aumentar sua longevidade e qualidade, este trabalho teve como
objetivo definir modelos de regressão linear que predigam o comportamento das
sementes durante o armazenamento. Sementes de mamona de duas variedades,
Paraguaçu e Nordestina, foram mantidas em 4 condições distintas de
armazenamento. Amostras das sementes armazenadas foram coletadas
mensalmente e submetidas a testes de germinação para a avaliação da qualidade
fisiológica. A partir dos testes controlados, foi possível a criação de um banco de
dados com os resultados destes experimentos, que possibilitou o desenvolvimento de
uma equação de regressão linear que explica as variações dos parâmetros
fisiológicos durante o armazenamento. Pôde-se verificar suas particularidades, como
baixa interferência da temperatura durante o armazenamento, e grande importância
no controle da umidade demonstrando ser mais efetivo, permitindo um
armazenamento das sementes nas determinadas condições aplicadas no estudo com
uma menor perda de viabilidade das sementes. Como resultado foi definida uma
equação com prática aplicação voltada para predizer o tempo máximo em que a
germinação dessas sementes caia em 50% no decorrer do seu tempo de
armazenamento.

Palavras-chaves: Dor neuropática, Células- tronco, Meio condicionado
PRODUÇÃO DE ANTÍGENOS RECOMBINANTES EM VERSÕES NATIVAS E
HIPOALERGENIZADAS E SUAS APLICAÇÕES EM ESTUDOS SOBRE
IMUNOTERAPIA CONTRA ALERGIA A ÁCAROS DA POEIRA DOMÉSTICA
Autor(es): Marina Borges Rabelo Santana, Neuza Maria Alcântara-Neves
Resumo: O tratamento da asma e outras doenças alérgicas ainda não é curativo, e
das drogas desenvolvidas, os corticosteroides ainda são as mais eficazes no controle
destas doenças, apesar da série de reações colaterais que podem produzir. A
imunoterapia é uma alternativa tal e vem sendo utilizada com avanços, porém mostra
resultados duvidosos e baixa aceitação e manutenção do uso pelos pacientes. No
Brasil o uso é muito limitado tanto pela baixa qualidade dos alérgenos disponíveis
como também pela possibilidade de ocorrerre ações anafiláticas. Uma nova
abordagem nesse campo é o uso de alérgenos recombinantes e passíveis de serem
modificados e de se tornarem hipoalergênicos através da exclusão de epítopos para
produção de IgE através de técnicas de biologia molecular. Nossos objetivos são
desenvolver alérgenos e adjuvantes que culminem numa vacina hipoalergênica
passível de ser utilizada via sub-lingual. Todavia é preciso inicialmente produzir e
testar os antígenos recombinantes em suas versões não hipoalergenicas anti-B.
tropicalis e anti-D. pteronyssinus, testando tais moléculas recombinantes em ensaios
in vitro e in vivo. Especificamente, nosso grupo já possui alguns antígenos
recombinantespurificados ou parcialmente purificados (rBlo t 5, rBlo t 12, rBlo t 21
isoforma 1) e possui os vetores de expressão para outros genes (Blo t 1, Blo t 10, Der
p 21 e outras isoformas de Blot 21) que serão expressos em Escherichia coli. Alguns
desses alérgenos já tiveram sua reatividade para IgE testada em soros humanos de
uma parte da população de Salvador, sendo que pretendemos testar a reatividade de
todos esses alérgenos em outras populações da América Latina, como Cuba,
Equador e Colômbia. Pretende-se também desenvolver um modelo experimental de
alergia aos antígenos recombinantes rBlo t 5, rBlo t 12 e rBlo t 21 afim de que
futuramente este venha a ser utilizado para testar as vacinas hipoalergênicas.

Palavras-chaves: Ricinus communis, germinação, qualidade de sementes
DESENVOLVIMENTO IN VITRO DO COLLETOTRICHUM SP. DO
MARACUJAZEIRO AMARELO NA PRESENÇA DE QUITOSANA E ÁCIDO
SALICÍLICO

Palavras-chaves: antígenos, imunoterapia, acaro
PROSPECÇÃO DE BIOATIVOS COM POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE
LOPHIOSTOMA SP, FUNGO ENDOFÍTICO ISOLADO DE MANILKARA
SALZMANNII, PLANTA DA RESTINGA DE SALVADOR, BA.

Autor(es): Alexandra Santos, Danila Souza Oliveira Coqueiro, Arminio Santos
Resumo: O maracujazeiro amarelo é de grande importância econômica para Brasil e
se destaca também como umas das principais culturas da Bahia. As doenças
causadas por fungos estão entre as principais que acometem essa cultura e o uso de
fungicida está cada vez mais limitado. O fungo do gênero Colletotrichum afeta
variadas culturas por ser de fácil disseminação. O fungo tem destaque no
maracujazeiro como o responsável pela antracnose do fruto, sendo um problema
sério da pós colheita do maracujazeiro, prejudicando a colheita. A doença afeta
também outras partes da planta, como folhas, ramos e gavinhas. Nas folhas a doença
se manifesta com manchas aquosas e aspecto verde escuro, representando os
primeiros sinais do patógeno. Diversos fungicidas estão sendo utilizados atualmente
para o controle da doença, porém apresentam elevado custo e difícil controle da
antracnose devido a variação do patógeno. Como uma possível solução para controle
desse fungo, encontram-se compostos com potencial antimicrobiano e que não são
nocivos ao homem nem ao ambiente. A quitosana (Q) e o ácido salicílico (AS) atuam
como agentes antimicrobianos sobre diversos patógenos de várias culturas, além
disso, também podem atuar sobre as plantas diminuindo a suscetibilidade aos
patógenos e consequentemente no controle de doenças. Este trabalho teve como
objetivo avaliar o efeito do da Q e do AS sobre o crescimento micelial e germinação
de conídios do Colletotrichum spp. O Ácido salicílico foi dissolvido em etanol 1% e
incorporado ao meio BDA para obtenção das concentrações 0; 1, 2 ; 2, 5 e 5 mM. Os
tratamentos foram autoclavado a 120º durante 20 minutos e vertidos em placas de
Petri. O etanol 1% (AS 0 mM) e BDA puro foram utilizados como controle. A
suspensão de quitosana, foi dissolvida utilizando-se HCl 0, 05 N como solvente e
ajustando-se o pH final para 5, 6, autoclavada a 120º por 20 minutos e adicionada ao
BDA na sua forma fundente. Foram utilizadas as concentrações 0, 1, 2 e 4 mg/mL. O
HCl e BDA puro foram utilizados para o controle. Após solidificação do meio, discos
de micélio de 0, 9 cm de diâmetro foram retirados de colônias do fungo e colocados
no centro das placas de 7 cm. As placas foram vedadas com filme plástico no
fotoperíodo de 12 h e temperatura de 25 °C. O crescimento micelial foi avaliado
diariamente durante 15 dias através da medição do diâmetro dos eixos
perpendiculares da colônia até que o micélio de um dos tratamentos atingiu a borda
da placa. Para obtenção do fungo foi feito um screening em plantas de maracujá
amarelo, em busca de material foliar infectado com o fungo. Para o experimento de
crescimento micelial, os tratamentos foram preparados, autoclavados e vertidos em
placas de Petri. Após solidificação do meio, um disco de micélio (0, 9 cm de diâmetro)
do fungo foi colocado no centro de cada placa. As placas foram vedadas com filme

Autor(es): Genázio Uilian Costa Oliveira, Samira Abdallah Hanna
Resumo: Os fungos formam um complexo grupo de organismos, presentes nos mais
diversos habitats terrestres e aquáticos, e são produtores de metabólitos secundários,
muitos dos quais denominados como compostos bioativos, utilizados como fármacos,
precursores para síntese ou semi-síntese de medicamentos diversos, como
antibióticos, antifúngicos, antitumorais, imunossupressores etc. Entre os fungos,
encontram-se espécies denominadas endofíticas, que colonizam o interior de tecidos
vegetais sadios, incluindo raízes e folhas e caule e que compartilham do ciclo de vida
vegetal. Os fungos endofíticos podem apresentar mecanismos fisiológicos e
genéticos, muito importantes para a interação com a planta e também como potencial
para a produção de metabólitos ativos com possível aplicação industrial, na medicina
e na agropecuária. A bioprospecção consiste na exploração e investigação
sistemática de plantas, animais e micro-organismos a fim de identificar genes,
proteínas e compostos ativos com atividade específica, para serem utilizados como
produtos ou bioprocessos em diferentes áreas da indústria farmacêutica, alimentícia,
agropecuária, entre outras. O estudo de substâncias produzidas pelos endófitos e seu
papel de antagonismo são importantes não só pelo seu papel ecológico e relações
inter-específicas, mas também para viabilizar a aplicação destes micro-organismos no
controle biológico de patógenos ou mesmo no isolamento de compostos
biotecnológicos. Neste projeto, objetivou-se, assim como a prospecção de bioativos
de isolados de Lophiostoma sp, fungo endofítico de Manilkara salzmannii, uma planta
de região de restinga, para investigar atividade antimicrobiana, antioxidante e
caracterização do extrato fúngico. Esses resultados poderão ser úteis para melhor
compreender o papel funcional dos fungos endofíticos entre os mecanismos de
sobrevivência de sua espécie hospedeira. Como produto, foi redigida e depositada
uma patente. Os resultados demonstraram que o estudo de endofíticos de espécies
da Restinga podem ser promissores para a obtenção de novos produtos e processos
industrialmente exploráveis além de colaborarem com a caracterização da
biodiversidade de endofíticos em plantas da restinga.
Palavras-chaves: Lophiostoma, compostos bioativos, endofiticos
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plástico no fotoperíodo de 12 h e temperatura de 25 °C. O crescimento micelial foi
avaliado diariamente durante 15 dias através da medição do diâmetro dos eixos
perpendiculares da colônia até que o micélio de um dos tratamentos atingiu a borda
da placa. Para o experimento de germinação de conídios, 100 µL dos tratamentos
foram adicionados em poços de placa de ELISA e, em seguida, foram depositados
100 µL da suspensão de conídios do fungo. A placa foi incubada por 24h a 25º C em
fotoperíodo de 12h em luz e 12h no escuro. A avaliação consistiu na contagem dos
conídios germinados e não germinados em cada poço. As concentrações maiores do
acido salicílico (2, 5 e 5 mM) e da quitosana (2 e 4 mg/mL) promoveram redução
significativa do crescimento micelial. Para a germinação de conídios não foi possível
determinar o efeito dos compostos, pois os conídios do fungo não germinaram em
nenhum dos tratamentos (inclusive água, o controle).

cultivares foi então analisada e os dados obtidos para cada tempo de fermentação
foram usados para confirmar a atividade enzimática é maior na variedade TSH 1188 e
também, a enzima PPO teve sua ação catalítica ativa em todo o processo de
fermentação em ambos cultivares.

Palavras-chaves: fungo, controle, maracujá

Resumo: A própolis é uma substância resinosa coletada pelas abelhas (Apis melífera
L.) a partir de brotos de flores e exsudados de plantas, acrescidas de secreções
glandulares, ceras e pólen, de forma geral, a composição da própolis inclui 55% de
resinas e bálsamos, 30% de cera, 10% de pólen e alguns metabólitos secundários
(flavonoides, ácidos fenólicos, minerais, etc.) Atualmente, cerca de 200 compostos
foram identificados; incluindo ácidos fenólicos e seus ésteres, flavonoides (flavonas,
flavononas, chalconas) e terpenos, (&#946;-esteróides, aldeídos aromáticos e álcoois,
sesquiterpenos, naftaleno e derivados do estilbeno). Sendo assim, a própolis é um
produto natural com um número de atividades biológicas provadas; seu extrato é
usado na indústria alimentar, farmacêutica e cosmética. A própolis verde e marrom
são os tipos mais comuns de própolis brasileira. A variedade verde é oriunda da
espécie vegetal Baccharis dracunculifolia e é rica em compostos fenilpropanoides
prenilados, triterpenoide, ácidos benzoicos e clorogênicos. A própolis marrom é
derivada das espécies Copaifera e contem principalmente flavonoides e terpenos. O
objetivo deste estudo é a caracterização físico-química e fito-química de extratos de
própolis verde e marrom obtidas por extração convencional e por fluido supercrítico
(CO2). Foram avaliados os teores de cinzas, lipídeos, proteínas e sais minerais,
assim como, a capacidade antioxidante, o conteúdo de compostos fenólicos e
flavonoides. A própolis verde apresentou melhores resultados quanto à atividade
antioxidante, que envolvem os conteúdos de fenólicos e de flavonoides, comparado
com a própolis marrom, para a extração convencional. Os perfis físico-químicos
mostraram concordância em relação à literatura. As análises destes parâmetros são
importantes para a caracterização, com base no aumento da utilização de própolis
pela indústria de produtos naturais, de alimentos e outras. Novo método de extração
vem sendo estudado, a fim de substituir o uso de solventes orgânicos, deste modo
foram realizados dois tipos de extrações e seus resultados foram comparados.

Palavras-chaves: Cacau, polifenoloxidase, atividade enzimática
CARACTERIZAÇÃO E COMPARAÇÃO DO EXTRATO DE PRÓPOLIS VERDE E
MARROM DO ESTADO DA BAHIA POR DIFERENTES PROCESSOS
Autor(es): Danielle Devequi Nunes

CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CIÊNCIA E TECNOLOGIA de ALIMENTOS
ANÁLISE DO PERFIL DE RESISTÊNCIA A BETA - LACTÂMICOS EM
ESCHERICHIA COLI ISOLADAS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Autor(es): Débora Menezes, Alaíse Guimarães, Lucas Guimarães Cardoso,
Ludimylla Souza Farias
Resumo: Escherichia coli é um dos mais frequentes micro-organismos envolvidos em
surtos de doenças veiculadas por alimentos no Brasil. Essa bactéria é também
responsável por vários surtos de diarreia em crianças e adultos após a ingestão de
água e ou alimentos contaminados. A E. coli é de grande importância para a saúde
pública no mundo, e tem como um dos principais mecanismos de resistência
antimicrobiana a produção de &#946;-lactamases de amplo espectro (ESBL). O
objetivo do presente estudo foi analisar o perfil de resistência a antimicrobianos e a
capacidade de produzir ESBL de isolados de E. coli oriundos de alimentos de origem
animal. Os &#946;-lactâmicos são os antimicrobianos mais usados no tratamento de
infecções bacterianas, novos medicamentos foram surgindo, e a pressão seletiva
exercida por estes propiciou a seleção de isolados cujos genes codificadores das
&#946;-lactamases clássicas sofreram pequenas mutações, que permitiram amplificar
seu espectro de inativação, deste modo a produção de &#946;-lactamases por
enterobactérias representa grande problema para a medicina. Foram analisadas 105
cepas de E. coli, isoladas de produtos de origem animal, no Estado Bahia. Para a
investigação do perfil de resistência antimicrobiana foi aplicado o teste de
disco-difusão frete à 14 antibióticos. Para o teste confirmatório para produção de
ESBL foi utilizado o método de DDST (Double Disk Synergy Test). Foi observado que
os isolados apresentaram maior resistência à tetraciclina 57, 14%(60/105);
amoxicilina 42, 85%(45/105) e ampicilina 41, 90%, (44/105); e maior sensibilidade à
amicacina 97, 14%, (102/105), imipenem 89, 52% (94/105) e gentamicina 88,
57%(93/105). Doze por cento (13/105) dos isolados foram positivos para ESBL.
Observou-se que a carne de aves confere grande risco ao consumidor, por
apresentar maior prevalência de multirresistência antimicrobiana, bem como maior
frequência de isolados de E. coli produtoras de ESBL. Tais resultados demonstram a
necessidade de maior vigilância pelos órgãos de inspeção competentes quanto a
presença de resíduos de antimicrobianos nos produtos alimentícios de origem animal
e também de uma maior consciência por parte dos profissionais de saúde tanto
humana quanto animal, no que tange a utilização cuidadosa e criteriosa dos
fármacos.

Palavras-chaves: própolis; antioxidante; própolis verde; própolis m
AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS EM ISOLADOS DE
ESCHERICHIA COLI ORIUNDOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Autor(es): Alaíse Guimarães, Lucas Guimarães Cardoso, Ludimylla Souza Farias,
Débora Menezes
Resumo: A Escherichia coli é um importante microrganismo da família
Enterobacteriaceae, está naturalmente presente no trato gastrintestinal de humanos e
animais. Entretanto, é um dos micro-organismos mais frequentes envolvidos em
surtos de doenças veiculadas por alimentos no Brasil. Devido a alguns sorogrupos
conhecidamente patogênicos, a exemplo daqueles invasivos ou produtores de
toxinas, que são capazes de causar danos severos à mucosa intestinal bem como a
outros órgãos do organismo hospedeiro. Os antimicrobianos são utilizados há
décadas na produção animal tanto no tratamento como na promoção de crescimento
dos animais, o que ajudou a aumentar a sua eficiência alimentar e consequente
produtividade. Porém, com o uso descontrolado de antimicrobianos, genes de
resistência são selecionados, e podem ser transferidos à microbiota residente dos
humanos, o que dificulta o tratamento de diversos tipos de doenças. Objetivo desse
estudo foi determinar o perfil de resistência a antimicrobianos de Escherichia coli
isoladas em alimentos de origem animal comercializados na Bahia entre nos anos de
2009 e 2013. Foram analisadas 105 isolados de amostras de leite e derivados e de
carnes de pescado, bovino, aves e suíno. Para a determinação do perfil de
resistência, foi empregado o teste de disco-difusão, testando 14 antimicrobianos. Os
isolados que apresentaram maior resistência foram à tetraciclina (60/105, 57%),
amoxicilina (45/105, 43%) e ampicilina (44/105, 42%); e maior sensibilidade à
amicacina (102/105, 97%), imipenem (94/105, 89%) e gentamicina (93/105, 88%).
Dentre as amostras coletadas, os isolados provenientes de frango apresentaram uma
maior prevalência de multirresistência antimicrobiana. Com isso, conclui-se, que a
carne de frango reflete maior risco aos consumidores, e que a tetraciclina, amoxicilina
e ampicilina foram os antimicrobianos com maior frequência de resistência, em
consequência do uso descontrolado desses antimicrobianos. Os resultados sugerem
a necessidade de uma vigilância mais rigorosa, e maior consciência e cuidado dos
profissionais de saúde, humana e animal, quanto ao uso de antimicrobianos.

Palavras-chaves: ESBL, E. coli, Antibióticos
ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA POLIFENOLOXIDASE NA POLPA E SEMENTE,
DURANTE A FERMENTAÇÃO DE CACAU DOS CULTIVARES PH16 E TSH 1188
Autor(es): Alexandre Oliveira
Resumo: A fermentação de sementes de cacau é uma atividade indispensável para o
desenvolvimento dos precursores de aroma e sabor do chocolate. Durante essa
etapa a polpa que envolve as sementes é metabolizada por microrganismos,
produzindo, principalmente, etanol e ácido acético, que são absorvidos pelos
cotilédones causando a morte da semente e promovendo alterações importantes na
constituição do sabor. Entre essas, pode-se ressaltar formação de açucares redutores
livres aminoácidos, e estes formando complexos com compostos fenólicos formando
quinonas. A enzima responsável por catalisar as moléculas fenólicas que são
responsáveis pela adstringência e amargor ao cacau é a polifenoloxidase (PPO).
Desde a sua descoberta no século passado, a enzima PPO tem sido objeto de
extensas pesquisas científicas na área de alimentos como o cacau, com isso, uma
considerável importância tem sido acumulada sobre as propriedades moleculares e
catalíticas, como também sobre o papel que esta enzima exerce no ciclo da vida das
plantas. Para o cacau é de grande importância um estudo que ajude na melhora do
processos de fermentação de uma das principais responsáveis pelo flavor do
chocolate. Assim neste presente estudo foi elucidada a diferença entre atividades
enzimáticas existente na PPO presente entre polpa e semente nos cultivares de
cacau PH 16 e TSH 1188. A atividade ótima para cada isoenzima para os cultivares
foi então analisada e os dados obtidos para cada tempo de fermentação foram
usados para confirmar a atividade enzimática é maior na variedade TSH 1188 e
também, a enzima PPO teve sua ação catalítica ativa em todo o processo de
fermentação em ambos cultivares. A atividade ótima para cada isoenzima para os

Palavras-chaves: Escherichia coli, Antimicrobianos, Resistência
CAPACITAÇÃO DE MANIPULADORES NA PERSPECTIVA DO APROVEITAMENTO
INTEGRAL DOS ALIMENTOS: ATIVIDADES FORMATIVAS VISANDO AS BOAS
PRÁTICAS DE PRODUÇÃO EM COMUNIDADES VULNERAVEIS EM SALVADORBAHIA
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Autor(es): Pedro de Oliveira Silva, Ícaro Ribeiro Cazumbá Silva, Dalva Maria da
Nobrega Furtunato, Juçara Alvarindo Brito Soledade, Jose Angelo Wenceslau Goes

higiene pessoal dos manipuladores, entretanto há uma maior assimilação de
conhecimentos após treinamento de manipuladores de alimentos.

Resumo: O Brasil é um dos países com maior registro de perdas de alimentos.
Aproximadamente 30% dos alimentos produzidos vão para o lixo. O Manipulador de
alimentos é qualquer pessoa que esteja em contato direto ou indireto com os
alimentos, ou seja: prepara, distribui e/ou vende. Este estudo objetivou a formação de
manipuladores na perspectiva do aproveitamento integral dos alimentos em
comunidades vulneráveis de Salvador- Bahia. Sua intenção principal é capacitar
teórica e metodologicamente estas pessoas, implementando estratégias para a
garantia da qualidade e segurança em todo processo produtivo, contribuindo para o
controle das condições higiênico-sanitárias e microbiológica desde a matéria prima ao
produto final. O treinamento forneceu conhecimento e conscientização dos
manipuladores, possibilitando: autonomia, responsabilidade e segurança do ponto de
vista higiênico sanitário. Desta forma, as preparações como os biscoitos
amanteigados de batata doce, goiabada e pimenta calabresa são uma alternativa
para os consumidores, principalmente os de batata doce, uma opção para portadores
de doença celíaca por não conter glúten. Foi desenvolvida ainda a análise da
composição centesimal, bem como o valor calórico das diferentes formulações dos
biscoitos produzidos artesanalmente. Trata-se de um estudo de intervenção de
natureza descritiva e quantitativa a ser realizado junto às comunidades vulneráveis do
Nordeste de Amaralina: Areal e Nova Republica, no município de Salvador-Bahia,
conduzido em cinco etapas. Estabeleceu-se a integração das mulheres da
comunidade com a equipe da pesquisa como consequência, a realização de oficinas
teórico-práticas de Boas Práticas de Produção e de Aproveitamento Integral de
Alimentos, apresentando preparações versáteis, com baixo custo como resultado.
Dentre essas preparações obtiveram-se os biscoitos amanteigados de batata doce,
goiabada e pimenta calabresa como uma alternativa para os consumidores,
principalmente os de batata doce, uma opção para portadores de doença celíaca por
não conter glúten. Os resultados obtidos para o valor calórico total das amostras
demonstram que a produzida de amanteigado com pimenta calabresa apresentou os
maiores resultados entre as demais. Diante dos resultados obtidos, observa-se que o
biscoito amanteigado de batata doce torna-se um substituto parcial da farinha de
trigo, viabilizando melhoramento das três formulações, no que se refere aos teores de
lipídios, visando um menor valor calórico e agregação de valor nutricional. Os maiores
valores de carboidratos foram observados nos biscoitos da formulação A, (69, 19%).
Os resultados obtidos para o valor calórico das amostras A, B e C (formulações) dos
biscoitos foram respectivamente: 492, 86kcal%, 505, 72kcal% e 557, 62kcal%. Diante
dos resultados obtidos, observou-se que o biscoito amanteigado de batata doce
torna-se um substituto parcial da farinha de trigo, viabilizando melhoramento das três
formulações, no que se refere aos teores de lipídios, visando um menor valor calórico
a agregação de valor nutricional. Estabeleceu-se a integração das mulheres da
comunidade com a equipe da pesquisa como consequência, a realização de oficinas
teórico - práticas de Boas Práticas de Produção e de Aproveitamento Integral de
Alimentos, apresentando preparações versáteis, com baixo custo como resultado.

Palavras-chaves: Alimentos, Desperdício, Reaproveitamento
IMPLANTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO
DE BISFENOL A EM FÓRMULA INFANTIL
Autor(es): Augusto Cezar Martins Souza da Silva, Janice Izabel Druzian, Carolina
Oliveira Souza, Jaff Ribeiro Silva
Resumo: O bisfenol A é um contaminante químico que provoca a desregulação da
homeostasia do corpo, interferindo na produção, liberação, transporte, metabolismo,
ligação ou eliminação dos hormônios, responsáveis pela função endócrina e
reprodutiva. Dentre as vias de exposição humana ao bisfenol A, a via dietética é a
mais importante. Este composto está presente em plástico policarbonato e resinas
epóxi utilizado em diversas embalagens para alimentos. Estudos têm demonstrado a
migração desse contaminante a partir mamadeiras e latas para armazenamentos de
formulas infantis. Durante o desenvolvimento infantil, a exposição diária a esse
perturbador endócrino pode produzir distintas alterações das funções estrogênicas,
ocasionando diversas alterações. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo
implantar e validar uma metodologia analítica por cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massas para identificação e quantificação de bisfenol A em
fórmulas infantis em pó, bem como realizar um mapeamento tecnológico sobre a
utilização de bisfenol A em embalagens para alimentos, através do monitoramento de
documentos de patentes depositadas em base de dados online do escritório europeu
Espacenet (EP). A avaliação dos resultados iniciais mostrou que a etapa de
derivatização do padrão de bisfenol A apresentava problemas, havendo a
necessidade de substituição do reagente utilizado. Após alterações, utilizou-se
O-Bistrimetilsilil-trifluroacetamida (BSTFA) para a obtenção do composto de interesse.
O produto da derivatização do bisfenol A (bis-trimethylsilyl-ether) foi identificado com
tempo de retenção de 17, 28 minutos, por monitoramento de íons seletivo. Curvas
analíticas com padrão derivatizado (0, 01 - 0, 5µg/mL) foram obtidas para a
quantificação e avaliação da linearidade do método. A partir da obtenção dos
resultados iniciais, será dado continuidade ao processo de implantação e validação
da metodologia proposta, parâmetros como robustez, limite de quantificação, limite de
detecção, recuperação, precisão e repetibilidade serão avaliados para a validação do
método, a fim de quantificar os teores de bisfenol A em fórmulas infantis em pó,
comercializadas na cidade de Salvador-BA.
Palavras-chaves: Bisfenol A, Contaminante químico, Embalagens
IMPLANTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MÉTODO ANALÍTICO ALTERNATIVO PARA
DETERMINAÇÃO DE AMILOSE E AMILOPECTINA EM DIFERENTES
MATÉRIAS-PRIMAS AMILÁCEAS

Palavras-chaves: Agregando valor perdas pós-colheita economia sol

Autor(es): Leandro Santos Barbosa, Janice Izabel Druzian, Carolina Oliveira Souza,
Paulo Lemos, Ingrid Graa Ramos

CAPACITAÇÃO DE MANIPULADORES NA PERSPECTIVA DO APROVEITAMENTO
INTEGRAL DOS ALIMENTOS, EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS DE
SALVADOR- BAHIA: AVALIAÇÃO DA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DAS MÃOS
DOS MANIPULADORES

Resumo: O método de Stawski utiliza uma curva analítica para determinação do teor
de amilose em amido por termogravimetria. A curva foi construída na temperatura de
perda de 50% da massa medida em misturas binárias de padrões de amilose e
amilopectina. O objetivo do trabalho foi verificar a aplicabilidade da técnica de
termogravimetria proposta por Stawski, por meio da determinação de parâmetros de
validação, na quantificação de amilose/amilopectina em diferentes matérias-primas
amiláceas. As frações de amilose e amilopectina foram obtidas pelo método de
Montgomery e Senti adaptado a partir de amostras dos amidos de batata, milho,
banana e mandioca. A técnica de HPSEC mostrou que o método de separação das
frações foi eficiente. No entanto, a termogravimetria mostrou que as frações de
amilose e amilopectina obtidas apresentaram estabilidade térmica semelhante,
inviabilizando o uso dessas frações na construção da curva analítica para todas as
fontes de amido. Assim, as frações de amilose e amilopectina de batata padrão
Sigma-Aldrich foram empregadas na construção da curva analítica, com coeficiente
de correlação linear (r2=0, 9961) e exatidão (99, 2%) dentro dos critérios de
aceitação. A precisão obtida (7, 3%) apresentou-se fora da especificação (5%),
necessitando ajustes no processo de mistura das frações para construção da curva
analítica. Foi constatado que o empacotamento da amostra é um parâmetro que
exerce uma grande influência sobre as curvas TG. Na tentativa de resolver os perfis
termogravimétricos coincidentes obtidos para as frações de amilose e amilopectina
separadas pelo método proposto por Montgomery-Senti, essas frações foram
subtmetidas à complexação com soluções metálicas. Apesar dos resultados
promissores observados com os complexos das frações do amido de batata padrão
com cloreto férrico, o método foi ineficiente para as frações contendo 1-butanol na
cadeia helicoidal. O objetivo do presente trabalho, além disso, verificar a
aplicabilidade da técnica de termogravimétrica proposta por Stawski, por meio da
determinação dos parâmetros de validação, na quantificação de amilose em
diferentes matrizes amiláceas: batata, milho, banana e mandioca.

Autor(es): Isaac dos Santos, Jose Angelo Wenceslau Goes, Ryzia Cardoso, Juçara
Alvarindo Brito Soledade, Ícaro Ribeiro Cazumbá Silva
Resumo: O atual modelo de desenvolvimento agrícola brasileiro contribui para um
elevado registro de perdas de alimentos e aproximadamente 30% da produção é
desperdiçada. A utilização de alimentos provenientes das perdas pós-colheita
configura-se como uma alternativa para aumento da renda em comunidades
vulneráveis de Salvador, contribuindo tanto com a geração de renda quanto a
produção de alimentos a partir de frutas e hortaliças. Entretanto, durante o processo
de produção os alimentos podem ser contaminados por microrganismos através das
mãos dos manipuladores ou objetos contaminados o que representa uma das
principais causas de ocorrência de doenças veiculadas por alimentos. O objetivo
deste estudo foi capacitar manipuladores de alimentos, e realizar análise
microbiológica das mãos que consistiu num estudo de intervenção de natureza
descritiva e quantitativa sendo realizado junto às comunidades vulneráveis
específicas do município e conduzido em cinco etapas: 1ª sondagem de temas de
interesse, junto às comunidades 2ª aplicação testes de sondagem, 3ª
desenvolvimento de estratégias para formação específica em Boas Práticas de
Produção e Aproveitamento Integral de Alimentos, 4ª avaliação com questões de
opinião sobre o curso, 5ª análise microbiológica, com a coleta de amostras da
superfície de mãos de manipuladores. Os temas de maiores interesses foram higiene
dos alimentos seguido de preparação correta dos alimentos com 40 e 30 %
respectivamente. de acordo com as respostas obtidas a partir das avaliações
aplicadas ao final de cada treinamento, observou-se que as mulheres assimilaram a
maior parte dos conhecimentos passados, a avaliação microbiológica 77, 7% dos
manipuladores apresentou contaminação por coliformes totais e deste percentual, 66,
7% foram confirmados positivos para Escherichia coli, fato que se assemelha ao
estudo conduzido ABREU et al, 2011 analisando as mãos de 12 manipuladores de
alimentos no município de Santo André encontraram 66, 7% das amostras
contaminadas com coliformes totais. Mediante ao objetivo do trabalho, constatou-se
contaminação com microrganismos patogênicos, configurando más condições de
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Folin Ciocalteu, e a atividade de antioxidantes através do método 2,
2-difenil-1-picrilhidrazila (DPPH). As cervejas que apresentam maiores índices de
atividade antioxidante e compostos fenólicos foram as cervejas de estilo Stout, India
Pale Ale (IPA) e American Pale Ale (APA), pois possuem mais lúpulo e seus maltes
são mais escuros. As cervejas elaboradas com menos lúpulos, como as do estilo
Pilsen e Witbier que são mais claras e menos lupulada apresentaram valores
menores. Sendo assim, foi percebido que a coloração e a quantidade de lúpulo
interfere na quantidade e ação de antioxidantes na cerveja. O que demonstra que as
cervejas são uma ótima fonte de antioxidantes, mas precisa ser consumida com
moderação. Devido as suas variações de formulações elas podem possuir mais ou
menos compostos fenólicos, sendo que as mais escuras, puro malte e lupuladas
possuem mais ação antioxidante do que as claras, pouco lupulada e que não são
puro malte.

Autor(es): Rafaela Barbosa Lima dos Santos, Ícaro Ribeiro Cazumbá Silva, Juçara
Alvarindo Brito Soledade, Ryzia de Cassia Vieira Cardoso, Dalva Maria da Nobrega
Furtunato
Resumo: O Brasil é um país altamente produtivo e também um dos que apresenta
maior registro de perdas de alimentos, pois aproximadamente 30% do que é
produzido vai para o lixo. Proporcionar à população alimentos elaborados com
descarte de frutos que apresentam injúrias e/ou estão fora de padrões de compra
para forma, tamanho e cor, configura uma das formas de reduzir as perdas e o
desperdício, bem como contribuir com a segurança alimentar e nutricional. Dentre as
várias alternativas já existentes para evitar desperdício, destaca-se o aproveitamento
de partes usualmente não consumíveis em bolos, geléias, doces, pães entre outros.
Essas alternativas de aproveitamento são importantes, pois as partes consideradas
usualmente não consumíveis também apresentam valor nutricional relevante. Desta
forma, este estudo objetiva promover a geração e a transferência de tecnologias para
o aproveitamento de descartes de alimentos vegetais, através do desenvolvimento,
produção e caracterização de geléias e biscoitos, apoiando o estabelecimento de
uma rede de economia solidária que vise à sustentabilidade e ao desenvolvimento
social, junto a comunidades vulneráveis de Salvador-BA. Foram produzidas
artesanalmente amostras de geléias de maçã e diferentes tipos de biscoitos:
amanteigados de batata doce, goiabada e pimenta calabresa, sendo analisadas 3
amostras de cada produto. As análises microbiológicas feitas nas geléias foram para
os seguintes grupos de microrganismos indicadores e patógenos: o Número Mais
Provável (NMP) de coliformes a 35°C e de coliformes a 45°C; e a contagem de
bolores e leveduras e de microrganismos aeróbios mesófilos, conforme a American
Public Health Association - APHA (DOWNES; ITO, 2001). Já para os biscoitos
amanteigados foram desenvolvidas ainda a análise da composição centesimal, bem
como o valor calórico das diferentes formulações produzidas, conforme metodologia
proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (ZENEBON et al., 2008). Nas amostras das
geléias, os valores encontrados para coliformes a 35ºC e 45ºC variaram de 1 a 5NMP.
g&#713;¹. Embora a RDC nº 12/2001 não estabeleça padrão para coliformes a 35°C
e coliformes a 45°C, a presença destes nas amostras indica qualidade microbiológica
inadequada dos alimentos, inadequado tratamento térmico ou a recontaminação no
pós-processamento. Constatou-se contaminação por bolores e leveduras (3, 1 x 107
a 3, 4 x 108UFC. g-1), sendo que, todas as amostras apresentaram-se com valores
médios superiores aos padrões estabelecidos pela legislação -104 UFC. g-1 para
bolores e leveduras. Em relação aos microrganismos aeróbios mesófilos também
foram registradas contagens elevadas (3, 8 x 105 a 4, 6 x 106 UFC. g-1), confirmando
problemas de higiene e manuseio inadequado durante a produção. Os resultados
obtidos para umidade dos biscoitos artesanais de batata doce e o amanteigado com
goiaba não obtiveram uma diferença significativa entre eles (5, 76% e 5, 86%),
diferentemente do amanteigado com pimenta calabresa que apresentou a menor
média entre eles (4, 11%). Em relação ao teor de cinza, a amostra de amanteigado
com pimenta calabresa foi a que apresentou maior resultado entre elas (1, 26%). Os
valores de proteínas apresentaram variação de 0, 88 a 8, 92% entre as amostras. Os
maiores valores de lipídios foram observados nos biscoitos da formulação de
amanteigado com pimenta (35, 82%) em comparação com as outras formulações. As
amostras produzidas com batata doce apresentaram os maiores valores de
carboidratos (69, 69%) em relação às outras amostras produzidas. Os resultados
obtidos para o valor calórico total das amostras demonstram que a produzida de
amanteigado com pimenta calabresa apresentou os maiores resultados entre as
demais (557, 62 Kcal%). Concluiu-se que os achados para a qualidade microbiológica
da geléia de maçã artesanal, evidenciaram falhas na cadeia produtiva,
comprometendo a qualidade do produto final, o que auxiliou na reorientação de
medidas para corrigir o problema detectado e que o biscoito amanteigado de batata
doce torna-se um substituto parcial da farinha de trigo, viabilizando melhoramento das
três formulações, no que se refere aos teores de lipídios, visando um menor valor
calórico e agregação de valor nutricional. Agradecimentos: Fundação de Amparo a
Pesquisa do Estado da Bahia.
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POTENCIAL ANTIOXIDANTE E COMPOSTOS FENÓLICOS NA CERVEJA
ARTESANAL, NOS SEUS INGREDIENTES E NO BAGAÇO DE BRASSAGEM
Autor(es): Geórgia Rêgo, Celso Duarte Carvalho Filho
Resumo: A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no mundo e tem se
popularizado cada vez mais, colocando o Brasil em terceiro lugar de maior produtor
de cerveja do mundo. As cervejas artesanais também vêm crescendo e
acompanhando as tendências do mercado internacional, sendo as preferidas dos
consumidores mais exigentes que buscam um produto diferenciado. É produzida a
partir de ingredientes naturais como cevada maltada, lúpulo, levedura e água, onde
são encontrados vários nutrientes como carboidratos, aminoácidos, minerais,
vitaminas e compostos fenólicos trazendo assim, benefícios à saúde desde que
consumida com moderação. Os compostos fenólicos agem como antioxidantes,
sequestrando os radicais livres e ajudando na prevenção de doenças como
aterosclerose e câncer. Como o consumo da cerveja vem crescendo ao longo dos
anos, é importante o estudo sobre seus benefícios, pois uma atenção crescente tem
sido dedicada ao papel da dieta na saúde humana e a partir do momento em que
pesquisas comprovem estes benefícios, o valor agregado deste produto torna-se
maior, uma vez que já existe uma grande procura do produto devido as suas
características sensoriais atrativas, as propriedades bioativas poderiam se destacar.
Assim, este estudo objetivou realizar uma análise quantitativa e comparativa da
composição destes compostos em diferentes tipos de cervejas artesanais bem como
em seus ingredientes e bagaço. Foram utilizados os métodos de DPPH para a
determinação da atividade antioxidante e o método de Folin-Ciocalteu para
determinação dos compostos fenólicos. Os resultados obtidos demonstraram que o
lúpulo, o malte de cevada e a cerveja são produtos que apresentam capacidade
antioxidante elevada e estão relacionados com a presença de compostos fenólicos.
Nas cervejas, os teores de compostos fenólicos são provenientes provavelmente do
malte e do lúpulo utilizados na sua fabricação. Em vista disso, as cervejas artesanais
se consumidas moderadamente podem trazer benefícios à saúde por apresentarem
bons resultados de capacidade antioxidante.
Palavras-chaves: Cerveja, Antioxidantes, Compostos Fenólicos
PRESENÇA DE CLOSTRIDIUM SPP. EM SALSICHAS TIPO "HOT DOG".
Autor(es): Rafael Sepúlveda Fonseca Trevisan Passos, Maurício Costa Alves da
Silva, Anisio Iuri Lima dos Santos Rosário, Denilson Luiz dos Santos de Oliveira,
Ewerton Luan dos Santos Oliveira, Laércio Diniz, Letícia Santos, Nilma Pereira Costa,
Antenor Ferreira Leal Neto
Resumo: Em meio à rotina intensa da população, o aumento do consumo de
“fast-food” tem sido observado em todo o mundo. Esse tipo de alimento é encontrado
com facilidade, é de rápido preparo e preço bastante acessível, fazendo com que seja
apreciado por pessoas de várias idades e diferentes segmentos sociais. Um exemplo
de comida de rua que tem alta aceitação é o cachorro-quente. Normalmente vendido
em barraquinhas e lanchonetes, esse lanche tem como ingrediente principal a
salsicha, alimento embutido de origem animal. O preparo e armazenamento
inadequado desses pratos, assim como utilização de matéria prima de má qualidade
na sua confecção, podem acarretar em um sério risco a saúde do consumidor, devido
ao risco de transmissão de doenças. As doenças veiculadas por alimentos
representam um grande problema de saúde pública no mundo, incluindo o Brasil.
Contaminações bacterianas são observadas em alimentos de origem animal,
causando intoxicações e infecções alimentares, enfermidades que podem ocorrer em
forma de surto ou atingindo individualmente cada indivíduo. Seus sintomas incluem
febre, mal estar, dores abdominais e diarreia, podendo levar a óbito. Importantes
agentes etiológicos são bactérias pertencentes ao gênero Clostridium spp,
principalmente as pertencentes ao grupo dos Clostridium Sulfito Redutores. Os
microrganismos desse gênero são classificados como bastonetes Gram positivos,
anaeróbios facultativos e com capacidade de esporulação. Esporos de Clostridium
Sulfito Redutores podem produzir toxinas, responsáveis por quadros severos de
intoxicação alimentar. Alimentos cárneos, especialmente os embutidos como a
salsicha, possuem grande importância na veiculação desses microrganismos (seja na
sua forma vegetativa ou esporulada) e das suas toxinas. A salsicha tipo “hot dog” é
um alimento embutido, processado e pré-cozido, e por isso, não se espera encontrar
níveis altos de contaminação bacteriana. Falhas na cadeia produtiva ou na
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POTENCIAL ANTIOXIDANTE E COMPOSTOS FENÓLICOS EM CERVEJAS
INDUSTRIALIZADAS
Autor(es): Carlos Eduardo Lopes Araújo Filho, Celso Duarte Carvalho Filho
Resumo: A cerveja é uma bebida que surgiu produto da fermentação alcoólica por
ação de leveduras sobre o mosto de cevada, mas que também pode ser produto da
fermentação de outros grãos como milho e trigo. A cerveja é uma das bebidas mais
consumidas no Brasil e no mundo, mas pouco se conhece sobre seus potenciais para
combater radicais livres. As cervejas contêm muitos componentes nutritivos, entre
eles, ácido fólico, vitaminas do complexo B (B1, B2, B12) e polifenóis que são os
elementos antioxidantes naturais presentes em maior quantidade na cerveja e nas
matérias primas utilizadas na elaboração da mesma. Atualmente existe um nicho
crescente de cervejarias artesanais que utilizam preparações próprias com
características e ingredientes diferentes dos encontrados nas cervejas preparadas
pelas grandes cervejarias. O uso de mais malte e lúpulo pode conferir as cervejas
artesanais uma maior quantidade de agentes antioxidantes, que poderiam beneficiar
a saúde das pessoas como uma fonte alternativa para essas substâncias que tem
função de prevenir doenças como: Câncer, doenças do coração, inflamações entre
outras. Neste estudo foram determinados compostos fenólicos totais, pelo método de
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manipulação no momento da compra ou armazenamento podem acarretar em
contaminações, que por vezes, além de diminuir a qualidade e o tempo de prateleira
do produto, podem ser responsáveis por graves problemas de saúde pública. Por tais
motivos, o objetivo desse trabalho foi identificar e quantificar a presença de
Clostridium Sulfito Redutores em amostras de salsichas tipo “hot dog”
comercializadas na cidade de Salvador, Bahia. Foram avaliadas 60 amostras de
salsichas, adquiridas de forma aleatória no comércio varejista em diferentes bairros
da Cidade de Salvador, Bahia, no período de Agosto de 2015 até Maio de 2016. As
amostras foram recebidas e processadas no Laboratório de Inspeção e Tecnologia de
Carnes e Derivados (LABCARNE), da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da
UFBA para as análises microbiológicas. Para a contagem de Clostridium Sulfito
Redutor se utilizou o método de semeadura em profundidade (Pour-Plate) com ágar
SPS (Sulfito Polimixina Sulfadiazina), encubadas por 35&#8304;C, de 24 a 48 horas,
em anaerobiose, como descrito na instrução normativa vigente no Brasil. Para a
contagem, foram selecionadas as colônias de coloração preta, e em seguida,
submetidas à prova de Catalase e coloração de Gram. Colônias não características
do gênero Clostridium spp. também foram selecionadas para posterior identificação.
Três amostras (5%) tiveram presença de Clostridium sulfito redutor, com resultados
das contagens de 4 x10¹, 3 x10² e 10³ UFC/g. Segundo a legislação brasileira,
apenas uma amostra apresentou valor de contagem acima do permitido (5 x10²
UFC/g), sendo assim considerada imprópria para o consumo. Resultados de testes
bioquímicos sugerem que as colônias sejam da espécie Clostridium perfringens,
porém há necessidade de se realizar mais provas confirmatórias. Outros gêneros de
microrganismos patógenos e deterioradores de alimento também foram encontrados,
como o gênero Bacillus spp. e o gênero Staphylococcus spp. A presença dessas
bactérias em altos valores de contagem pode estar relacionada com a contaminação
resultante da manipulação do alimento, seja no momento da venda ou no
armazenamento do produto. Sabe-se também que a presença desses
microrganismos em alimentos e que a ausência de adequado tratamento térmico no
momento do preparo podem oferecer graves riscos a saúde do consumidor.

intensidade de doença clínica e infecciosidade ao vetor. Uma avaliação adequada do
estadiamento clínico em cães é fundamental para uma melhor definição das ações a
serem adotadas, para iniciar o tratamento nas fases iniciais da doença, e para
monitorar a eficácia das medidas de controle. Um importante aspecto que pode
contribuir para a baixa eficácia das medidas de controle da LV é a ausência de um
método que permita distinguir, entre os cães infectados, os que realmente transmitem
o parasito para flebotomíneos. A identificação precisa dos cães infectados e
transmissores possibilitaria maior enfoque das ações de controle neste grupo de cães
e, por conseguinte melhor custo benefício e eficácia para os programas, nesse
aspecto, o xenodiagnóstico surge, atualmente, como única técnica disponível na
identificação de cães verdadeiramente transmissores. O objetivo deste trabalho foi
determinar fatores inerentes aos cães que estariam associados à transmissão do
parasito Leishmania ao vetor Lutzomyia longipalpis por meio de testes parasitológicos
diretos e xenodiagnóstico. Oitenta e quatro cães provenientes da Região
Metropolitana de Salvador foram avaliados. Sendo como critério de inclusão, os cães
deveriam apresentar resultado sorológico positivo e/ou parasitológico por microscopia
direta de aspirado de órgãos linfoides. Seis desses cães foram submetidos ao
xenodiagnóstico com Lutzomyia longipalpis. O teste de xenodiagnóstico indicou que
dois cães (33, 33%) apresentaram infectividade superior a 50% e quatro cães não
apresentaram infectividade para os flebotomíneos. Porém, todos os cães examinados
apresentaram sinais clínicos sugestivos de leishmaniose, compatíveis com os
descritos na literatura, como dermatopatia, oftalmopatia, linfadenopatia e
emagrecimento. No presente trabalho é possível sugerir que cães que foram
categorizados nos grupos com estadiamento clínico superiores podem possuir
maiores taxas de infectividade para febotomíneos. Porém o pequeno número de cães
não possibilitou comparações que fossem fidedignas estatisticamente, sendo
necessário um número maior de cães submetidos ao xenodiagnóstico para que os
dados sejam analisados estatisticamente e, desta maneira, contribuir com dados para
esclarecer o papel do cão infectivo para flebotomíneos.
Palavras-chaves: Xenodiagnóstico, Leishmania infantum, Lutzomyia longipalpis

Palavras-chaves: Saúde Pública, Microbiologia, Alimentos
REALIZAÇÃO DE SOROLOGIA PELO MÉTODO ELISA INDIRETO PARA
DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO POR LEISHMANIA EM CÃES

CIÊNCIAS AGRÁRIAS - MEDICINA VETERINÁRIA
ANÁLISE COMPARATIVA DA MARCAÇÃO EXOPOLISSACARÍDICA E
CARACTERIZAÇÃO ULTRA-ESTRUTURAL DE BIOFILME DE LEPTOSPIRA EM
RATTUS NORVEGICUS RESERVATÓRIOS DA LEPTOSPIROSE

Autor(es): Emanuelle Yagi, Daniela Farias Larangeira
Resumo: A leishmaniose visceral (LV) é uma antropozoonose crônica e fatal, um
importanteproblema de saúde pública em todo o mundo sendo transmitida por insetos
vetores do gêneroLutzomyia. Os reservatórios silvestres potenciais são as raposas e
gambás, identificadoscomo principal fonte de infecção para o vetor. O cão doméstico
(Canisfamiliaris) é considerado o principal reservatório na área urbana, devido sua
altasusceptibilidade ao patógeno, o intenso parasitismo cutâneo e a relação dos
casos caninos precederem os casos humanos, com maior prevalência para a
infecção em cães. Tendo em vista a imensa proximidade desta espécie com os
humanos e sua marcante presença nas cidades, o cão se mostra como uma peça
chave no cicloepidemiológico da LV, principalmente a partir da década de 80, devido
aos processos quefacilitaram a disseminação do vetor nos centros urbanos. O
prognósticoe o curso da LV canina são variáveis, sendo que o sistema imune do
animal doente tem umpapel fundamental, tanto no estabelecimento da infecção como
no resultado da terapia. Apesar do Ministério da Saúde indicar a eutanásia de animais
sororeagentes, cita em nota técnica, que no contexto atual, uma discussão de uma
proposta de padronização paratratamento da leishmaniose visceral canina (LVC) é
necessária, pois atualmente o cãodesempenha um papel social muito importante.
Neste contexto, surge anecessidade de pesquisas científicas com relação a
esquemas terapêuticos, assegurando aqualidade de vida para o animal, e também o
bloqueio de transmissão para que nãorepresente risco de transmissão à população
humana. Para diagnóstico econfirmação sorológica, foi realizada a técnica de ensaio
imunoenzimático (ELISA) indiretocom utilização de antígenos produzidos no próprio
laboratório. dos 30 animais testados, todos eram positivos em testes sorológicos
padrões externos, porém apenas 18 animaisforam positivos em nosso ELISA o que
demonstra variações relacionadas a sensibilidade eespecificidade dos testes
sorológicos. Destes 30 animais positivos nos exames externos, 22foram positivos no
exame direto.

Autor(es): Georgia Virginia Barbosa Ferreira da França, Tânia Regina Marques da
Silva, Paula Carvalhal Ristow, Federico Costa, Mitermayer Galvão Reis, Cludio
Pereira Figueira, Ana Amélia Nunes Santos
Resumo: A leptospirose é uma zoonose infectocontagiosa de distribuição global e de
grande importância em saúde pública no Brasil, que afeta cerca de um milhão de
pessoas por ano no mundo. O rato de esgoto (Rattus norvegicus) é o principal
reservatório urbano de Leptospira, sendo cronicamente colonizado nos rins por
leptospiras patogênicas e eliminando-as no ambiente. Os mecanismos de
colonização e persistência da bactéria nos rins de reservatórios animais ainda são
pouco conhecidos. Recentemente, descrevemos a formação de biofilmes por
leptospiras in vitro e in vivo. Biofilmes são comunidades de microrganismos aderidos
a uma superfície biótica ou abiótica, envoltos por uma matriz exopolissacarídica
produzida pelos próprios microrganismos associados, que funciona como uma forma
de proteção contra ambientes hostis. Os biofilmes estão envolvidos na patogênese de
diversas doenças crônicas. Nós hipotetizamos que a formação de biofilmes por L.
interrogans em reservatórios crônicos pode representar um novo mecanismo de
virulência na leptospirose. O objetivo do presente estudo foi caracterizar o biofilme
renal formado por Leptospira em rins de R. norvegicus naturalmente infectados
através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e escaneamento por
microscopia de campo claro (MCC). Nove ratos bem caracterizados quanto à
colonização renal por Leptospira e presença de biofilme renal foram estudados. A
MEV utilizando marcação com vermelho rutênio revelou a ultraestrutura dos biofilmes
com aglomerados de Leptospira envolvidos em uma matrix exopolissacarídica
aniônica, nos túbulos renais de ratos. Buscando realizar uma contagem de túbulos de
forma mais fidedigna e simplificada, realizamos o escaneamento de túbulos marcados
de forma automatizada. Esperamos com este estudo contribuir para o conhecimento
acerca da caracterização do biofilme formado por leptospiras patogênicas no
reservatório animal e da patogênese da leptospirose. Além disso, esse fenótipo pode
interferir no modo de transmissão e sobrevivência de leptospiras no ambiente.
Futuros estudos são necessários para melhor identificar a composição da matriz
extracelular do biofilme de Leptospira.

Palavras-chaves: ELISA, antropozoonose, Lutzomyia
REALIZAÇÃO DA TÉCNICA DE PCR EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS DE
ASPIRADOS DE LINFONODOS E ESPLÊNICOS DE CÃES NATURALMENTE
INFECTADOS POR LEISHMANIA

Palavras-chaves: ratos, leptospirose, microscopia eletrônica de varredura

Autor(es): Larissa Nascimento Lago, Daniela Farias Larangeira
Resumo: A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma doença causada por um
protozoário dogênero Leishmania e transmitida através do vetor invertebrado. Os
cães acometidos sãoconsiderados os principais reservatórios, no ciclo urbano.
Todavia, animais silvestres, como raposas, marsupiais, lobos, dentre outros, também
podem funcionar comoreservatórios. No Brasil, a LVC é transmitida através da picada
do inseto pertencente àfamília dos flebotomídeos, do gênero Lutzomyia, sendo a
espécie responsávelLutzomyia longipalpis. Este vetor é conhecido popularmente, por
mosquito-palha, é uminseto muito pequeno, que costuma se reproduzir em locais com
muita matéria orgânicaem decomposição. Apesar do Ministério da Saúde indicar a
eutanásia de animais sororreagentes, cita emnota técnica, que no contexto atual, uma

AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DE CÃES INFECTADOS COM
LEISHMANIA INFANTUM
Autor(es): Mayro Rafaga Lopes Carneiro, Stella Barrouin
Resumo: A leishmaniose canina, causada pelo protozoário Leishmania infantum, é
uma importante zoonose potencialmente fatal para os cães. Dentre as limitações para
o controle da doença, tem-se a dificuldade em identificar cães que sejam
transmissores, embora vários autores tenham demonstrado a associação entre
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discussão de uma proposta de padronizaçãopara tratamento da leishmaniose visceral
canina (LVC) é necessária, pois atualmente ocão desempenha um papel social muito
importante (BRASIL, 2005). No presenteestudo, foi adotado um protocolo terapêutico
desenvolvido por pesquisadores do LIVEem estudos-piloto que não confronta a
Portaria Interministerial nº 1426, visto que nãoutiliza as drogas de eleição para o
tratamento da LV em humanos. Foram incluídos 30cães soropositivos para o
tratamento experimental, após a concordância expressa pelosguardiões em
documento assinado. Na primeira avaliação, que é considerada umatriagem, 19
animais foram positivos na PCR da amostra de aspirado esplênico, 5animais foram
negativos e 6 não foi possível coletar amostra de aspirado esplênico. Asamostras de
aspirado de linfonodo não foram suficientes para realização da PCR, asmesmas
foram utilizadas para confecção de lâminas para o diagnóstico direto. dos 19animais
positivos na técnica PCR, 12 foram positivos nos exame diretos. Em virtudedos
resultados encontrados, a técnica PCR se mostrou altamente específica e sensível.
Apesar de ainda não possuir aplicabilidade nos programas de controle da LVC,
devidoao elevado custo e necessidade de laboratórios especializados para
realização, essatécnica deve ser utilizada para diagnóstico em pesquisas e na
elucidação de casosinconclusivos, principalmente em novos focos da doença,
evitando assim, a eutanásia deanimais falso-positivos.

braquicefálicos, mesocefálicos e portadores de CCS, respectivamente. Quanto à
avaliação do TFT pela padronização de Rolando (1984), observou-se que em
braquicefálicos 25% tiveram grau tipo I, 37, 5% tipo II e 37, 5% tipo III. Para
mesocefálicos, 27, 8% tipo I, 38, 9% tipo II e 33, 33% tipo III. Para animais portadores
de CCS apenas um animal teve a lágrima avaliada de ambos os olhos, cujo padrão
foi o grau IV. Acredita-se que esses resultados contribuam para reforçar as diferenças
de parâmetros entre raças e suas características, tal como são de suma importância
no auxílio diagnóstico da CCS.
Palavras-chaves: ferning test, filme lacrimal, CCS
IDENTIFICAÇÃO DA MICOBIOTA DE RAÇÕES COMERCIALIZADAS A GRANEL
Autor(es): Flávia Roberta Pereira Abbude Carvalho, Priscila Fernandes Mendes
Ferreira, Monica Mattos dos Santos Simas
Resumo: A cadeia produtiva da avicultura constitui uma importante atividade no
Brasil, sendo este considerado o terceiro maior produtor e o principal exportador de
carne de frango. Todo esse plantel é alimentado com rações comerciais compostas
por 70% de grãos, dentre estes milho e sorgo, que são passíveis de contaminação
fúngica. O isolamento destes microorganismos na ração pode ser um indicativo da
presença de micotoxinas, estas são substâncias resultantes do metabolismo
secundário fúngico que quando ingeridas podem reduzir o desempenho e afetar o
estado geral de saúde do animal. Dentre os principais fungos contaminantes, e
produtores de micotoxinas, destacam-se os gêneros Aspergillus, Fusarium e
Penicillium. Diante disso, o objetivo do trabalho foi caracterizar a micobiota fúngica
contaminantes de amostras de rações comercializadas a granel destinadas a aves,
na cidade de Salvador. Para a identificação fúngica, 20 amostras de ração para aves
a granel foram coletadas em estabelecimentos comerciais da cidade de Salvador e
transportadas para o laboratório, onde foram semeadas em Ágar DG18 por 7 dias a
25°C. Após esse período as cepas fúngicas foram isoladas e mantidas em ágar
batata e posteriormente foram identificadas pelo exame microscópico direto e
também o método do microcultivo. Foi observada uma frequência de contaminação
de 100% das amostras de ração analisadas. Foram isoladas 147 cepas fúngicas
sendo o Aspergillus o de maior prevalência (46, 25%), seguido do Fusarium (24, 80%)
e Penicilium (14, 96%). Com base nesses resultados, e considerando que esses 3
fungos são ditos fungos de grande potencial toxigênico, o que confere prejuízos na
cadeia produtiva, risco a saúde animal e humana, e uma vez que em condições
favoráveis tais microrganismos podem se desenvolver e contaminar os produtos com
micotoxinas torna-se necessário adoção de práticas agrícolas adequadas e de
armazenamento para garantir a boa qualidade dos produtos utlizados na elaboração
de rações, principalmente as comercializadas a granel.

Palavras-chaves: CALAZAR, DNA, SOROPOSITIVOS
AVALIAÇÃO DO LIMIAR DE SENSIBILIDADE CORNEAL EM CÃES PORTADORES
DE CERATOCONJUNTIVITE SECA
Autor(es): Ariane De Jesus Lacerda, Paloma Nascimento Coutinho, Felipe Baldo
Lima, Ana Raposo, Arianne Pontes Oria
Resumo: O filme lacrimal pré-ocular é uma camada fina, úmida e complexa, a qual
recobre os anexos oftálmicos e esclera. A composição e estrutura podem sofrer
alterações correlacionadas a idade, a estimulação da conjuntiva, o fluxo lacrimal e as
doenças da superfície ocular. A córnea é um meio de refração a luz, sendo aregião
mais sensível do olho e susceptível a injúrias físicas, químicas ou congênitas, que
necessita de exames específicos para identificar possíveis alterações que possam lhe
causar danos. Dentre as semiotécnicas parasua avaliação o limiar de sensibilidade da
córnea pode ser obtido com o estesiômetro de Cochet-Bonnet. Valores elevados
indicam que o animal apresenta maior sensibilidade da córnea, enquanto que valores
reduzidos indicam menor sensibilidade. O objetivo inicial deste projeto foi avaliar o
limiar de sensibilidade corneana de cães portadores de ceratoconjuntivite seca (CCS)
e compara-lo aos valores encontrados em cães saudáveis. Entretanto, devido a
sazonalidade dos atendimentos o projeto foi ampliado para avaliação da produção
lacrimal e sensibilidade corneana de animais mesocefálicos e braquicefálicos hígidos
e animais portadores de CCS. Foram selecionados 44 cães adultos, 18
mesocefálicos, 16 braquicefálicos e 10 portadores de CCS, de 1 a 7 anos, ambos
sexos, atendidos no Hospital de Medicina Veterinária da Universidade Federal da
Bahia. Todos os animais eram hígidos ou portadores de afecções sem repercussão
oftálmicas, e foram submetidos a avaliação de produção lacrimal pelo Teste Schirmer
(TLS) no olho direito e avaliação do limiar de sensibilidade corneana ao toque (LSCT)
no olho esquerdo pela estesiometria. Entre os cães mesocefálicos a média de TLS e
LSCT foram 24, 1mm/min e 1, 8 cm, respectivamente; para os cães braquicefálicos o
TLS foi de 21, 6mm/min e a LSCT 1, 8 cm e para cães portadores de CCS, o TLS foi
de 7, 8mm/min e a LSCT 1, 2 cm. Os resultados encontrados demonstraram que a
produção lacrimal de ambos grupos estão dentro dos valores de normalidade e não
houve diferenças nas médias de sensibilidade corneana ao toque entre os grupos de
cães hígidos, ao contrário do apresentado dos cães com CCS.

Palavras-chaves: Aspergillus, micobiota, avicultura
CORRELAÇÃO DO VOLUME TIREOIDIANO COM DOSAGEM HORMONAL DE
CÃES COM LEISHMANIOSE
Autor(es): Taiane Menezes Serra, Caterina Muramoto
Resumo: A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma doença de caráter zoonótico
conhecida popularmente no Brasil como Calazar, que acomete os cães, lobos,
raposas, coiotes e o homem. Os achados clínicos da LVC podem ser comuns a outras
doenças o que torna o diagnóstico laboratorial ou parasitológico fundamental para
sua confirmação. A ultrassonografia é uma modalidade diagnóstica indireta, não
invasiva, rápida e muito importante na avaliação dos órgãos abdominais e da tireoide
em cães com LVC, pois já se verificou, em alguns casos, cães com LVC e
hipotireoidismo. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi correlacionar o
volume tireoidiano pela ultrassonografia (USG) com a dosagem dos hormônios T4 e
TSH em pacientes diagnosticados com Leishmaniose visceral canina e avaliar as
características ultrassonográficas da tireóide como a ecotextura, ecogenicidade,
forma, contorno e tamanho. Durante o trabalho 18 cães soro positivos para LVC
realizaram a avaliação ultrassonográfica da glândula tireoide em aparelho Nemio
(Toshiba) com transdutor linear multifrequencial com capacidade de até 12MHz,
sendo o exame realizado pelo mesmo examinador. As tireoides foram avaliadas
quanto ao seu tamanho, contorno, ecotextura e ecogenicidade e foi calculado o
volume de cada lobo tireoidiano e o volume tireoidiano total por meio da equação:
comprimento x altura x largura x &#61552;/6. E oito animais realizaram, também, a
dosagem dos hormônios tireoidianos T4 livre e TSH. Foram diagnosticados 2 animais
hipotireoideos, 2 eutireoideos e 4 eutireoideos com doença não tireoidiana. Os cães
hipotireoideos apresentaram aspectos ultrassonográficos da tireoide como contornos
regulares, ecogenicidade preservada e ecotextura variando de homogênea a
grosseira, com volume de tireoide de 716, 56 mm³ e 1957 mm³. Os animais
eutiroideos com doença não tireoidiana e os eutireoideos também apresentaram
contornos regulares, no entanto a sua ecogenicidade variou em preservada a
hipeecogênica. No entanto, mais estudos devem ser realizados para verificar se cães
Leishmaniose visceral canina são propensos a desenvolver hipotireoidismo e principal
buscar verificar o volume total da tireoide em cães saudáveis para serem usados
como padrão de comparação.

Palavras-chaves: Cochet Bonnet, Sensibilidade tátil corneana, Olho seco
AVALIAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA DA LÁGRIMA EM CÃES HÍGIDOS E
PORTADORES DA CERATOCONJUNTIVITE SECA
Autor(es): Paloma Nascimento Coutinho, Ariane de Jesus Lacerda, Felipe Baldo
Lima, Ana Raposo, Arianne Pontes Oria
Resumo: O suprimento adequado de lágrimas é necessário para manter a
integridade da superfície ocular. O filme lacrimal cobre a superfície da córnea e da
conjuntiva e é composto por estrutura em dupla-camada que consiste em uma fase
aquosa - mucinoso e uma fase lipídica mais externa. Alterações na produção lacrimal
podem ser qualitativas ou quantitativas, o que poderá resultar em enfermidades,
desta forma, a condição mais frequentemente diagnosticada, fruto de instabilidade ou
desequilíbrio dos componentes lacrimais suscitarão quadros de ceratoconjuntivite
seca (CCS). Para avaliação quantitativa rotineiramente é utilizado o teste lacrimal de
Schirmer (TLS) e dentre as diversas avaliações qualitativas, citam-se a avaliação da
cristalização do filme lacrimal, conhecido como tear ferning test (TFT). Este plano de
trabalho teve por objetivo inicial identificar alterações da superfície ocular, por meio da
avaliação quali-quantitativa lacrimal de cães hígidos e portadores de CCS com e sem
tratamento. Entretanto, devido a demanda de atendimento, houve modificação do
plano de trabalho e o objetivo final foi de avaliar quali-quantitativamente o filme
lacrimal de animais braquicefálicos e mesocefálicos hígidos ou portadores de CCS.
Foram avaliados no total 47 animais (18 braquicefálicos, 19 mesocefálicos e 10
portadores de CCS), de ambos sexos, de diversas raças, entre 1 e 7 anos. Em ambos
os olhos foi realizado o TLS e em seguida o TFT. Os valores médios (desvio-padrão)
de TLS foram 21, 6 (±4, 7) mm/min, 22, 6 (±3, 3) mm/min, 7, 8 (±3, 04) mm/min para
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PARÂMETROS HEMATOLÓGICO, BIOQUÍMICO E HISTOPATOLÓGICO DE
OVELHAS DE DESCARTE RECEBENDO DIETAS DE ALTO CONCENTRADO
CONTENDO LIGNOSULFONATO ASSOCIADO AO CAROÇO DE ALGODÃO
INTEGRAL OU DESINTEGRADO

grupo de fêmeas vazias quando comparadas com as éguas 24 horas pós-parto. As
médias encontradas para o potássio apresentaram diminuição de forma significativa
(P<0, 05) no período pós-parto. Contudo, cabe ressaltar que esses resultados se
encontram dentro dos valores estabelecidos para a espécie e, portanto é uma
característica fisiológica do período gestacional. A gestação apresentou efeito sobre o
metabolismo mineral de éguas receptoras de embrião, na condição de criação em
clima tropical.

Autor(es): Ana Paula Santos, Luana Marta Rufino Almeida, Gleidson Giordano Pinto
de Carvalho
Resumo: Como fontes alimentares alternativas para o sistema de confinamento de
baixo custo no sistema de produção, tem-se o caroço de algodão, que constitui uma
excelente opção para uso em confinamentos, pois associa alto teor de proteína e
energia. Todavia o alto teor de energia, atribuído ao óleo presente no caroço de
algodão pode causar alteração na fermentação ruminal, devido à supressão das
atividades de bactérias celulolíticas. O lignosulfonato de cálcio é classificado como
polímero orgânico complexo, oriundo da lignina da madeira e solúveis em água.
Caracterizado como um aglutinante energético, altamente higroscópico, pode atuar
envolvendo os ácidos graxos e impedindo a ação das bactérias, evitando os efeitos
deletérios da gordura, além de proteger a proteína da degradação ruminal, reduzindo
a disponibilidade dos lipídios e minimizando os efeitos negativos dos lipídios sobre a
fermentação no rúmen. Objetivou-se, com a realização do presente estudo, avaliar os
parâmetros hematológicos, bioquímicos e histopatológico dos rins, fígado e rúmen de
ovelhas de descarte submetidas a dietas de alto concentrado com caroço de algodão
(CA) associado ao lignosulfonato de cálcio. Foram utilizadas 30 ovelhas de descarte
Santa Inês, com peso médio de 44, 3±5, 2 kg e idade média de 50 meses,
distribuídas em baias coletivas. Os tratamentos avaliados foram: caroço de algodão
inteiro; caroço de algodão desintegrado - CAD; caroço de algodão inteiro tratado com
lignosulfonato - CAIL (100 g/kg de matéria natural - MN do CA); caroço de algodão
desintegrado tratado com lignosulfonato - CADL (100 g/kg de MN do CA); e uma dieta
controle sem caroço de algodão. O experimento teve duração de 54 dias, sendo os
12 (doze) primeiros para a adaptação e 5 dias de coleta de dados. Utilizou-se o
delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e seis
repetições. Para as análises bioquímicas realizou-se a obtenção de amostras de
sangue diretamente da veia jugular, aproximadamente quatro horas após o
fornecimento da alimentação matinal. Após sangria, os animais foram eviscerados, e
seu rúmen e duodeno abertos e lavados com água corrente para retirada de material
para análise histológica. Da região do saco ventral e dorsal do rúmen, e fração
ascendente do duodeno, de cada animal foi retirado fragmento medindo 1cm x 1cm,
em duplicata. Os fragmentos foram fixados em formol neutro e tamponado, com
fosfato a 10%. Não houve efeito (P>0, 05) para as concentrações sanguíneas de
ureia e creatinina. Houve efeito (P<0, 05) para os níveis séricos de colesterol total e
triglicerídeos, quando da associação com o lignosulfonato, independente da condição
física do caroço de algodão. Observou-se degeneração hidrópica discreta multifocal e
esteatose no fígado, em maior intensidade nos tratamentos CAD e CADL. Achados
histológicos em animais do tratamento CAD, CAIL e CADL evidenciaram
mineralização multifocal discreta a moderada renal. Observou-se áreas de
hiperceratose paraceratótica no rúmen em todos os tratamentos. Na avaliação de
fragmentos histológicos de rúmen, foi observado na mucosa acantose multifocal
moderada, hiperceratose paraceratótica multifocal e vacuolização das células
epiteliais (degeneração hidrópico-vacuolar), em menor intensidade no tratamento
controle e em maior intensidade no tratamento CAD. Conclui-se que a associação do
lignosulfonato de cálcio ao caroço de algodão não altera o perfil hematológico de
ovelhas de descarte confinadas em dietas de alto grão. Entretanto, as concentrações
dos componentes bioquímicos sanguíneos sofrem influência do processamento do
caroço de algodão e a associação deste ao lignosulfonato de cálcio. Dietas de alto
grão com percentuais elevados de lipídios podem resultar em esteatose hepática em
ovelhas confinadas.

Palavras-chaves: equinos, fases reprodutivas, bioquímica sérica
ESTIMATIVAS DE PARÂMETROS GENÉTICOS PARA CARACTERÍSTICAS
REPRODUTIVAS EM BOVINOS DA RAÇA BRAFORD
Autor(es): Larissa de Sant`Ana Alves, Raphael Bermal, Maiara Lima, Janlesi Borges,
Lara Nunes Sousa, Mateus Neves
Resumo: Esse estudo teve como objetivo estimar a herdabilidade e as correlações
genéticas para as características de perímetro escrotal ajustado a idade e ao peso
(PEip) e idade ao primeiro parto (IPP) visando a possibilidade de inclusão dessas
características como critérios de seleção em um programa de melhoramento genético
de bovinos da raça Braford. Para desenvolver esta pesquisa foi utilizado um conjunto
de dados referente aos registros de controle zootécnico, com todas as composições
raciais para Nelore e Hereford, cedidos pelo programa de melhoramento genético da
Conexão Delta Gen, com animais criados em sistema extensivo de produção à pasto,
nascidos entre 1992 e 2012 em 40 fazendas localizadas nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste do Brasil. O conjunto de dados consiste em: identificação individual,
registros reprodutivos e registros produtivos totalizando inicialmente 141 registros de
297. 007 animais de composição racial diversa. Do conjunto de dados, foram obtidas
informações necessárias para estimar componentes de (co)variâncias para as
características: perímetro escrotal ajustado a idade e peso ao sobreano e idade ao
primeiro parto. Com o auxílio do Programa SAS foram separados 120. 297 animais da
raça Braford, para todas as composições raciais Hereford e Nelore, excluindo-se os
demais. Posteriormente, esse subconjunto de dados foi submetido à análise criteriosa
buscando encontrar incoerências. Foram confrontadas observações referentes ao
sexo ao nascimento e ao sobreano, descartando os animais que possuíssem
informações contraditórias nessas duas idades ou com ausência dessa informação ou
ainda, animais sem identificação dos pais ou ausência de qualquer das
características analisadas. Os animais foram agrupados em quatro estações de
nascimento. Para cada característica em estudo foram criados grupos de
contemporâneos, onde foram concatenados os registros dos animais pertencentes a
mesma fazenda, nascidos na mesma estação e ano e do mesmo grupo de manejo
Peip. Os grupos de contemporâneos para IPP foram semelhantes ao grupo de
contemporâneos Peip, exceto pelo grupo de manejo, que foi considerado da
desmama ao sobreano. Para estimar os componentes de variância e (co)variância
utilizou-se inferência Bayesiana com o auxílio do programa GibbsF90 e uma matriz de
parentesco contendo 153. 800 animais. A convergência da cadeia de Gibbs foi
verificada usando os programas: POSTGIBBSF90 e R utilizando o critério de Geweke
e gráficos de traços utilizando o software GNUPLOT (WILLIAMS; KELLEY et al.,
2011). O coeficiente de herdabilidade para PEip foi de 0, 26 e para IPP foi de 0, 17. A
correlação genética entre PEip e IPP foi de -0, 24. Os resultados mostram que as
características estudadas são passíveis de seleção direta e podem ser utilizadas
como critérios de seleção para programas de melhoramento genético da raça Braford.
A seleção para PEip acarretará em mudança genética no sentido desejado em IPP.
Palavras-chaves: Herdabilidade, Parâmetro genético
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ETOLOGIA DE CAPRINOS NATURALIZADOS
GESTAÇÃO E LACTAÇÃO
DINÂMICA DO PERFIL METABÓLICO DE ALGUNS MINERAIS DURANTE AS
FASES DA GESTAÇÃO DE ÉGUAS DA RAÇA MANGALARGA MACHADOR

E EXÓTICOS DURANTE

Autor(es): Adriele Rosa de Jesus Araujo, Manuela Silva Libanio Tosto

Autor(es): Fabiana Santos Lobo, Maria Consuelo Caribe Ayres

Resumo: As raças de caprinos naturalizadas brasileiras, devido ao processo de
seleção natural a qual foram submetidas, apresentam elevada adaptabilidade,
capacidade de sobrevivência e alta prolificidade, mesmo em condições adversas
como nas regiões semiáridas. Sendo assim, acredita-se que sua capacidade em
manter os índices produtivos permanecem, mesmo sob essas condições. Por outro
lado, as raças exóticas especializadas, são adaptadas a regiões de clima temperado,
e, quando submetidas ao clima tropical sofrem alterações fisiológicas e
comportamentais afim de, adequar-se ao meio e retornar a sua condição de
homeostasia. Animais fora de sua zona de termoneutralidade ou sujeitas às
condições de manejo estressantes tendem à elevação de suas exigências de
mantença e redução na eficiência produtiva, uma vez que há um desvio de utilização
dos nutrientes consumidos para manutenção da homeotermia e homeostasia.
Compreender os mecanismos fisiológicos que regem tanto as capacidades
adaptativas, como as produtivas pode nos fornecer subsídios para otimizar o manejo
e preservar o bem-estar de caprinos em regiões tropicais. Desta forma, a pesquisa foi
realizada com o objetivo de investigar a relação entre a presença de desordens
metabólicas com o comportamento de cabras no período pré e pós-parto. O estudo
foi conduzido na Fazenda Experimental de Entre Rios, pertencente à Escola de
Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA. Foram estudadas e avaliadas as
alterações comportamentais no período pré e pós-parto de 30 cabras: 10 cabras da
raça Saanen, 10 cabras Moxotó e 10 cabras Anglo-nubiana, sendo utilizado para o
monitoramento dos animais, câmeras digitais durante 2 dias que antecederam o parto

Resumo: A análise bioquímica dos constituintes do metabolismo mineral se configura
como sendo de grande importância para que seja realizado o diagnostico de
possíveis desordens metabólicas e endócrinas dos animais. Os minerais, cálcio,
fósforo, magnésio e potássio desempenham funções importantes no organismo das
éguas, principalmente durante o período gestacional. Frente ao exposto o presente
estudo avaliou a dinâmica do metabolismo mineral em éguas receptoras de embrião,
da raça Mangalarga Machador durante a gestação. Esta pesquisa foi realizada em
Haras mantidos no Estado da Bahia. Para isto foram incluídas 20 éguas gestantes,
mantidas em sistema extensivo, equipados com bebedouro e cocho para
suplementação mineral, ad libitum. A colheita de sangue foi realizada antes da
concepção e durante quatro períodos: terço inicial (25 a 110 dias), médio (111 a 210
dias), final da gestação (211 a 340 dias) e 24 horas pós-parto. Após colheita as
amostras foram armazenadas no Laboratório de Hematologia e Bioquímica da Escola
de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia. Os parâmetros
bioquímicos (cálcio, magnésio, fósforo e potássio) foram determinados pela utilização
de “kits” comerciais em analisador semi-automático (Bioplus 250). Os dados foram
submetidos à análise estatística e a comparação entre os grupos foi realizada pelo
teste de Tukey com 0, 05 de significância. O cálcio apresentou diminuição significativa
(P<0, 05) no terço final da gestação (211 a 340 dias) e 24 horas pós-parto. O fósforo
e o magnésio apresentaram diminuição significativa (P<0, 05) entre os valores do
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e 2 dias após parto. Foram realizadas coletas de sangue em períodos pontuais, a fim
de determinar prováveis desvios metabólicos. No ensaio de parâmetros fisiológicos
com as cabras, os dados foram registrados por animal e em intervalos de 2 horas,
durante 24 horas pelo período de 10 dias. Apenas os animais com, pelo menos, três
dias de dados foram incluídos nas análises finais. Após a tabulação de dados a
correlação de Pearson (PROC CORR) será usada para avaliar as relações entre o
tempo de ruminação, tempo de alimentação, tempo deitado ou de pé por dia,
variáveis relacionadas à proximidade do parto e variáveis relativas aos transtornos
metabólicos e estresse térmico e fisiológico das cabras de diferentes genótipos. O
efeito dos grupos genéticos será avaliado utilizando-se Modelos Mistos
Generalizados, utilizando-se o PROC GENMODE do SAS (versão 9. 1) que considera
efeitos de variáveis com distribuição normal e não-normal concomitantemente,
utilizando 0, 05 como nível crítico de probabilidade do erro tipo I.

Palavras-chaves: Equinos, Perfil Renal, gestantes
QUIMIOTERAPIA METRONÔMICA EM CADELAS COM CARCINOMA EM TUMOR
MISTO BENIGNO
Autor(es): Flávia Cruz, Cinderela Welly Rodrigues de Azevedo, Estela Batista
Brandão, Jessica Guimaraes Magnani, Keidylania da Costa Santos, Alessandra
Estrela Silva Lima
Resumo: As neoplasias mamárias em cadelas representam importante parcela das
neoplasias em cães e destas, 52% são de caráter maligno. Possuem etiologia
multifatorial e são caracterizadas por nodulações circunscritas, com diferentes
dimensões, consistência e mobilidade à pele e musculatura. Podem ocorrer múltiplos
tumores em uma mesma mama ou simultaneamente em diferentes mamas (tumores
multicêntricos) e estes podem apresentar diferentes tipos histológicos. As regiões
mais acometidas por metástases decorrentes das neoplasias mamárias são os
linfonodos regionais, o pulmão, o fígado e, em menor frequência os ossos, coração
ou pele sabe-se que aproximadamente 32% dos pacientes que possuem tumores
mamários com dimensões maiores que cinco centímetros evoluem a óbito um ano
após a realização da mastectomia. A remoção da cadeia mamária com ampla
margem de segurança é a terapia de eleição para cadelas, exceto nos casos de
carcinoma inflamatório. Além da intervenção cirúrgica se faz necessário a adoção de
protocolos terapêuticos adicionais que promovam aumento da sobrevida, redução da
dor e melhora da qualidade de vida das cadelas. Neste âmbito a quimioterapia
antineoplásica é considerada um método de tratamento adjuvante que reduz o
potencial de recidiva do tumor. Classicamente esta modalidade terapêutica se faz a
administração da máxima dose que o paciente possa tolerar. Promovendo o efeito
citostático não seletivo atingindo diversas células do organismo, dentre elas às
células neoplásicas. Essa ação inespecífica, principalmente tecidos com “turnover”
celular altas, o que pode gerar diminuição no número de glóbulos brancos,
trombocitopenia e anemia. Na tentativa de evitar estes efeitos colaterais surge a
quimioterapia metronômica, a qual fundamenta-se na administração dos
quimioterápicos em doses baixas e com intervalo de tempo curto entre tratamentos.
Observa-se também com a adoção desta modalidade terapêutica propicia a redução
do processo de formação de novos vasos sanguíneos a partir do local da neoplasia, a
angiogênese tumoral, influenciando diretamente no processo de origem das
metástases.
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O EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM ÔMEGA-3 NO PERFIL LIPÍDICO DE
CADELAS COM CARCINOMA MAMÁRIO
Autor(es): Cinderela Welly Rodrigues de Azevedo, Flávia Cruz, Estela Batista
Brandão, Nara Santos Dos Santos, Keidylania da Costa Santos, Alessandra Estrela
Silva Lima
Resumo: As neoplasias mamárias são as mais frequentes em cadelas. Apresenta
etiologia multifatorial com influência de fatores hormonais, ambientais e genéticos.
Nesse sentido dentre os fatores ambientais, a nutrição e obesidade tem se
destacado, desde que o tecido adiposo foi visto como importante órgão endócrino,
com produção de substâncias proinflamatórias pelos adipócitos. Associadas ao ganho
de peso surgem as co-morbidades, a exemplo das dislipidemias que, segundo a
literatura tem sido associada a piores prognósticos de neoplasias mamárias em
mulheres. Além disso, a dieta rica em lipídios pode influenciar o crescimento de
tumores de mama por atuarem como combustível metabólico das células tumorais, ao
aumentar a taxa de proliferação celular. Existem diversos tratamentos em mulheres
para as dislipidemias, a exemplo do ômega-3, ácido graxo poliinsaturado de cadeia
longa. A suplementação da dieta com EPA ou DHA, em ratos ou camundongos
portadores de câncer, diminuiu o crescimento de tumores primários de pulmão,
mama, próstata e cólon, além de aumentar a eficácia de agentes quimioterápicos. O
objetivo deste subprojeto foi avaliar o perfil lipídico de cadelas com carcinoma
mamário e realizar a suplementação com ômega-3, bem como verificar se há relação
entre as dislipidemias e o tamanho e tipo histológico do tumor mamário. Foram
estudadas 18 cadelas com diagnóstico histopatológico de carcinoma mamário,
divididas em: cadelas submetidas apenas a mastectomia com e sem suplementação
com ômega-3 e cadelas submetidas a quimioterapia adjuvante com e sem tratamento
com ômega-3. O perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, VLDL e triglicérides) foi
avaliado por meio de kits bioquímicos da Labtest®. A suplementação foi realizada
com Omegaderm EPA e DHA 90%. Com base nos resultados obtidos, foi observado
alteração de colesterol total, HDL, LDL e triglicérides das cadelas suplementadas com
o ômega-3. Todavia não foi possível sugerir correlação em virtude do baixo número
de amostras, sendo necessários estudos adicionais.
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REALIZAÇÃO DE EXAME PARASITOLÓGICO DE ASPIRADOS ESPLÊNICOS E
DE LINFONODO PARA PESQUISA DE INFECÇÃO POR LEISHMANIA EM CÃES
Autor(es): Mariana Oliveira Mendes, Daniela Farias Larangeira
Resumo: A leishmaniose visceral (LV) é uma doença zoonótica causada por um
protozoário intracelular do gênero Leishmania e é potencialmente fatal a seus
hospedeiros, sendo o cão doméstico seu principal reservatório. A infecção por LV
ocorre quando, ao se alimentar, o vetor infectado do gênero Phlebotomus ou
Lutzomyia inocula a forma infectante do parasito no hospedeiro mamífero,
infectando-o. O cão representa hoje um importante papel social como animal de
companhia e é também o principal reservatório de Leishmania sp. nos centros
urbanos e peri-urbanos. Sabe-se que a infecção parasitária que causa a leishmaniose
visceral canina (LVC) vem geralmente acompanhada de diversos sinais clínicos,
desde lesões cutâneas superficiais a comprometimento visceral, em intensidades que
variam de acordo com a carga parasitária do animal infectado, o que torna difícil o
diagnóstico em cães que apresentam pouco ou nenhum sinal clínico. No Brasil, o
Ministério da Saúde determina eutanásia de cães positivos para Leishmania sp. por
meio de testes sorológicos ELISA ou TR DPP © LVC, sendo essa a principal medida
de controle em áreas endêmicas (Ministério da Saúde, 2006). O abate de cães não é
bem aceito por grande parcela da sociedade, já que os testes sorológicos não
indicam a transmissibilidade do cão e também podem indicar resultados
falso-positivos. Portanto, além da sorologia, exames parasitológicos associados aos
exames clínicos são de extrema importância para a confirmação do diagnóstico da
infecção, uma vez que permitem avaliar de fato a presença e situação do agente
etiológico no animal e determinar se é realmente uma possível fonte de infecção ao
ser humano. Um total de 49 cães foi atendido no Hospital Veterinário Renato de
Medeiros Neto (HOSPMEV/UFBA) no período de agosto/2015 a agosto/2016 e
encaminhados para o ambulatório de Leishmaniose do laboratório de infectologia
veterinária (LIVE), todos possuiam sorologia positiva para leishmaniose visceral
canina por meio dos testes ELISA, TR DPP© ou RIFI. Para a confirmação da infecção
por Leishmania infantum, os animais foram submetidos a exames clínicos e
parasitológicos. Todos os 49 animais apresentavam pelo menos um sinal clínico
(cutâneo/ ocular/ sistêmico) e eram residentes de diversas regiões do estado da
Bahia, desde urbanas a periurbanas e rurais, com gênero, idade e raças variadas.
dos 49 cães avaliados no estudo, 28 (57%) foram positivos em cultivos de baço e 24
(48%) em citologia de linfonodo. Desses 49, 15 (30%) foram positivos em baço e
linfonodos simultaneamente, 13 (26%) apenas em baço e 9 (18%) apenas em
linfonodo. No entanto, 57% (8/14) dos 14 cães negativos nas culturas foram positivos
quando analisadas as citologias e 20, 4%(10/49) não apresentaram positividade em
nenhum dos métodos parasitológicos empregados. A partir deste estudo foi possível
perceber a importância de métodos parasitológicos associados à sorologia e exame

Palavras-chaves: Neoplasia Mamária, Obesidade, Colesterol
PERFIL DA FUNÇÃO RENAL DURANTE AS FASES DA GESTAÇÃO DE ÉGUAS
RECEPTORAS DE EMBRIÃO, DA RAÇA MANGALARGA MACHADOR
Autor(es): Alisson Jhonanthan Ivo Azevedo, Maria Consuelo Caribe Ayres
Resumo: O presente trabalho buscou estudar melhoria na eficiência reprodutiva de
éguas da raça Mangalarga Machador, receptoras de embrião, criadas no Estado da
Bahia, pelo monitoramento da dinâmica de parâmetros de avaliação da função renal,
durante o período gestacional. Foram avaliados os seguintes metabólitos sanguineos:
proteínas totais, albumina, globulinas, relação Albumina/Globulina, ureia e creatinina.
O trabalho foi conduzido incluindo-se 20 éguas da raça Mangalarga Machador,
receptoras de embrião, criadas em clima tropical em Haras mantidos no Estado da
Bahia. Os animais eram mantidos em sistema extensivo, equipados com bebedouro e
cocho para suplementação mineral, ad libitum. Após o diagnóstico de gestação e
realizada a transferência de embrião, as éguas foram monitoradas durante o período
gestacional. Como delineamento experimental esses animais foram divididos em
cinco grupos: G1-Éguas Vazias, G2-início da gestação (de 25 até 110 dias), G3- terço
médio (acima de 110 até 210 dias), G4 final - (acima de 210 até 340 dias) e G5 - 24
horas pós-parto. Após colheita das amostras de sangue, sem anticoagulante, foi
obtido o soro e em seguida armazenados sob-refrigeração até o momento da
realização dos exames. As concentrações desses elementos foram determinadas
pela utilização de “kits” comerciais. Os dados foram submetidos à análise estatística e
a comparação entre os grupos foi realizada pelo teste de Tukey com 0, 05 de
significância Os resultados obtidos demonstraram que as concentrações séricas das
proteínas totais, globulina e creatinina diminuíram até o final da gestação, enquanto a
albumina aumentou. Com base nas informações obtidas dos resultados do presente
estudo, pode-se concluir que houve modificações na função renais de caráter
fisiológicas durante o período gestacional de éguas. Esses dados comprovam a
influência do metabolismo proteico durante o estágio reprodutivo da gestação e,
portanto é necessário o monitoramento das fêmeas na fase gestacional para garantir
que as demandas nutricionais sejam alcançadas.
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físico para o diagnóstico seguro da leishmaniose visceral canina. Uma a associação
dos dois métodos aumenta sua sensibilidade para o diagnóstico da infecção e poderia
ser útil na triagem dos animais sororeagentes, pois foi interessante observar que a
realização dos dois exames associados aumentou a chance de diagnóstico ao exame
direto.

êmese, sedação pronunciada e bradicardia, quando comparada ao uso do tramadol
associado ao midazolam.
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AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ESTRONA NO TECIDO ADIPOSO DE
CADELAS COM CARCINOMA EM TUMOR MISTO BENIGNO E SUA
CORRELAÇÃO COM GRAU DE MALIGNIDADE TUMORAL
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ANÁLISE DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DE BEBEDOUROS DO
CAMPUS DE ONDINA - UFBA

Autor(es): Estela Batista Brandão, Alessandra Estrela Silva Lima, Keidylania da
Costa Santos

Autor(es): Mariana Schettini Soares Pereira, Roberta Dias, Raisa Dantas Xavier
Ribeiro

Resumo: Hormônios esteroides, como estrógenos e progesterona, têm um papel
fundamental no desenvolvimento da glândula mamária normal e estão relacionados
ao desenvolvimento de tumores mamários em cadelas, atuando como promotores da
carcinogênese. As neoplasias mamárias são neoplasias hormônio-dependentes, e o
risco do desenvolvimento de uma massa tumoral é determinado pela intensidade e
duração da exposição aos estrógenos, os quais promovem a proliferação de células
normais e iniciadas no parênquima mamário. Como forma de diminuir a concentração
de estrógeno no organismo, preconiza-se a ovariohisterectomia em fêmeas jovens
com a finalidade de proteção ao desenvolvimento de nódulos mamários. No entanto,
cadelas castradas precocemente têm uma tendência para o ganho de peso. Como há
grande similaridade nos processosque envolvem a carcinogênese mamária, bem
como aspectos epidemiológicos, clínicos e biológicos entre asespécies canina e
humana, a cadela tem sido proposta como modelo experimental para estudos do
câncer demama em mulheres. Nas mulheres, excesso de tecido adiposo após a
menopausa tem sido apontado como fator de risco para o desenvolvimento de
neoplasia mamária, devido à produção periférica de estrona por meio da enzima
aromatase, que utiliza como substrato a androstenediona, andrógeno produzido
localmente. Nas cadelas, constatou-se uma relação entre o sobrepeso e a obesidade
com o aparecimento precoce de tumores, bem como com a agressividade tumoral e,
consequentemente, prognóstico desfavorável. Desta forma, têm-se dado maior
enfoque à função endócrina do tecido adiposo, uma vez que este possa estar
contribuindo na etiopatogenia de diversas condições de saúde de ambas as espécies.
Neste contexto, o objetivo deste estudo foi verificar a existência de correlação entre o
status corpóreo do animal, utilizando diferentes métodos de obtenção do escore
corporal, e o diagnóstico e graduação histológica, bem como determinar a
concentração de estrona no tecido adiposo peritumoral de cadelas com carcinoma
mamário, e avaliar o efeito destas variáveis sobre o prognóstico e a sobrevida das
cadelas.

Resumo: A água é um dos mais importantes compostos orgânicos de todos os
organismos vivos, constituindo em média 65 a 75% de todas as células. Contudo, a
contaminação de origem oral-fecal, quando fezes humanas entram em contato com o
abastecimento de água, é a forma mais perigosa de disseminação de doenças pela
água, estimando-se que esse veículo seja responsável por mais de 2 milhões de
mortes a cada ano em todo o mundo, principalmente em crianças (TORTORA;
FUNKE; CASE, 2005). O exame microbiológico da água nos traz informações quanto
a sua potabilidade, que é a ausência de risco de ingestão de micro-organismos
causadores de doenças, mas principalmente os de origem fecal. Os indicadores
desse tipo de contaminação são as do grupo Coliforme, com principal representante a
Escherichia coli, uma vez que são encontradas nas fezes humanas e de animais, são
facilmente detectáveis e quantificáveis, são mais resistentes a desinfetantes e
agentes tensoativos, entre outros (BRASIL, 2013). A presença desse grupo de
bactérias em água supostamente potável está intimamente ligado a tratamento
inadequado ou inabilidade em manter a desinfecção residual da água oriunda de
sistema de tratamento (PONGELUPPE et al., 2009). A análise de bactérias
heterotróficas deve ser feita em pelo menos 20% das amostras de coliformes a fim de
investigar a integridade e a higiene do sistema de distribuição, tanto o reservatório
como a rede, recomendando-se que não ultrapasse o valor de 500 UFC/mL. O
trabalho analisou a qualidade microbiológica dos bebedouros do Campus de Ondina UFBA através dos Coliformes totais e termotolerantes e das Bactérias Heterotróficas,
com objetivo de avaliar a contaminação de origem fecal ou do sistema de distribuição,
respectivamente, comparando resultados com os estabelecidos pela Portaria do
Ministério da Saúde nº 2914/2011. O mesmo foi executado no Laboratório de
Inspeção de Leite e Derivados da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia
(LABLEITE/EMEVZ) com ajuda de técnicos e monitores do mesmo. Foram analisadas
45 amostras com resultados negativos em todas elas para Coliformes. Contudo, 18
apresentaram contagens acima do permitido para Bactérias Heterotróficas, resultando
em 39% da amostragem, com alteração segundo a legislação vigente. Com isso,
pode-se afirmar que as águas dos bebedouros do campus de Ondina possuem boa
qualidade e estão potáveis de acordo com a legislação. Entretanto, não se descarta a
necessidade de atenção na limpeza dos reservatórios e bebedouros, que deve ser
intensificada a fim de reduzir falhas no processo, conforme evidenciado nos dados
obtidos por este trabalho.
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DA
CARCAÇA DE OVINOS ALIMENTADOS COM CONCENTRAÇÕES OSCILANTES
DE PROTEÍNA BRUTA NA DIETA
Autor(es): Maíra Planzo Fernandes, Claudio Vaz Ribeiro
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Resumo: A excreção de nitrogênio (N) e outros nutrientes associados à intensificação
da produção animal podem causar graves problemas de poluição do solo e das
águas. Decréscimo na quantidade de N dietético poderia levar a diminuição dessa
contaminação ambiental, mas também implicaria em comprometimento da
performance animal. O desenvolvimento de estratégias de alimentação para melhorar
a utilização de N pelo animal poderia ajudar a mitigar os impactos ambientais
causados pela ovinocultura intensiva. O objetivo com esse projeto foi determinar
como a oscilação do teor de PB dietética afeta as características qualitativas e
quantitativas da carcaça. O experimento foi realizado no aprisco da Fazenda
Experimental da UFBA. Foram utilizados 40 ovinos, ½ sangue Dorper, mantidos em
baias individuais. Foram formuladas duas dietas: 1) R100, que atendia as exigências
diárias de PB para ovinos em crescimento (NRC, 2007); 2) R80, que atendia apenas
80% dessa exigência. Os animais foram distribuídos em cinco tratamentos de acordo
com as seguintes estratégias alimentares: 1) R100/0, dieta R100 durante todo o
experimento; 2) R100/24, dieta R100 fornecida em intervalos de 24 horas (i. e. R100,
R80, R100, R80); 3) R100/48, dieta R100 fornecida em intervalos de 48 horas (i. e.
R100, R80, R80, R100); 4) R100/72, dieta R100 fornecida a cada 72 horas (i. e.
R100, R80, R80, R80, R100); e 5) R80, dieta R80 durante todo o experimento. O
experimento teve duração de 60 dias e após os animais serem abatidos, foram
avaliadas as características físico-químicas da carne, o rendimento de carcaça fria e
quente, e as características qualitativas da carcaça. Não foi observada significância
(P>0, 05) de nenhum dos contrastes avaliados para o peso de carcaça quente (16, 8
kg), rendimento de carcaça quente (42, 3%), e espessura de gordura (1, 4 cm).
Especula-se que o NRC de 2007 para pequenos ruminantes superestima as
exigências de PB dietética para ovinos ½ Dorper em crescimento. Conclui-se que
reduções na concentração dietética de PB, com intervalos de até 72 h, bem como o
fornecimento de 80% da exigência proteica não comprometem o rendimento de
carcaça de ovinos.

AVALIAÇÃO ANALGÉSICA DA DEXMEDETOMIDINA E DO TRAMADOL,
ASSOCIADOS
AO
MIDAZOLAM,
EM
GATAS
SUBMETIDAS
À
OVARIOHISTERECTOMIA
Autor(es): Jessica de Queiroz Sande, Vivian Fernanda Barbosa, Joo Moreira Costa
Neto
Resumo: Os animais não podem expressar verbalmente a dor, motivo pelo qual
métodos de avalição eficientes com intuito de identifica-‐la e quantifica-‐la são
objetivo de inúmeros estudos, assim como a busca por fármacos que proporcionem
analgesia apropriada. Os felinos, em particular, possuem características fisiológicas e
comportamentais que restringem o arsenal terapêutico analgésico, fato que
incrementa a demanda por pesquisas que contemplem protocolos efetivos ao controle
da dor na espécie. O tramadol, considerado opióide atípico, representa um fármaco
promissor para a analgesia em inúmeras espécies. A dexmedetomidina é um
representante alfa-‐2 agonista altamente seletivo que conta com propriedades
analgésica, além do efeito miorrelaxante e sedativo. Diante do exposto, objetivou-‐se
avaliar comparativamente o efeito analgésico da associação tramadol-‐midazolam e
dexmedetomidina-‐midazolam, em felinas submetidas à ovariohisterectomia, de
acordo com escala multidimensional para a avaliação de dor em felinos. Para tal,
foram selecionadas 18 gatas hígidas, divididas em dois grupos randomizados: GD:
tratados com 10 μg/kg de dexmedetomidina e GT: que recebeu 2 mg/kg de tramadol,
ambos associados a 0,2 mg/kg de midazolam, IM. A observação e aferição das
variáveis pertinentes à escala tiveram início 30 minutos após o término do
procedimento cirúrgico (M30) e sequencialmente, em intervalos de 30 minutos (M60,
M90, M120). A partir do M120, as avaliações foram registradas a cada hora (M180,
M240 e M360). Para a avaliação estatística foi utilizado o teste de Friedman para a
análise de variância não paramétrica, dentro de um mesmo grupo e o teste Mann-‐
Whitney, análogo ao teste t, para amostras independentes, onde foi comparada a
média de escore entre os dois grupos. O nível de significância a ser adotado foi de
5%. A associação dexmedetomidina-‐midazolam apresentou menor duração e
qualidade analgésica, associando-‐se à maior ocorrência de efeitos adversos como
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da América do Sul e as ilhas do Caribe, que se tornou invasiva em outras regiões do
mundo. Conhecida como algarobeira, esta planta, típica de regiões áridas e
semi-áridas, é usada para alimentar os animais e osseres humanos. Apesar de ter
apresentado divérsas atividades farmacológicas como anti-bacteriana, antihelmíntica
e anticolinesterásica, uma ação sinérgica tóxica dos alcaloides piperidínicos tem sido
sugerida como responsável pelos danos neurotóxicos observados em bovinos e
caprinos, como a associação com a doença de nome popular "cara-torta", após a
ingestão intensa de vagens destes arbustos, que possuem alto valor calórico. Na
Doença de Alzheimer, pensa-se que a autofagia seja uma das maneiras de
detoxificação das placas de proteína beta-amilóide por privá-la de outros estresses. A
regulação negativa da mTOR, porém, aparece como uma promotora de
hiperfosforilação de proteína tau, molécula que se apresenta acumulada em achados
patológicos. Neste estudo, investigou-se a ação de um alcaloide isolado, juliprosopina
e seu envolvimento na redução da atividade mitocondrial e autofagia em co-cultura de
neurônios e células gliais corticais de ratos, para esclarecimento sobre mecanismo de
ação emassociação com o desenvolvimento de novo modelo de estudo para a
doença de Alzheimer. Observou-se que a juliprosopina, em tratamentos com 7, 5
µg/mL por 12h, induziu redução viabilidade celular, caracterizada por redução da
atividade mitocondrial em co-cultura de neurônios/células gliais. Este efeito
neurotòxico da juliprosopina foi inibido por pré-tratamento com agentes indutores ou
inibidores de autofagia. O conjunto de resultados obtido no desenvolvimento deste
projeto demonstra que o componente alcaloidal majoritário da P. juliflora,
juliprosopina, é o principal responsável pela neurotoxicidade desta planta. Ainda,
estes dados sugerem que a autofagia é um mecanismo importante para a ação
citotóxica deste alcaloide. Mais estudos devem ser realizados, a fim de caracterizar
populações neuronais específicas, que sejam mais sensíveis a juliprosopina, para
que seja alcançado o desenvolvimento de novo modelo de estudo associado às
doenças neurodegenerativas comenvolvimento de disfunções autofágicas, como a
doença de Alzheimer.

Autor(es): Maria José Moreira Batatinha, Mariana Borges Botura, Rafaela Jesus dos
Santos, Francianne Oliveira Santos, Hélimar Gonçalves Lima, Isabella Mary Alves
Reis, Alexsandro Branco, Taiane Menezes Serra
Resumo: Este estudo teve como objetivo investigar in vitro a toxicidade dos extratos
obtidos das folhas de Digitaria insularis, em culturas de células Vero de rim de
macaco verde africano - Cercopithecus aethiops (ATCC CCL81). Os testes utilizados
foram o de brometo de 3- (4, 5-dimetiltiazol-2-il) - 2, 5-difenitetrazólio (MTT) e de
exclusão ao corante Azul de Tripan. Para a realização dos ensaios citotóxicos, as
substancias das folhas de D. insularis foram extraídas com solução hidroetanólica,
em seguida o extrato hidroetanólico bruto (HB) foi submetido à extração por partição
liquido-liquido, obtendo-se os extratos: hexânico (HE), acetato de etila (AE),
butanólico (BT) e hidroetanólico residual (HR). As concentrações utilizadas foram
definidas a partir de estudos prévios que evidenciaram a ação anti-helmíntica desses
tratamentos. As concentrações variaram de 0, 3 - 0, 9 mg/mL para HE, e de 0, 15 - 2,
5 mg/mL para AE. Os extratos HB, BT e HR, foram testados na maior concentração
previamente avaliada no ensaio ovicida (2, 5 mg/mL). Após 24 h de exposição das
células aos extratos HE e AE, foi observado uma redução de forma concentração
dependente (p< 0, 05) na atividade das desidrogenases entre as concentrações
testadas, com CI50 (Concentração inibitória 50%) de 0, 8 mg/mL e 1, 18 mg/mL,
respectivamente para ensaio de MTT. Somente as concentrações de 0, 3 e 0, 4
mg/mL do HE e de 0, 15 mg/mL do AE foram semelhantes (p>0, 05) ao controle (98,
6%). Na avaliação da integridade da membrana celular pelo método de exclusão ao
corante de Tripan, verificou-se que os extratos AE nas concentrações de 2, 5 e 1, 25
mg/mL e HE na concentração de 0, 9 mg/mL induziram a lesão de membrana celular,
ocasionando a completa degradação celular. A exposição das células Vero aos
extratos HB, BT e HR não interferiu na viabilidade celular para ambos os testes (MTT
e Azul de Tripan). Os resultados obtidos neste estudo evidenciam a ação citotóxica
somente para os extratos HE e AE. Apesar da relativa toxicidade, novos estudos são
necessários para evidenciar seu potencial para o desenvolvimento de novos
fármacos.
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS
CAUSADORAS DE ONFALITE, MORTALIDADE E REFUGAGEM EM PINTOS DE
UM DIA

AVALIAÇÃO, IN VITRO, DOS EXTRATOS HEXÂNICO E ACETATO DE ETILA DE
PERSEA WILLDENOVII SOBRE NEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS DE
CAPRINOS E EM CULTIVO DE CÉLULAS VERO
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Resumo: A qualidade dos pintos de corte de um dia é fundamental para assegurar
bom desempenho dos lotes e segurança alimentar aos consumidores. Garantir a
qualidade de vida e sobrevivência desses pintos não é uma tarefa fácil, pois muitos
fatores podem influenciar nessa sobrevivência. A avaliação desta qualidade é
realizada ainda no incubatório, durante o processo de seleção dos pintos
recém-eclodidos, em que os animais que demonstram alguma alteração são
eliminados, levando ao que tecnicamente se chama de refugagem. A presença de
algumas bactérias no incubatório significa que o ambiente está em condições
precárias de manejo facilitando a entrada de microrganismos. Sempre que um pinto
nasce espera-se que o saco vitelino esteja curado, quando isso não acontece os
pintos são considerados refugos devido a infecção do saco vitelino denominada de
onfalite, sendo uma das causas mais comuns de mortalidade em pintos. Várias
bactérias tem sido isoladas de pintos com infecção no saco vitelino, sendo a maioria
delas Gram-negativas. Considerando a importância da qualidade dos pintos de um
dia, essa pesquisa tem como objetivo isolar e identificar bactérias Gram-negativas em
pintos recém-nascidos refugados em incubatório industrial no estado da Bahia. A
pesquisa foi feita no período de janeiro de 2015 a março de 2016, no Laboratório de
Sanidade Avícola da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, onde foram analisados
51 lotes de pintos de um dia refugos e mortos onde foram coletadas amostras de
saco da gema e órgãos (coração e fígado). A metodologia utilizada foi a técnica de
isolamento com meio de cultura específicos para o crescimento de bactérias e
identificação das Gram-negativas por meio da coloração de Gram. Dentre as
bactérias encontradas a Escherichia coli foi confirmada como a maior causadora de
refugagem, mortalidade e onfalite em pintos de um dia, presente em 42, 5% e 43, 6%
dos pools de saco de gema e órgãos, respectivamente.

Resumo: A caprinocultura é um sistema de produção de grande importância para o
agronegócio brasileiro, sendo, no entanto, limitada por problemas sanitários,
destacando-se o parasitismo causado por nematódeos gastrintestinais. Como
consequência, essa atividade é também comprometida pelo uso indiscriminado de
anti-helmínticos comerciais, o que tem resultado em resistência dos parasitos a esses
fármacos. Como alternativa de controle, têm se intensificado a busca por princípios
ativos a base de plantas. As espécies de plantas do gênero Persea têm se destacado
por apresentar diversas propriedades terapêuticas. No entanto, para a Persea
willdenovii, espécie conhecida popularmente como abacateiro do mato, canela rosa
ou pau-de-andrade, os relatos científicos sobre as suas atividades biológicas,
incluindo a atividade anti-helmíntica, são escassos. Portanto, o objetivo deste trabalho
foi avaliar a eficácia, in vitro, dos extratos hexânico e acetato de etila de Persea
willdenovii sobre nematódeos gastrintestinais de caprinos e avaliar a toxicidade em
cultivo de células Vero. Para a avaliação da atividade anti-helmíntica foi realizado o
teste de inibição de eclosão de ovos de nematódeos gastrintestinais de caprinos
testadas nas concentrações 2, 0; 3, 0; 4, 4; 6, 7; 10 mg/mL, e o teste de motilidade
larvar utilizando-se a concentração de 10mg/mL. O efeito citotóxico do extrato que se
mostrou mais ativo (EAE), foi investigado pelo teste de 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2,
5 -diphenyltetrazolium bromide (MTT), nas mesmas concentrações do teste ovicida. O
extrato acetato de etila (EAE) inibiu a eclosão de ovos de nematódeos
gastrointestinais de caprinos, apresentando (CE90) de 5, 95 mg/mL, enquanto o
extrato hexânico (EH) demonstrou baixa atividade, apresentando inibição de eclosão
de apenas 38% na maior concentração utilizada (10mg/mL). Para o teste de
motilidade larvar, os resultados foram inferiores à 50%, para ambos extratos. O EAE
apresentou toxicidade com CI50 (Concentração Inibitória 50%) de 4, 95mg/mL. Os
percentuais de viabilidade celular para o EAE variaram de 31 a 89%, entre a maior e
menor concentrações testadas. O EAE demonstrou maior potencial de ação ovicida e
moderada citotoxicidade. O índice de seletividade (IS) do mesmo foi correspondente
a 2, 2, sugerindo o seu potencial para o desenvolvimento de novos fármacos com
atividade anti-helmíntica.
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Resumo: A avicultura industrial brasileira tem tido grande destaque e crescimento
sendo hoje o maior exportador de carne de frango do mundo. Devido a isso, as
empresas deste setor têm buscado novas tecnologias e meios de biosseguridade
mais rigorosos que garantam uma boa qualidade no ambiente do incubatório, local
bastante favorável para instalação e proliferação de microrganismos que causam
diversos problemas como onfalite, refugagem e mortalidade de pintos de apenas um
dia de vida, recém-nascidos ou recém-eclodidos, fase crucial que requer maior
atenção, a fim de evitar perdas econômicas. A qualidade dos pintos de corte de um
dia é fundamental para assegurar bom desempenho dos lotes e segurança alimentar

CARACTERIZAÇÃO DE ALCALOIDES DA PROSOPIS JULIFLORA COMO TOXINA
INDUTORA DE DISFUNÇÕES CELULARES CARACTERÍSTICAS DA DOENÇA DE
ALZHEIMER
Autor(es): Juliana Helena Castro e Silva, Victor Diogenes Amaral da Silva
Resumo: Prosopis juliflora (Swartz) DC é um arbusto nativo da América Central, norte
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aos consumidores, e doenças como a onfalite, que é uma doença infecciosa que
contamina o saco vitelino através da penetração bacteriana devido a um umbigo mal
curado, podem causar grandes danos. Esta pesquisa teve como objetivo isolar e
identificar bactérias Gram-positivas presentes em saco da gema e órgãos de pintos
de um dia refugos ou inviáveis advindos de incubatório industrial no Estado da Bahia.
A pesquisa foi feita no período de janeiro de 2015 a abril de 2016, no Laboratório de
Sanidade Avícola da Bahia (LASAB), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde
foram analisados 46 lotes de pintos de um dia refugos ou já mortos, cada lote
contendo 10 pintos. A metodologia utilizada foi a técnica de isolamento e identificação
com meios de cultura específicos para o crescimento de tais bactérias. Foram
encontradas 30 cepas de Gram-positivas, sendo que, bactérias do gênero
Staphylococcus, foram confirmadas como as maiores causadoras das problemáticas
em questão, presentes em 70% dos pools de saco de gema e órgãos, demonstrando
que, o incubatório fornecedor das amostras, requer uma avaliação e reformulação
dos métodos de biosseguridade aplicados, para identificar e corrigir os erros e
melhorar a sanidade local.

casualizado (DIC), sendo cinco tratamentos e cinco repetições. As dietas foram
compostas por concentrado: milho integral moído, farelo de soja, sal mineral, óleo de
soja e extrato de acácia negra nos níveis 0, 0; 2, 0; 4, 0; 6, 0 e 8, 0% da matéria seca
total da dieta e volumoso de Tifton-85 (Cynodon sp) moído em partícula de
aproximadamente 5cm. As dietas foram formuladas para atender as exigências de
ganho de peso de 200 g diário. A relação volumoso:concentrado foi de 40:60. Foram
realizadas pesagens diárias da dieta fornecida de tal forma que possibilitassem
sobras até nível de 10% para quantificação do consumo de matéria seca dos animais.
Para determinar a digestibilidade dos nutrientes, utilizaram-se bolsas coletoras de
fezes, com sete dias de coleta e dois dias de adaptação prévia. As amostras dos
ingredientes, sobras e fezes coletas foram processadas pra determinação da
composição bromatológica. Os dados foram avaliados por meio de análise de
variância e teste de regressão com 5% de significância, utilizando o software utilizado
será o SAS® 9. 1. 3. Observou-se que o consumo de matéria seca apresentou efeito
quadrático positivo, visto que nível máximo ingerido na dieta total foi de 1. 053
(g/animal/dia) referido ao teor de tanino (1, 63%). de acordo com os resultados, a
ingestão de matéria seca contendo até 1, 63% de tanino favoreceu o consumo
máximo da dieta total de ovinos confinados, possibilitando melhor aproveitamento da
dieta.
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CORRELAÇÕES ENTRE PESO CORPORAL E QUANTIDADE DE MÚSCULO NA
CARCAÇA COM A EXCREÇÃO DIÁRIA DE CREATININA NA URINA EM OVINOS E
CAPRINOS

Resumo: A leptospirose é uma enfermidade zoonótica determinada pela infecção por
bactérias em forma de espiroquetas do gênero Leptospira. Considerada a doença
infectocontagiosa de maior distribuição mundial, nos últimos anos, tem se destacado
cada vez mais como um importante problema na saúde pública. Em cães, a
leptospirose normalmente cursa como uma doença aguda e com evolução grave,
nesses casos o sorovar infectante geralmente é incidental e há uma riqueza de sinais
clínicos. Em estágios mais crônicos, pode haver comprometimento do fígado com
desenvolvimento de hepatite crônica ou fibrose hepática. Recentemente tem sido
descrito na literatura a forma pulmonar grave da doença, onde, destaca-se a dispneia
e a hemoptise como sinais mais frequentes. O diagnóstico clínico da leptospirose é
dificultado pela variedade de sinais apresentados por essa enfermidade e muitas
vezes comuns a um conjunto de outras enfermidades, o que requer o uso de testes
laboratoriais para auxilio no diagnóstico. O presente trabalho objetivou a
caracterização soroepidemiológica, o isolamento e a caracterização sorológica de
Leptospira sp., obtidas a partir de amostras de urina e sangue procedentes de cães.
Foram coletadas, para realização de sorologia e isolamento bacteriano, amostras de
vinte e quatro cães com suspeita clínica de leptospirose atendidos na rotina dos
setores de clínica médica do Hospital de Medicina Veterinária da Universidade
Federal da Bahia (UFBA). Obtivemos isolamentos de bactérias com morfologia e
motilidade características de leptospiras em cinco das 48 amostras. Todos os isolados
demonstraram perfis intimamente relacionados ao sorovar Copenhageni M20
sorogrupo Icterohaemorrhagiae. Das 24 amostras de soro analisadas, 15 (62, 50%)
foram reagentes e 9 (37, 50%) apresentaram títulos inferiores a 100 (título adotado
como ponto de corte, segundo OIE 2014). Em relação à distribuição dos sorovares,
houve predominância de reatividade para o sorovar Copenhageni M20 (10/15 - 66,
66%), seguido por Australis com (3/15 - 20%) e Bratislava com (2/15 - 13, 34%).
Quanto à distribuição das reações, identificou-se que uma amostra apresentou título
&#8805; 6400 (1/15 - 6, 67%), 5/15 (33, 33%) apresentaram títulos de 1600, 4/15 (26,
66%) para 800, 1/15 (6, 67%) foi reativa com título de 400, 1/15 (6, 67%) foi reativa
com título 200 e 3/15 (20%) demonstraram títulos de 100. Ao mesmo tempo, foi
observado que todos os animais tinham possibilidade de contato com roedores e
estavam com o status vacinal inadequado. O que nos permite inferir que a infecção
ocorreu, provavelmente, através do contato com roedores. O conhecimento dos
sorovares circulantes em um determinado é importante para a compreensão da
epidemiologia da leptospirose e para o estabelecimento de políticas de saúde pública.
Adicionalmente, o isolamento bacteriano é indispensável para melhorar o controle e
profilaxia desta enfermidade.

Autor(es): Felipe da Silva Neri, Stefanie Alvarenga Santos
Resumo: Objetivou-se com o presente estudo determinar a relação entre peso
corporal, quantidade de músculo e peso de carcaça fria com a excreção diária de
creatinina na urina em ovinos e caprinos. Além disto, objetivou-se determinar o
modelo matemático que melhor se ajusta aos dados de excreção diária de creatinina
obtida em ovinos e caprinos. Para isso, foram utilizados 12 caprinos da raça Boer
com peso corporal e 12 ovinos da raça Dorper com PC médio inicial de 20 kg, todos
com quatro meses de idade. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental
de São Gonçalo dos Campos, pertencente a Universidade Federal da Bahia. Ovinos e
caprinos foram divididos aleatoriamente em três grupos, que foram abatidos em após
28, 56 e 84 dias de confinamento. O experimento foi conduzido segundo
delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial (2 × 3), sendo duas
espécies e três períodos de confinamento, com quatro repetições. A dieta foi
formulada de acordo com o NRC (2007), para fornecer um ganho médio diário
esperado de 200 g para ovinos em crescimento e optou-se por utilizar dietas
isonitrogenadas para ambas as espécies. A dieta teve como base a relação de
volumoso: concentrado de 50:50, sendo que por sua vez composta por silagem de
sorgo, milho, soja, ureia, sulfato de amônio e premix mineral. Após os 15 dias de
adaptação, iniciou-se o ensaio experimental com 84 dias, divididos em períodos 28
dias. Os últimos 10 dias de cada período foram destinados à coletas de amostras que
se seguiram do abate de 4 ovinos e 4 caprinos em cada período experimental. No 18°
e 19° dia de cada período experimental, foram realizadas 12 coletas pontuais de
urina (Spot), a cada 2 horas. No 20° e 21° dia de cada período experimental, foram
realizadas seis coletas totais de urina com duração total de quatro horas. Do 21° ao
24° dia de cada período experimental foi realizada a coleta total de urina. Do 25° ao
27° dia de cada período experimental foram realizadas coletas totais de fezes para
determinação da digestibilidade dos nutrientes. Os animais foram pesados no início e
ao término do período de coletas, sendo calculado então o peso médio dos ovinos e
caprinos em cada período, para posterior correção para o peso de corpo vazio
(PCVZ).
Palavras-chaves: coleta spot, urilálise, pequeno ruminante

DERMATOPATIAS TUMORAIS E NÃO-TUMORAIS EM CÃES NO ESTADO DA
BAHIA: SEGUNDO ESTUDO PROSPECTIVO (2015-2016)

Palavras-chaves: Isolamento, Leptospirose, MAT

Autor(es): Lorena Souza Ribeiro, Gessica Aline Cruz Machado, Tiago da Cunha
Peixoto

CONSUMO E DIGESTIBILIDADE POR CORDEIROS TERMINADOS EM
CONFINAMENTO SUBMETIDOS A NIVEIS DE TANINO CONDENSADOS NA
DIETA.

Resumo: Objetivou-se com este trabalho verificar quais dermatopatias tumorais e
não tumorais afetam com maior frequência cães na cidade de Salvador Bahia, BA,
com intuito de orientar os clínicos de pequenos animais de nossa região em suas
suspeitas clínicas quando do atendimento de cães com “problemas” dermatológicos.
Para este estudo foram analisadas todas as requisições de biópsias de pele, incluindo
lesões dermatológicas que afetavam região mamária encaminhadas ao Laboratório
de Patologia Veterinária (LPV) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), bem como
todas as lâminas histológicas com seus respectivos laudos emitidos durante o
período de agosto de 2015 a agosto de 2016. Foram diagnosticados, 24 diferentes
dermatopatias em 60 cães, sendo mais prevalentes dermatopatias tumorais (81, 94%)
do que as não-tumorais (18, 06%). Dentre essas, as dermatopatias tumorais mais
diagnosticadas foram o mastocitoma (16, 95%) e o hemangioma cavernoso (11,
86%). Em relação ao sexo dos animais afetados, 33 (55%) eram machos e 27 (45%)
fêmeas. Os animais mais acometidos eram de raça pura 47 (78, 34%), mas os SRD
representaram a raça mais prevalente 13 (21, 66%), já a raça Poodle foi segunda
mais prevalente (15%), seguida pela raça Pit Bull (13, 34%). dos 59 animais em que a

Autor(es): Everton Vasconcelos, Caius Barcellos de Pellegrini
Resumo: Com o crescente desenvolvimento da ovinocultura tem-se buscado
alternativas alimentares para demanda nutricional dos animais. Com isso, podemos
utilizar alternativas como o tanino fornecido com intuito de proporcionar efeitos
benéficos no rúmen, sem comprometer a digestibilidade, como possibilitar uma maior
redução da emissão de metano pelos animais. Objetivou-se com este trabalho,
determinar o melhor nível de tanino condensado em dietas para cordeiros confinados
tendo como parâmetros o consumo e a digestibilidade aparente dos nutrientes
contendo níveis de tanino condensado. Foram utilizados 25 cordeiros mestiços, não
castrados com média de 90 dias de idade e peso inicial médio de 21 kg. Os animais
foram manejados em baias individuais com comedouros individuais e bebedouros, em
sistema de confinamento por 21 dias, sendo 14 dias de adaptação e sete dias de
coletas. Os animais foram distribuídos aleatoriamente em delineamento inteiramente
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idade foi informada, 2 (3, 4%) foram incluídos como filhotes, 27 (45, 76%) como
adultos e 30 (50, 84%) como idosos. Quando comparadas as dermatopatias tumorais
e não tumorais diagnosticadas no período, notou-se prevalência significativamente
maior dos processos neoplásicos (59 de 72 casos = 81, 94%) em relação aos não
neoplásicos. Cabe ressaltar que, este estudo faz parte de um estudo de casuística
mais abrangente (dez anos) e que a compilação de tais dados permitirá uma melhor
interpretação dos dados e representará melhor a real prevalência das principais
dermatopatias que acometem cães em nossa região. Com base nesse aspecto
epidemiológico, o estudo das doenças de pele que afetam cães se torna cada vez
mais importante tanto para os clínicos de pequenos animais quanto para os
patologistas que têm interesse em dermatopatologia. Embora a literatura internacional
seja ampla, há pouca informação disponível sobre a ocorrência das dermatopatias de
acordo com as diferentes regiões geográficas no Brasil, sendo este o trabalho
pioneiro no Estado da Bahia.

conferem resistência a estes parasitos, no intuito de determinar cada vez mais
precocemente os níveis de resistência encontrados nas populações naturais. A
resistência de Haemonchus contortus aos benzimidazóis está associada
predominantemente a mutações pontuais nos códons 200 e 167 do gene que codifica
a proteína &#946;-tubulina (F200Y / F167Y), responsável pela formação de
microtubos nas células. Com o objetivo de determinar os perfis genotípico e alélico de
resistência a este grupo químico em populações de H. contortus de caprinos do
semiárido baiano, realizou-se, individualmente, a genotipagem de 1113 larvas
oriundas de 29 populações deste nematoide a partir de caprinos criados
extensivamente nos principais pólos de criação do Estado da Bahia, por reação de
PCR em tempo real, utilizando metodologia Taqman. Os resultados encontrados
revelaram resistência aos benzimidazóis em todas as populações estudadas, sendo
esta caracterizada pela presença do genótipo RR, com amplitude de variação
inter-populacional de 4, 2% a 51, 1% para o SNP F200Y e de 4, 3% a 77, 8% para o
SNP F167Y. As médias das frequências de genótipos para F200Y foram de 40, 0%
para SS (4, 3-76, 5%), 41, 1% para SR (13, 0-65, 9%) e 18, 9% para RR (0, 0-51,
1%), enquanto as médias das frequências alélicas foram de 57, 8% e 42, 2% para os
alelos S e R, respectivamente. Para o SNP F167Y as médias nas frequências de
genótipos foram de 34, 2% para SS (2, 8-53, 2%), 33, 0% para SR (11, 8-61, 4%) e
32, 7% para RR (4, 3-77, 8%) e as frequências alélicas encontradas foram de 50, 0%
para o alelo S e de 50, 0% para o alelo R. Baseado nestes resultados, observou-se
um maior percentual de resistência, baseado no perfil de indivíduos homozigotos
resistentes (RR) para o SNP F167Y que para o SNP F200Y, corroborando a
necessidade de genotipar ambas as mutações quando se quer determinar a
resistência, já que a mutação F200Y sozinha, que até pouco tempo era considerada
fundamental e preponderante na determinação de resistência aos benzimidazóis, já
não é suficiente para determinar resistência anti-helmíntica com precisão. Pesquisas
recentes têm demonstrado que associação entre genótipos nestes dois SNP também
podem resultar em indivíduos fenotipicamente resistentes. Analisando os dados deste
trabalho, observamos populações com alto nível de parasitos com possível fenótipo
resistente, baseado nestas combinações, chegando a 100% em uma delas (34, 7% a
100%). Os maiores percentuais de combinação encontrados foram para a presença
de indivíduos homozigotos resistentes para a mutação 167 e susceptível para a
mutação 200 (F167Y-RR /F200Y-SS: 26, 7%), seguida pela combinação de
heterozigotos para ambas as mutações (F167Y-SR /F200Y-SR: 22, 8%). Os altos
níveis de resistência encontrados são condizentes com os vários problemas de
manejo na pecuária familiar do semiárido e apontam para um consequente controle
antiparasitário ineficaz com o uso de benzimidazóis na região, sendo necessário um
monitoramento e controle da situação local em relação a resistência anti-helmíntica,
no intuito de manter a criação de pequenos ruminantes na região, a qual configura-se
como principal fonte de sustento das famílias locais.

Palavras-chaves: Dermatologia veterinária, Neoplasias cutâneas, Neoplasias canina
DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE COLIMÉTRICO E PESQUISA DE ECHERICHIA COLI
EM SALSICHAS TIPO
Autor(es): Anisio Iuri Lima dos Santos Rosário, Maurício Costa Alves da Silva, Rafael
Sepúlveda Fonseca Trevisan Passos, Laércio Diniz, Denilson Luiz dos Santos de
Oliveira, Letícia Santos, Antenor Ferreira Leal Neto, Nilma Pereira Costa, Ewerton
Luan dos Santos Oliveira
Resumo: Alimentos processados são consumidos no mundo inteiro e o hot-dog é um
dos alimentos mais consumidos atualmente. Durante as etapas que levam a obtenção
desse tipo de produto, a manipulação e distribuição, bem como as etapas de
manufatura, podem ser responsáveis por causar contaminação por diferentes tipos de
micro-organismos. A Escherichia coli é um patógeno importante que pode ser
veiculado a ingestão de alimentos contaminados. O objetivo deste trabalho foi avaliar
a qualidade microbiológica de salsichas tipo "hot-dog", in natura e cozidas, prontas
para consumo, comercializadas na cidade de Salvador-BA, através da determinação
do índice colimétrico - Coliformes a 35&#7506;C (totais) e Coliformes a 44,
5&#7506;C (termotolerantes) - bem como verificar a ocorrência de Escherichia coli.
Foram analisadas 50 amostras escolhidas aleatoriamente, sendo essas vendidas na
forma in natura ou cozidas, comercializadas como cachorro quente, no período de
agosto de 2015 a maio de 2016. As amostras foram transportadas ao Laboratório de
Inspeção e Tecnologia de Carnes e Derivados (LABCARNE) para processamento e
isolamento microbiológico. O cultivo e identificação dessas bactérias foram feitos pela
metodologia de tubos múltiplos, utilizando os meios Caldo Verde Brilhante Bile 2% e
Caldo Escherichia coli (EC), para determinação do índice colimétrico (coliformes a
35&#7506;C e coliformes a 44, 5&#7506;C), e da técnica de semeadura em superfície
por esgotamento em agar eosina azul de metileno (EMB), para pesquisa de
Escherichia coli, com posterior identificação bioquímica das colônias sugestivas no
agar. Das 50 amostras analisadas, o Índice de Coliformes a 35°C variou de < 4
NMP/g até > 2. 400 NMP/g, sendo que 1 amostra (2%) apresentou índice superior a
2. 400 NMP. O Índice de Coliformes a 44, 5°C variou de < 3 NMP/g a > 93 NMP/g.
Apesar disso, nenhuma amostra mostrou-se fora do padrão de consumo, de acordo
com a legislação brasileira (10³ NMP/g). Em se tratando da pesquisa de Escherichia
coli, foram isoladas cepas dessa bactéria em 2 amostras (4%), tornando essas
amostras impróprias para o consumo, segundo legislação vigente, o que contrasta
com os resultados objetivos na determinação do índice colimétrico. A quantidade de
coliformes a 35&#7506;C e coliformes a 44, 5&#7506;C encontrada não apresenta
riscos à saúde, segundo a legislação atual, embora demonstrem que os alimentos
apresentam baixa qualidade higiênico-sanitária. Apesar dos resultados, questiona-se
a necessidade de boas práticas na preparação e distribuição desses alimentos, pois
19 amostras (38%) apresentaram algum tipo de contaminação que pode ser
potencialmente causadora de algum tipo de doença alimentar.

Palavras-chaves: Resistência anti-helmíntica, PCR real time, Pequenos ruminantes
EFEITO DO PESO AO NASCIMENTO NA IDADE AO PRIMEIRO PARTO EM
OVINOS DA RAÇA SANTA INÊS
Autor(es): Thereza Cristina Borio Calmon de Bittencourt, Gustavo Pimenta Schettini
Resumo: A indústria de carne ovina no Brasil tem se expandido nos últimos anos,
principalmente através do aumento no número de produtores. No entanto, os índices
de desempenho são inferiores aos necessários para garantir a eficiência e
competitividade em comparação com outros setores da pecuária (LOBO, 20099).
Dentre as características importantes para melhorar a eficiência do sistema de
produção, destaca-se o desempenho reprodutivo. São escassos os estudos sobre os
efeitos genéticos e não genéticos sobre a eficiência reprodutiva da raça Santa Inês no
Brasil, principalmente para animais criados na região Nordeste. Na literatura
predominam informações de raças especializadas na produção de carne como
Dorper (BARBOSA NETO et al., 2010), Ile de France (VAN HAANDEL; VISSCHER,
1995) e Suffolk (TAMIOSO et al., 2014). Lôbo et al., (2009). O presente estudo tem
como foco analisar efeitos reprodutivos na raça santa Inês, especificamente PN (Peso
ao Nascimento) e IPP (idade ao Primeiro Parto) para melhorar a eficiência e
competitividade no sistema de produção da ovinocultura brasileira. Foram utilizadas
ovelhas primíparas da raça Santa Inês do ano 2000 até 2014, nascidas e criadas na
fazenda experimental da EMBRAPA - Tabuleiros Costeiros - Pedro Arle, O banco de
informações fenotípicas sob estudo consta de 4555 observações de parição,
detalhando a data, peso e tipo de parto dos cordeiros ao nascimento (n = 1143), data
da ovelha ao parto (n = 1120), peso da ovelha ao parto (n = 1144), duração da
gestação (n = 716) e idade ao primeiro parto (n = 919), Onde foram separadas por
grupos contemporâneos, o Grupo 1 (fêmeas precoces, n=193), Grupo 2 (fêmeas de
precocidade média, n=534), Grupo 3 (fêmeas de precocidade tardia, n=82) e Grupo 4
(fêmeas não precoces, n=102). O PN mostrou-se com pequena capacidade preditora
da IPP (p>0. 05), mas está associado a outra característica, ao tipo de parto, (p<0.
01) e pelo mês de nascimento (p<0. 01). O PN da ovelha pode ser utilizado como
preditor (p<0. 01) para estimar o PPP (peso da ovelha ao primeiro parto), onde
fêmeas com bom peso ao nascimento tem a capacidade de atingir pesos altos ao
primeiro parto, independente do seu tipo de parto (p>0. 05).

Palavras-chaves: cachorro-quente, coliformes, inspeção
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE MUTAÇÕES ASSOCIADAS À RESISTÊNCIA
AOS BENZIMIDAZÓIS EM ISOLADOS DE HAEMONCHUS CONTORTUS DO
SEMIÁRIDO BAIANO.
Autor(es): Poliana Silva Gusmão, Sabrina Mota Lambert
Resumo: A hemoncose, doença causada pelo parasito Haemonchus contortus, é
considerada a principal responsável por perdas econômicas na produção de caprinos
e ovinos em todo o mundo. A Bahia, como principal produtor de caprinos do país, tem
na sua região semiárida cerca de 90% desse efetivo. Tal ambiente possui clima
propício para o desenvolvimento deste parasito, o que em conjunto com o
inadequado manejo alimentar e sanitário das criações, vem proporcionando
principalmente a disseminação de parasitos cada vez mais resistentes aos principais
anti-helmínticos disponíveis no mercado e com isso dificultando o controle da doença.
No semiárido baiano, o benzimidazol é o principal grupo químico utilizado no
tratamento da nematodiose gastrintestinal e a resistência a este composto já foi
identificada em diversos trabalhos por meio de testes fenotípicos, entretanto, estes
apresentam baixa sensibilidade e só permitem a identificação de resistência em
populações onde esta já se encontra em níveis superiores à 25%. Com isto, tem-se
optado por realizar o diagnóstico genotípico de resistência, por meio de técnicas mais
rápidas e precisas, utilizando-se do conhecimento das mutações genéticas que

Palavras-chaves: Santa Inês, Ovinos, Melhoramento Genético
EFEITOS CARDIORRESPIRATÓRIOS DA DEXMEDETOMIDINA E DO TRAMADOL,
ASSOCIADOS
AO
MIDAZOLAM,
EM
GATAS
SUBMETIDAS
À
OVARIOHISTERECTOMIA.
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EXTRAÇÃO DO LDL DA GEMA DE OVO PARA CONFECÇÃO DE DILUIDOR DE
CONGELAMENTO DE SÊMEN

Autor(es): Vanessa Caroline da Costa Lemos, Vivian Fernanda Barbosa, Joo Moreira
Costa Neto

Autor(es): Jéssica de Jesus Pinheiro, Edivânia Oliveira Jesus, João Victor Gomes da
Silva Carvalho, Rodrigo Freitas Bittencourt, Adrielle da Silva Lima, Fernando de Lima
Cardoso, Gabriel Menezes, Luiz Di Paolo Maggitti Jr, Elisiane Sateles dos Santos,
Mariana Santos Ribeiro de Barros

Resumo: Procedimentos invasivos como a ovariohisterectomia demandam um
controle analgésico seguro, a fim de proporcionar conforto ao paciente e que
respeitem as limitações metabólicas que os felinos apresentam, visto que a
dificuldade em metabolizar drogas pode resultar em intoxicações. Este fato restringe
o arsenal terapêutico do médico veterinário, resultando em baixa familiaridade com
protocolos seguros e tratamento analgésico insuficiente nesta espécie. Diante da
necessidade em fornecer referencial teórico analgésico e anestésico na espécie
felina, objetivou-se comparar as alterações cardiorrespiratórias promovidas pela
dexmedetomidina e pelo tramadol, quando associados ao midazolam, em gatas
submetidas ao procedimento de ovariohisterectomia. Para tal, foram selecionadas 16
gatas hígidas, divididas em dois grupos randomizados: GDM, tratadas com 10 µg/kg
de dexmedetomidina e, GTM, que recebeu 2 mg/kg de tramadol, ambos associados a
0, 2 mg/kg de midazolam, por via intramuscular. Após 15 minutos, procedeu-se a
indução anestésica com propofol (1, 46±0, 79 mL), mantendo-se a anestesia com
isofluorano. Foram avaliados frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (f),
eletrocardiografia, pressões arteriais sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM),
saturação de oxigênio da oxihemoglobina (SpO2) e temperatura Corporal (T°C). As
variáveis cardiorrespiratórias foram registradas 15 minutos após a MPA (M0), 15
minutos após a indução (M15), e sequencialmente a cada cinco minutos até o término
do procedimento cirúrgico (M20, M25, M30, M35 e M40). Para a avaliação estatística
das variáveis cardiorrespiratórias entre momentos de um mesmo grupo foi utilizada a
análise de variância de uma via para medidas repetidas (One way ANOVA repeated
measures) e para análise entre grupos, utilizou-se o teste T de Student para amostras
independentes e foi adotado nível de significância de 5%. A associação
dexmedetomidina-midazolam, como mediação pré-anestésica, inferiu diminuição da
frequência cardíaca nos momentos iniciais sem significado clínico e está relacionada
a sedação mais pronunciada e a episódios de êmese, quando comparada à
associação tramadol-midazolam. Ambos os protocolos denotaram estabilidade
cardiorrespiratória e podem ser considerados seguros para o uso em felinas
submetidas à ovariohistectomia.

Resumo: A criopreservação de sêmen é um processo que possibilita a preservação
do material genético e sua variabilidade, através da interrupção artificial do processo
fisiológico de capacitação espermática pós-ejaculação, tendo como objetivo principal
conservar a capacidade espermática através da redução do metabolismo destas
células por meio da formação de banco de germoplasma. Desta forma, o processo de
criopreservação de sêmen, vem sendo utilizado em diversas espécies domesticas,
pela possibilidade em produzir uma maior quantidade de progênie por macho em
diversos lugares ao mesmo tempo. Sabe-se que o processo de criopreservação de
sêmen induz injúrias às membranas plasmáticas dos espermatozoides, resultando em
diminuição da viabilidade espermática após o processo de descongelação do sêmen.
Neste sentido, faz-se necessário o uso de meios diluidores que sejam capazes de
minimizar tais danos. Em diversas espécies domesticas como (ovinos, bovinos,
equinos, caprinos, caninos e suínos) diluidores a base da gema de ovo, têm sido
utilizados na criopreservação do sêmen, e tem apresentados resultados satisfatórios,
porém, por ser um subproduto de origem animal, existem riscos sanitários envolvidos,
que poderão causar danos aos espermatozoides, como também contaminação dos
animais inseminados. Neste contexto, desde a descoberta da atividade crioprotetora
das lipoproteínas de baixa densidade (LDL) presentes na gema de ovo, vários
estudos têm sido desenvolvidos com objetivo de padronizar um protocolo de extração
e purificação dessas lipoproteínas e da sua efetiva utilização, em substituição à gema
de ovo in natura, nos diluidores de sêmen. Dessa forma, a confecção de diluentes a
base de LDL, representam uma alternativa mais segura, já que reduz os riscos
sanitários, para a formação de banco de germoplasma das espécies. Sendo assim, o
objetivo do presente trabalho foi desenvolver um meio diluidor a base das
lipoproteínas de baixa densidade, bem como desenvolver novas estratégias para
criopreservação do sêmen que poderá ser utilizado em diversas espécies domesticas.

Palavras-chaves: variáveis hemodinâmicas, opioide, alfa-2 agonista
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EFETIVIDADE DO ÓLEO ESSENCIAL DE CYMBOPOGUM FLEXUOSUS NA
ANESTESIA E FREQUÊNCIA VENTILATÓRIA EM TILÁPIA-DO-NILO

FERTILIDADE EM NOVILHAS NELORES PRECOCES SUBMETIDAS A
PROTOCOLO DE SINCRONIZAÇÃO DE ESTRO PARA INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL POR TEMPO FIXO

Autor(es): José Dantas Limma Netto, Rebeca Oliveira, Carlos Eduardo Copatti
Autor(es): João Victor Gomes da Silva Carvalho, Marcos Chalhoub Coelho Lima,
Luiz Di Paolo Maggitti Jr, Bia Santos Souza Carôso, Isabela Vasconcelos, Maíra
Planzo Fernandes, Edivânia Oliveira Jesus, Tiago Oliveira Brandão, Kárita da Mata
Fuchs, Rodrigo Freitas Bittencourt

Resumo: Uma crescente preocupação no manejo de peixes é garantir o bem estar
dos animais, que são facilmente estressados durante práticas rotineiras em
piscicultura (ex. manejo e transporte). Sendo assim, o uso de óleos essenciais vem
ganhando destaque na sanidade animal, pela sua eficiência e principalmente pelo
menor número de efeitos colaterais. Objetivou-se verificar a eficiência do óleo
essencial de campim-limão (Cymbopogum flexuosus) (OECF) na sedação, anestesia
e recuperação anestésica de juvenis de tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus). Foram
utilizados oito juvenis de tilápia-do-Nilo para cada concentração de OECF para avaliar
o efeito anestésico e 24 juvenis para análise de frequência ventilatória (FV). No
experimento de anestesia, os peixes foram transferidos para aquários de 2 L
contendo diferentes concentrações de óleo essencial da planta testada: 10, 25, 50,
100, 200, 400 e 600 uL. L-1 de OECF, primeiramente diluído em etanol (1:10). Como
controle, os peixes foram submetidos a solução de 5400 uL. L-1 de etanol. Em cada
aquário foram colocados dois peixes por vez. Foi contabilizado o tempo necessário
para atingir os diferentes estádios da anestesia, sendo tempo máximo de observação
de 30 minutos. Para avaliação da FV, foram utilizados peixes não submetidos ao
experimento de indução anestésica, avaliando as menores concentrações capazes de
levar a sedação. Os peixes (um indivíduo por aquário) foram mantidos durante 8 h em
aquário com 2 L de água para cada tratamento (controle, 10 e 25 µL. L-1 de OECF).
Os tempos para avaliar a FV foram: 0; 0, 5; 1; 2; 3, 4, 5, 6, 7 e 8 h. A frequência
ventilatória por minuto foi quantificada pela contagem de 20 movimentos operculares
sucessivos e mediu-se o tempo transcorrido com um cronômetro. Os dados foram
submetidos ao teste de Levene para verificar a homocedasticidade das variâncias e,
posteriormente, analisados por ANOVA de uma via seguido de um teste post-hoc de
Tukey. O nível mínimo de significância foi de 95% (P < 0, 05). Para os dados de
anestesia, também foi realizada regressão. As concentrações de 10, 25 e 50 uL. L-1
alcançaram a sedação com tempos de 31, 12, 62 e 7, 50 segundos, respectivamente.
Para as concentrações de 100, 200, 400 e 600 uL. L-1 a sedação foi com os tempos
acima de 7, 62 segundos. Para anestesia, as concentrações de 100, 200, 400 e 600
uL. L-1, apresentaram tempos de 1556, 25, 778, 83, 327, 12 e 185, 75 segundos,
respectivamente. Para a recuperação os tempos foram acima de 336, 75 segundos
para as quatro doses mais elevadas. Na análise da FV, o grupo controle apresentou
tempos significativamente superiores do que os do tratamento de 10 e 25 uL. L-1 do
OECF 30 minutos após a exposição. Além disso, nos tempos de 2 e 6 horas após a
exposição, a FV do grupo controle foi significativamente superior do que a do grupo
exposto a 25 uL. L-1 do OECF. Dessa forma, OECF pode ser utilizado para sedação
e anestesia de tilápia-do-Nilo nas concentrações de 25 e 600 uL. L-1,
respectivamente, mostando ser um óleo eficiente e promissor para a piscicultura.

Resumo: A bovinocultura é um dos principais setores do agronegócio no Brasil.
Atualmente, o país é detentor do segundo maior rebanho efetivo do mundo, estimado
em mais de 200 milhões de cabeças, sendo que 80% são zebuínos ou cruzados com
zebu e 90% milhões destes são da raça Nelore (ACNB, 2003). Apesar desse valor
expressivo, sabe-se que é um resultado aquém do potencial produtivo, onde ainda
existe a possibilidade de melhor aproveitamento da extensão territorial e dos animais.
Para isso, o uso de biotecnologias da reprodução, mudança de manejo e melhora dos
índices zootécnicos (natalidade e precocidade) têm se mostrado ferramentas
fundamentais para um desenvolvimento no setor e maior expressividade e
competitividade no cenário mundial. Com o intuito de atender o aumento demanda de
produção, houve a necessidade de se buscar novas alternativas que aumentassem a
eficiência reprodutiva dos animais. Por isso, diversas propriedades rurais adotaram a
utilização de novilhas precoces com o objetivo de garantir o progresso genético,
melhor aproveitamento e consequentemente maior lucratividade. Entende-se por
puberdade o período de transição entre a imaturidade do período pós-natal e a
maturidade sexual que culmina com a aquisição da capacidade reprodutiva
permitindo a geração de descendentes (TERASAWA, 2001). A idade a primeira
ovulação é o principal determinante do período da vida reprodutiva da vaca de corte.
Porém diversos outros fatores atuam de forma determinante na interferência do
período púbere: peso, nível nutricional, taxa de crescimento, interação social,
sazonalidade e tratamento com hormônios exógenos (HAFEZ, 2004). A produção de
um primeiro bezerro por novilhas com máximo de dois anos de idade é um dos
objetivos da indústria do gado de corte, a fim de maximizar a produtividade durante a
vida do animal. Com isso, para auxiliar a ciclicidade têm-se utilizado a Inseminação
Artificial em Tempo Fixo (IATF), a qual atua aumentando os índices reprodutivos, ao
proporcionar menor intervalo entre partos. A bioestimulação ou “efeito-touro” consiste
no estímulo que o macho causa, a partir dos feromônios que são capazes de alterar
algumas características reprodutivas de interesse econômico na pecuária de corte
(CHENOWET, 1983). Tais alterações estão relacionadas à capacidade do macho em
provocar estímulos neuroendócrinos que modificam e estimulam a função ovárica das
fêmeas (SIGNORET, 1980). O objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de gestação
em novilhas precoces, sob variação de diferentes pesos e idades, visando analisar a
viabilidade de se fazer uso da monta natural a campo com novilhas entrando em seu
primeiro cio, submetendo-as a presença do macho, durante a estação de monta. O
estudo foi feito na Fazenda API, no município de Catu-BA, onde foram utilizadas 131
novilhas da raça Nelore com idade variando de 16 a 24 meses e com intervalo de
peso variando entre 230, 66 - 329, 22 kg. Todas as fêmeas foram expostas a
presença do macho por um período de noventa dias. Para o diagnóstico de gestação
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foi feito avaliação ultrassonográfica. Os animais foram submetidos a exame de
ultrassonografia via transretal, utilizando-se transdutor linear com frequência de 6,
0MHz (píer-Medical, Falco 100, São Paulo, Brasil). Foi realizado diagnóstico de
gestação 30 dias após a estação de monta, onde foi considerado gestação positiva a
presença de uma vesícula embrionária com viabilidade confirmada (batimentos
cardíacos) ou presença de estruturas fetais já desenvolvida, uma vez que esse
diagnóstico só foi realizado ao final da estação de monta. A análise estatística foi feita
a partir do Sistema SAS em que foi empregado uma variabilidade de confiança de. RSquare = 0, 076884. Os resultados descritivos desse trabalho demonstraram que o
valor do peso vivo das novilhas não influenciou na taxa de prenhez. Apesar disso, já é
confirmado em outras pesquisas que o peso é um fator importante para avaliação da
manifestação da puberdade. Short & Bellows (1971) relataram que altas taxas de
ganho de peso, obtidas por meio de altos níveis de alimentação, permitiram a
expressão de maior precocidade sexual e pesos à puberdade. O nível nutricional atua
como um modificador na indução da precocidade, em que novilhas com pior condição
corporal e menor peso serão mais tardias quando comparadas com outras da mesma
raça mas que diferem quanto ao manejo alimentar de melhor qualidade. Outro
parâmetro avaliado quanto a influência na precocidade foi a idade. Neste estudo, a
partir da determinação do valor da probabilidade de significância (p<0, 05) os
resultados comprovaram uma influência linear da idade sobre a taxa de prenhez das
novilhas, o que está de acordo com a literatura e resultados de outros pesquisadores.
Em sistemas de produção, novilhas que parem mais cedo apresentam grande
vantagem ao produtor pois o retorno do investimento ocorre em menor tempo, há o
aumento da vida reprodutiva da vaca e por conseqüência o aumento do número de
bezerros nascidos. Os resultados obtidos neste e em outros estudos que são voltados
para a área da reprodução animal são encorajadores para a indução da precocidade
de novilhas Nelore, pois se obteve uma maior taxa de gestação e bom desempenho
reprodutivo de primíparas.

Em relação a presença de metástase em linfonodos regionais através do
histopatológico, dois animas com mastocitoma Grau II e o animal com Grau III tiveram
a presença de metástase. Os tumores classificados como grau I, demonstraram
aspectos ultrassonográficos semelhantes entre si, em relação a ecotextura
homogênea 100% (n=3) e os contornos definidos 100 (n=3), além de apresentar uma
vascularização ausente 75% (n=2) a discreta 25% (n=1). Em relação aos tumores
grau II e III demonstraram ter uma ecotextura heterogênea, diferindo das massas
Grau I. No entanto, o aspecto do contorno definido não demostrou ser uma
característica apenas do mastocitoma grau I, mas também do mastocitoma Grau II.
Tumores grau II apresentaram algumas características ultrassonográficas observadas
nos graus I e III, porém com maior similaridade com o grau III, principalmente em
relação à ecotextura heterogênea, vascularização moderada e ecogenicidade mista.
Na avaliação da distribuição do mastocitoma conforme o sexo 62% (n=13) dos
pacientes eram machos e 38% (n=8) fêmeas. Quanto a faixa etária, 48% (n=10)
tinham idade acima de 9 anos, 38% (n=8) de 0 a 7 anos e 14% (n=3) de 8 a 9 anos,
com média de 8, 6 anos. Os animais de raças definidas foram mais acometidos 61,
9% (n=13) do que os animais de raças não definidas 38, 1% (n=8) (Gráfico- 3). A
distribuição do tumor foi variada, com localização nas regiões da mama, abdominal,
cabeça e inguinal com amesma porcentagem de 9, 52% cada (n=2). As regiões do
membro pélvico, bolsa escrotal tiveram acometimento de 19% (n=4) e a região
perilabial 4, 80% (n=1). Os tumores multicêntricos foram encontrados em 19% dos
casos (n=4). A maior incidência do mastocitoma em animais mais velhos pode estar
correlacionada com ao prolongamento do contato com agentes carcinogênicos já que
se considera, atualmente, um aumento da longevidade dos animais atribuído a
melhora nutricional, assistência veterinária precocidade no diagnóstico. A maior
incidência em certas raças tem sido justificada pelo componente genético que se
acredita ter influência no desenvolvimento do mastocitoma, porém não se deve
atribuir isoladamente aos fatores genéticos uma vez que que o desenvolvimento do
tumor depende de outros fatores carcinogênicos ou até mesmo viraisAs
características ultrassonográficas dos 10 linfonodos avaliados em relação a
classificação citológica e/ou histopatológica foram divididas em duas classificações:
linfonodos metastáticos e não metastáticos. Os metastáticos representaram 70% dos
casos (n=7), sendo que três linfonodos fizeram apenas diagnósticos histopatológicos.
Dois linfonodos fizeram apenas o exame citológico. Dois linfonodos fizeram citológico
e histopatológico. Os linfonodos não metastáticos representaram 30% dos casos
(n=3). Sendo que 2 linfonodos fizeram apenas exame citológico e 1 linfonodo fez
exames citológico e histopatológico. Os linfonodos metastáticos apresentaram 85,
71% aspectos de região vascular não identificados e apenas 14, 29% com
visualização da região hilar. Essa perda pode ser justificada, de acordo com estudos
em linfonodos humanos, pela distorção da conformação interna por compressão das
células neoplásicas áreas de necrose e hiperplasia linfóide que pode gerar a
formação de novos centros germinativos pode dificultar a visualização do hilo ou
torná-lo hipoecogênico. Nos linfonodos de caráter inflamatório há maior identificação
de vasos por vasodilatação e não neovascularização. Neste estudo identificou-se
vascularização em 66, 66% na região vascular dos linfonodos não-metastáticos. A
detecção do fluxo sanguíneo se torna mais fácil quando o linfonodo atinge maiores
dimensões. Os linfonodos metastáticos apresentaram 100% o aspecto
hipoecogênico. O que se atribui a diferença de impedância acústica entre o tecido
envolto ao linfonodo que por invasão de células neoplásicas torna o tecido do
linfonodo mais evidente ou hipoecogênico em relação ao tecido adjacente. Neste
estudo foi possível obter 100% dos linfonodos metastáticos com contorno definido.
Encontrou-se a tendência de contornos regulares em processos não neoplásicos e
irregulares nos neoplásicos. Os linfonodos não-metastáticos apresentaram 100%
formato preservado e os metastáticos 42, 86% formato alterado, com irregularidade
de contorno. Em linfonodos neoplásicos devido a infiltração de células tumorais há
dificuldade na drenagem dos canais linfáticos, consequente alargamento da cortical e
formação de irregularidades. Já nos linfonodos benignos essa alteração ocorre de
forma homogênea, levando ao aumento do linfonodo, porém de forma proporcional e
preservando a sua conformação oval. Devido ao baixo número amostral não foi
possível estabelecer correlação da avaliação dos aspectos ultrassonográficos dos
linfonodos com os achados citológicos e histopatológicos. A coleta de dados será
continuada até que se permita a análise estatística correta e o estabelecimento da
correlação desejada.

Palavras-chaves: precocidade, novilhas, reprodução
IMPACTO DA SUPLEMENTAÇÃO COM ACETATO DE MELENGESTROL APÓS A
IATF, SOBRE A TAXA DE GESTAÇÃO DE VACAS NELORE COM DIFERENTE
EXPRESSÃO DE ESTRO NO MOMENTO DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
Autor(es): Alessandro Bitencourt Nascimento, Antonio de Lisboa Ribeiro Filho, Aloisio
Bitencourt Nascimento
Resumo: Esse trabalho tem como objetivos: definir a relação do diâmetro folicular
com a expressão de estro, além de determinar impacto da suplementação com
acetato de melengestrol após a IATF, sobre a taxa de gestação em animais com
diferente expressão de estro no momento da inseminação artificial. Para isso, foram
utilizadas 200 fêmeas da raça Nelore com 35 a 68 dias pós-parto. As vacas foram
submetidas ao protocolo de sincronização para IATF. No momento da retirada do
implante de progesterona, os animais foram pintados com bastão marcador entre a
tuberosidade sacral e a inserção da cauda. Aproximadamente após 48 horas da
retirada dos dispositivos intravaginais, foi realizada a IATF e a mensuração do
diâmetro do maior folículo (DFOL), por meio da ultrassonografia transretal. Ao mesmo
tempo, os animais foram categorizados em três grupos de acordo com a expressão
do estro, verificada pela remoção ou não da tinta do bastão marcador: Grupo Sem
expressão do estro; Grupo Baixa intensidade da expressão do estro e Grupo Alta
intensidade da expressão do estro. Do 13º aos 18º dias pós IATF, metade dos
animais de cada grupo foram suplementados com 0, 50 mg Acetato de Melengestrol.
Ao observar as características expressão de estro e DFOL, pode-se evidenciar que
as vacas que não expressaram estro no protocolo de IATF possuem menores
folículos comparadas as vacas que expressão estro com alta intensidade. Tanto no
grupo sem expressão de estro, quanto no grupo de baixa incidência de estro e no
grupo de alta incidência de estro, o MGA não influenciou na taxa de concepção. Com
isso, conclui-se que vacas que expressam estro após o protocolo de IATF apresentam
maiores chances de tornarem-se gestantes, justificando o uso de sêmen de maior
valor nesses animais. Além disso, pode-se concluir que a suplementação com 0, 50
mg/dia de Acetato de Melengestrol 13 a 18 dias pós IATF, não foi capaz de
incrementar a taxa de gestação nos animais tratados.
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PARÂMETROS DE FERMENTAÇÃO RUMINAL DA DIETA DE CORDEIROS
TERMINADOS EM CONFINAMENTO SUBMETIDOS A NÍVEIS DE TANINO
CONDENSADO

MASTOCITOMA CANINO E USG: ESTUDO NO HOSPEMEV-UFBA
Autor(es): Ingryd Maneylla Sousa Oliveira, Caterina Muramoto

Autor(es): Rodrigo Rezende Mires de Carvalho, Ronaldo Lopes Oliveira
Resumo: Mastocitoma é uma neoplasia de alta incidência nos animais de
companhia. Possui várias formas de apresentação e pode produzir metástases, as
quais ocorrem por disseminação linfática, principalmente para os linfonodos regionais.
O diagnóstico definitivo é feito por exame citológico e/ou histopatológico. A
ultrassonografia é um exame auxiliar na pesquisa de metástase em órgãos
abdominais. O objetivo deste trabalho foi correlacionar os aspectos ultrassonográficos
da massa e dos linfonodos regionais com suas classificações ao exame citológico e
histopatológico. Foram avaliados 8 tumores e 29 linfonodos de 8 animais submetidos
a remoção da massa. Sendo que 14 linfonodos fizeram exame citológico e/ou
histopatológico sendo quatro deles inconclusivos, restando apenas 10 linfonodos com
resultado conclusivo. de acordo a classificação histopatológica pelo método de
Patnaik et al. (1984), três (37 %) amostras foram classificadas como grau I, quatros
(50%) foram classificados com Grau II e uma (13%) amostra como grau III (Tabela 2).

Resumo: Os ruminantes têm sido associados a atividades prejudiciais ao meio
ambiente, com a intenção de melhorar a eficiência de utilização dos nutrientes no
rúmen sem causar efeitos deletérios no desempenho animal, tem se buscado
alternativas alimentares como o tanino. Pesquisas demonstram que o efeito dos
taninos sobre a atividade microbiana no rúmen interfere no processo de
biohidrogenação, promovendo maior concentração de ácidos graxos poliinsaturados e
conjugados no rúmen, bem como nos tecidos dos animais. Objetivou-se determinar o
melhor nível de tanino condensado nas dietas de cordeiros de corte em
confinamento, com relação a digestibilidade “in vitro” (DIVMS) dos componentes das
mesmas, assim como os parâmetros de fermentação ruminal, produção cumulativa
de gases, relação de concentração de ácidos graxos voláteis e emissão de gás
metano pelos animais. Foram utilizados quatro ovinos mestiços Santa Inês, adultos,
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castrados, com aproximadamente 40 kg de peso corporal, canulados no rúmen,
distribuídos em delineamento inteiramente casualizado (DIC). Os animais foram
alojados, individualmente, alimentados duas vezes ao dia (às 8 e 16 horas) com nível
de sobras entre 10 % e 20%. O experimento teve duração de 18 dias, sendo 13
destinados a adaptação da dieta e o restante às duas incubações dos sacos no
rúmen artificial utilizando a DaisyII Fermenter, a primeira incubação teve início no 14º
dia, sendo destinada à incubação da dieta, e a seguinte no 18º dia, destinada à
incubação dos ingredientes. As dietas tiveram proporção volumoso:concentrado de
40:60, na forma de mistura completa. O concentrado foi composto de milho integral
moído, farelo de soja, sal mineral, óleo de soja e extrato de acácia negra nos níveis 0,
0; 2, 0; 4, 0; 6, 0 e 8, 0% de tanino condensado na matéria seca, constituindo os
tratamentos. O volumoso utilizado foi o feno de Tifton-85 (Cynodon sp) moído em
partícula de aproximadamente 5cm. As dietas foram formuladas para atender as
exigências de ganho de peso para proporcionar ganho médio diário de 200g. O valor
observado para a DIVMS da dieta apresentou efeito quadrático (P<0, 001), onde o
ponto máximo de inflexão da linha foi de 7, 87 de inclusão do tanino condensado. A
DIVMS dos ingredientes das dietas avaliadas foi significativo em ordem crescente na
digestibilidade do feno tifton 85(66, 6%), milho integral moído (93, 4%) e farelo de
soja (99, 4%). Conclui-se que a inclusão de tanino condensado em até 7, 87% na
matéria seca total da dieta, não interferiu de forma negativa sobre a digestibilidade.

de cisalhamento e cor foi possível observar efeitos significativos (p<0, 05). Na perda
por cocção observou um efeito linear decrescente (p<0, 05), já para as variáveis de
cor foi observado efeito linear crescente para a cor L, linear decrescente pra a cor a e
Chroma. A cor b não apresentou efeito significativo (p>0, 05). A variável de pH eforça
de cisalhamento não apresentaram efeito significativo. A avaliação da variável
oxidação lipídica, que é expressa em mg de malonaldeído (MDA) por kg de carne
(tabela 2), não foi observado efeitos significativos (p<0, 05) a medida que se elevava
os níveis de tanino, nos três tempos de observação. Com base nos resultados obtidos
no presente trabalho, o uso de tanino condensado nas dietas em nível de até 8% na
matéria seca é recomendável, uma vez que ele favorece as características de
qualidade da carne.
Palavras-chaves: QUALIDADE DA CARNE de CORDEIROS, NÍVES de TANINO
CONDENSADO
TAXA DE GESTAÇÃO DE FÊMEAS NELORES SUPLEMENTADAS COM
PROGESTERONA APÓS A IATF COM OU SEM CORPO LÚTEO NO INÍCIO DO
PROTOCOLO
Autor(es): Aloisio Bitencourt Nascimento, Alessandro Bitencourt Nascimento, Antonio
de Lisboa Ribeiro Filho
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Resumo: O objetivo desta pesquisa foi avaliar a utilização do acetato de melengestrol
(MGA) como fonte de progesterona exógena pós inseminação, sobre as taxas de
gestação de fêmeas Nelores submetidas em um programa de IATF de acordo com a
presença ou não de CL previamente ao protocolo. Para isso, 200 vacas aptas nos
exames ginecológicos, foram avaliada a presença, ou não, do CL. Posteriormente,
todos os animais foram submetidos ao seguinte protocolo de sincronização: em um
dia aleatório do ciclo estral (Dia -10) todos os animais receberam um dispositivo
intravaginal de progesterona, associado a 2mg de Benzoato de estradiol por via
intramuscular (i. m.). No dia -2 (D-2), foi removido o dispositivo intravaginal de
progesterona e administrados 25mg de Dinoprost trometamina i. m., seguido por 1, 0
mg de Cipionato de Estradiol i. m. e 300UI de eCG i. m. No Dia 0 (D0), previamente a
realização da IATF, que ocorreu aproximadamente 48h após a retirada dos
dispositivos de progesterona, foi realizada a mensuração do diâmetro folicular por
meio da ultrassonografia transretal, utilizando-se transdutor linear com frequência de
6, 0MHz. Para a realização das inseminações, foi utilizado sêmen criopreservado de
touros da raça Nelore com fertilidade previamente comprovada. No momento da IATF,
o sêmen foi descongelado a 37°C por 30 segundos. A suplementação com 2, 28g do
MGA ocorreram entre o 13º ao 18º dia após a IA para os grupos C/ MGA com CL (46),
C/ MGA sem CL (54), já os grupos S/MGA com CL (29) e S/ MGA sem CL (71) não
receberam.. O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após a IA, o grupo C/
MGA sem CL obteve uma TG de 77, 80%, significativamente superior aos grupos C/
MGA com CL, S/ MGA com CL e S/ MGA sem CL que não diferiram entre si (P>0, 05)
e obtiveram TGs de respectivamente, 50, 00, 44, 80 e 53, 80%. Já o diâmetro folicular
não diferiram entre os grupos experimentias. Pode-se concluir que a suplementação
com MGA após IATF, melhorou as taxas de gestação de fêmeas Nelores que
apresentavam sem CL no início do protocolo.

PESQUISA DE SALMONELLA SPP. EM SALSICHAS DO TIPO “HOT DOG”
COMERCIALIZADAS NA CIDADE DE SALVADOR-BA
Autor(es): Laércio Diniz, Ewerton Luan dos Santos Oliveira, Denilson Luiz dos
Santos de Oliveira, Anisio Iuri Lima dos Santos Rosário, Rafael Sepúlveda Fonseca
Trevisan Passos, Maurício Costa Alves da Silva
Resumo: As doenças veiculadas por alimentos são conhecidas internacionalmente
como um dos principais fatores causadores de problemas de saúde coletiva. As
doenças bacterianas veiculadas por alimentos são muito frequentes no Brasil e no
mundo, podendo ocorrer sob a forma de surto ou acometendo os cidadãos
individualmente. A Salmonella spp. causadoras das salmoneloses, são consideradas
como um dos principais agentes envolvidos em surtos de origem alimentar em todo o
mundo. A presença de Salmonella spp. em alimentos torna-os impróprios para o
consumo, uma vez que esse é um micro-organismo reconhecidamente causador de
surtos de infecção alimentar. A partir disso objetivou-se avaliar a presença de
Salmonella spp. em salsichas tipo “hot dog” comercializadas em embalagens a granel
e em sanduíches do tipo “cachorro-quente”, obtidas no comércio varejista da cidade
de Salvador - BA. Foram analisadas 55 amostras de salsicha tipo “hot dog”, coletadas
aleatoriamente em diversos estabelecimentos localizados na cidade de Salvador -BA.
A análise microbiológica desse alimento foi realizada com base no Manual de
Métodos de Análises Microbiológica de Alimentos. de cada amostra homogeneizou-se
25g com 225mL de caldo lactosado. O caldo de pré-enriquecimento foi então
incubado por 24h, à temperatura de 36ºC e, a seguir, procedeu-se ao enriquecimento
seletivo em 10mL de Rappaport Vassiliadis e 10mL de caldo Tetrationato incubado em
banho Maria à 42ºC por 24h. Em seguida, alíquotas foram semeadas em ágar Xilose
Lisina Desoxicolato, ágar Salmonella-Shigella e ágar MacConkey com incubação à
temperatura de 35ºC, por 24h. Colônias sugestivas foram submetidas a coloração de
Gram e ao teste da Oxidase. Para a identificação foram utilizadas as provas
bioquímicas rotineiras. Em nenhuma das amostras foi identificada o gênero
Salmonella spp., entretanto não se pode descartar a ausência do patógeno no
alimento, sabendo-se que estas espécies não competem bem com outras bactérias,
inviabilizando em muitas vezes o seu isolamento. Contudo, notou-se a presença de
outras espécies de importância patogênica pertencentes ao gênero Enterobacter,
Citrobacter, Proteus e Klebsiella. A presença desses patógenos mostra a baixa
qualidade higiênico-sanitária do produto, sendo este um importante fator de risco para
a população consumidora.

Palavras-chaves: MGA, Fertilidade, Ciclicidade
TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO DE SÊMEN PARA BANCO DE GERMOPLASMA EM
FELINOS DOMÉSTICOS
Autor(es): Fernando de Lima Cardoso, Rodrigo Freitas Bittencourt, Edivânia Oliveira
Jesus, Jéssica de Jesus Pinheiro, Gabriel Menezes
Resumo: A maioria das espécies inseridas na família Felidae, existentes no Brasil,
encontram-se ameaçadas de extinção e para o sucesso na conservação dos felídeos
silvestres é necessário aprimorar as técnicas empregadas na reprodução assistida.
Neste contexto, as técnicas de colheita e criopreservação de sêmen possibilitam a
preservação do material genético dessas espécies. O objetivo deste trabalho foi
desenvolver estudos sobre estratégias para colheita e conservação de material
genético de felinos, promovendo a formação de um banco de germoplasma. Foram
utilizados, no experimento piloto, quatro felinos domésticos com idade superior a um
ano. Os animais foram submetidos a um jejum de 12 horas, antes da realização da
colheita seminal e foi realizada a mensuração testicular. O protocolo anestésico
utilizado foi Tiletamina+Zolazepan (3, 0 mg/kg) associado ao Tramadol (3, 0 mg/kg),
Propofol (4, 0 mg/kg) e Isoflurano. A série de eletrochoques seguiu o protocolo
descrito por Howard et al (1984), no qual foram procedidos 80 estímulos elétricos
divididos em três séries. O ejaculado foi avaliado para características físicas (volume,
cor, aspecto e odor) e microscópicas (vigor, motilidade espermática total e
progressiva, concentração e morfologia). As medidas testiculares (cm) encontradas
para comprimento, largura e altura foram de 1, 57, 1, 07 e 0, 95 (testículo esquerdo) e
1, 37, 1, 05 e 1, 00 (testículo direito). O percentual médio encontrado para motilidade
total e progressiva foi de 85 e 80%, respectivamente. A média para o vigor
espermático foi de 3, 5. Na avaliação para o teste dos espermatozoides reativos ao
HOST, verificou-se valor médio de 85% e, para o teste supravital, a média foi de 93%.
A concentração espermática obtida para os ejaculados foi de 17, 5 x 10&#8310;mL. A
técnica de colheita de sêmen mostrou-se eficaz, assim como o protocolo anestésico,
que foi capaz de promover uma analgesia adequada para os animais, o que torna o a
técnica passível de ser testada nos felídeos silvestres.

Palavras-chaves: Salmonella, Salsicha, Microbiologia
TANINO ORIUNDO DE PLANTA NATIVA DA REGIÃO SEMI-ÁRIDA NA DIETA
OVINOS EM CRESCIMENTO
Autor(es): Thiago Liro, Tiago Cunha Rocha
Resumo: O objetivo deste trabalho foi determinar o melhor nível de tanino
condensado em dietas acrescidas de óleo vegetal para ovinos de corte em relação à
qualidade da carne. O experimento foi conduzido na fazenda experimental da Escola
de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, em São Gonçalo dos
Campos-BA, com duração 85 dias e precedido por 10 dias de adaptação dos animais
ao ambiente, manejo e dietas. Foram utilizados 40 cordeiros mestiços não castrados,
vacinados e vermifugados, com média de 90 dias de idade e peso inicial médio de 20
Kg, distribuídos num arranjo inteiramente casualizado (5 tratamentos e 8 animais por
tratamento). A dieta teve a proporção volumoso: concentrado (40:60) na forma de
mistura completa. O concentrado foi composto de farelo de milho, farelo de soja, sal
mineral, óleo de soja e extrato de acácia negra (Weibull Black®) nos níveis 0; 2, 13; 4,
25; 6, 39 e 8, 51% da matéria seca. Estes níveis consistem nos tratamentos e
correspondem a 0, 00; 2, 0; 4, 0; 6, 0 e 8, 0% de tanino condensado. O volumoso
utilizado foi o feno de Tifton-85 (Cynodon sp) moído em partícula de
aproximadamente 5cm. Em relação as médias das variáveis perda por cocção, força

35

Palavras-chaves: Felis catus, colheita de sêmen, eletroestímulo

utilizando duas diferentes soluções nutritivas NEVES (2001) e HOAGLAND E ARNON
(1950). Para realização do trabalho foi utilizado uma casa de vegetação, bandejas
plásticas com 0, 80 m de altura e 0, 60 m de largura, o delineamento experimental foi
inteiramente casualizado, constando de um fatorial com 2 soluções nutritivas em 4
épocas de corte, 2 densidades de semeadura, com 3 repetições, totalizando 48
vasos. A semente utilizada foi o cultivar BRS 1501 onde foram pré- geminadas em
água 12 horas antes de introduzidas nos vasos sobre uma camada de 1 kg m² de
substrato molhado em feno de tifton 85 triturado. E coberta com lona preta ate o
momento da sua germinação por completa, aplicação da solução era uma vez por dia
após a germinação, a colheita foram com 3, 6, 9, 12 dias após o inicio dos
tratamentos, as análises minerais Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, K e Na foi utilizada a
digestão seca descrita por Martins e Reissmann (2007), e a leitura realizada em
Espectrofotômetro Absorção/Emissão Atômica - ThermoScientific iCE 3300, sendo os
dois últimos por emissão, e P por espectrofotometria de UV. Os resultados
encontrados foram uma variação entre os minarias. Os valores de cálcio variam suas
medias das soluções em cada corte de 2, 17 a 3, 01g kg de matéria seca (MS). Os
valores da média de magnésio das soluções em cada corte variaram entre 0, 47 a 0,
65 g kg MS. No sódio os valores foram muitos próximos, tendo uma variação maior
na media das soluções do corte com 12 dias com 1, 76 g Kg de MS. Os teores das
medias potássio das soluções em cada corte variam de 1, 23 a 2, 23 g Kg de MS. No
fosforo encontrou-se uma variação 5, 7 a 6, 11 g Kg MS correspondendo
respectivamente a media da solução de Neves (2001) e Hoagland e Arnon (1950). O
cobre apresentou variações entre 12, 98 a 27, 47 mg Kg MS entre as medias das
soluções no decorrer dos cortes. O elemento zinco apresentou uma grande variação
entres as médias das soluções por cortes de 13, 33 a 50, 03 mgMS. O ferro
apresentou uma variação de 29, 87 a 58, 66 mgkg MS entre a media das soluções
por cortes. A produção de milheto com soluções nutritivas atinge a exigência em
valores de algumas categorias de animais, e superior a alguns alimentos utilizado na
produção animal.

COLHEITA E AVALIAÇÃO DE SÊMEN DE FELÍDEOS
Autor(es): Fernando de Lima Cardoso, Rodrigo Freitas Bittencourt, Edivânia Oliveira
Jesus, Jéssica de Jesus Pinheiro, Gabriel Menezes, Mariana Santos Ribeiro de
Barros, Walkíria Moura Barreto, Elisiane Sateles dos Santos, Luiz Di Paolo Maggitti Jr,
João Victor Gomes da Silva Carvalho
Resumo: A maioria das espécies inseridas na família Felidae, existentes no Brasil,
encontram-se ameaçadas de extinção e para o sucesso na conservação dos felídeos
silvestres é necessário aprimorar as técnicas empregadas na reprodução assistida.
Neste contexto, as técnicas de colheita e criopreservação de sêmen possibilitam a
preservação do material genético dessas espécies. O objetivo deste trabalho foi
desenvolver estudos sobre estratégias para colheita e conservação de material
genético de felinos, promovendo a formação de um banco de germoplasma. Foram
utilizados, no experimento piloto, quatro felinos domésticos com idade superior a um
ano. Os animais foram submetidos a um jejum de 12 horas, antes da realização da
colheita seminal e foi realizada a mensuração testicular. O protocolo anestésico
utilizado foi Tiletamina + Zolazepan (3, 0 mg/kg) associado ao Tramadol (3, 0 mg/kg),
Propofol (4, 0 mg/kg) e Isoflurano. A série de eletrochoques seguiu o protocolo
descrito por Howard et al (1984), no qual foram procedidos 80 estímulos elétricos
divididos em três séries. O ejaculado foi avaliado para características físicas (volume,
cor, aspecto e odor) e microscópicas (vigor, motilidade espermática total e
progressiva, concentração e morfologia). As medidas testiculares (cm) encontradas
para comprimento, largura e altura foram de 1, 57, 1, 07 e 0, 95 (testículo esquerdo) e
1, 37, 1, 05 e 1, 00 (testículo direito). O percentual médio encontrado para motilidade
total e progressiva foi de 85 e 80%, respectivamente. A média para o vigor
espermático foi de 3, 5. Na avaliação para o teste dos espermatozoides reativos ao
HOST, verificou-se valor médio de 85% e, para o teste supravital, a média foi de 93%.
A concentração espermática obtida para os ejaculados foi de 17, 5 x 10&#8310;mL. A
técnica de colheita de sêmen mostrou-se eficaz, assim como o protocolo anestésico,
que foi capaz de promover uma analgesia adequada para os animais, o que torna o a
técnica passível de ser testada nos felídeos silvestres.

Palavras-chaves: Milheto, Solução nutritiva, Mineral
CONSUMO E DIGESTIBILIDADE DOS NUTRIENTES EM OVINOS ALIMENTADOS
COM CONCENTRAÇÕES OSCILANTES DE PROTEÍNA BRUTA NA DIETA
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Autor(es): Claudio Vaz Ribeiro, Michelle Santos da Silva
Resumo: O aumento da produção animal tem levado a graves problemas de poluição
do solo e das águas, devido a excreção de Nitrogênio (N) e outros nutrientes. Para
diminuir os impactos ambientais é imprescindível que haja o desenvolvimento de
estratégias de alimentação para melhorar a utilização de N pelo animal, de forma que
não comprometa seu desempenho. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o
consumo e digestibilidade dos nutrientes em ovinos alimentados com concentrações
oscilantes de proteína, com finalidade de diminuir os impactos ambientais sem alterar
o desempenho animal. O experimento foi realizado no aprisco da Fazenda
Experimental da Universidade Federal da Bahia, em São Gonsalo dos Campos.
Foram utilizados 40 ovinos machos, 1/2 sangue Dorper, distribuídos entre cinco
tratamentos experimentais sendo 8 animais em cada. Os ingredientes das dietas
basais foram: milho moído, farelo de trigo, farelo de soja, uréia e feno de Tifton, a
relação volumoso e concentrado utilizada foi de 30:70. O experimento foi conduzido
em delineamento inteiramente casualizado com duração de 65 dias. O consumo
individual foi determinado por meio da média de ingestão de quatro dias consecutivos
descontando as respectivas sobras. Foram avaliados os coeficientes de
digestibilidade da MS, MO, PB, EE, FDN e CNF, sendo utilizado o método de coleta
total de fezes, com bolsas coletoras. Não ocorreu diferenças significativas no CMS
em g/dia. Porém, ocorreu alteração para o consumo de PB, EE e CNF. Houve
também diferença significativa (P<0, 05) no CFDN e CMS em percentual do peso
vivo. Quanto a digestibilidade, níveis oscilantes de proteínas não alterou (P>0, 05) o
coeficiente de digestibilidade da MS, MO, EE, FDN e CNF. Um ponto positivo, pois
mesmo com a diminuição da proteína não houve diferenças significativas na
digestibilidade, podendo ter uma diminuição nos custos das rações. Porém, deve-se
reavaliar as exigências contidas nas formulações das rações, pois estas aumentam
as doses de proteína que no final pode ser desnecessário.

CIÊNCIAS AGRÁRIAS - ZOOTECNIA
ASSOCIAÇÃO ENTRE O GENE DO FATOR MIOGÊNICO 5 (MYF5) E
CARACTERÍSTICAS DE INTERESSE EM OVINOS SANTA INÊS
Autor(es): Tatiana Cortez Souza, Luís Fernando Batista Pinto
Resumo: O presente plano de trabalho teve por objetivo identificar associações entre
polimorfismos no gene MyF5 e características de interesse econômico em ovinos
Santa Inês. Contudo, a longa greve dos docentes da UFBA, em 2015, atrasou a
entrada do estudante de mestrado que trabalharia com os dados do gene MyF5. Este
estudante só pode se matricular no curso em dezembro de 2015, mas de fato iniciou
suas atividades apenas em 2016. Assim, modificamos o gene de interesse para o
CAPN1 (Calpaína), que compôs a tese de doutorado da discente Ariana Nascimento
Meira, tutora do presente plano de trabalho. Assim, aqui neste relatório são
apresentados dados referente aos testes de associação realizados com o gene
CAPN1, ou seja, mudou-se apenas o gene alvo de análise, mas todas as demais
atividades propostas no plano de trabalho foram mantidas inalteradas. Então, este
trabalho teve o objetivo identificar associação entre polimorfismos nos genes CAPN1
(Calpain 1) com características que indicam qualidade de carne em ovinos Santa
Inês. Foram utilizados 36 polimorfismos do tipo SNP (Single Nucleotide Polymorphis)
nos testes de associação. Um total de 11 SNP apresentaram efeito significativo para
pelo menos uma das variáveis avaliadas. Para área de olho de lombo, força de
cisalhamento, pH e perdas de peso por cocção foram encontrados 1, 1, 1 e 4 SNPs
significativos a 5%, respectivamente. Entre as características cromáticas da carne,
foram encontrados quatro efeitos significativos para L* (Intensidade do brilho), dois
para a* (intensidade do vermelho) e dois para b* (intensidade do amarelo).
Polimorfismos no gene CAPN1 (Calpain) já vem sendo estudados há bastante tempo
em algumas espécies de interesse pecuário, como em bovinos por CORVA et al.,
(2007), por se tratar de um gene candidato a seleção para características de
interesse econômico, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade de carne,
como a maciez. Contudo, em ovinos não há até o presente momento relatos de
associação entre polimorfismos neste gene e características de interesse econômico.
Diante disto, o objetivo da pesquisa foi testar associação entre polimorfismos no gene
CAPN1 com características de qualidade de carne em ovinos da raça Santa Inês.

Palavras-chaves: Ruminantes, Coeficiente de digestibilidade, Consumo
LIGNOSULFONATO ASSOCIADO AO CAROÇO DE ALGODÃO INTEGRAL OU
DESINTEGRADO EM DIETAS DE ALTO CONCENTRADO PARA CORDEIROS
Autor(es): Susiane de Carvalho Matos, Gleidson Giordano Pinto de Carvalho
Resumo: Resumo: O confinamento de cordeiros representa uma estratégia viável
para obtenção de carne de forma intensiva e de elevada qualidade. Para atender as
demandas do mercado, tem se estudado a empregabilidade de fontes alimentares
alternativas, rentáveis e de bom valor nutritivo. Entre essas, o caroço de algodão
constitui uma excelente opção para uso em confinamentos, pois associa o alto teor de
proteínas, fibra e energia, além disso, a utilização do lignosufonato de cálcio
associadoao caroço de algodão poderia atuar envolvendo os ácidos graxos
insaturados presentes no caroço, impedindo a ação das bactérias, e
consequentemente minimizando a ação negativa dos lipídeos sobre a fermentação no
rúmen. Desta forma, objetivou-secom a realização do presente estudo, avaliar as
características quantitativas e componentes não-carcaça de cordeiros submetidos a
dietas de alto concentrado com caroço de algodão associado ao lignosulfonato de

Palavras-chaves: carcaça, miogênese, musculo
COMPOSIÇÃO MINERAL DE MILHETO SOB DIFERENTES SOLUÇÕES
NUTRITIVAS
Autor(es): Vinicius de Pinho Bailon Almeida, Tarcisio França Cordeiro, Paula Rocha,
Vagner Maximino Leite, Quésia Gonçalves Costa, Liliane Silva
Resumo: O projeto teve o objetivo de analisar a composição mineral do milheto
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cálcio. Os tratamentos avaliados foram dietas com utilização do caroço de algodão
inteiro (CAI); caroço de algodão desintegrado (CAD); caroço de algodão inteiro
tratado com lignosulfonato (CAIL) 100 g/kg de matéria natural (MN); caroço de
algodão desintegrado tratado com lignosulfonato (CADL) 100 g/kg de MN; e uma
dieta controle sem caroço de algodão. Utilizou-se o delineamento experimental
inteiramente casualizado com seis repetições. Foram utilizados 30 cordeiros machos
F1 Dorper x Santa Inês, com peso vivo médio de 24, 9±3, 6 kg e idade média de 3, 5
meses, distribuídos em baias coletivas. O período experimental foi de 60 dias,
divididos em 12 de adaptação e 48 dias de coleta de dados. O abate foi realizado
após prévio jejum de sólidos (18 horas) e líquido (12 horas). Após a sangria e esfola,
procedeu-se a evisceração, com separação dos constituintes não-carcaça em
rúmen-retículo, omaso-abomaso, intestinos delgado e grosso; coração, fígado, rins,
pulmões-traqueia-esôfago, língua, sangue e componentes corporais externos
(cabeça, patas e pele). As medidas para largura da garupa diferiram (P<0, 05) entre
as dietas e foram menores para os tratamentos CADL em relação à dieta com CAIL.
Houve efeito (P<0, 05) oposto para comprimento de garupa entre os tratamentos CAI
e CAD sem lignosulfonato. Não foi observada diferença (P>0, 05) para as medidas de
área de olho-de-lombo e espessura de gordura subcutânea. A associação
dolignosulfonato ao caroço de algodão (CAI+CAD vs CAIL+CADL), inteiro ou
desintegrado, verificou-se efeito (P<0, 05) para os constituintes não componentes de
carcaça cabeça, patas e língua+esôfago. Adicionalmente, os pesos dos constituintes
sangue, testículos, coração, fígado, vesícula biliar, pulmão, baço, rins e
língua+esôfago não foram influenciados (P>0, 05) pelas dietas estudadas no presente
trabalho. A participação do caroço de algodão inteiro ou desintegrado, associado, ou
não, ao lignosulfonato de cálcio em cordeiros F1 Dorper x Santa Inês submetidos a
dietas de alto concentrado não influencia nos componentes não-constituintes da
carcaça. Além disso, não houve associação positiva do lignosulfonato de cálcio com o
caroço de algodão, integral ou moído, em dietas de alto concentrado, para cordeiros
sobre as características de carcaça e área de olho-de-lombo.

torácica e pélvica, garupa, coxa e perna; larguras da orelha, peito e anca; distâncias
espádua-bolete e vazio sub-esternal. As medidas angulares aferidas foram ângulos
escápulo-umeral, escápulo-solo, úmero-radial, coxo-solo, coxo-femoral, fêmoro-tibial
e tíbio-tarso-metatarsiano. As medidas de perímetro foram perímetros torácico, fronte,
chanfro, pescoço cranial, pescoço caudal, antebraço, joelho, canela, boleto e
quartela. O peso corporal foi estimado em quilos com auxílio de uma fita métrica.
Posteriormente foram calculados os índices que evidenciam relações existentes entre
as medidas de comprimento, perímetro e peso. O Índice Corporal relaciona o
comprimento do corpo com o perímetro torácico, classificando os animais em
longelíneos, mediolíneos e brevilíneos. O Índice Meloscópico relaciona a altura do
membro anterior com três perímetros do mesmo membro e, também, classifica os
animais em longelíneos, mediolíneos e brevilíneos. O Índice Dáctilo-Torácico
relaciona o perímetro da canela como perímetro torácico e nos dá indicações sobre a
correlação existente entre a massa dos animais e os membros que a suportam.
Classificam os animais em hipermétricos, eumétricos e hipométricos. O Índice de
Carga na Canela relaciona o perímetro da canela com o peso e nos informa sobre a
capacidade das extremidades de um animal deslocar a sua massa. O Índice de
Conformação exprime a relação entre o quadrado do perímetro torácico e a altura na
cernelha. O Índice de Carga indica o peso em quilos que o animal pode suportar sem
esforço exagerado sobre o dorso, trabalhando a trote ou galope. O Índice de
Compacidade exprime e relação entre peso e a altura e tem grande reflexo sobre a
aptidão do animal. Os equinos foram classificados como brevilíneos, pelo Índice
Corporal e também de acordo o Índice Dáctilo-Torácico. E quanto ao Índice
Meloscópico são mediolíneos. Em relação ao Índice de Carga na Canela tanto os
machos quanto as fêmeas apresentaram a mesma capacidade das extremidades
para deslocarem a sua massa corporal. A média do índice de Conformação dos
machos foi menor em relação as fêmeas. A diferença numérica entre o Índice de
Carga dos equinos foi mínima, o que indica que ambos possuem similaridade em
suportar a mesma quantidade de peso em quilos, sem esforço exagerado sobre o
dorso. de acordo com o Índice de Compacidade 1 os machos foram considerados
para serem utilizados para sela e as fêmeas para tração ligeira. No Índice de
Compacidade 2, o macho pode realizar atividade de tração ligeira enquanto as
fêmeas de tração pesada. No Índice Corporal as asininas foram mediolíneas e os
muares foram brevilíneos. Já em relação ao índice meloscópico tanto as jumentas
como os muares foram classificados como mediolíneos. No Índice Dáctilo-Torácico as
fêmeas foram consideradas brevilíneas e os machos hipermétricos. Em relação ao
Índice de Carga na Canela tanto os muares machos e fêmeas quanto as jumentas
apresentaram a mesma capacidade das extremidades deslocarem a sua massa
corporal. O Índice de Conformação das jumentas foi maior do que o dos muares. O
Índice de Carga dos muares é numericamente semelhante entre os sexos, enquanto
que nas jumentas este índice é um pouco maior. No Índice de Compacidade 1 tanto
os muares machos e fêmeas como as jumentas apresentaram aptidão para sela. Já
no Índice de Compacidade 2 os muares de ambos os sexos apresentaram aptidão
para tração ligeira e as jumentas para tração pesada. Os equídeos da Fazenda
Experimental de Entre Rios foram classificados como animais de pequeno porte, pois
a média da altura na cernelha foi inferior a 150, 0 cm. de acordo com o Índice
Corporal as éguas, jumentas e muares fêmeas foram classificadas como brevilíneas,
enquanto os equinos machos foram mediolíneos e os muares machos longelíneos.
No Índice Corporal os equinos e muares de ambos os sexos foram classificados
como brevilíneos e as jumentas como mediolíneas. Já no Índice Dáctilo-Torácico
todos os equídeos foram classificados como eumétricos.

Palavras-chaves: confinamento, coproduto, ruminante
INDUÇÃO DE ALTERAÇÕES ESQUELÉTICAS EM LARVAS DE TILÁPIA
Autor(es): Daniela Cotrim, Ricardo Castelo Branco Albinati
Resumo: Foi conduzido um experimento com o objetivo de avaliar alterações
esqueléticas em larvas de Tilápia. Essas alterações foram induzidas a partir de
variações dos meios onde elas foram expostas ao eclodirem dos ovos. Foram
realizadas dois tipos de induções: a primeira de indução da temperatura, onde larvas
de uma mesma idade foram divididas em quatro grupos de 38 animais e foram
expostas a quatro tipos de temperaturas distintas (22, 25, 28 e 31ºC) por 25 dias
corridos em uma caixa experimental; a cada 5 dias foi retirada uma amostra de 6
animais de cada caixa e essa amostra foi conservada em álcool a 70% para posterior
observação e análise de alterações esqueléticas; a segunda indução foi a da
oxigenação da água, onde as larvas de Tilápia foram divididas em dois grupos de 37
animais em duas caixas, uma sem aeração e outra com aeração intensiva por 25 dias
corridos. Foi retirada um amostra inicial de 6 animais (para posterior comparação com
os tratamentos) e a cada 5 dias foi retirada uma amostra de 6 animais de cada caixa,
conservada em álcool a 70% para posterior observação e análise de alterações
esqueléticas. A temperatura da água e a concentração de oxigênio dissolvido de
todas as caixas apresentaram-se dentro da zona de tolerância da espécie estudada,
embora extrapolando, em seus valores mínimos, a zona de conforto da Tilápia do Nilo
(KUBITZA, 2000). Houve uma relação diretamente proporcional entre o crescimento
das larvas e a temperatura a qual elas foram expostas, resultado similar ao
encontrado por JUSTI (2005). No entanto, não se observou o efeito da agitação da
água e da oxigenação sobre a indução de alterações esqueléticas ou sobre o
crescimento dos peixes, o que difere do resultado encontrado por aquele autor. O
maior desenvolvimento dos animais nas temperaturas de 28 e 31ºC justifica-se pelo
fato de que as Tilápias tem um maior conforto térmico entre 27 e 32ºC, em
temperaturas mais baixas ou mais altas do que estas os animais têm seu apetite
reduzido, consequentemente seu crescimento também (KUBITZA, 2000).

Palavras-chaves: equinos, morfologia, índices morfométricos
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, SANITÁRIA E DO ESCORE CORPORAL DA
POPULAÇÃO DE EQUÍDEOS DA FAZENDA EXPERIMENTAL DE ENTRE RIOS DA
UFBA
Autor(es): Tuanna Ranyelli Ramalho Fernandes, Chiara Albano Araujo Oliveira
Resumo: A proposta do estudo, foi identificar o perfil da população de equídeos da
Fazenda Experimental de Entre Rios da UFBA, definindo o estado corporal dos
animais, o peso e o perfil hematológico para uma correlação com os dados de manejo
sanitário e nutricional do grupo. O estudo foi realizado na Fazenda Experimental da
UFBA de Entre Rios - BA, com a utilização de todos os equídeos (equinos, asininos e
muares) da propriedade. As avaliações de peso, escore corporal e confecção das
resenhas, foram realizadas nos meses de agosto, outubro e dezembro de 2015 e
fevereiro, abril, junho, julho e agosto de 2016. Todos os animais foram devidamente
identificados e catalogados através da confecção de resenhas, nas quais foram feitas
as descrições das características visíveis na pelagem dos equídeos e de todas as
particularidades observadas no corpo dos animais. Os animais foram pesados em
balança mecânica de até 1500 kg, e a condição corporal foi aferida pela técnica da
avaliação do escore corporal (EC), que avalia de forma subjetiva a espessura de
gordura corporal. Foi formado um banco de dados com todos os equídeos para a
caracterização do perfil do plantel de equídeos da Fazenda Experimental da UFBA de
Entre Rios, e controle do mesmo. A análise dos resultados foi realizada de forma
descritiva. O escore corporal médio do plantel foi de 4, 1 para os equinos e 3, 5 para
os asininos e os muares. Estes valores de EC indicam que os animais estão magros,
entretanto em boas condições sanitárias e de saúde. Não foram identificados animais
doentes ou com problemas reprodutivos. As principais observações foram de elevada
população de carrapatos e verminose. Na avaliação das instalações, verificou-se a
necessidade de piquetes para a separação da tropa em categorias, área de manejo
para banho e atividades de reprodução, e ainda de cercas adequadas para equídeos.
A reforma das pastagens também é indicada e pode contribuir para uma melhor

Palavras-chaves: tilápia, larvicultura, alterações esqueléticas
AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DOS EQUÍDEOS DA FAZENDA EXPERIMENTAL DE
ENTRE RIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Autor(es): Iana Isabel Jesus, Fernanda Nascimento de Godoi
Resumo: Os equídeos constituem uma família de mamíferos perissodátilos,
atualmente esta família compreende apenas o gênero Equus, constituída pelos
equinos (Equus caballus) e pelo jumento (Equus asinus). O estudo da morfologia é
uma ferramenta de seleção extremamente importante, pois está correlacionada com a
aptidão desses animais. Objetivou-se a descrição dos animais do setor de equídeos
da Fazenda Experimental de Entre Rios da Universidade Federal da Bahia, localizada
no município de Entre - BA, avaliando a morfologia e as proporções corporais de
acordo o cálculo dos índices morfométricos. Os equídeos da Fazenda Experimental
de Entre Rios foram colocados em posição de estação forçada e os pontos
anatômicos identificados paras facilitar as mensurações. As medidas foram obtidas
sempre do lado direito do animal e estavam em posição de estação forçada. As
medidas lineares foram alturas na cernelha e garupa; comprimentos do corpo, orelha,
cabeça, pescoço, espádua, braço, antebraço, canela torácica e pélvica, quartela
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nutrição e ganho de peso dos animais. A continuidade do estudo é importante para
um planejamento e controle adequado dos equídeos da Fazenda Experimental de
Entre Rios, para o ensino e a pesquisa.

mecanizado, capacidade operacional teórica e efetiva. A velocidade de trabalho foi
influenciada pela profundidade de plantio regulada, pelo aumento da força de tração
requerida; A patinagem não houve influência pelos parâmetros estudados; A
deposição de sementes não foi influenciada pela velocidade, aumentando a
capacidade de trabalho da semeadora.

Palavras-chaves: asininos, equideocultura, equinos
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CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS E COMPONENTES NÃO-CARCAÇA DE
OVELHAS DE DESCARTE RECEBENDO DIETAS DE ALTO CONCENTRADO
CONTENDO LIGNOSULFONATO ASSOCIADO AO CAROÇO DE ALGODÃO
INTEGRAL OU DESINTEGRADO

IDENTIFICAÇÃO DE WOLBACHIA E LEISHMANIA INFANTUM EM CÃES DE
SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA

Autor(es): Kárita da Mata Fuchs, Luana Marta Rufino Almeida, Gleidson Giordano
Pinto de Carvalho

Autor(es): Lara Cristiane Magalhães, Bárbara Maria Paraná da Silva Souza, Nathalia
Rocha

Resumo: Fontes de lipídios oriundas de plantas oleaginosas são utilizadas para
elevar a densidade energética das dietas e melhorar o desempenho animal, e dntre
as alternativas ricas em gorduras, o caroço de algodão (Gossypium hirsutum), um dos
principais coprodutos da agroindústria têxtil, tem sido avaliado como uma alternativa
na alimentação de ruminantes. O lignosulfonato de cálcio em associação ao caroço
de algodão seria utilizado com o intuito de reduzir a disponibilidade de lipídios no
rúmen e maximizar a absorção intestinal. Desta forma, objetivou-se avaliar as
características quantitativas e componentes não-carcaça de ovelhas de descarte
submetidas a dietas de alto concentrado com caroço de algodão (CA) associado com
lignosulfonato de cálcio. Os tratamentos avaliados foram dietas com utilização do
caroço de algodão inteiro; caroço de algodão desintegrado; caroço de algodão inteiro
tratado com lignosulfonato 100 g/kg de matéria natural (MN) do CA; caroço de
algodão desintegrado tratado com lignosulfonato 100 g/kg de MN do CA; e uma dieta
controle sem caroço de algodão. Utilizou-se o delineamento experimental
inteiramente casualizado com seis repetições (animais). Foram utilizadas 30 ovelhas
de descarte Santa Inês, com peso vivo médio de 44, 3±5, 2 kg e idade média de 50
meses. Utilizou-se um período experimental de 54 dias, sendo 12 de adaptação e 42
dias para coleta de dados. Os animais foram distribuídos em baias coletivas. In vivo
foi realizada a pesagem dos animais, a avaliação da área de olho-de-lombo e
espessura de gordura subcutânea, além das medidas biométricas padrão. Após o
abate, foi realizado a pesagem de todas as vísceras e da carcaça, que também foi
medida e avaliada de forma subjetiva em relação à sua conformação e acabamento.
As medidas de perímetro da coxa, comprimento da perna e pernil não apresentaram
efeito entre as dietas experimentais. Não foi observada diferença (P>0, 05) para as
medidas de área de olho-de-lombo e espessura de gordura subcutânea avaliadas in
vivo por ultrassonografia. A musculosidade das ovelhas, tomando como base o peso
de carcaça fria, e o peso vivo final, não foi influenciada (P>0, 05) pelas dietas. Não foi
observado efeito (P>0, 05) para os valores médios observados nas medidas de
comprimento total (56, 8cm) e interno (65, 9cm) da carcaça, comprimento de pernil
(44, 1cm), profundidade (26, 1cm) e largura (29, 6cm) do tórax, largura de peito (19,
2cm), perímetro da garupa (58, 0cm), e largura de garupa (19, 1cm) entre os
tratamentos. A associação do lignosulfonato de cálcio ao caroço de algodão inteiro ou
desintegrado, não influenciou (P>0, 05) as características quantitativas da carcaça
das ovelhas. Comportamento similar foi observado (P>0, 05) para as medidas
morfométricas, exceto para circunferência de coxa e perímetro torácico que
apresentaram efeito (P<0, 05) da forma de processamento. A utilização do caroço de
algodão inteiro ou desintegrado, associado, ou não, com lignosulfonato de cálcio em
ovelhas de descarte submetidas a dietas de alto concentrado influencia parcialmente
nos componentes não-constituintes da carcaça.

Resumo: A Leishmaniose visceral canina é uma das mais preocupantes zoonoses no
mundo, afetando principalmente cães. Seu diagnóstico e controle limitado propiciam o
continuo crescimento e disseminação da doença, o que nos leva a buscar estratégias
para alterar esse quadro. Wolbachia é uma bactéria pleomórfica intracelular
obrigatória encontrada nos tecidos reprodutivos de artrópodes e nematódeos. Neste
último, a Wolbachia apresenta uma relação mutualística onde a remoção do
procarionte pode ocasionar a morte do nematódeo, pois afeta diretamente o seu
desenvolvimento, sobrevivência e reprodução. O objetivo do estudo foi identificar
Leishmania infantum e Wolbachia em cães da Região Metropolitana de Salvador, a
fim de reconhecer as possíveis implicações da Wolbachia no curso clínico da
Leishmaniose. Para isso, foram coletadas 268 amostras de sangue de cães, sendo
120 da região de Salvador e 148 de Lauro de Freitas e aplicado questionário
epidemiológico aos proprietários. As amostras foram colhidas por meio da veia
cefálica em tubos com EDTA e mantidas sob refrigeração. Após a centrifugação,
foram obtidos o plasma e o sedimento, o primeiro foi utilizado nos testes sorológicos e
o segundo para a extração de DNA. Para a extração de DNA foi utilizado o Mini Kit
DSP DNA de Sangue QIAmp (QIAGEN). Destas amostras, 54 (20, 14%)
apresentavam antígeno de D. immitis, entretanto nenhuma apresentava anticorpos
anti- L. infantum. Das análises moleculares, 176 foram submetidas à PCR para
detecção de L. infantum e destas nove apresentaram resultado positivo, sendo oito de
Lauro de Freitas. Enquanto isso, das 268 amostras analisadas, 34 foram positivas
para Wolbachia, sendo 20 de Lauro de Freitas. Em nenhuma das amostras positivas
para Leishmania encontramos co-infecção por Wolbachia. Apenas um animal que
apresentou positividade para L. infantum apresentava sorologia para D. immitis, mas
este não apresentava sinais clínicos evidentes para nenhuma das infecções. dos
animais positivos para Dirofilaria, 12 também foram positivos para Wolbachia. O
município de Lauro de Freitas possui histórico de casos de leishmaniose canina e
humana, explicando assim o maior número de amostras positivas para tal. A
negatividade observada nos resultados de Salvador pode ser justificada pela
ausência de descrição de caos e vetor, porém não isenta a cidade de continuar a
receber monitoramento entomológico e controle dos casos caninos isolados. A
ausência de co-infecção neste estudo pode ser explicada pela amostragem e baixa
prevalência da dirofilariose nas regiões estudadas ficando evidente a necessidade de
aprofundar tais investigações com um maior número de animais, assim como novas
áreas de estudo, o que possibilitará elucidar esta questão.
Palavras-chaves: Dirofilariose Calazar PCR
LIGNOSULFANATO ASSOCIADO AO CAROÇO DE ALGODÃO INTEGRAL OU
DESINTEGRADO EM DIETAS DE ALTO CONCENTRADO SOBRE O CONSUMO, A
DIGESTIBILIDADE E O DESEMPENHO PRODUTIVO DE CORDEIROS EM
CRESCIMENTO E TERMINAÇÃO
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Autor(es): Raissa Alves de Araujo, Gleidson Giordano Pinto de Carvalho
COLHEITA DO SORGO COM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS LONGITUDINAIS
DE PLANTAS E ALTURAS DE CORTE

Resumo: Os ovinos apresentam elevado potencial fisiológico para produção de
carne, constituindo fonte de proteína para a alimentação da população. Atualmente,
surge então, a necessidade de se estudar a viabilidade de incluir fontes alimentares
alternativas e quantificar as respostas dos animais, em termos produtivos e
econômicos, como a utilização dos coprodutos agroindustriais na dieta dos animais.
Dentre esses, o caroço de algodão constitui uma excelente opção para uso em
confinamentos, pois associa alto teor de proteína, fibra e energia. Na produção de
rações para animais, os lignosulfonatos de cálcio e magnésio são utilizados no
processo de peletização, no qual favorece a aglutinação dos ingredientes, além de
possuir característica de palatabilizante. Objetivou-se com a realização do presente
trabalho avaliar o efeito da adição do caroço de algodão associado ao lignosulfonato
de cálcio em dietas de alto concentrado para ovinos em crescimento e terminação,
sobre o consumo, digestibilidade aparente, e o desempenho de cordeiros submetidos
a dietas de alto concentrado com caroço de algodão associado ao lignosulfonato de
cálcio. Foram utilizados 30 borregos machos F1 Dorper x Santa Inês, não castrados,
com peso vivo médio inicial de 24, 9±3, 6 kg e idade média de 3, 5 meses, pesados
no início e final do período experimental para determinação do ganho médio diário.
Os tratamentos avaliados foram elaborados mediante a desintegração, ou não, do
caroço de algodão e posterior tratamento com lignosulfonato de cálcio: caroço de
algodão inteiro (CAI); caroço de algodão desintegrado (CAD); caroço de algodão
inteiro tratado com Lignosulfonato (CAIL) 100 g/kg de matéria natural (MN) do CA;
caroço de algodão desintegrado tratado com lignosulfonato (CADL) 100 g/kg de MN
do CA, e uma dieta controle sem caroço de algodão (CON). Para a estimativa dos
coeficientes de digestibilidade aparente, foram realizadas coletas totais de fezes dos
animais, e para avaliação do desempenho, os animais foram pesados no início e final
do período experimental para determinação do ganho médio diário. Verificou-se que a

Autor(es): Amanda Magalhães, Flávio Coutinho Longui, Leonardo Bastos, Camila
Jesus Moraes
Resumo: As atividades agrícolas no Brasil tem se desenvolvido, principalmente
referente à expansão de área agrícola e ao aumento da produtividade. Visando
maximizar o desempenho animal, o Sorgo Forrageiro se tornou alternativa para a
produção, como fornecimento de alimento. O uso intensivo da mecanização tem
intuito de melhorar as condições de implantação e desenvolvimento das plantas,
porém, muitas vezes a produtividade é comprometida pelas más práticas do manejo
do solo. Diante da importância de se avaliar a influência das
semeadoras-adubadoras, tendo em vista a carência de pesquisas com relação à
mecanização de forrageiras, objetivou-se neste trabalho avaliar a interação entre a
semeadora-adubadora com a colhedora. O experimento foi conduzido na fazenda
experimental de São Gonçalo dos Campos, pertencente à Escola de Medicina
Veterinária e Zootecnia, da Universidade Federal da Bahia - UFBA, localizada em São
Gonçalo dos Campos, BA. Foi conduzido em esquema fatorial 2x2, com 16 unidades
experimentais, com duas velocidades de deslocamento, sendo elas de 2 e 4 km h-1
(0, 55; 1, 11 ms-1) e duas profundidade de semeadura (0, 03m e 0, 05m). Cada
unidade experimental possuiu 5 m de largura por 15 m de comprimento (75 m2), entre
as parcelas foram deixados 3 m sendo a área total utilizada no experimento de 2. 400
m2 (0, 24 ha). Coletou-se os seguintes parâmetros: Caracterização física e química
do solo da área experimental, teor de água e densidade do solo, composição química
e textural, profundidade de deposição do adubo, distribuição longitudinal de plântulas,
índice de velocidade de emergência das plântulas, velocidade de trabalho do conjunto
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desintegração do caroço de algodão (CAI vs CAD) e a associação do lignosulfonato
de cálcio a este (CAI+CAD vs CAIL+CADL), assim como a manutenção do caroço de
algodão integral associado ou não com o lignosulfonato (CAIL vs CADL), nas dietas
de alto concentrado, não afetou (P>0, 05) o consumo de matéria seca, matéria
orgânica, proteína bruta e consumo de carboidratos não-fibrosos. Verificou-se menor
(P<0, 05) consumo de fibra em detergente neutro(em % do PV) nas dietas composta
com caroço de algodão inteiro em comparação com a dieta com caroço desintegrado
(CAI vs CAD). Os coeficientes de digestibilidade de matéria seca, matéria orgânica e
proteína bruta não foram influenciados pelas dietas (P>0, 05). Foram observados
menor ganho médio diárioe ganho de peso total (P<0, 05) para os cordeiros que
consumiram dietas com CAI e CAD sem a adição de lignosulfonato. A desintegração
do caroço de algodão e a associação deste ao lignosulfonato de cálcio em dietas de
alto concentrado para cordeiros afetam o consumo de alguns componentes
nutricionais, mas o consumo de matéria seca permanece inalterado. O uso de dietas
de alto concentrado com caroço de algodão associado ao lignosulfonato de cálcio, em
comparação àquelas sem lignosulfonato, proporciona maior ganho de peso em
cordeiros.

expresso os maiores valores. A idade de corte apresentou um aumento em decorrer
ao acréscimo de dias, corte de 13 dias obteve média de 16, 36%. Os teores de EE
(extrato etéreo) apresentaram diferença estatística em relação a solução nutritiva,
sendo que a solução S1 obteve média maior que a solução S2. A idade de corte
apresentou diferença estatística no último corte, e os 3 primeiros cortes (3 dias, 6 dias
e 9 dias) não apresentaram diferença estatística. Teores de FDN apresentaram
diferença estatística entre as soluções, sendo a solução S2 obteve média de 45, 31%
e a solução S1 com média de 44, 36%. Com o aumento da idade de corte ocorreu
acréscimo nos teores de FDN apresentando media no corte de 13 dias de 48, 56%.
Os teores de FDA não apresentaram diferença estatística entre as soluções nutritivas.
A idade de corte desencadeou um aumento nos teores de FDA, sendo o corte com 13
dias apresentando média de 24, 28%. Teores de hemicelulose e celulose não
apresentaram diferença estatística e acréscimo nos teores dos mesmo com o
aumento da idade de corte. Teores de lignina apresentaram diferença estatística em
relação as soluções nutritivas e a idade de corte, sendo que a solução S2 apresentou
média de 5, 35% e solução S1 média de 5, 00%. Conclui-se que, tanto a idade de
corte, como as diferentes soluções nutritivas exercem alterações na qualidade
bromatológica da forragem hidropônica de milheto.

Palavras-chaves: gossipol, lipídios, ruminantes
Palavras-chaves: Forragicultura, Produção Animal
PESOS, RENDIMENTOS E CARACTERÍSTICAS
CARCAÇA DE OVINOS SANTA INÊS

MORFOMÉTRICAS

DA
PRODUÇÃO DE PROTEÍNA MICROBIANA E BALANÇO DE NITROGÊNIO DE
CORDEIROS ALIMENTADOS COM FARELO DE MAMONA DETOXIFICADO

Autor(es): Priscila Maia Pinheiro, Adriana de Farias Jucá
Autor(es): Pamela Yanaina Araújo Bellotto, Maikal Souza Borja, Ronaldo Lopes
Oliveira

Resumo: A carne é originada através de transformações químicas e estruturais
contínuas namusculatura do animal após o abate (MARTÍNEZ-CEREZO et al., 2005).
O foco mundialda produção de carne mudou de quantidade para qualidade, sendo o
produtor obrigado amelhorar e aumentar sua produção (BONAGURIO et al., 2003). A
qualidade da carne estárelacionada com: a boa distribuição das gorduras de
cobertura, intermuscular eintramuscular, o tecido muscular desenvolvido e compacto,
a consistência tenra e acoloração variando de rosa nos cordeiros a vermelho escuro
nos animais adultos (SILVASOBRINHO et al., 2005). A qualidade final da carne pode
ser influenciada por fatores comoespécie, raça, dieta, queda do pH pós-abate,
instalação do rigor mortis e tempo dematuração (SAÑUDO, 2008). Os aspectos
quantitativos e qualitativos da carne e da carcaça ovina devem serpesquisados com o
intuito de estabelecer as características produtivas típicas das raças, aexemplo dos
rendimentos, da conformação e do acabamento da carcaça; além dosaspectos
físico-químicos da carne. Essas informações objetivam definir a excelência deuma
raça ou genótipo para produção de carne. A raça Santa Inês necessita
dessaspesquisas, pois são poucos os trabalhos, principalmente, nas condições de
produção apasto no semiárido, onde se concentram as maiores populações desses
ovinos no Brasil. Na última década, vários estudos foram conduzidos com ovinos
Santa Inês, nos quaisforam mensuradas variáveis na carcaça e/ou na carne, a
exemplo de Cunha et al. (2008), Menezes et al. (2008), Santos-Cruz et al. (2009),
Pereira et al. (2010) e Vieira et al. (2010). Porém, todos os estudos citados têm em
comum o fato do objetivo principal ser a avaliaçãode alimentos e/ou dietas e a sua
influência sobre as características da carcaça e da carne. Esse estudo terá por
objetivo fazer uma análise descritiva e testar os efeitos de tipo departo, família e
idade sobre as características de carne e carcaça de ovinos Santa Inês, bem como
estimar as correlações com o peso ao abate.

Resumo: A mamona (Ricinus communis L.) é uma oleaginosa com sementes ricas
em óleo glicídico solúvel em álcool. Do resíduo da extração do óleo obtêm-se o farelo,
usado na alimentação animal. Atualmente, o farelo de mamona destoxificado tem sido
utilizado com sucesso em substituição a concentrados proteicos convencionais como
o farelo de soja. Objetivou-se avaliar o efeito da mamona detoxificada sobre a
produção da proteína microbiana e balanço de nitrogênio em cordeiros. O
experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da UFBA, localizada no
município de São Gonçalo dos Campos. Foram utilizados 40 cordeiros mestiços
Santa Inês, com peso corporal inicial médio de 25±2, 96 kg, distribuídos em
delineamento inteiramente casualizado (DIC), quatro tratamentos e dez repetições. O
farelo de mamona utilizado nas dietas foi detoxificado com 10g de óxido de cálcio
(CaO/kg do farelo), seguido por 15 minutos de autoclavagem a 15 psi. Os níveis de
inclusão do farelo de mamona foram 0, 10, 20 e 30% com base na matéria seca (MS),
formuladas para serem isonitrogenadas, com ganhos médios diários de 200g. Foram
realizadas coletas de urina spot para análises dos derivados de purinas. O balanço de
nitrogênio e o nitrogênio absorvido foram calculados a partir as amostras de
ingredientes, sobras, fezes e urina. Verificou-se que o fluxo do nitrogênio microbiano
foi influenciado de forma quadrática negativa pela inclusão do farelo de mamona,
tendo como o nível máximo 12, 9 g/dia de N, com o nível de inclusão de 18, 3%. A
excreção urinária de nitrogênio e a ureia plasmática foram elevadas com a inclusão
do farelo de mamona, porém essa elevação não foi suficiente para reduzir os níveis
de nitrogênio retido. Os níveis da ureia plasmática apresentaram comportamento
quadrático negativo, níveis máximos de 63, 6 mg/dl para ureia plasmática ao nível de
13, 6%, enquanto que os níveis da ureia urinária foram elevados linearmente No
entanto, não influenciou o nitrogênio ingerido e excretado nas fezes. O balanço de
nitrogênio foi influenciado pela inclusão do farelo de mamona, no qual foi observado
um comportamento quadrático negativo, com o ponto de máxima de 71, 2% com a
inclusão de 24, 3%. Conclui-se que para alimentação e cordeiros pode se utilizar até
20% de inclusão do farelo de mamona detoxificação pois possibilita um melhor
balanço de nitrogênio concomitante com melhor fluxo de nitrogênio microbiano.

Palavras-chaves: Lombo rendimento vísceras
PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA E QUALIDADE BROMATOLÓGICA DE MILHETO
SOB DIFERENTES SOLUÇÕES NUTRITIVAS
Autor(es): Tarcisio França Cordeiro, Vinicius de Pinho Bailon Almeida, Paula Rocha,
Vagner Maximino Leite, Quésia Gonçalves Costa, Liliane Silva

Palavras-chaves: nutrição animal, zootecnia, ovino

Resumo: Afim de identificar o efeito das soluções nutritivas e idade de corte (3 dias, 6
dias, 9 dias e 12 dias após germinação) na qualidade bromatológica da forragem
hidropônica de milheto foi realizado experimento no Laboratório de Fertilidade do Solo
da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para o cultivo hidropônico foi
confeccionada uma casa de vegetação em modelo de arco de 7m de comprimento e
3, 5m de largura, coberta com filme de polietileno com espessura de 150&#956;m,
com bancadas de madeira para suportar os vasos/bandejas plásticas, com 0, 80m de
altura e 0, 60m de largura. Como substrato foi utilizado 1 kg m-2 de feno de Tifton
triturado a aproximadamente 2cm, de modo a permitir a utilização de toda a produção
do vaso. Os teores de MS (matéria seca) com base nas soluções nutritivas não
apresentaram diferença estatística, sendo que na solução S1 obteve uma média de
24, 36% e na solução S2 23, 83%. Em relação a idade de corte, ocorreu um
acréscimo com o aumento da idade da planta apresentando valores maiores no
período de 12 dias com média de 29, 40%. Os teores de MM (matéria mineral)
apresentaram diferença estatística entre as soluções nutritivas, sendo a solução S2
expresso com média de 5, 70% e solução S1 5, 47%. A idade de corte desencadeou
acréscimo nos teores de MM (matéria mineral) com o aumento do tempo, sendo o
corte de 12 dias expresso com média de 6, 67%. Teores de MO (matéria orgânica),
em relação a solução nutritiva, apresentaram diferença estatística, sendo a solução
S1 expresso com média de 94, 53%. Baseando-se na idade de corte, os teores de
MO (matéria orgânica) apresentaram diferença estatística e corte de 3 dias
representa os maiores valores de 95, 49%. Os teores de PB (proteína bruta)
apresentaram diferença estatística entre as soluções, sendo a solução S2, 14, 66%,

DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DA CARCAÇA DE
CORDEIROS CONFINADOS ALIMENTADOS COM NÍVEIS DE TANINOS
CONDENSADOS
Autor(es): Taiane Santos, Nilton Guedes do Nascimento Junior
Resumo: Objetivou-se com esse trabalho, determinar o melhor nível de tanino em
dietas para cordeiros confinados tendo como parâmetros o desempenho animal e as
características morfométricas da carcaça. Foram utilizados 40 cordeiros machos não
castrados, SRD, vacinados e vermifugados. Os animais foram mantidos em baias
individuais, dispostos de comedouros e bebedouros. As dietas foram compostas por
concentrado: milho integral moído, farelo de soja, sal mineral, óleo de soja e extrato
de acácia negra nos níveis 0, 0; 2, 0; 4, 0; 6, 0 e 8, 0% da matéria seca e volumoso
de Tifton-85 (Cynodon sp) moído em partícula de aproximadamente 5 cm, na relação
concentrado:volumoso de 60:40. O experimento teve duração de 90 dias precedidos
de 15 dias de adaptação. Foram realizadas cinco pesagens no decorrer do período
experimental com intervalos de 21 dias, para determinar o desempenho dos animais.
Ao final do período experimental os animais foram abatidos e realizados avaliações
de carcaça e pesagens para obtenção de peso e rendimento dos cortes comerciais.
Foi observado efeito quadrático positivo para peso final, ganho de peso total, ganho
médio diário e consumos de matéria seca, nos resultados para conversão alimentar
foi observado efeito linear crescente, enquanto na variável eficiência alimentar, efeito
quadrático negativo. No rendimento dos cortes comerciais não houve efeito
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significativo, exceto para pescoço. Nas variáveis analisadas para medidas
morfométricas não foram observados efeitos significativos. As medidas morfométricas
em carcaça ovinas tem sido um atributo favorável na avaliação da característica de
carcaça, a ausência de efeito pode ser explicada ao padrão genético conferido aos
animais, uma vez que estes eram sem padrão racial definido. Com base nos
resultados apresentados neste trabalho conclui-se que o uso de níveis maiores que
4% de tanino condensado na dieta de cordeiros, não são recomendáveis, uma vez
que as variáveis de produção não apresentaram peso satisfatório quando comparado
aos animais que não recebiam tanino condensado na dieta, promovendo
desempenho desapropriado e consequentemente cortes comerciais mais leves, o que
poderá acarretar prejuízo financeiro ao produtor.

ANÁLISE DA FIDELIDADE GENÉTICA DE BROTOS DE STEPHANOCEREUS
LUETZELBURGII PROPAGADOS IN VITRO

entre adaptação e os outros elementos oracionais, fornecendo-lhes atributos e
significados no enunciado em questão. Isso possibilitou perceber a dimensão
semântica deste conceito nos textos de dezoito capítulos em que o tema evolução
Biológica é abordado nas nove coleções didáticas analisadas. Identificamos uma
predominância do conceito de adaptação nas explicações evolutivas usadas pelos
livros, em comparação a outros conceitos também de central importância no
conhecimento evolutivo, como o de especiação. Outro achado relevante foi o de que
adaptações são comumente interpretadas nos livros em termos funcionais,
baseando-se principalmente em observações diretas para explicações adaptativas.
Além disso, a adaptação é caracterizada como uma característica em 50% dos
trechos analisados, e como um processo em 35% dos trechos. O conceito de
adaptação é o mais utilizado nas explicações de fenômenos evolutivos, sendo
predominante o conceito de adaptação em nossa amostragem, explicitado com uma
significância interpretativa caracterizada pela construção de características como um
resultado direto da seleção natural. Isso reduz o conceito de adaptação a uma
simples e quase que exclusiva forma de se explicar a diversidade biológica. Poucas
explicações para o conceito de adaptação tinham como ponto de partida um estudo
comparativo da história evolutiva das espécies ou outros tipos de abordagens
históricas.

Autor(es): Eva Pires Santa Bárbara, Moema Cortizo Bellintani, Nazar Marchi
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Palavras-chaves: Consumo, Desempenho, Carcaça
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BIOLOGIA GERAL

Resumo: A exploração intensiva de espécies vegetais com importância econômica,
acaba causando impactos negativos no ecossistema e levando algumas espécies ao
risco de extinção. Uma alternativa para as ações de conservação é a aplicação da
técnica da cultura de tecidos vegetais no estabelecimento da planta in vitro. As
técnicas permitem tanto a conservação do germoplasma in vitro por meio de
metodologias de crescimento mínimo quanto uma eficiente e rápida forma de
propagação, o que caracteriza uma importante aplicabilidade, justificando os custos.
Uma das principais vantagens da micropropagação é a produção de clones idênticos
à planta mãe. No entanto, alguns fatores relacionados ao cultivo in vitro como os
reguladores vegetais e as inúmeras repicagens, podem gerar variação somaclonal
indesejável, quando o objetivo do trabalho é a conservação de determinado recurso
genético vegetal. Desta forma, o objetivo geral deste trabalho foi otimizar o protocolo
de extração de DNA de Stephanocereus luetzelburgii, realizar teste de primers ISSR
para plantas repicadas ao longo de quatro gerações e suas respectivas plantas mãe e
avaliar o potencial regenerativo ao longo de quatro ciclos de multiplicação. Plantas
estabelecidas in vitro através de sementes foram propagadas em meio Murashigue e
Skoog (1962), suplementado com 30 g L-1 de sacarose, solidificado com 6, 5 g L-1 de
ágar durante quatro ciclos de multiplicação Posteriormente, foi realizada a extração
do DNA da planta e de seus respectivos brotos, a partir do método CTAB (brometo de
cetiltrimetilamônio) descrito por Doyle e Doyle (1987). Em seguida, o DNA foi
purificado com o método utilizando acetato de amônio. Realizou-se a quantificação
dos DNAs extraídos através de espectofotômetro e gel de agarose e o teste de 20
primers ISSR (Inter Simple Sequence Repeats) descritos por WOLFE et al. (1998)
para reações de amplificação por PCR, utilizando o gradiente de temperatura de
anelamento. Como resultado, observou-se que a capacidade regenerativa da espécie
se manteve o longo das gerações. Foram testados 20 primers juntamente com o
gradiente de temperatura e foi selecionado o resultado que apresentava melhor
padrão de bandas. Devido à presença de muitos polissacarídeos na espécie, houve a
necessidade de purificação do DNA.

ANATOMIA E MORFOMETRIA DE CLADOCROCE CAELUM (HAPLOSCLERIDA,
DEMOSPONGIAE)
Autor(es): Jéssica S. da Hora Barros, Emilio Lanna
Resumo: As esponjas (filo Porifera) são animais aquáticos, sésseis, multicelulares e
filtradores. Possuem uma rede de canais e câmaras coanocitárias, denominada
sistema aquífero, o qual é responsável por funções vitais dos poríferos, como
alimentação, respiração e reprodução. Esponjas da classe Demospongiae possuem,
em sua maioria, coanócitos em contato com o mesoílo, ao passo que na maioria das
esponjas da ordem Haplosclerida, os coanócitos estão separados do mesoílo por
pinacócitos. Pertencendo a esta ordem, Cladocroce caelum é encontrada na maior
parte da costa brasileira, no entanto, este é o primeiro trabalho contemplando a
anatomia detalhada da espécie. Neste trabalho objetivamos, dessarte, descrever a
sua organização e estrutura corporal. Para tal, foram coletados espécimes inteiros e
fragmentos de espécimes, mediante mergulhos em apneia na praia do Porto da Barra
e no Yacht Clube da Bahia (Salvador/BA). Os espécimes inteiros foram submetidos a
análises morfométricas, e os fragmentos às técnicas padrão de histologia, e de
microscopias eletrônicas de transmissão e de varredura. Pôde-se perceber que C.
caelum possui, no geral, formatos reptante ou reptante-ramificado e comprimento
total médio de 58, 72 (±27, 46)mm. O comprimento total dos indivíduos apresentou
relação significativa com o número de ósculos e com o número de ramos, podendo-se
inferir que existe um crescimento isométrico entre estas três variáveis. Porém, o
comprimento total e outras variáveis morfométricas estudadas não apresentaram
relações significativas, provavelmente pelo alto nível de polimorfismo encontrado na
espécie. Os diâmetros dos ósculos, a altura e a largura da esponja partindo do corpo
principal em direção à região distal dos ramos tiveram uma diminuição gradual, com
variação estatisticamente significativa. O sistema aquífero de C. caelum era
leuconoide. A espécie possuía uma exopinacoderme composta por uma monocamada
de pinacócitos, característica também dos canais inalantes e exalantes. O mesoílo
era pouco desenvolvido e formado por fibrilas de colágeno, fibras de espongina dos
tratos multiespiculares, e alguns tipos celulares. Analisando as principais células e
estruturas de C. caelum pode-se observar que as mesmas estão de acordo com o
que tem sido visto em outras demosponjas. As câmaras coanocitárias tomam grande
parte do tecido da esponja, compondo um coanossoma bastante denso. Observando
as câmaras coanocitárias de C. caelum, notou-se que a apópila da espécie é
delimitada por células apopilares achatadas, entretanto, na ordem Haplosclerida é
muito comum células-cone delimitando as apópilas. As câmaras coanocitárias de C.
caelum não se encaixam em nenhuma das classificações já propostas para as
demais demosponjas, havendo a possibilidade de ser o caso de um novo tipo de
organização de câmaras coanocitárias, além de possuírem algumas particularidades
provavelmente relevantes para a filogenia de Haplosclerida. Através da descrição da
morfologia externa e interna de Cladocroce caelum, utilizando análises
morfométricas, histologia e microscopias eletrônicas de varredura e transmissão,
pôde-se ter uma melhor compreensão da fisiologia das esponjas. Ademais este
estudo tem ajudado a desvendar lacunas existentes na arquitetura do sistema
aquífero de Demospongiae, especialmente Haplosclerida, auxiliando na filogenia de
Porifera.

Palavras-chaves: cacto, molecular, micropropagação
A SÍNTESE MODERNA DA EVOLUÇÃO: ABORDAGEM DO CONCEITO DE
ADAPTAÇÃO EM LIVROS DO ENSINO MÉDIO.
Autor(es): Gustavo Crusoé, Ítalo Nascimento Carvalho, Vanderson Costa, Charbel
El-Hani
Resumo: A Evolução é um dos principais temas estruturantes da biologia moderna,
tendo papel central no ensino de biologia como elemento integrador e necessário
para uma melhor compreensão dos fenômenos biológicos. Dentro da biologia
evolutiva, o conceito de adaptação tem, por sua vez, papel central, o que justifica o
interesse de investigar como este conceito é tratado em livros didáticos do ensino
médio, uma etapa da educação formal em que a maioria das pessoas terá contato
com o conhecimento evolutivo. Em particular, interessa-nos a dimensão semântica do
tratamento dado ao conceito de adaptação, ou seja, o modo como seu significado é
trabalhado nos livros. O presente trabalho teve, pois, o propósito de mapear a
dimensão semântica da abordagem do conceito de adaptação biológica no contexto
de diferentes explicações evolutivas fornecidas pelos livros. Outro propósito foi,
ademais, interpretar as articulações feitas entre o conceito de adaptação e as
explicações sobre a teoria sintética da evolução fornecidas pelos livros. Para a
análise semântica do discurso sobre adaptação nos livros didáticos de Biologia do
ensino médio, selecionamos para compor nosso corpus de análise as obras
aprovadas pelo PNLD 2015, que serão distribuídos gratuitamente pelo MEC para
alunos da escola pública brasileira nos anos de 2016, 2017 e 2018. Utilizamos a
metodologia desenvolvida por Jay Lemke para a análise de relações semânticas.
Para Lemke, a identificação da significância entre conceitos permite entender como o
significado de um se articula com o significado de outros no mesmo discurso.
Construímos uma rede semântica para adaptação inicialmente com a identificação
deste conceito nos textos dos capítulos com o tema Evolução. Todos os trechos nos
quais se mencionava o conceito de adaptação foram transcritos, de modo a destacar
nestes recortes todos os elementos oracionais que possibilitassem uma correlação

Palavras-chaves: sistema aquífero, câmaras coanocitárias, pinacócitos
COMO O DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO INFLUENCIA NA SIMBIOSE
ESPONJA-ALGA DE DYSIDEA JANIAE (DEMOSPONGIAE; DICTYOCERATIDA)?
Autor(es): Bruno Cajado Almeida Gouveia, Emilio Lanna
Resumo: Esponjas não são animais solitários, obtendo normalmente simbioses com
bactérias, algas e outros animais. Essas simbioses podem ser formadas por
transmissão horizontal (entre indivíduos de uma mesma população), vertical (do
parental à prole), ou podem ser adquiridas posteriormente. Um exemplo de simbiose
obrigatória ocorre entre a esponja Dysidea janiae e a macroalga calcária Jania
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adhaerens. Apesar da abundância de ambas na Baía de Todos os Santos, pouco se
sabe sobre o desenvolvimento dos elementos reprodutivos (ERs) da esponja e como
essa simbiose é adquirida. Por isso, objetivamos descrever os ERs de D. janiae para
tentarmos responder como essa simbiose é formada e se os seus elementos
reprodutivos são similares as de outras esponjas filogeneticamente próximas. Para
isso, foram coletados dez espécimes de D. janiae mensalmente, mediante mergulho
em apneia, na Praia do Porto da Barra, Salvador (BA), entre junho de 2013 e
setembro de 2015. Após cada coleta, os espécimes eram fixados em formalina 4%
por 24 horas, lavados com água do mar filtrada para a retirada do fixador e colocados
em EDTA a 10%. Em seguida, as amostras eram desidratas em uma série crescente
de etanol, clarificadas em xilol, para subsequente impregnação com parafina para a
montagem dos blocos histológicos. Esses blocos eram seccionados em fitas de 5 µm
de espessura utilizando micrótomo rotativo. Após a montagem, as lâminas eram
coradas seguindo o protocolo padrão para hematoxilina e eosina. A seguir, os cortes
eram montados com Entellan e lamínula de vidro. Após esses procedimentos
histológicos, eram utilizados microscópios de luz para análise do material biológico. A
espermatogênese ocorre dentro dos cistos espermáticos. Inicialmente, há a
transdiferenciação de coanócitos, tendo um núcleo mais denso e largo (2, 1 ± 0, 3
µm) do que nos coanócitos das câmaras coanocitárias (1, 6 ± 0, 4 µm). Após o
término da diferenciação, há uma diminuição do volume citoplasmático nas
espermatogônias, e a formação dos cistos espermáticos, circundados por uma fina
membrana de células filiformes acidófilas com núcleo central e colágeno. Os cistos
foram os elementos mais abundantes em D. janiae, correspondendo a 69, 85% do
total de ERs, encontrados normalmente em aglomerações nos espécimes estudados,
e com densidade média geral de 0, 12 (± 0, 19) cisto. mm-2. Cada cisto espermático
normalmente apresentava dois estágios de maturação concomitantes: o estágio mais
imaturo (i. e. espermatócitos) tipicamente ao centro com citoplasma hialino, e o
estágio mais maduro (i. e. espermátides ou espermatozoides) nas periferias do cisto,
com núcleo central basófilo e flagelado. Na ovogênese ocorre a formação e o
desenvolvimento do ovócito, o gameta feminino, uma célula arredondada, granulosa e
acidófila. Logo no início do desenvolvimento, os ovócitos apresentavam
prolongamentos celulares que se conectavam com as células nutridoras que
circundam por completo todo o ovócito. Essa camada bem marcante era constituída
por várias células alongadas e granulosas que interagem com outras células na parte
oposta ao ovócito. Normalmente as células nutridoras aumentam de número com a
progressão da maturação dos ovócitos, perdurando até o estágio embrionário. O
gameta feminino chega a dobrar de tamanho ao final do desenvolvimento (32, 5 até
63, 0 µm, com média = 43, 8 ± 14, 45 µm), com densidade média geral de 0, 01 (± 0,
02) ovócito. mm-2. Após a fecundação do ovócito com o espermatozoide se iniciava a
embriogênese. As células embrionárias são tipicamente esféricas e basófilas, sendo
observáveis grânulos de reserva no seu interior. O embrião juvenil é caracterizado por
células grandes e poligonais, que vão diminuindo de tamanho com as sucessivas
clivagens caóticas ocorridas no seu interior. Os embriões foram os elementos
femininos mais abundantes, sendo encontrados 85 embriões, 25, 38% do total de
ERs, em dezenove indivíduos, com densidade média de 0, 05 (± 0, 06) embrião.
mm-2 e tamanho médio de 162, 1 (± 20, 55) µm. O estágio larval é o mais avançado
do desenvolvimento embrionário, sendo as larvas do tipo parenquimela, com tamanho
médio de 181, 7 (± 17, 09) µm. Essas larvas sólidas são ciliadas e as suas células
podem ser caracterizadas ao menos em três tipos: Na parte externa se tem as células
estratificadas, com formato retangular alongado, e tamanho médio de 4, 127 (± 0,
627) µm, formando uma monocamada epitelial ciliada, com núcleos proeminentes
basófilos. As células sub-epiteliais são amebócitos eosinófilos bastante compactados,
formando um cinturão por toda a larva, com tamanho celular médio de 2, 083 (± 0,
448) µm, não sendo distinguível o núcleo no citoplasma granuloso. Na parte interna
há os amebócitos basófilos maiores com tamanho médio de 5, 756 (± 1, 079) µm
dispersos no centro da larva, com núcleo grande e evidente. Ao contrário dos cistos
espermáticos, normalmente os elementos reprodutivos femininos (ovócitos, embriões
e larvas) estavam dispostos de forma dispersa pelo mesoílo da esponja. Todos os
elementos reprodutivos apresentaram assincronia ao nível individual e populacional.
Foi observado que o número de cistos espermáticos é superior aos ERs femininos,
sendo esse o único gameta que necessita sair da esponja-parental. dos ERs
femininos, encontramos mais embriões do que ovócitos e larvas, provavelmente
porque os embriões passam mais tempo no mesoílo para atingir o estágio máximo de
amadurecimento. O desenvolvimento dos seus elementos reprodutivos femininos e a
viviparidade encontrados são características comuns às outras Dictyoceratida. Os
elementos masculinos também são similares na forma e no tamanho, entretanto, na
maturação eles diferem de todas as outras Dictyoceratida estudadas, por conta da
não sincronização da maturação dentro do mesmo cisto, algo raro em
Demospongiae. Tipicamente as larvas eram encontradas juntas aos talos de Jania
adhaerens, possivelmente devido a grande quantidade de talos da alga que perpassa
todo o tecido da esponja. Porém, não detectamos propágulos reprodutivos da alga na
esponja e nem indícios histológicos de que houve uma transmissão vertical entre os
simbiontes. Portanto, há uma grande probabilidade de existir uma alta especificidade
no assentamento da larva, demonstrando uma relação de tentativa e erro (simbiose
adquirida), conseguindo sobreviver apenas as que encontram J. adhaerens. Pela
metodologia atual não foi possível responder como ocorre a transmissão dos
propágulos reprodutivos dessa simbiose.

Resumo: Nanopartículas (NPs) constituem partículas extremamente pequenas,
variando entre 1 e 100 nanômetros. Embora sejam produzidas por processos
naturais, a exemplo das atividades vulcânicas, no século 21 a nanotecnologia tem
potencializado sua produção antrópica para aplicações em diferentes segmentos
industriais. Devido ao pequeno tamanho, versatilidade em forma e grande área
superficial, elas movimentam grande parte da indústria biotecnológica. Dentre as NPs
metálicas estudadas atualmente, as nanopartículas de prata (NPAg), além do baixo
custo de produção e facilidade de preparação, possuem propriedades biocidas de
grande interesse em aplicações médicas e cosméticas, atuando também nas áreas
de produção têxtil, alimentos e bebidas, eletrônicos e produtos domésticos. Porém, a
produção em larga escala das NPAg levanta a discussão em relação à sua toxicidade,
uma vez que aumenta a presença do material no ambiente, e seu acúmulo pode
promover impactos negativos ao ecossistema. O objetivo deste trabalho é analisar o
efeito tóxico das nanopartículas de prata no ambiente aquático, através de testes de
toxicidade aguda, com a determinação da concentração de NPAg que inibe 50% do
crescimento (IC50%) das microalgas marinhas da espécie Tetraselmis chuii, e da
concentração de NPAg que causa mortalidade de 50% (CL50%) das planárias
dulciaquícolas da espécie Girardia tigrina, durante 96h. Para realização do teste com
as microalgas, alíquotas de 100mL com cultura de alga em fase exponencial de
crescimento (1x10³ cél/mL) foram expostas às concentrações 0, 0. 10, 0. 32, 1. 00, e
3. 20 mg/L de NPAg. Como controle positivo foi utilizado o DSS (Dodecil Sulfato de
Sódio), nas concentrações 4. 0, 8. 0, 16. 0, 32. 0, 64. 0 mg/L. Para os testes com as
planárias, alíquotas de 15 ml contendo 10 organismos-teste foram expostas às
concentrações 0, 0. 10, 0. 32, 1. 00 e 3. 20 mg/L de NPAg. Os resultados deste
estudo ainda são preliminares e demonstraram a necessidade de ajuste de
concentrações para estabelecimento do IC50% e do CL50%. Após ajuste das
concentrações, pretende-se realizar testes utilizando outras espécies de microalgas
marinhas e dulciaquícolas. Este estudo está inserido na linha de pesquisa do
Laboratório de Bioprospecção e Biotecnologia (LaBBiotec), do Instituto de Biologia da
Universidade Federal da Bahia. Vale ressaltar a parceria que o projeto possui com o
Núcleo de investigación em Bioproductos y Materiales Avanzados (bioMA), Facultad
de Ingeniería, Universidad Católica de Temuco, no Chile, onde as NPAg são
biosintetizadas.
Palavras-chaves: Biotecnologia, Nanopartículas de prata, Ecotoxicologia
ESTUDO DA CONECTIVIDADE CORTICAL EM ESTADO ALTERADO DE
CONSCIÊNCIA: MEDITAÇÃO
Autor(es): Thaise Graziele Lima de Oliveira Toutain, Hilton Japyassú, Abrahão Fontes
Baptista, José Miranda
Resumo: A meditação é uma técnica ancestral que provoca modificações no sistema
cognitivo além de alterar a percepção sensorial. É também conhecida por alterar o
estado de consciência, como a hipnose e o transe. Nos últimos anos, com o aumento
do estresse causado pelo trabalho e a pesada rotina de vida, cresceu a procura por
técnicas terapêuticas que proporcionam o bem-estar e redução do estresse, como
meditação, terapia hipnótica e yoga. Estudos sobre Estados Alterados de Consciência
(EAC), os quais incluem a meditação, surgiram para tentar compreender as
mudanças neurológicas que devem estar associadas aos benefícios observados nos
seus praticantes. Através do EEG, pode-se gerar as Redes Funcionais Cerebrais,
com as Redes Estáticas Agregadas que emergem de nós mantendo padrão
específico de conexões com outros nós. A funcionalidade de um nó neural é
determinada pelo padrão de interconexões com outros nós da rede. Neste estudo,
utilizou-se o Eletroencefalograma (EEG) para coletar sinais de ondas cerebrais de 16
voluntários, 8 realizam a meditação Raja Yoga e 8 a meditação Gurdjieff. O protocolo
inclui 3 passos, onde o voluntário de olhos fechados visualizaram uma cruz (Baseline
- BL), em seguida relaxaram (RL) e logo meditaram (MD). A análise realizada com os
16 indivíduos indicou que há maior estabilidade topológica cerebral durante a
meditação em comparação ao relaxamento. Uma comparação realizada do grau
ponderado médio das Redes Estáticas Agregadas (REA) indica que o grupo Gurdjieff
possui diferença significativa entre a meditação e o relaxamento, diferença esta não
encontrada em Raja Yoga. Os valores de grau ponderado médio para o grupo Raja
Yoga apresentam uma distribuição mais homogênea do que no grupo Gurdjieff, onde
a variação individual é alta em ambos estados RL e MD. Como conclusão,
observamos que considerar o tempo na caracterização de redes corticais pode trazer
elementos essenciais para avaliação de padrões dinâmicos em estados alterados de
consciência.
Palavras-chaves: Meditação, Redes Variantes no Tempo, Redes Complexas
QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS E ÉTICA: UMA ANÁLISE DA LITERATURA EM
ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL.
Autor(es): João Pedro Rosa de Carvalho, Nei de Freitas Nunes Neto, Dália Melissa
Conrado

Palavras-chaves: PORIFERA, REPRODUÇÃO, GAMETOGÊNESE

Resumo: O projeto pretende realizar uma análise da literatura sobre questões
sociocientíficas (QSCs) e ética nas publicações em ensino de ciências no Brasil.
Segundo Zeidler e Nichols (2009), as questões sociocientíficas (QSCs) consistem em
temas de natureza controversa e envolvem tópicos científicos e tomada de decisão
aliados a avaliações éticas e são utilizadas para promover diálogo, discussão e

ECOTOXICIDADE DAS NANOPARTÍCULAS DE PRATA EM ORGANISMOS
AQUÁTICOS
Autor(es): Débora Lucca Preza, Henrique Gama
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debate entre os estudantes em sala de aula, sendo assim um método de ensino com
mais interação e participação dos estudantes. No ensino de ciências, geralmente, as
QSCs estão associadas
ao ensino sobre as relações
entre
Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), que tem como objetivo criar
condições para que os estudantes compreendam a natureza da ciência e da
tecnologia, bem como as inter-relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e
Ambiente. No que concerne à ética, de acordo com Silva e Santos (2014), a produção
e a reflexão sobre moralidade associada às QSCs no Brasil ainda é escassa, o que é
válido também para a presença de ética animal e ambiental (CONRADO; EL-HANI;
NUNES-NETO, 2013). Devido a isso, o presente trabalho busca analisar como tem
sido apresentada a dimensão ética na concepção das QSCs na literatura em ensino
de ciências no Brasil. Além disso, visto a importância das tomadas de decisão e das
ações sociopolíticas em questões controversas, e a influência dos valores atribuídos
às ações, do ponto de vista normativo, cabe investigar o papel ou o peso da
dimensão ética na concepção e no tratamento das QSCs pela pesquisa acadêmica
em ensino de ciências no Brasil. Em termos do seu método, o trabalho será
desenvolvido da seguinte maneira: após a realização de busca e seleção de
materiais, será realizada uma análise buscando a construção de um conjunto de
categorias sobre QSCs, de acordo com a literatura na área de ensino de ciências (e.
g., BARRETT; PEDRETTI, 2006; PEDRETTI; NAZIR, 2011); a construção de um
conjunto de categorias sobre ética, de acordo com a literatura na área de filosofia
moral (e. g., SINGER, 2004; WARBURTON, 2004; RACHEL, 2009; BECKERT, 2003);
a execução da análise de conteúdo, buscando reconhecer nos textos selecionados os
princípios/fundamentos teórico-filosóficos assumidos pelos textos sobre QSCs, para a
moralidade, nos aspectos das teorias éticas (virtudes, utilitarismo e deontologia) e da
ontologia moral (antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo). A análise de
conteúdo dos textos selecionados será finalizada a partir de tabulação e cruzamento
dos dados nos sistemas de categorias aqui citados. Visto que o período em que
ocorrerá o SEMENTE será anterior ao término previsto para o projeto, serão
apresentados os resultados parciais alcançados até a data do evento.
REFERÊNCIAS: BARRET, Sarah; PEDRETTI, Erminia. Contrasting Orientations:
STSE for Social Reconstruction or Social Reproduction?. School Science and
Mathematics. V. 106, n 5, p. 237-247, 2006. *** BECKERT, Cristina. Dilemas da Ética
Ambiental: estudo de um caso. Revista Portuguesa de Filosofia, Filosofia e Ecologia:
Elementos para uma Ética Ambiental, n. 59, v. 3, p. 675-687, jul. /set. 2003. ***
CONRADO, D. M. ; EL-HANI, C. N. ; NUNES-NETO, N. F. Sobre a ética ambiental na
formação do biólogo. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental
(REMEA), v. 30, n. 1, p. 120-139, jan. / jun. 2013 *** PEDRETTI, Erminia; NAZIR,
Joanne. Currents in STSE Education: Mapping a Complex Field, 40 Years On. Wiley
Online Library, p. 601-626, 2011. *** RACHELS, James; RACHELS, Stuart. Os
elementos da filosofia moral. Porto Alegre: AMGH Editora, 2013. *** SILVA, Shirley;
SANTOS, Wildson. Questões sociocientíficas e o lugar da moral nas pesquisas em
ensino de ciências. Interacções. n. 31, p. 124-148, 2014. *** SINGER, P. Compendio
de Ética. Madrid: Alianza, 2004. *** WARBURTON, Nigel. Elementos básicos de
filosofia. Lisboa: Gradiva, 1998. *** ZEIDLER, Dana; NICHOLS, Bryan. Socioscientific
Issues: Theory and Practice. Journal of Elementary Science Education, Western
Illinois University, vol. 21, n. 2, p. 49-58. 2009.

do uso de QSCs para a educação científica brasileira. Desta forma, o objetivo do
presente trabalho é identificar e analisar, na literatura científica de ensino de ciências
no Brasil, métodos de pesquisas empregados para o uso de questões
sociocientíficas. Para isso, realizaremos, através do uso de palavras chaves, como
controvérsias sócio-científicas, termos controversos, ou demais, a busca em bases de
dados (periódicos, revistas, anais de eventos científicos), e a seleção de materiais. A
análise, que segue depois da seleção do material, partirá de três elementos
essenciais: a fundamentação teórica-filosófica presente na pesquisa, o que se aferiu
com os objetivos do estudo, e quais são os principais métodos de pesquisa
empregados e seus desdobramentos na condução de estudos tracejados para
alcançar resultados fidedignos. Por fim, realizaremos a tabulação e a organização
desses resultados, em um único documento, discutindo a coerência entre os
elementos analisados. É esperado que os resultados desse trabalho auxiliem os
professores(as) e estudiosos na área do ensino de ciências, de modo que possam se
orientar nesse amplo e diversificado campo da educação com enfoque CTSA no
Brasil, com base no uso das QSCs.
Palavras-chaves: metodologia da pesquisa educacional, questões sociocientíficas,
educação CTSA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BIOQUÍMICA
CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, BIOQUÍMICA E GERMINATIVA DE SYAGRUS
CORONATA, CARYOACAR BRASILIENSIS, SPONDIAS TUBEROSA, SEMENTES
FLORESTAIS ENCONTRADAS NO PLANALTO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Autor(es): Maurício Oliveira Paixão, Silvana Braga da Silveira
Resumo: Neste estudo avaliou-se a composição química, bioquímica e o potencial
germinativo das sementes de Syagrus coronata (licuri), uma palmeira pertencente ao
bioma da caatinga, que possui o seu óleo e amêndoa utilizados na culinária local e as
suas fibras utilizadas no artesanato; de Caryocar brasilensis (pequi), uma planta
pertencente ao bioma cerrado com seu fruto muito utilizado na culinária local; e de
Spondias tuberosa (umbu), uma planta pertencente ao bioma da caatinga muito
utilizada na alimentação. O objetivo dessas análises foi avaliar valor nutritivo, o
potencial biotecnológico e econômico, bem como corroborar com os estudos
preexistentes e com a importância da preservação e propapagação dessas espécies
florestais. As sementes utilizadas neste estudo foram compradas no comércio de
Vitória da Conquista. Para as análises químicas, física e bioquímicas foram utilizadas
as amêndoas do pequi e do licuri e, o caroço do umbu. Os resultados das análises
elementares revelaram um teor de umidade 5, 18%, 7, 43% e 7, 91%
respectivamente para o licuri, pequi e umbu. A determinação de lipídeos, por Sohxlet,
mostrou que o licuri, pequi e umbu possuem respectivamente 61, 44%, 54, 07% e 10,
56% de lipídeos. O óleo dessas sementes foram extraídos e seus ácidos graxos
quantificados por cromatografia gasosa, que revelou nas três sementes, a presença
dos ácidos oleico, esteárico, tetradecanoico e hexadecanoato de metila. A
determinação de proteínas solúveis, quantificadas por Bradford, indicou que as
amêndoas de licuri, pequi e umbu possuem, respectivamente 32, 23; 23, 90 e 3, 71
mg de Proteína/grama de farinha. A determinação de proteínas totais (%N) feito pelo
método de micro-kjeldahl revelou que as amostras de licuri, pequi e umbu possuem
respectivamente 10, 81% 23, 91% e 5, 99% de proteínas totais. A determinação de
fibra bruta foi feita em Determinador de Fibras Tecnal TE 149. Como resultado, o
licuri, pequi e umbu apresentaram, respectivamente, 12, 89%, 6, 58% e 55, 75% de
fibras. Para determinação de cinzas as amostras foram incineradas em mufla a 600°C
por 4 horas e obteve-se 1, 50% de cinzas para a amêndoa do licuri e 3, 94% para a
amêndoa do pequi. A determinação de carboidratos na amendoa do licuri, pequi e na
semente de umbu foram aproximadamente 8, 18%, 4, 07% e 19, 78%,
respectivamente. Os testes fitoquímicos indicaram a presença de antocianinas,
antocianidinas, flavonoides nas três amostras. A análise do potencial germinativo
indicou que o umbu apresentou maior poder de germinação, que foi de 68, 75%.

Palavras-chaves: Questões sociocientíficas, Educação CTSA, ética
MÉTODOS DE PESQUISA EMPREGADOS NA LITERATURA SOBRE QUESTÕES
SOCIOCIENTÍFICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Autor(es): Milena Pereira de Oliveira São Leão, Dália Melissa Conrado, Nei de
Freitas Nunes Neto
Resumo: Após a segunda guerra mundial, diversos grupos de especialistas, em
debates éticos, questionaram a neutralidade da ciência e da tecnologia, e se seus
resultados eram aplicados sempre e apenas para o bem-estar da humanidade como
um todo. Esses questionamentos fertilizaram um campo que propiciou o surgimento
de estudos das relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). No
campo da educação, essas inter-relações têm como um de seus objetivos
desenvolver o letramento científico e tecnológico dos cidadãos, auxiliando o
estudante a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar
decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade e atuar
na solução de tais questões. O acrônimo CTSA começou, então, nas últimas
décadas, a influenciar a elaboração de currículos de ciências no mundo inteiro. Nessa
perspectiva, emergiu a indagação de quais maneiras ou contextos esses objetivos
seriam inseridos na ação pedagógica do docente. A literatura cientifica aponta, então,
as questões sociocientíficas (QSCs) como um importante recurso para o letramento
científico no ensino de ciências. As QSCs, referem-se a um termo que, além de
concomitantemente compreender todos os aspectos da CTS[A], também se aplica às
proporções éticas da ciência, do raciocínio moral da criança e do desenvolvimento
emocional das pessoas. Conforme descritas, as QSCs são úteis para uma melhor
compreensão da ciência contextualizada socialmente, legitimando assim a
importância da educação científica para o desenvolvimento da capacidade
argumentativa de estudantes e para a tomada de decisões, considerando o respeito
aos direitos humanos e ao meio em que vivem. Contudo, apesar de sua importância,
no ensino de ciências no Brasil, ainda são recentes as pesquisas com questões
sociocientíficas, questões essas essenciais às novas gerações, que viverão em um
mundo cada vez mais afetado por ciência e tecnologia. Isso indica a necessidade de
investigar os referenciais metodológicas que fundamentam as pesquisas científicas
sobre QSC, com a finalidade de construir pesquisas mais adequadas que, por
conseguinte, permitam a comunidade acadêmica identificar os benefícios e desafios

Palavras-chaves: composição química, perfil de ácidos graxos, potencial germinativo

DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES BIOMIMÉTICOS À BASE DE
COMPLEXOS SALEN, PARA RECONHECIMENTO MOLECULAR DE
SUBSTRATOS BIOATIVOS
Autor(es): Victória Almeida Nunes Correia, Fiama Paloma Costa Nascimento, Jessica
Santo, Joicy Santamalvina dos Santos
Resumo: O Citocromo P450 é uma monoxigenase presente em todos os sistemas
vivos, responsável pela oxidação de hidrocarbonetos, medicamentos e demais
substâncias exógenas. Essas reações ocorrem com altos rendimentos, cineticamente
favoráveis e em condições brandas. Por estes motivos, pesquisadores procuram
imitar a ação destas enzimas utilizando catalisadores sintéticos, como os complexos
salen. Neste contexto, a catálise biomimética aparece como uma alternativa,
empregando o uso de enzimas artificiais e os princípios fundamentais utilizados nos
processos biológicos, com a intenção de desenvolver processos químicos capazes de
imitar as reações mais importantes catalisadas pelos sistemas vivos. A catálise
biomimética, pretende, além de criar um sítio ativo das enzimas, mimetizar a cavidade
proteica a partir do uso de suportes. Nesta perspectiva, a quitosana é uma
N-desacetilado de quitina, de origem natural, que possui interessantes propriedades
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dentre as quais pode-se destacar a biodegradabilidade. Neste trabalho é relatada a
síntese e a caracterização dos complexos (R, R)-Jacobsen e (Cloreto de (R,
R)-(&#8722;)-N,
N&#8242;-Bis(3,
5-di-terc-butilsalicilideno)-1,
2-ciclohexanodiaminomanganês(III) ((R, R)-Jacobsen) da Aldrich) e (S, S)-Jacobsen
Cloreto de (S, S)-(&#8722;)-N, N&#8242;-Bis(3, 5-di-terc-butilsalicilideno)-1,
2-ciclohexanodiaminomanganês(III) ((S, S)-Jacobsen) da Aldrich), ancorados em
matriz de Quitosana. A funcionalização dos catalisadores e sua caracterização
morfológica e estrutural dos sistemas (R, R) - Jacobsen/Quit e (S, S) - Jacobsen/Quit
foram feitas através por diferentes técnicas de análise. A caracterização por
Refletância Difusa na região do Ultravioleta-Visível (RD UV-Vis) não permitiu observar
a banda de absorção dos complexos na região de 420 nm. No entanto, a confirmação
do sucesso da síntese foi feita através da caracterização por análise do manganês
através da absorção atômica com forno de grafite, na qual obteve-se o loading dos
materiais (R, R) - Jacobsen/Quit e (S, S) - Jacobsen/Quit (9, 95 x 10-5 mol/g e 3, 90 x
10-5 mol/g, respectivamente e também por espectros de Refletância Total Atenuada
na Região do Infravermelho (ATR-FTIR) e Análises Térmicas (Termogravimetria (TG)
e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), que confirmaram que os materiais
foram sintetizados com sucesso.

sementes oleaginosas apresentam menor potencial de armazenamento, devido a
menor estabilidade química dos lipídeos e assim devem ser armazenadas em
condições bem controladas como baixa temperatura e baixa umidade relativa. A
qualidade fisiológica das sementes armazenadas pode ser testada em laboratório, no
entanto, os testes utilizados são demorados, além de requererem mão-de-obra
especializada e demandam muito espaço para a sua realização. O objetivo deste
trabalho é avaliar a qualidade fisiológica de sementes de mamona submetidas ao
teste de deterioração controlada pela análise da atividade de enzimas antioxidantes
(peroxidase, superóxido dismutase e catalase). Para isso, foi realizado o teste de
deterioração controlada para o qual as sementes tiveram o seu teor de água elevado
para 30% e foram incubadas a 42°C por períodos de tempos de 48, 96 e 144 horas.
Sementes que não sofreram a deterioração controlada constituíram o tratamento
controle. Após a deterioração controlada, foram realizados testes de germinação para
avaliar a geminação e vigor das sementes. Foi realizado o teste de tetrazólio para
avaliar a viabilidade das sementes. Amostras de sementes foram coletadas em todos
os tratamentos para o preparo de extratos de proteínas totais para os ensaios
enzimáticos. A deterioração controlada diminuiu a germinação máxima e o vigor das
sementes quando comparadas com o tratamento controle que não foi submetido à
deterioração controlada. A viabilidade das sementes determinada pelo teste de
tetrazólio diminuiu drasticamente quando as sementes foram submetidas a 144 horas
de deterioração controlada. Na avaliação bioquímica foi possível verificar uma alta
atividade da enzima superóxido dismutase nos tratamentos de 96h e 144h,
diferentemente da catalase que diminui nesses tempos. As avaliações bioquímicas e
moleculares irão possibilitar o melhor conhecimento do processo de deterioração das
sementes além de indicar possíveis marcadores do processo de deterioração e perda
da qualidade. Agradecimentos: PIBIC/UFBA, FAPESB, CNPq, UFBA-PRODOC.

Palavras-chaves: Complexos salen, Jacobsen, quitosana
EFEITO DA DETERIORAÇÃO CONTROLADA NA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE
SEMENTES DE MAMONA
Autor(es): Matheus Ferreira, Marta Bruno Loureiro, Renato D. de Castro, Luzimar
Gonzaga Fernandez, Daniele Takahashi Bernal

Palavras-chaves: mamona, qualidade, deterioração controlada
Resumo: Ricinus communis L. é uma espécie pertencente à família Euphorbiaceae,
nativa de regiões tropicais e bem adaptada às regiões áridas e semiáridas ao redor
do mundo. Por apresentar sementes ricas em óleos, esta espécie passou a compor o
elenco daquelas sugeridas pelo PNPB (Programa Nacional para Produção de
Biodiesel) para serem utilizadas para produção de biodiesel. O vigor de sementes é
uma combinação de características que determinam o potencial de alta performance
após a semeadura. Como consequência, existem inúmeras técnicas para sua
determinação, incluindo aquelas que, direta ou indiretamente, avaliam o estado
metabólico atual das sementes para estabelecer uma relação com a emergência de
plântulas e capacidade de armazenamento. Entre estes, pode-se citar o teste de
condutividade elétrica, tetrazólio e testes que avaliem o crescimento de plântulas. Em
contraste, alguns outros testes são utilizados com o objetivo de identificar a
capacidade das sementes de tolerar estresses, tais como envelhecimento acelerado
e deterioração controlada. O objetivo deste trabalho é avaliar diversos parâmetros
germinativos, bioquímicos e moleculares em sementes de mamona não tratadas e
após serem submetidas à deterioração controlada. Para este estudo foram utilizadas
sementes de mamona do lote MPA 45 (cedido gentilmente pela Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agrícola) com umidade inicial corrigida para 30%. O ensaio de
deterioração controlada foi conduzido em câmaras de germinação ajustadas à
temperatura de 42°C em três diferentes períodos (48, 96 e 144 horas). As sementes
frescas, ou seja, que não foram submetidas ao tratamento foram utilizadas como
controle. A qualidade das sementes foi avaliada pelos testes de germinação em rolo
de papel, à 30oC, no escuro, por 7 dias, de tetrazólio e pela condutividade elétrica.
Os testes foram conduzidos em 4 repetições de 25 sementes cada e as médias
comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. O teste de
envelhecimento acarretou uma queda progressiva da germinação com o aumento do
período de deterioração atingindo valores de 64, 57, 24 e 6%, respectivamente. No
entanto, o teste de tetrazólio demonstrou resultados discrepantes em relação ao teste
de germinação, não ocorrendo o decaimento gradual de viabilidade com o aumento
do tempo da deterioração controlada. Parâmetros fisiológicos como massa seca,
comprimento de radícula e razão massa/comprimento seguiram o padrão de
decaimento ao longo da exposição à deterioração controlada nos períodos de tempo
mais longos, demonstrando que o processo de deterioração controlada provocou a
gradual perda de viabilidade das sementes de mamona. Estudos mais aprofundados
devem ser realizados futuramente visando uma maior compreensão acerca dos
mecanismos de defesa (sistema antioxidante) da mamona, elucidando o
comportamento da espécie quando submetida a deterioração controlada ou ao
envelhecimento natural. Agradecimentos: FAPESB-PIBIC Cotas UFBA, FAPESB,
CNPq, UFBA-PRODOC.

O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA BIOQUÍMICA SOB A PERSPECTIVA
DOS DISCENTES E DOCENTES DOS CURSOS DE SAÚDE DA UFBA
Autor(es): Luciana da Purificação de Jesus, Nairon Jodson Souza Alves, Liz
Rodrigues, Roberto Paulo Correia de Araújo, Maria Thereza Araújo, Isabela Cerqueira
Barreto, Danilo Barral de Arajo, Gabriela Martins, Elisangela de Jesus Campos
Resumo: INTRODUÇÃO: O processo de ensino-aprendizagem dos estudantes é um
fenômeno multifatorial que pode ser influenciado pelo conhecimento pregresso
vivenciado ou estudado no decorrer da vida, pela didática docente e motivação em
sala de aula. Trata-se de um processo próprio que, dependerá do conhecimento
anterior, sobre o qual o discente irá construir um novo conhecimento. A disciplina
Bioquímica é regularmente oferecida aos discentes dos cursos de saúde de
graduação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) durante os primeiros semestres
dos cursos. Percebe-se que a maioria desta população encontra dificuldade para
assimilar os conteúdos ministrados na matéria Bioquímica, o que muitas vezes resulta
em reprovações. Os docentes, por outro lado, possuem expectativas em relação aos
conhecimentos prévios que os alunos deveriam dominar e que são essenciais para a
aprendizagem dos processos bioquímicos. OBJETIVO: Investigar o processo
ensino-aprendizagem da Bioquímica sob a perspectiva dos discentes e docentes dos
cursos de saúde da UFBA. MÉTODO: Tratou-se de um estudo observacional
descritivo realizado por meio da aplicação de um instrumento de pesquisa com
questões objetivas e subjetivas referentes ao processo de ensino-aprendizagem da
Bioquímica para os discentes e docentes. Participaram deste estudo 559 discentes da
área de saúde (335 recém-ingressos e 224 concluintes) e 14 docentes.
RESULTADOS: 91, 3% (n=306) dos discentes recém-ingressos e 86% (n=192) dos
discentes concluintes consideram a Bioquímica uma disciplina fundamental para a
compreensão do processo saúde-doença e fundamental para o seu processo de
aprendizagem, enquanto que 8, 3% (n=28) dos discentes recém-ingressos e 14%
(n=32) dos concluintes consideram a Bioquímica apenas um pré-requisito para outras
disciplinas. Para 64% (n=9) dos docentes, a Bioquímica é uma disciplina relevante
para a prática profissional e clínica dos discentes. CONCLUSÃO: Conclui-se que
discentes e docentes concordam que a Bioquímica é crucial para o desenvolvimento
profissional dos acadêmicos, porém fatores como infra-estrutura dos laboratórios,
acervo de livros, conhecimento prévio e ansiedade dos discentes influenciam no
processo de ensino-aprendizagem da matéria.
Palavras-chaves: Aprendizagem, Ensino, Bioquímica

Palavras-chaves: Germinação, tetrazólio, viabilidade
RELATO DE EXPERIÊNCIA COMO MONITORA VOLUNTÁRIA DA DISCIPLINA
ICSA13 - BIOQUÍMICA NOS SEMESTRES 2015. 1 E 2015. 2

EFEITO DA DETERIORAÇÃO CONTROLADA NA QUALIDADE FISIOLÓGICA E
ATIVIDADE DE ENZIMAS ANTIOXIDANTES EM SEMENTES DE MAMONA

Autor(es): Ana Carolina Valente Santos Cruz de Araujo, Daniele Takahashi Bernal
Autor(es): Bianca Alves, Marta Bruno Loureiro, Luzimar Gonzaga Fernandez, Renato
D. de Castro, Daniele Takahashi Bernal

Resumo: VALENTE, A. C. 1; BERNAL, D. T. 21Graduanda em Biotecnologia, Instituto
de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Bahia, Salvador-Bahia, Brasil.
2Laboratório de Bioquímica, Biotecnologia e Bioprodutos (LBBB/ICS/UFBA),
Departamento de Bioquímica e Biofísica, Instituto de Ciências da Saúde,
Universidade Federal da Bahia, Salvador-Bahia, Brasil. A monitoria é uma modalidade
de ensino e aprendizagem que contribui para a formação integrada do aluno no
âmbito acadêmico. É de extrema relevância para um aluno exercê-la no período da
graduação, devido ao contato direto com o método organizacional das atividades
teórico-práticas desenvolvidas durante a docência. Neste contexto, destaca-se a
importância da monitoria para o curso de Biotecnologia, porque um dos seus

Resumo: A Ricinus communis L., conhecida popularmente como mamona, tem
grande valor industrial. É uma espécie pertencente à família Euphorbiaceae, nativa de
regiões tropicais e bem adaptada às regiões áridas e semiáridas ao redor do mundo.
Seu principal produto é o óleo extraído de suas sementes, que tem inúmeras
aplicações, como na fabricação de cosméticos, lubrificantes e combustíveis. No
entanto, esbarra-se em um sério entrave, as sementes utilizadas para o plantio
apresentam baixa germinabilidade e quando germinam, esta germinação é lenta e
desuniforme, resultando em prejuízos na produção. Isto se deve ao fato de que
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inúmeros vértices é a área da pesquisa na qual, além das demandas intrínsecas,
lecionar é fundamental e requer competência e comprometimento, visto que visa à
propagação do conhecimento científico. A Bioquímica é uma disciplina complexa que
possibilita o entendimento das reações químicas que ocorrem no organismo vivo, a
compreensão das estruturas das biomoléculas, as peculiaridades espaciais de
moléculas com a mesma fórmula molecular e a importância das conformações
moleculares no metabolismo celular. Como experiência, relato que a oportunidade de
ser monitora da disciplina Bioquímica (ICSA13) possibilitou:rever os conteúdos
anteriormente aprendidos;o aprimoramento da escrita por meio da confecção de
apostilas de aula; o desenvolvimento de habilidades técnicas com o manuseio de
materiais; a realização de experimentos que são úteis na área da pesquisa como, por
exemplo: espectrofotometria e titulação; a oportunidade de conhecer novas pessoas e
absorver a qualidade didática de lecionar do professor. Outro aspecto a salientar, é
que os alunos sentem-se mais à vontade para fazer questionamentos ao monitor, que
muitas vezes serve de intermediário entre o professor e os estudantes. Além disso,
encontros extraclasses foram realizados com o objetivo de sanar dúvidas referentes
às aulas teóricas. Com isso, conclui-se que a monitoria contribui para o aspecto
pessoal de ganho intelectualpor meio do auxilio pedagógico dado aos alunos
monitorados, na relação de troca de conhecimentos entre monitor e monitorados, e
principalmente, na relação entre aluno monitor e professor orientador.

algas, os estudos desenvolvidos no Brasil para este grupo ainda são incipientes. Com
base nessas informações, o objetivo do presente estudo foi identificar as algas
coralináceas incrustantes ao longo do litoral da Bahia, a partir de uma abordagem
molecular com a utilização de marcadores nucleares, plastidiais e mitocondriais. As
coletas foram realizadas entre os anos de 2011 e 2015, as amostragens ocorreram no
mediolitoral, durante marés baixa de sizígia e no infralitoral (9 - 26m de profundidade)
através de mergulho SCUBA e draga Petersen. Após a coleta e o procedimento de
triagem (separação dos exemplares para a conservação, análise molecular e para
análise morfoanatômica), cada exemplar foi identificado com informações gerais
sobre a coleta e dados específicos (cor, textura e tipo de substrato). Para o estudo
molecular o material foi preservado em sílica gel e macerado em nitrogênio líquido
para extração do seu DNA total, que foi amplificado através da técnica de PCR,
utilizando os marcadores 18S (nuclear), psbA (plastidial) e cox1 (mitocondrial), cujos
produtos foram analisados por eletroforese e sequenciados com os mesmos primers
da PCR. As sequências obtidas foram alinhadas e comparadas com outras obtidas do
Genbank. As relações entre as espécies foram avaliadas por dois métodos:
NeighborJoing e Máxima Verossimilhança. Foram analisados 110 exemplares
correspondentes à 10 táxons. Destes um pertencente à família Sporolithaceae
(Sporolithon episporum), quatro à família Hapalidiaceae (Mesophyllum sp2,
Mesophyllum sp2, Phymatolithon sp1, Phymatolithon sp2) e cinco à família
Corallinaceae (Hydrolithon samoënse, Hydrolithon sp., Neogoniolithon cf.
rhizophorae, Lithophyllum sp1, Lithophyllum sp2 e Pneophyllum sp.).

Palavras-chaves: monitoria, Bioquímica, Biotecnologia

Palavras-chaves: ALGAS CALCÁRIAS, DIVERSIDADE
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BOTÂNICA
A FAMÍLIA MALVACEAE NA SERRA GERAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA, BAHIA,
BRASIL.

ANÁLISE ANATÔMICA DA LÂMINA FOLIAR E DE RESÍDUOS DA FIBRA DA
FOLHA DE SYAGRUS CORONATA (MART.) BECC. (ARECACEAE) PARA
INDICAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL NA CAATINGA

Autor(es): Adson Santana de Jesus, Nádia Roque
Autor(es): Ilona Viana Noguerol Fernandez, Kelly Regina Leite, Lazaro Benedito
Silva, Solange Gonçalves da Silva

Resumo: Malvaceae possui distribuição cosmopolita, abrangendo 243 gêneros e ca.
4300 espécies, sendo 50% destas nativas dos Neotrópicos. As espécies da família
são caracterizadas pela presença de folhas com tricomas estrelados, margens
inteiras a serreadas, com dentes malvóides, flores associadas a brácteas conspícuas
que formam um epicálice e estames com filetes parcial ou totalmente concrescidos
em um tubo estaminal. A Serra Geral de Licínio de Almeida (SGLA) está localizada
em um trecho central da Cadeia do Espinhaço e ocupa uma faixa longa e estreita a
oeste do município de Licínio de Almeida, região sudoeste da Bahia, apresentando
uma área de 24. 000 ha e altitudes que variam de 700 a 1230 metros. A área
apresenta carência de estudos taxonômicos e florísticos e vem sofrendo com o
manejo inadequado dos seus recursos naturais, sendo este fator uma ameaça à
preservação do ecossistema local. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é
reconhecer, coletar e identificar as espécies da família Malvaceae na Serra Geral de
Licínio de Almeida, Bahia. Viagens de coleta têm sido realizadas na área desde 2011.
As identificações dos espécimes foram realizadas com auxílio de bibliografia
especializada e consulta ao acervo dos herbários Alexandre Leal Costa (ALCB),
RADAMBRASIL (HRB) e o da Universidade Estadual de Feira de Santana (HUEFS).
Foram identificados 15 gêneros distribuídos em 28 espécies. O gênero mais
representativo foi Sida (5 spp.), seguido por Helicteres, Luehea (3 spp. cada), Ayenia,
Sidastrum, Waltheria, Pavonia, Pseudobombax (2 spp. cada), Abutilon, Ceiba, Gaya,
Guazuma, Herissantia, Urena e Wissadula (1 sp. cada). Dentre as espécies, Ayenia
blanchetiana K. Schum., Pavonia viscosa A. St. -Hil. Pseudobombax campestre (Mart.
& Zucc.) A. Robyns e Waltheria cinerescens A. St. -Hil. destacam-se por ocorrer
apenas nos estados da Bahia e Minas Gerais, sendo Pseudobombax campestre
endêmica da Cadeia do Espinhaço e Pavonia viscosa uma nova ocorrência para a
Bahia. Dez espécies são endêmicas do Brasil, sendo que Pseudobombax
simplicifolium A. Robyns. é restrita ao estado da Bahia. Os resultados apresentados
evidenciam a diversidade da família na área de estudo e, em conjunto com os
resultados de outros estudos taxonômicos de famílias botânicas na região, auxiliam
na promoção de ações que tenham como finalidade a preservação dos ecossistemas
locais.

Resumo: Arecaceae representa um dos grupos de plantas de grande relevância
paisagística, ecológica e econômica, e estudos sobre este grupo contribuem e
indicam seu melhor uso e exploração. Syagrus coronata é uma das muitas espécies
da família com ampla distribuição em áreas de caatinga, serve de alimento para
animais, além de ser fonte de renda e alimento para diversas famílias que habitam a
região semiárida. Devido a sua grande utilidade como matéria prima, este trabalho
teve como objetivo analisar estruturalmente a folha de S. coronata e seus resíduos a
fim de evidenciar o potencial econômico da espécie. As amostras foliares foram
coletadas no povoado de Coxo de Dentro (Jacobina, BA) e Caldeirão Grande, parte
foi herborizada e depositada no Herbário ALCB e parte utilizada para análise
anatômica sendo seccionados segmentos foliares do ápice, meio e base da lâmina
foliar. Amostras em visão paradérmica foram obtidas por dissociação química através
do método de Franklin e cortes transversais feitos à mão livre utilizando-se lâminas
de barbear, cujas sessões foram clarificadas em hipoclorito de sódio 50%, coradas,
respectivamente, com safranina 1% e azul de astra/safranina alcóolica (9:1). Em
seguida foram montadas lâminas histológicas com glicerina a 50%. Para observação
isolada das fibras da folha fez-se macerado a partir da dissociação dos tecidos com
peróxido de hidrogênio e ácido acético. Este foi corado em safranina alcóolica 1%,
sendo mensurados comprimento, espessura da parede, diâmetro do lume e o
diâmetro total das fibras, a fim de avaliar os dados obtidos pela fração parede (2 x
espessura da parede celular / diâmetro total x 100) e índice de Runkel (2 x espessura
da parede celular / diâmetro do lúmen). Todo material foi fotomicrografado sob
microscopia de luz. A partir da análise dos cortes paradérmicos dos segmentos
foliares, verificou-se que a epiderme adaxial apresentava células alongadas no
sentido diagonal ao crescimento do segmento foliar, e a epiderme abaxial com células
organizadas no sentido longitudinal; em visão transversal notou-se cutícula espessa,
parênquima aquífero mais desenvolvido na região da nervura principal, mesofilo
dorsiventral e fibras dispostas em cordões ou em feixes isolados, além daquelas
associadas aos tecidos vasculares. O índice de Runkel obtido (média = 4, 37) indica
que as fibras da folha não são boas para a produção de papel. Em contrapartida o
índice de fração parede (média = 72, 05%) evidencia que as fibras apresentam uma
parede celular espessa, o que confere à folha um bom potencial para combustão,
além de justificar a grande utilização do órgão como matéria prima para confecção de
diversos
produtos
artesanais
e
manufaturados.
Financiamento:
CNPq/RENORBIO/REDE PINDORAMA/Processo 405811/2013-6

Palavras-chaves: Inventário Florístico, Malvales, Cadeia do Espinhaço
ANÁLISE MOLECULAR DE ESPÉCIES
INCRUSTANTES DO LITORAL DA BAHIA

DE

ALGAS

CORALINÁCEAS

Autor(es): Tiana da Silva de Jesus, Iara Oliveira Costa, José Marcos de Castro
Nunes

Palavras-chaves: Arecaceae, Syagrus, Anatomia

Resumo: As algas coralináceas incrustantes (Corallinophycideae, Rhodophyta),
também conhecidas como algas coralíneas ou calcárias têm a capacidade de
precipitarem e depositar carbonato de cálcio (CaCO3) em sua estrutura interna, o que
confere rigidez ao talo dessas algas. Estas, são amplamente distribuídas e
encontram-se desde zonas tropicais até regiões polares, ocorrendo desde a zona das
marés até regiões profundas e apresentam extrema importância ecológica e
econômica. Seu desenvolvimento ocorre de dois diferentes modos: aderidas a um
substrato contínuo (base dos recifes de corais) ou desprendidas do substrato
(nódulos calcários de vida livre - rodolitos). Quanto aos estudos taxonômicos, em sua
maioria estão baseados na morfologia e anatomia dessas algas, entretanto, a biologia
molecular tem sido incorporada como auxílio para a caracterização das mesmas a
partir de marcadores moleculares de regiões específicas e para confirmação quanto a
posição delas em árvores filogenéticas. Entretanto, apesar da importância dessas

ECOLOGIA FUNCIONAL DE OCTOBLEPHARUM ALBIDUM HEDW.
(CALMPERACEAE, BRYOPHYTA) EM DIFERENTES HABITATS: PLASTICIDADE
FENOTÍPICA E SELEÇÃO DE CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS
Autor(es): Janaína da Purifiação Santos Batista, Adaíses Simone Maciel Silva,
Mercia Patricia Pereira
Resumo: O musgo Octoblepharum albidum Hedw. pertence à família Calymperaceae
e tem, geralmente, com hábito epífito. Amplamente distribuído em diversos
ecossistemas, ocorre em todos os estados brasileiros. Reproduz-se sexuadamente,
por meio de esporos, e assexuadamente, através de gemas, filídios regenerantes ou
protonema, sendo este bastante tolerante à dessecação, o que possibilita o seu
estabelecimento em ambientes xerofíticos. Além disso, essa espécie é de fácil
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reconhecimento em campo. O conjunto dessas características faz com que O.
albidum seja uma excelente espécie modelo para estudos de plasticidade fenotípica e
reprodutiva. É objetivo desse trabalho aferir padrões de tipos funcionais morfológicos
e de história de vida desta planta nos ecossistemas de caatinga, Floresta Ombrófila e
restinga, além de comparar atributos de biologia reprodutiva e plasticidade fenotípica
ao longo dos habitats analisados e, por fim, relacionar os atributos de biologia
reprodutiva e de plasticidade fenotípica com as variáveis ambientais das localidades
estudadas. As áreas de estudo abrangem diferentes localidades (distantes ao menos
1 km) de diferentes ecossistemas: caatinga (Cachoeira do Funil, Cachoeira do
Tiburtino, Garganta do Diabo, Igatu e Mata Capão do Pinho), Floresta Ombrófila
(Ombrófila: Igrapiúna, Reserva Biológica de Una e RPPN Serra Bonita e Serra da
Jibóia) e restinga (, Guarajuba, Massarandupió, Mata de São João e Parque
Metropolitano de Salvador). Com base em consulta à plataforma online de Herbários
disponível no SpeciesLink, foram eleitas essas localidades totalizando n =14. Foram
analisadas ao microscópio 20 plantas aleatórias de cada amostra e analisadas a
presença/ ausência de esporófito. A partir das mesmas plantas analisadas para
determinação das características anteriormente citadas, foram avaliados: tamanho do
gametófito, comprimento de 30 filídios de plantas distintas e comprimento da seta que
suporta cada esporófito estudado. Foram analisados, 1400 gametófitos, 420 filídios e
416 setas de O. albidum, provenientes de 70 amostras. Na caatinga, foram
encontrados gametófitos variando de 2 mm a 20 mm. O tamanho dos filídios variou
de 1, 90 mm a 8, 6 mm e a seta variou de 1mm a 4mm. O tamanho do gametófito em
Floreta Ombrófila variou de 1 mm a 25 mm, enquanto o comprimento dos filídios
oscilou de 2 mm a 7, 8 mm e a seta variou de 1mm a 6mm. O tamanho dos
gametófitos em restinga variou de 1mm a 23mm, o tamanho do filídio variou em 2, 3
mm e 6, 1 mm, á a seta variou de 1mm a 4mm. Assim, o tamanho médio do
gametófito foi maior em restinga, seguido por caatinga e Floresta Ombrófila. Com
relação ao comprimento do filídio e da seta, a Floresta Ombrófila apresentou as
maiores médias seguidas por caatinga e restinga. Esse resultado pode ser um
indicativo de que no ecossistema de Floresta Ombrófila o esforço para dispersão é
maior do que para manutenção da planta. Diferente do esperado observou-se
elevada oscilação dos parâmetros analisados dentro de cada ecossistema, o que
indica que a resposta morfológica deste musgo pode estar mais relacionada ao
microclima do que às características macroclimáticas. Por outro lado, com a
finalização das coletas e das análises dos dados comparações mais precisas entre os
ecossistemas serão possíveis

ANÁLISE DA LÂMINA FOLIAR E DE RESÍDUOS DA FIBRA DA FOLHA PARA
INDICAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL DE ATTALEA PINDOBASSU BONDAR
(ARECACEAE)
Autor(es): Isadora Almeida Melo Santos, Sara Araújo, Kelly Regina Leite, Lazaro
Benedito Silva
Resumo: A espécie Attalea pindobassu Bondar (Arecaceae), endêmica da Bahia, é
conhecida popularmente como babaçu ou pindobassu e é encontrada em ambiente
característico da Caatinga. O extrativismo local tem sido intenso devido ao alto valor
comercial que proporciona, uma vez que folhas e frutos são bastante utilizados pela
população local na alimentação, fabricação de produtos artesanais, utilitários (como
exemplo vassoura e cobertura de casas) e cosméticos (como sabonete e detergente),
e também na geração de energia na forma de carvão vegetal e biomassa de
combustível vegetal. Devido ao alto aproveitamento das estruturas vegetativas e
reprodutivas dessa palmeira é necessário avaliar a estrutura e o potencial econômico
da mesma, para assim indicar um uso de maneira sustentável e ajudar na
preservação da espécie. O objetivo desse trabalho foi analisar anatomicamente a
folha e os resíduos da fibra de A. pindobassu, a fim de avaliar a sua capacidade de
uso. As amostras foram retiradas da localidade de Cocho de Dentro, pertencente ao
município de Jacobina, Bahia, nos períodos de Setembro/2015, Março e Maio/2016. A
caracterização anatômica foliar foi feita a partir da análise de segmentos foliares do
ápice, meio e base, através de cortes transversais seccionados à mão livre com
auxílio de lâmina de barbear, corados com azul de astra e safranina (9:1); foi ainda
utilizada a técnica de maceração nos resíduos da folha para visualização de
elementos esclerenquimáticos, sendo mensurados comprimento, espessura da
parede, diâmetro do lúmen e o diâmetro total das fibras, a fim de avaliar os dados
obtidos pelos coeficiente de flexibilidade (CF), fração da parede (FP), índice de
enfeltramento (IE) e índice de Runkel (IR). Verificou-se que a folha era anfiestomática
e com presença de tricomas em ambas as faces, estômatos eram tetracíticos, com
epiderme unisseriada revestida por cutícula; mesofilo é dorsiventral, em que o
parênquima paliçádico está localizado na face adaxial e o lacunoso na abaxial, e
apresenta cordões de fibra intercalados com a hipoderme; além da presença de
parênquima aquífero na face abaxial da nervura central; os feixes vasculares são do
tipo colateral e estão distribuídos por todo tecido fundamental. Alguns desses
caracteres anatômicos, como a grande quantidade de fibras, de parênquima aquífero
e maior presença de estômatos na face adaxial, evidenciam a estratégia dessa
espécie para sobreviver ao ambiente seco de Caatinga. Apesar das fibras da folha
não terem indicado uso para fabricação de papel (CF e EP baixos, IR e FP altos), a
alta quantidade de lignina e celulose indica boa qualidade para geração de energia,
pela maior quantidade de biomassa disponível e alto valor calorífero. A partir desses
resultados comprovou-se agrande diversificação de usos da A. pindobassu e
evidencia-se a importância da preservação, por causa do endemismo e do seu
relevante papel na economia local. (Financiamento: CNPq/RENORBIO/REDE
PINDORAMA/Processo 405811/2013-6)

Palavras-chaves: Musgo, Ecossistema, Tipo Funcionais
LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DE TRECHOS DE MATA CILIAR NO MUNICÍPIO
DE SANTA TERESINHA-BA
Autor(es): Marcelo Pita Casaes, Maria Lenise Guedes, Adriana Oliveira Medeiros,
Fernanda Araujo
Resumo: A vegetação ribeirinha é reconhecida por ocorre nas porções de terreno
próximo a rios, córregos, lagos ou represas, como também, nas superfícies de
inundação. Essa vegetação é de crucial importância não só ambiental e ecológica,
por também garante a permanência da quantidade e qualidade da água que atende
as necessidades humanas. O tema Mata Ciliar é de crucial importância diante da
atual preocupação em conservar os ecossistemas aquáticos. Esta formação recebe
proteção legal do Código Florestal e da nova Constituição Federal através de
instrumentos públicos e privados já existentes para sua defesa; pois é considerada
área de proteção permanente. Portanto o objetivo deste trabalho é estudar a
composição florística de um trecho da Mata Ciliar do Rio Paraguaçu, visando ampliar
o conhecimento sobre essas formações no domínio fitogeográfico Caatinga, e
subsidiar outros trabalhos a serem realizados na área; pois até o presente momento
nenhum trabalho tinha sido feito nas margens deste rio no município de Santa
Terezinha-BA. O método utilizado para o levantamento florístico foi o de
caminhamento por todo o trecho de mata ciliar e área adjacente do rio Paraguaçu.
Foram realizadas excursões a campo, entre os meses de Setembro de 2015 a Maio
de 2016, e todos os indivíduos que se encontravam em estado fértil foram coletados
com uma tesoura de alta poda e tomados os seguintes dados: altura, cor, látex, resina
e aroma. Todo material botânico coletado foi prensado, desidratado e posteriormente
identificado através de literatura especializada, comparação com outras já existentes
no acervo do Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB), Universidade Federal da Bahia
(UFBA); consulta a especialistas e às coleções de plantas cadastradas no
speciesLink. O sistema de Classificação utilizado para as plantas vasculares com
sementes baseou-se no APGIII (2009), e para as plantas vasculares sem sementes a
classificação proposta por Smith et al. 2006. As nomeações dos autores das espécies
seguiram a recomendação de Brummit e Powell (1992). O levantamento registrou 66
espécies, 52 gêneros e 31 famílias. Estas espécies estão distribuídas nas seguintes
formas de vida: 12espécies arbóreas, 14 arbustivas, 6 subarbustivas, 27 herbáceas, 6
trepadeiras e uma hemiparasita. Na área em estudo todas as espécies encontradas
eram nativas, sendo que 14 são endêmica para o Brasil e as espécies Tacinga
inamoena (K. Schum.) N. P. Taylor, Tacinga palmadora(Britton & Rose) N. P. Taylor &
Stuppy, Poincianella pyramidalis (Tul.) L. P. Queiroz, e Ziziphus cotonifolia Reissek.
são exclusivas para a Caatinga. A espécie Abarema filamentosa (Benth.)Pittier, está
sendo citada pela 1ª vez para mata ciliar do Domínio Caatinga. A área encontra-se em
bom estado, apesar de já ter sofrido corte seletivo; pela sua importância faz-se
necessário monitoramento das espécies ai existentes.

Palavras-chaves: Anatomia foliar, fibra, Attalea pindobassu
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DE
MIMOSA ARENOSA
Autor(es): Kodjovi Ayena, Sheila Vitória Resende
Resumo: As sementes quando conservadas adequadamente podem manter a
germinabilidade, após longos períodos, mantendo sua qualidade física, fisiológica e
sanitária, para posterior semeadura e obtenção de plantas sadias após a germinação.
Fatores como a umidade, a temperatura e o tipo de embalagem podem influenciar na
manutenção da longevidade das sementes durante o armazenamento. Mimosa
arenosa, também conhecida como jurema branca, pertence à família Leguminosae, e
possui potencial para uso energético e forrageiro. O objetivo deste trabalho foi avaliar
a melhor condição para o armazenamento de sementes de M. arenosa durante 120,
180, 240 e 300 dias. Os frutos e as sementes de M. arenosa foram coletados em
junho de 2015 em Santa Terezinha-Bahia, acondicionados em sacos de papel. Após o
beneficiamento as sementes foram acondicionadas em frascos de vidro (FV) e
garrafas PET (PET) e mantidas em geladeira (G), ambiente de laboratório (AL) e casa
de vegetação (CV). A cada período avaliado foi realizado testes de germinação e o
teor de umidade. Para os testes de germinação as sementes recém-coletadas
(controle) e armazenadas foram escarificadas com bisturi na região oposta ao hilo e
em seguida, desinfestadas em NaOCl a 2, 5% por 5 minutos e lavadas em água
destilada por três vezes. Posteriormente, estas foram semeadas em substrato
constituído de duas camadas de papel germitest em placas de Petri e umedecidas
com 7 mL de água destilada. As sementes foram mantidas em câmaras de
germinação a temperatura constante de 30ºC sob fotoperíodo de 16h/luz. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado em arranjo fatorial 3X2X3
(período de armazenamento X ambiente X recipiente), com quatro repetições de 25
sementes. A avaliação ocorreu diariamente durante 21 dias após a semeadura e foi
considerada germinada, a semente que emitiu a radícula de no mínimo 2mm. Os
parâmetros avaliados foram germinabilidade (%G), Índice de Velocidade de
Germinação (IVG) e Tempo Médio de Germinação (TM). Para avaliação do teor de
umidade (TU) quatro repetições de 25 sementes de cada tratamento foram pesadas
em balança de precisão para a obtenção do peso fresco (PF) e posteriormente
submetidas à temperatura de 107 ºC por 24 horas em estufa com ventilação forçada
para obtenção do peso seco (PS). Houve interação significativa entre ambiente,
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embalagem e tempo para a %G, IVG e TM. Os valores para a geminabilidade nas
condições de G/FV (94 a 99%), G/PET (93 a 97%), AL/FV (90 a 99%), com exceção
de 180 dias (78%), AL/PET (95 a 99%) foram similares em relação ao controle (93%)
para germinabilidade, enquanto que para CV/FV e CV/PET foi observada uma
redução dos valores a partir dos 180 dias, alcançando 56% e 37%, respectivamente,
aos 300 dias. Em geral, houve um aumento nos valores para IVG em relação ao
controle (8, 89), nas diferentes condições, com exceção da CV/FV (4, 97) e CV/PET
(2, 85) em que houve uma redução significativa aos 300 dias. Para o TM, foi
observado um aumento dos valores em relação ao controle (1, 84), principalmente em
casa de vegetação, com os maiores valores observados aos 300 dias, CV/FV (3, 21)
e CV/PET (3, 60). Em relação ao teor de umidade houve interação significativa
apenas para ambiente e tempo. de forma geral, foi observada uma redução dos
valores para TU, quando comparado ao controle (8, 08), com valores que variaram de
6, 73 e 7, 76, com exceção do AL aos 120 (9, 15) e 180 (8, 29) dias e G (9, 12) aos
300 dias. Diante do exposto, AL/FV e AL/PET são as condições mais adequadas para
o armazenamento M. arenosa no período avaliado, uma vez que essas condições
possibilitaram uma alta germinabilidade das sementes e baixos valores para o teor de
umidade. Apoio PET0039/2012.

ambientais ao longo da distribuição geográfica total dessa espécie, levando em
consideração os cenários climáticos presentes (de nicho) e pretéritos. Para tanto foi
realizada uma avaliação morfológica que consistiu na medição de caracteres
morfológicos. Os mesmos foram então submetidos à uma Analises de Componentes
Principais (PCA), com o objetivo de serem detectados possíveis grupos morfológicos.
Concomitantemente foi realizada uma avaliação geográfica para a detecção das
áreas potenciais de ocorrência da espécie, além das condições climáticas e edáficas
prioritárias para a sua ocorrência. Foram para isso utilizadas 19 variáveis
bioclimáticas, analisadas também através de uma PCA, sendo que a analise dos
possíveis grupos presentes na amostra foi efetuada pelo gráfico de dispersão dos
componentes principais (PCs) e por uma análise de agrupamento através do método
UPGMA. Os resultados obtidos pela análise morfológica, não mostraram separação
precisa entre os morfotipos assumidos a priori (caulescentes e acaulescentes), o que
reforça que os mesmos não são significativos para a coesão dessa unidade
taxonômica. Em contrapartida, os dados de modelagem de clima evidenciaram,
mesmo que de maneira inconspícua, a existência de pequenos grupos, que não
correspondem aos morfotipos acaulescentes/caulescentes, tão pouco correspondem
à distribuição geográfica dessa espécie. Esse resultado, no entanto, pode ser um
indicativo da existência de uma diversidade críptica associada à esse grupo, os quais
podem estar associados à padrões genéticos, ou ainda, à condições microclimáticas.
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MIMOSA ARENOSA (WILLD.)
POIR. SOB CONDIÇÕES DE DÉFICIT HÍDRICO
ESTUDO TAXONÔMICO POLIFÁSICO DE CIANOBACTÉRIAS MARINHAS
BENTÔNICAS FILAMENTOSAS DO LITORAL DA BAHIA, BRASIL

Autor(es): Heitor Toledo, Brenda Carneiro Alves, Vagner Maximino Leite, Sheila
Vitória Resende

Autor(es): Aaron Matheus Santos da Silva, José Marcos de Castro Nunes, Taiara
Aguiar Caires

Resumo: A espécie Mimosa arenosa, pertence à subfamília Mimosoideae que possui
umaampla distribuição na Caatinga. Este bioma tem como característica a
predominânciade um clima semiárido e escassez de chuva constante, promovendo a
ocorrência demuitos períodos de seca. Em consequência desse clima extremo, essas
plantas sãoexpostas a longos períodos de déficit hídrico. Partindo do princípio de que
esse fatorlimita a produção vegetal, seja para a produção de alimento ou de forragem,
o objetivodo trabalho foi avaliar o desenvolvimento inicial de plantas de M. arenosa
sobcondições de déficit hídrico. Os frutos e as sementes de M. arenosa foram
coletadosno município de Santa Terezinha BA e, após beneficiamento, as sementes
foramsemeadas em vasos de 3L contendo substrato composto de terra vegetal
(MCR®) eareia (1:1), e mantidas em casa de vegetação a temperatura média de 31°
C, sendoregadas a cada 2 dias com 200mL de água (100% da capacidade de
campo-CC). Aos75 dias, as plantas foram submetidas a quatro tratamentos de
restrição hídrica: 100%CC (controle), 75% CC (estresse leve), 50% CC (estresse
moderado) e 25% CC(estresse severo). As avaliações do comprimento da parte
aérea (cm), diâmetro docolo (cm) e número de folhas ocorreram a cada 15 dias. Após
300 dias foi avaliadotambém o peso da matéria seca (g) da parte aérea e do sistema
radicular. Aos 300dias foi observada 100% de sobrevivência das plantas em todos os
tratamentosavaliados. A análise de crescimento demonstrou que as plantas mais
afetadas foramaquelas submetidas ao tratamento de 25% CC e que os maiores
valores decomprimento da parte aérea, diâmetro do colo e matéria seca foram
observados nostratamentos de 75% e 100% CC. Observou-se que o acúmulo de
matéria seca foimaior no sistema radicular quando as plantas foram submetidas a
25%CC. Aos 46 diasapós o início do déficit foi observado uma redução no número de
folhas em todos ostratamentos, o que pode estar relacionado ao fato de M. arenosa
ser decídua. Após 15dias houve o rebrotamento das folhas em todos os tratamentos,
porém em menorintensidade nas plantas submetidas a 25% CC. Conclui-se que a
espécie M. arenosaaos 300 dias apresenta resistência ao déficit hídrico. Apoio:
PET0039/2012

Resumo: Cianobactérias são organismos procarióticos fotossintetizantes, possuindo
ampla distribuição em diversos ambientes, especialmente nos ambientes aquáticos.
Este grupo pode apresentar um alto grau de variação morfológica entre populações
de uma mesma espécie, o que dificulta a delimitação de características específicas
do grupo. Os estudos polifásicos que integram dados de sequência do 16S rRNA,
ultraestrutura, morfologia, bioquímica e ecofisiologia das cianobactérias filamentosas
marinhas são recentes em todo o mundo, estando ainda em fase inicial no Brasil,
onde este grupo ainda apresenta diversidade subestimada. Desta forma, este
trabalho teve por objetivo analisar, de forma polifásica, a diversidade das
cianobactérias filamentosas ocorrentes nos ambientes costeiros do Brasil, ampliando
a área de estudo inicialmente proposta para o litoral baiano. Foram coletadas
amostras no litoral de diferentes estados brasileiros, as quais foram analisadas,
isoladas e cultivadas para subsidiar os estudos moleculares e ultraestruturais. Foram
analisadas 34 cepas, destacando-se os gêneros Lyngbya, Oscillatoria, Microcoleus,
Blennothrix e Phormidium, além de cepas pertencentes às famílias
Pseudanabaenaceae e Oscillatoriaceae, as quais não foi possível identificar em nível
genérico. Muitas cepas apresentaram sobreposição de caracteres morfométricos e
morfológicos, dificultando a delimitação específica dos táxons. Todas as cepas
apresentaram amplificação para o 16S rRNA e foram obtidos clones positivos para
duas cepas, os quais serão futuramente sequenciados. Treze cepas foram analisadas
em microscopia eletrônica de varredura e transmissão, evidenciando características
diferenciadas entre táxons morfologicamente similares, como a disposição dos
tilacoides. Para as toxinas, foram analisadas 24 cepas, dentre as quais 10
apresentaram amplificação para o gene sxt, sendo 5 para a sxtA e cinco para sxt1, e
um para o gene OCT envolvidos na biossíntese da saxitoxina. Dez cepas
apresentaram resultado positivo para pelo menos um dos genes envolvidos na
biossíntese da microcistina, sendo que todas apresentaram amplificação para o gene
mcyE. Para a cilindrospermopsina, apenas uma cepa apresentou amplificação para o
gene Cynsulf. Foram montados três experimentos com oito cepas para obtenção de
biomassa para estudos complementares futuros, apresentando resultados positivos
para sete das cepas testadas. Observou-se que duas cepas não apresentaram
estímulo de crescimento com a aeração e iluminação constante, apresentando
particularidades quanto a estas duas variáveis. Houve contaminação de algumas
cepas uniespecíficas por outras cianobactérias. Estas contaminantes também foram
isoladas e cultivadas (32 cepas), a fim de serem devidamente identificadas
morfologica e molecularmente. A realização de estudos mais aprofundados
englobando caracteres morfológicos, ecológicos, ultraestruturais e moleculares é
essencial para a delimitação específica mais acurada das cianobactérias marinhas
filamentosas. Além disso, o ambiente marinho pode ainda ser considerado uma
importante fonte para a descoberta de novas espécies para a ciência.
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AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA COMO SUBSÍDIO À GENÉTICA E À SISTEMATICA
DE ATTALEA FUNIFERA MART.
Autor(es): Joelson Nunes dos Santos Junior, Alessandra Selbach Schnadelbach,
Rilquer Mascarenhas, Maria Luiza Silveira de Carvalho
Resumo: Attalea funifera, mais conhecida como “piaçava” ou “piaçava da Bahia”, é
uma espécie endêmica desse estado pertencente à família botânica das palmeiras
(Arecaceae), que por sua vez, compreende cerca de 2700 espécies e 240 gêneros.
de maneira análoga ao que ocorre em outros representantes dessa família, A. funifera
apresenta significativa variação morfológica relacionada à altura do estipe (caule), o
que, segundo alguns autores, pode estar relacionado às condições edáficas a que as
plantas estão submetidas. Essa característica marcante outrora serviu de subsídio
para a descrição de A. accaulis, diferente de A. funifera pela ausência do estipe
conspícuo. Essas duas espécies foram, no entanto, mais tarde consideradas como
sinonímias tendo em vista a pouca significância dessa característica para a
taxonomia do gênero e por esse motivo, são hoje encontradas para essa espécies,
essas duas formas (morfotipos), que se associam à regiões geográficamente
distintas, sendo que no sul da Bahia são encontrados os indivíduos com o estipe
desenvolvido, enquanto que no norte desse estado, em Sergipe e em Alagoas ocorre
a forma acaulescente. Levando em consideração que esse padrão pode significar
uma resposta adaptativa ao meio, ou ainda, a representar entidades taxonômicas
distintas, este trabalho buscou correlacionar os aspectos morfológicos e os fatores
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FLORA DA BAHIA: MELASTOMATACEAE DE VITÓRIA DA CONQUISTA E A
COLEÇÃO CIENTÍFICA DO HERBÁRIO DO IMS/CAT/UFBA
Autor(es): Maíra Santos Gonçalves, Andrea Karla Almeida Santos
Resumo: A família Melastomataceae compreende cerca de 4500 espécies
distribuídas em 150 gêneros, constitui-se uma das maiores famílias de Angiospermas,
estando em sexto lugar no Brasil, onde são praticamente encontradas em todas as
vegetações. Com o propósito de contribuir com o conhecimento da biodiversidade da
flora da Bahia, mais especificamente na região do sudoeste, o presente estudo teve
como objetivo realizar o levantamento florístico das Melastomataceae em Vitória da
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Conquista, município da mesorregião Centro Sul Baiana. Este município é
caracterizado por possuir um clima semiárido e em algumas regiões, subúmido,
úmido a seco. A vegetação predominante é de caatinga arbórea e floresta estacional
decidual, mais especificamente resultado de áreas de transição entre mata de cipó,
mata atlântica, cerrado e caatinga, no município há duas unidades de conservação
municipal a Serra do Periperi e a Reserva do Poço Escuro. Apesar dos estudos com
as Melastomataceae da Bahia terem aumentado nos últimos anos, ainda não há
estudos voltados especificamente para a região de Vitória da Conquista. Neste estudo
foram identificadas 15 espécies da família, distribuídas em três gêneros, sendo que
Miconia é o mais representativo com 11 espécies, seguido por Tibouchina e Mouriri
com duas espécies cada. No trabalho foram fornecidas chave para identificação,
descrições, dados de distribuição geográfica e comentários das espécies. Além do
estudo taxonômico com as Melastomataceae de Vitória da Conquista, foram
desenvolvidas atividades com a coleção geral do Herbário Mongoyós, aqui no
IMS/CAT. Estas atividades incluíram o treinamento em identificação de diversas
famílias de angiospermas, treinamento com software para gerenciamento das
coleções, atividades de coleta e processamento de espécimes botânicos para
inclusão no Herbário. Estas atividades em conjunto ajudaram a viabilizar o registro
oficial do Herbário Mongoyós que já conta atualmente com um acervo com cerca de
2000 espécimes, um banco de dados de cerca de 1400 amostras cadastradas, em
torno de 1200 exsicatas montadas.

lóbulos e inserção íncuba dos filídios. Foram analisadas 500 amostras provenientes
de coletas recentes realizadas na Serra da Jiboia, bem como oriundos das coleções
dos seguintes herbários: ALCB (438), RB (20), HUEFS (17), CESJ (16), HUEG
(quatro), INPA (quatro) e UB (uma), além de 15 exsicatas doadas por Dr. Afonso
Schäefer-Verwimp do seu herbário particular. Foram reconhecidas dez espécies:
Radula angulata Steph., Radula cubensis Yamada, Radula fendleri Gottsche ex.
Steph., Radula kegelii Gottsche ex. Steph., Radula mammosa Spruce, Radula
mexicana Lindenb. & Gottsche, Radula recubans Taylor, Radula sinuata Gottsche ex.
Steph., Radula subinflata Lindenb. & Gottsche e Radula tenera Mitt. ex. Steph. Dentre
as Serras estudadas, a Serra da Jiboia apresentou maior número de amostras
identificadas (111), seguida pela Serra do Barbado (47), Parque Estadual das Sete
Passagens (oito) e Serra Bonita (duas). Nenhuma espécie foi compartilhada entre as
quatro serras estudadas. Duas espécies ocorreram exclusivamente na Serra do
Barbado (Radula fendleri e Radula sinuata), e uma foi exclusiva da Serra da Jiboia
(Radula mammosa). Os espécimes foram encontrados crescendo sobre troncos de
árvores vivas, troncos ou ramos mortos, folhas vivas e sobre rochas. Foi observado
que a maioria dos espécimes cresceu sobre tronco vivo, com exceção de R.
mammosa que cresceu apenas sobre folhas vivas. Duas espécies que não haviam
sido referidas para as regiões serranas, R. angulata e R. subinflata, são novas
referências para o Estado da Bahia. Os resultados obtidos comprovam a riqueza do
gênero também em ambientes de altitudes mais elevadas, mas que possuem
condições microclimáticas específicas para o seu estabelecimento e manutenção.
Além disso, houve a ampliação e a atualização do acervo de briófitas do Herbário
ALCB e a ampliação da distribuição geográfica das espécies, com adição de duas
novas ocorrências para o Estado da Bahia.
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LEVANTAMENTO DA VEGETAÇÃO DE UM TRECHO DE MATA CILIAR E ÁREAS
ADJACENTES NO MUNICÍPIO DE MUCUGÊ - BA
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Autor(es): Fernanda Araujo, Maria Lenise Guedes, Marcelo Pita Casaes, Adriana
Oliveira Medeiros

OS MÚLTIPLOS USOS DA FOTOGRAFIA CIENTÍFICA EM UM REMANESCENTE
DE RESTINGA DE SALVADOR, BAHIA

Resumo: A Chapada Diamantina está inserida no Bioma caatinga, porém, possuindo
grandes áreas de cerrado, no qual estão inseridos os campos rupestres e as
vegetações ripárias incorporadas às margens dos rios e córregos. O objetivo deste
trabalho foi ampliar o conhecimento sobre a vegetação das margens do Córrego
Boiadeiro e áreas adjacentes. O Córrego Boiadeiro pertence à bacia hidrográfica do
Rio Paraguaçu, situado no município de Mucugê-Ba, nas coordenadas 13º00’S
41º22” W. O método utilizado para a realização do trabalho foi o de caminhamento
por toda a margem e áreas adjacentes ao córrego, no período de agosto de 2015 a
agosto de 2016. Todo material botânico florido e/ou frutificado, foi coletado, prensado,
desidratado segundo as técnicas usuais e posteriormente identificado através de
literatura especializada e por comparação com outros existentes no acervo do
Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB) do Instituto de Biologia da UFBA. O Sistema
de Classificação adotado foi o APGIII. Foram registradas 144 espécies distribuídas
em 101 gêneros e 49 famílias. As famílias que contribuíram com a maior riqueza de
espécies foram: Asteraceae (28 spp.), seguida por Fabaceae (15 spp.),
Melastomataceae (12 spp. cada) e Apocynaceae (8 spp.). Muitas outras espécies de
outras famílias presentes na vegetação riparia do Córrego do Boiadeiro áreas
adjacentes são consideradas raras, nativas e endêmicas para a Chapada Diamantina,
a exemplo de : Microlicia mucugensis (Wurdack) Almeida & A. B. Martins;
Cambessedesia cambessedesioides (Wind.)A. Martins; Eremanthus hatschbachii H.
Rob; Calliandra hygrophila Machinder & G. P. Lewis e Orthophytum albopictum
Philcox. A ocorrência de espécies predominantes na Mata Ciliar com: Clusia
burle-marxii Bittrich; Bonnetia stricta (Nees) Nees & Mart; Tibouchina barnebyana
Wurdack; Laplacea fruticosa (Schard.) Kobuski. Vale ressaltar ainda as espécies,
Roucheria columbiana Hallier e Weinmannia paulliniifolia Pohl citadas pela primeira
vez. A vegetação da área estudada é bastante diversa, com espécies endêmicas
como outras áreas da Chapada Diamantina, e apesar de está em boas condições de
conservação, algumas espécies necessitam de estudos.

Autor(es): Leandro Vieira dos Santos Aguiar, Maria Aparecida Jose Oliveira, Felipe
Fajardo Villela Antolin Barberena, Juliana Fonseca
Resumo: O registro fotográfico de habitats e particularidades morfológicas das
espécies vegetais é amplamente empregado em estudos botânicos, principalmente
florísticos e taxonômicos, além de ter relevante papel na educação ambiental.
Entretanto, faz-se necessário considerar os aspectos epistemológicos atrelados à
imagem e seu uso funcional, particularmente a existência de uma estreita relação
entre imagem, sujeito e contexto, enquanto processo de construção de sentidos. Sob
a ótica dialógica, a concepção de guias ilustrados se apresenta como um relevante
subsídio ao discurso e práticas de pesquisadores e educadores. Assim, objetivou-se
produzir um acervo imagético das espécies mais comuns do Parque Municipal das
Dunas, um fragmento de restinga no município de Salvador (BA), com ca. 570 ha.,
culminando na confecção de um guia botânico ilustrado. Aproximadamente quatro mil
fotografias abrangendo a morfologia de flores, frutos e sementes das espécies locais
foram obtidas em expedições à área de estudo (outubro/2014 a agosto/2016).
Utilizou-se uma câmera Digital Canon EOS 7D, com lente zoom 18-135 mm, difusor
de luz e filtro de proteção UV. Todas as espécies fotografadas foram coletadas e
identificadas por especialistas. As imagens foram compostas em seu ambiente
natural, com variações no ajuste da profundidade de campo, de modo a conseguir um
significativo desfoque do plano de fundo e, também, em horários do dia com luz
menos incidente (5:00-9:00h) e com a distância focal da lente em torno dos 50 mm,
capturando mais detalhes e diminuindo as distorções óticas. As imagens
selecionadas (conjugam harmonia estética e a nitidez de caracteres morfológicos
diagnósticos em nível específico) foram posteriormente tratadas no Adobe Photoshop
CS 6, para finalização e edição gráfica do Guia. Sob um olhar técnico-científico, o
Guia Ilustrado da Flora do Parque Municipal das Dunas (parte 1) é constituído por 20
famílias, 22 gêneros e 30 espécies, das quais, Myrciaria floribunda (West ex
Willdenow) O. Berg, Chrysobalanus icaco L. e Byrsonima microphylla A. Juss.,
possuem uso alimentar e medicinal, além de Protium bahianum Daly, que apresenta
uso medicinal (resina). O guia será utilizado nas ações de educação ambiental
propostas pela Universidade Livre das Dunas (colaboradora deste projeto e
administradora do parque) e irá compor material de divulgação da flora deste
importante remanescente de restinga, estando acessível aos visitantes do parque,
moradores do entorno, estudantes e pesquisadores botânicos. O Guia constituirá uma
potencial ferramenta de auxílio aos trabalhos taxonômicos, além de recurso didático
para educadores e estudantes, na medida em que traz a identificação e recortes
morfológicos das espécies da flora local. Poderá, ainda, fornecer maior visibilidade ao
Parque, assegurando a preservação de espécies de restinga com importância
ecológica e econômica.

Palavras-chaves: Estudo Quantitativo, Vegetação Ripária, Diversidade
O GÊNERO RADULA DUMORT. (MARCHANTIOPHYTA, RADULACEAE) NOS
AMBIENTES SERRANOS DO DOMÍNIO CAATINGA DO ESTADO DA BAHIA
Autor(es): Katianne Rodrigues Costa, Cid José Passos Bastos
Resumo: Estudos sobre a brioflora em ambientes do Domínio Caatinga ainda são
muito escassos. São áreas que necessitam ser bastante exploradas em relação à
flora de briófitas, pois possuem tanto matas secas e campos rupestres como,
também, áreas com florestas úmidas. Estes diferentes tipos de ambientes podem
abrigar distintas briofloras, uma vez que as briófitas são muito sensíveis a variações
microclimáticas. Um dos grupos que pode apresentar diferenças na sua composição
em relação aos diferentes tipos de vegetação é a família Radulaceae, uma das mais
representativas, em número de espécies, dentro da Ordem Porellales. No Brasil, há
registro de 26 espécies, sendo uma endêmica (Radula brasilica K. Yamada), e para
os ambientes serranos já foram referidas 13 espécies. Este trabalho tem como
objetivo caracterizar as comunidades do gênero Radula dos ambientes serranos do
Domínio Caatinga e determinar os padrões de distribuição geográfica para as
espécies encontradas. Radulaceae é monogenérica, representada apenas pelo
gênero Radula Dumort. e é taxonomicamente complexo e bem representado na flora
brasileira, ao menos nos ambientes de floresta ombrófila. Embora tenha ampla
distribuição, ocorre com mais frequência em ambientes com maior umidade. É
caracterizado pela ausência de anfigastros, rizoides originando-se da base dos

Palavras-chaves: Educação Ambiental, Florística, Morfologia Vegetal
PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE BRIÓFITAS NO CORREDOR CENTRAL DE
FLORESTA ATLÂNTICA
Autor(es): Maria Lua Vinhaes Dantas Costa, Mercia Patricia Pereira
Resumo: As briófitas são avasculares e de pequeno porte, sendo as primeiras
plantas terrestres a divergirem de algas verdes ancestrais e, por isso, muito
importantes na compreensão da filogenia das demais plantas. Possuem
aproximadamente 15. 000 espécies e se distribuem em três grupos reconhecidos
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como: hepáticas (Marchantiophyta), antóceros (Anthocerotophyta) e musgos
(Bryophyta). No Brasil, a Floresta Atlântica é o Domínio Vegetacional com maior
diversidade de briófitas e, em contrapartida, também é o Domínio mais ameaçado.
Visando estabelecer prioridades de conservação na Floresta Atlântica, foram
estabelecidos Corredores de Biodiversidade, grandes unidades de planejamento
regional que compreendem um mosaico de usos do solo e áreas-chave de
conservação. Três Corredores são reconhecidos na Floresta Atlântica: o Nordeste
(Centro de Endemismo Pernambuco), o Central (Sul da Bahia e Espírito Santo) e o da
Serra do Mar (Rio de Janeiro-São Paulo). Dentre eles, o Central é apontado como
prioritário para a conservação in situ da biodiversidade e de grande potencialidade de
diversidade de briófitas, já que os estudos nessa região ainda são inconspícuos. Este
trabalho tem como objetivo mapear a distribuição de briófitas em remanescentes de
Floresta Atlântica, observar em quais tipos de substratos são encontradas e as
características reprodutivas de cada espécie. Visa, ainda, determinar as ocorrências
específicas, que podem vir a contribuir com projetos de conservação da brioflora
brasileira. Para realizar as identificações, foram utilizadas amostras coletadas
previamente na RPPN Serra Bonita (Camacan, Bahia). No total, foram identificadas
62 espécies, algumas destas observadas mais de uma vez ao decorrer das
identificações e sendo a Leucoloma serrulatum Brid., pertencente à família
Dicranaceae, a mais frequente As espécies encontradas estão divididas entre as
divisões Anthocerotophyta (1 spp. - 2%)., Bryophyta (26 spp. - 42%) e
Marchantiophyta (35 spp. - 56%). Ao todo, foram 25 famílias registradas e os
substratos com maior média de ocorrência de espécies (4 por amostra, em média)
foram os troncos vivos e as folhas. Notou-se também, que a maioria das espécies, 40
spp. (64%), possui sistema reprodutivo do tipo Dioico e 20 spp. (32%) são Monoicas,
sendo duas espécies não contabilizadas por indeterminação deste parâmetro.
Estando de acordo com o observado na bem documentada literatura sobre briófitas
de ecossistemas florestais tropicais, a família Lejeuneaceae teve a maior ocorrência e
foi observada em quase todos os tipos de substrato coletados. Além disto,
percebeu-se que todas as espécies são nativas, sendo três endêmicas do Brasi.
Assim, nota-se que a RPPN Serra Bonita é um remanescente de Floresta Atlântica
importante, no que concerne à diversidade de briófitas, demonstrando que a
realização de novos inventários no Corredor Central de Floresta Atlântica pode
contribuir para o conhecimento da riqueza de briófitas do Nordeste.

representam uma pressão seletiva para espécies de aves, organismos altamente
dependentes da comunicação acústica para atividades fundamentais, como
forrageamento e reprodução. O presente estudo teve como objetivo avaliar o ajuste
vocal de Coereba flaveola em resposta ao ruído urbano na cidade de Salvador. Para
isso, amostramos os cantos de 50 espécimes de C. flaveola ao longo de áreas com
diferentes níveis de ruído na cidade de Salvador, e em uma área rural próxima a
capital, no município de Entre Rios. Mensuramos o ruído ambiente com o uso de um
decibelímetro digital, nos 5 minutos subsequentes após o término da gravação do
indivíduo. Através do software Raven Pro 1. 5, medimos as frequências máxima,
mínima e dominante de pelo menos cinco cantos de cada indivíduo. O ruído ao longo
dos pontos amostrados variou de 40 a 88 dB. Através de estimativas de correlação de
Pearson e regressão linear encontramos uma associação positiva e significativa entre
o ruído e a frequência mínima do canto em C. flaveola. Entretanto, não observamos
associação entre ruído e frequências máxima e dominante do canto. A evidência de
correlação positiva entre a frequência mínima do canto e o ruído revela um possível
ajuste acústico em C. flaveola, como resposta ao ruído urbano. É esperado que haja
um maior ajuste na frequência mínima em relação à máxima, devido ao ruído urbano,
oriundo principalmente do trânsito, ocorrer em baixa faixa de frequência, sobrepondo
essa variável. Tal ajuste pode estar relacionado ao comportamento vocal da espécie,
onde os juvenis aprendem socialmente seus cantos, permitindo uma rápida reposta à
poluição sonora pelo estabelecimento de um dialeto nas populações urbanas.
Palavras-chaves: bioacústica, aves, urbanas
ATRATIVOS
ALIMENTARES
PARA
ARMADILHAS
MONITORAMENTO/CONTROLE DE ADULTOS DE MOSCAS-DAS-FRUTAS

DE

Autor(es): Iasmin de Borba Carqueija, Iara Sordi Joachim Bravo
Resumo: Moscas da família Tephritidae, conhecidas como moscas-das-frutas,
causam certas problemáticas na fruticultura de todas as regiões brasileiras. O estudo
do controle dessas espécies, consideradas pragas, é de extrema importância
econômica e a preservação e manutenção ecológica das mesmas também. O
controle populacional dessa praga agrícola é comumente feita com agrotóxicos, um
método muito agressivo para o ecossistema, perigoso para o solo e para o
consumidor final, que hoje pagam mais por frutos orgânicos, ou seja, que não foram
cultivados com agrotóxicos em excesso. Uma das alternativas ao uso do agrotóxico é
a Técnica do Inseto estéril (TIE), que consiste em liberar moscas estéreis nos
arredores de fruticulturas. Para o monitoramento dos estudos dessa técnica é preciso
capturar os insetos nos topos das árvores com uma armadilha atrativa, para a análise
do processo e para contagem dos números de moscas. Hoje, nessas capturas,
mesmo com produtos específicos obtém-se uma quantidade relativa de insetos, e
eles geralmente estão misturados em espécies de moscas-das-frutas. Estudos
indicam que o uso de compostos orgânicos voláteis (COVs), usados na natureza
pelas moscas para escolher os frutos hospedeiros dos seus ovos, nessas armadilhas
poderia aumentar o número de insetos capturados e selecioná-los de acordo com os
frutos dos quais esses compostos foram extraídos. Visando analisar a eficiência do
poder de atração dos COV(s) de frutos preferenciais de cada espécie, o referido
trabalho foi realizado através da técnica do túnel de vento no qual foram liberados 3
três indivíduos, fêmeas ou machos, mantidas em jejum de 24h, com a frequência do
inversor de 24 e a velocidade do vento de 20, 07m/s. Após testes preliminares
verificou-se a necessidade de padronização para se dar prosseguimento aos testes
de atração com manga. As variáveis a serem padronizadas foram, idade, alimentação
e horário de experimento, além de condições reverentes ao túnel como, velocidade e
fluxo do vento e distância entre o volátil e a câmara do inseto. Estabeleceu-se como
padrão: quinze dias de idade, jejum energético de 24h, utilização de 3 fêmeas virgens
por teste e acondicionamento por 20 min na caixa de acrílico. Concluiu-se que as
condições ideais ao teste são réplicas com duração de 10 min cada, realizadas
sempre pela manhã, com o atrativo à uma distância de 80cm e fluxo de 37, 5cm/s.

Palavras-chaves: Brioflora, Diversidade, Sistema Reprodutivo
RODOFÍCEAS MARINHAS BENTÔNICAS DO BAIXO SUL DO ESTADO DA BAHIA
Autor(es): Edilene Maria dos Santos Pestana, Gabriel do Nascimento Santos, José
Marcos de Castro Nunes
Resumo: As rodofíceas constituem um dos grupos mais antigos dentre as
macroalgas marinhas, são bentônicas e possuem uma ampla distribuição no
substrato marinho, sendo encontradas espécies no mediolitoral, no infralitoral, ou
ainda alcançando grandes profundidades e possuem importância econômica por seus
compostos que são utilizados na indústria na produção de alimentos, fármacos,
cosméticos, propriedades fungicidas e delas podem se extrair proteínas e ácidos
graxos a serem utilizados como fertilizantes. O litoral baiano possui a maior extensão
no Brasil, tornando-se um grande campo de estudos taxonômicos ainda pouco
explorado, a exemplo da região do Baixo Sul da Bahia, que possui ainda uma grande
diversidade de ambientes propícios à ocorrência de macroalgas como praias
arenosas, recifes de corais, formações de arenito, bancos de rodolitos, ilhas, e
grandes extensões de manguezais. Entretanto, o Baixo Sul é uma região que
representa uma lacuna nos estudos ficológicos na Bahia, sendo considerada a região
menos conhecida de todo o litoral baiano, representando uma lacuna taxonômica
para o Estado. Esse estudo tem como objetivo a elaboração de um estudo
taxonômico da flora de rodofíceas marinhas bentônicas da região do Baixo Sul da
Bahia. Foram identificados 113 táxons infragenéricos, distribuídas por 22 famílias,
sendo Rhodomelaceae a mais representativa apresentando 27 táxons infragenéricos.
O gênero Ceramium foi o mais representativo com 9 espécies identificadas. A praia
Três Coqueiros apresentou maior número de espécies com 59 táxons infragenéricos,
enquanto que as praias que apresentaram menor número de espécies foram a 1ª
Praia e 2ª Praia, sendo encontradas 16 espécies em cada. Foram identificadas 6
novas ocorrências: Ceramium fujiianum para o litoral baiano; Tricleocarpa natalensis e
Botryocladia caraibica, para o litoral brasileiro; Dichotomaria falcata e Dichotomaria
intermedia constituindo novas ocorrências para o Oceano Atlântico. Foi possível
identificar a espécie Peyssonnelia inamoena de acordo com a bibliografia consultada,
entretanto outros exemplares ainda encontram-se identificadas em nível genérico,
fazendo-se necessários estudos mais aprofundados.

Palavras-chaves:
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AVALIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAPUCAIA (LECYTHIS PISONIS) EM
CACAUAIS SUBMETIDOS OU NÃO À INTENSIFICAÇÃO NO SUL DA BAHIA
Autor(es): Jônatas Santos Santana, Ciro Tavares Florence, Eduardo Mariano-Neto,
Ana Carolina Ribeiro Lima
Resumo: A produção de cacau em Ilhéus, no sul da Bahia se dá majoritariamente em
sistemas agroflorestais chamados cabrucas. Esses sistemas possuem um papel
fundamental na conservação de espécies da região, além de proverem diversos
serviços ecossistêmicos através das espécies florestais ai encontradas. Entretanto,
as cabrucas vem sendo manejadas intensamente por agricultores que priorizam o
aumento da produção e da área de plantio, desconsiderando os impactos sobre a
biota local e, assim, sobre os bens e serviços que esta biota é capaz de prover. A
intensificação das cabrucas pode ocasionar mudanças em processos de dispersão e
estabelecimento especialmente por mudanças microclimáticas e mudanças nas
assembleias animais, que são responsáveis pela dispersão de polén e sementes de
espécies arbóreas importantes, como é o caso da sapucaia (Lecythis pisonis
Cambess.). Assim, o projeto tem como objetivo avaliar a relação entre a intensificação
das lavouras de cacau aferida através da quantidade de carbono acima de solo e
densidade de mudas de sapucaia. Todos os indivíduos jovens de sapucaia dentro de

Palavras-chaves: Rhodophyta, Inventário Taxonômico, Baixo Sul
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ECOLOGIA
ANÁLISE DO AJUSTE DO CANTO DE COEREBA FLAVEOLA EM RESPOSTA AO
RUÍDO URBANO EM SALVADOR, BA
Autor(es): Rafael Félix, Henrique Batalha Filho
Resumo: A urbanização tem provocado a alteração de paisagens naturais, sendo
uma das mais evidentes o aumento do ruído urbano, principalmente os de baixa
frequência oriundos do trânsito. Por serem constantes, essas poluições sonoras
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parcelas de 1 ha alocadas em um gradiente de intensificação foram mapeados e
amostrados quanto à altura e divididos em quatro classes ontogenéticas. Foram
analisados os efeitos do carbono estocado e da densidade de árvores com DAP>10
cm sobre a abundância de mudas de sapucaia através de seleção de modelos
usando modelos lineares generalizados (GLMs). Todas as análises de modelos
lineares e linearizados foram efetuadas em ambiente R (R-Core Team 2016). O valor
de carbono acima do solo médio foi de 87, 47 Mg ha-1 (±34, 97). O menor valor de
carbono observado foi 44, 61 Mg ha-1 e o maior de 150, 20 Mg ha-1. A abundância
média de mudas foi de 53, 5 ind. (±35, 89), com no mínimo 5 e no máximo 150
indivíduos. Encontramos uma clara redução na densidade de indivíduos jovens de
sapucaia em lugares com maior intensificação, ou seja, menor quantidade de
carbono, mas não com a diminuição da densidade de árvores sombreadoras. A
quantidade de carbono é influenciada majoritariamente por árvores de grande porte e
DAP largos, essas além de armazenarem carbono, servem de abrigo, e moradia para
animais voadores ou arborícolas. A intensificação das cabrucas na região não tem
sido correlacionada a aumentos na produtividade de cacau, e de fato as áreas mais
produtivas levantadas em estudos recentes apresentaram elevada quantidade de
carbono estocado. Entretanto, nossos resultados indicam que, apesar do raleamento
de indivíduos arbóreos, seria possível ainda manter uma quantidade de carbono,
expressa pelas árvores de maior porte, que mantivesse as abundâncias de juvenis de
sapucaia nas cabrucas, permitindo a manutenção de suas populações.

estações amostrais, ao longo do gradiente de salinidade. Utilizando lâminas
permanentes, confeccionadas a partir de subamostras de 1 grama de sedimento
superficial oxidado com água oxigenada, provenientes dos três principais tributários
da baía (rios Serinhaém, Sorojó e Marau), coletados em dois anos consecutivos
(2013 e 2014). O registro fotográfico das diatomáceas foi realizado utilizando um
microscópio óptico Olympus CX40 em ampliação de 1000x, bem como um
microscópio eletrônico de varredura. Em seguida, as mesmas foram descritas e
identificadas com base na bibliografia especializada. Um total de 120 espécies foram
identificadas, as quais estão circunscritas em 31 genêros, nomeadamente:
Actinoptychus, Amphora, Bacteriastrum, Biddulphia, Cocconeis, Coscinodiscus,
Cyclotella, Cymatosira, Diploneis, Dimeregramma, Eunotia, Eunotogramma, Fallacia,
Fragilaria, Grammatophora, Koizumia, Mastogloia, Navicula, Ntzschia, Plagiogramma,
Pinullaria, Rhizosolenia, Rhaphoneis, Rhopalodia, Surirella, Stenopterobia, Tabellaria,
Terpsinoe, Tryblioptychus, Tryblionella, Toxarium. Deste total, Cocconeis e Cyclotella
foram os mais frequentes.
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Autor(es): Daiana de Oliveira Nunes, Helione Cristina Silva Barreira, Blandina Viana,
Catalina Coca

DESTRUIÇÃO DE HABITAT E EXTINÇÃO DE ESPÉCIES NAS ECORREGIÕES DA
AMÉRICA DO SUL

Resumo: A expansão da agricultura tem levado a destruição e fragmentação das
áreas naturais, afetando negativamente a diversidade de polinizadores e os serviços
ecossistêmicos fornecidos por eles. Estudos mostram que as áreas naturais e
semi-naturais adjacentes aos cultivos promovem efeitos positivos sobre a diversidade
de polinizadores e sobre a polinização e produção de algumas culturas. Neste estudo
objetivamos avaliar o efeito da proporção de área natural sobre a polinização do café
(Coffea arabica L.) usando como parâmetro a Efetividade (Efe) - sucesso da
polinização e Eficiência da polinização (Efi) - sucesso reprodutivo da planta, na
polinização aberta comparada à polinização ensacada e se há uma diferença
significativa na Efe e Efi da polinização entre flores abertas e ensacadas aos
polinizadores. A hipótese defendida é que há maior Efe e Efi nas flores abertas em
relação às flores ensacadas nos cultivos com maior proporção de vegetação nativa
remanescente. O estudo foi realizado em 2015, em doze cafezais no Agropolo
Ibicoara-Mucugê - Chapada Diamantina-BA, no qual, em cada propriedade foram
marcadas 20 plantas num plot de 25 X 50m, onde foram realizados os tratamentos
com flores abertas e ensacadas. O número de tubos polínicos observados foram
usados como estimativa da Efe e a formação de fruto para Efi da polinização. A
proporção de área natural foi calculado num raio de 1 km no aplicativo Patch Analysis
no ArcGis 9. 3. Para analisar o efeito da área natural sobre a Efe, fizemos uma
regressão linear, onde, &#916;Efe = número de tubos polínicos formados nas flores
abertas (-) número de tubos polínicos nas flores ensacadas. Para analisar o efeito da
área natural na Efi fizemos uma regressão linear, onde, &#916;Efi é a diferencia da
proporção de frutos formados das flores abertas (-) à proporção de frutos formados
pelas flores ensacadas. O número de tubos polínicos em flores abertas foi
significativamente maior em comparação às flores ensacadas, com médias 12, 7 e 7,
9 respectivamente (t= 7, 9; p= 1, 79E-14; n=240). A proporção de frutos formados
pelas flores abertas logo após a floração foi significativamente maior em comparação
às ensacadas, com 84% e 61% respectivamente (t= 3, 6; p= 0, 0015; n=12),
mostrando uma maior eficiência da polinização nas flores abertas em relação às
ensacadas. Essa mesma tendência foi observada também nos frutos que se
desenvolveram (colhidos após 6 meses) sendo significativamente maior nas flores
abertas 49, 5% em relação às ensacadas 33% (t=2, 14; p=0, 046; n=10). Não foi
encontrado um efeito da proporção de área natural sobre a Efe da polinização nas
flores abertas (r2=0, 0014;F= 1, 39; p=0, 24,), nem na Efi da polinização (frutos
formados) de flores abertas (r2=-0. 06; F= 0. 26; p=0, 62). No entanto, encontramos
uma tendência positiva ao incremento do número de tubos polínicos das flores
abertas em relação às ensacadas com o aumento da proporção da área natural,
embora, esse incremento não tenha sido significativo (r2=0, 067; F=2, 73; p=0, 13).
Apesar de não encontrarmos diferença significativa para as características de
qualidade dos frutos desenvolvidos (peso, altura e largura) entre as flores abertas e
ensacadas, a média para as flores abertas foi maior em todos os casos. Para o peso
foi 0, 80 e 0, 73g nas flores abertas e flores ensacadas respectivamente (t=1, 30; p=0,
19; n= 88 abertas e n= 65 fechadas). A média do tamanho dos frutos para o
tratamento das flores abertas foi 12, 37 e 10, 30 cm de altura e largura
respectivamente e para as flores fechadas 12, 12 e 10 cm de altura e largura
respectivamente (t=0, 82 e p=0, 41 para altura e t=1, 24 e p=0, 21 para largura). Os
frutos de flores abertas apresentaram até 3 sementes apresentando uma maior
proporção de frutos com dois sementes, enquanto as flores ensacadas não
apresentaram nenhum fruto com 3 sementes e tiveram uma maior proporção de
frutos com 1 semente apenas. Além disso, houve um efeito negativo da proporção de
área natural sobre os frutos desenvolvidos ou vingados (r2=0, 52; F=10, 84; p=0, 01),
isso pode dever-se a efeitos do tipo de manejo e não apenas a polinização. Não
encontramos um efeito estatístico da área natural sobre as características de
qualidade dos frutos desenvolvidos, peso (r2=0, 27; F=4, 37; p=0, 07), largura (r2=0,
17; F=2, 84; p=0, 13) e altura (r2=0, 32; F=5, 28; p=0, 051), no entanto foi observado
uma tendência ao aumento dessas características com o aumento da área natural.
Embora não tenha sido encontrado estatisticamente um efeito claro da área natural
sobre a Efe e Efi da polinização natural, demonstrando que outros fatores podem
influenciar de forma mais direta esse parâmetros, os remanescentes de vegetação
nativa no entorno dos cultivos, na medida em que, funcionam como local de

Palavras-chaves: DIATOMÁCEAS, SEDIMENTO SUPERFICIAL, BIODIVERSIDADE
QUAL O EFEITO DA PROPORÇÃO DE ÁREAS NATURAIS NA EFETIVIDADE E
EFICIÊNCIA DE COFFEA ARABICA?

Autor(es): Daniel Gonçalves Souza, Ricardo Dobrovolski
Resumo: Estamos vivenciado atualmente uma grande crise da biodiversidade, sendo
a interferência humana sobre o meio ambiente o catalisador dessa situação. Dentre
as ações humanas, pode-se destacar a destruição de habitat como principal causa da
crescente extinção de espécies dos últimos séculos. Dito isso, fica claro a importância
do estudo da relação entre a perda de habitat e a riqueza de espécies a fim de
mensurar o impacto e planejar estratégias de conservação. No presente estudo,
utilizamos a relação espécie-área (SAR) como ferramenta para realizar previsões de
extinção baseadas na perda de habitat. O estudo analisou a a resposta da riqueza de
vertebrados terrestres diante o desmatamento em 110 ecorregiões da América do Sul.
Para isso obtemos dados de habitat através do mapa de cobertura do solo GlobCover
e indicadores de biodiversidade foram obtidos a partir dos mapas de distribuição
espacial da IUCN. Considerando o extinction debt, espera-se que o número de
espécies previstas para extinção seja igual ao atual número de espécies catalogadas
como ameaçadas ou extintas, sendo assim, usamos a IUCN Red List como
parâmetro para avaliar a consistência das previsões. Também testamos a
sensibilidade das ecorregiões à perda de habitat. Para isso considerou-se uma perda
adicional de 1000km² de habitat disponível atual em cada ecorregião. Como resultado
foram observadas 313 espécies endêmicas de vertebrados, sendo 77 ameaçadas de
extinção ou já extintas. O estudo mostra que o foco da conservação na América do
Sul deve ser as ecorregiões do Cerrado, Uruguayan Savanna, Humid Pampas, Dry
Chaco, Galápagos Islands Scrubland Mosaic, Pernambuco Costal Forests, Bahia
Costal Forests, Lara-Falcón Dry Forests e Eastern Cordillera Real Montane Forests. A
utilização da relação espécie-área se mostrou precisa como ferramenta prognóstica
para reação da biodiversidade à perda de habitat e o presente estudo foi
bem-sucedido em apresentar o panorama da biodiversidade da América do Sul e
apontar ecorregiões-chave para aprimorar meios de contenção da crise da
biodiversidade.
Palavras-chaves: espécies ameaçadas de extinção, conservação, relação
espécie-área
DIATOMÁCEAS NA BAÍA DE CAMAMÚ, BAHIA
Autor(es): Cricia Cavalcanti Ferreira Silva, Doriedson Ferreira Gomes
Resumo: As diatomáceas são microorganismos unicelulares, fotossintetizantes,
adaptadas à vida em suspensão na água e à adesão a substratos, que apresentam
alta abundância e diversidade de espécies, e estão distribuídas em todos os
ambientes aquáticos. Elas têm sido utilizadas nos estudos paleoambientais e de
monitoramento, uma vez que apresentam elevada sensibilidade às alterações
ambientais e preservam-se bem em sedimento, devido à impregnação da parede
celular com sílica. Graças a estas características, as suas comunidades têm sido
utilizadas em inferências sobre impactos ambientais, como eutrofização, mudanças
climáticas e variação do nível médio do mar. A Baía de Camamú é a segunda maior
baía do Estado da Bahia e a terceira do Brasil. A vegetação de entorno é ocupada por
manguezais. É uma região de clima tropical úmido, sendo dividida em uma estação
seca, compreendida entre os meses de agosto e fevereiro, e uma estação chuvosa,
entre os meses de março e julho. Os municípios que margeiam a baía vêm sofrendo
mudanças socioeconômicas significativas decorrentes da expansão das atividades
turísticas, imobiliárias, pesqueiras, carcinocultoras e, mais recentemente, a
exploração e produção de petróleo e gás natural. Considerando isso, este projeto
busca compreender as características da Baía de Camamú a partir da distribuição e
abundância das diatomáceas preservadas nos sedimentos da região estuarina.
Amostras de sedimento superficial foram coletadas com o uso de um box-core, em 10
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nidificação, ambiente de transição aos cultivos e aporte de nutrientes e água,
favorecem um incremento na produção do café, como visto aqui, em
aproximadamente 23%.

DESTRUIÇÃO DE HABITAT E O DESENVOLVIMENTO HUMANO NA BAHIA

pequena de pitanga (Eugenia uniflora) com cerca de 60 cm de altura. Cinco
repetições para cada população foram feitas. Não houve diferenças significativas
(Teste - T; p>0, 05) no sucesso de cópula dos machos mantidos em uma dieta
enriquecida com pó de guaraná sobre os machos mantidos em dieta básica, na
concentração utilizada. A partir dos resultados obtidos, conclui-se que nesta
concentração o aditivo não influencia no desempenho sexual dos machos das
espécies analisadas e novos testes com outras concentrações serão posteriormente
realizados.

Autor(es): Paloma Ponchet Borges, Ricardo Dobrovolski

Palavras-chaves: Mosca-das-frutas, Anastrepha fraterculus, Competitividade Sexual

Palavras-chaves: Polinização, Área Natural, Efetividade

Resumo: Reduzir as taxas de desmatamento é a principal preocupação dos que
trabalham com conservação, visto que uso do solo sendo cada vez mais conduzido
pelo desenvolvimento econômico e a globalização, o tornando o principal condutor da
atual crise da biodiversidade e perda de habitat. Aqui, analisamos a forma com a qual
a redução da floresta nativa remanescente se relaciona com os índices de qualidade
de vida no estado da Bahia. Foram utilizados dados de cobertura florestal de um
arquivo com formato shapefile, para conseguir obter o percentual de remanescentes
presentes em cada município do estado, dados demográficos e econômicos para ter
acesso a informações estatísticas socioeconômicas dos 417 municípios da Bahia. Os
municípios foram posteriormente separados em cinco classes com base no grau de
remanescentes florestais. Com o auxílio da técnica da Analise da Variância (ANOVA),
realizamos comparações das médias das classes de remanescentes de floresta
nativa com as variáveis quantitativas indicadoras de qualidade de vida, assumindo
uma margem de erro de 5% (alfa=0. 05). Estabelecer se existe de fato uma relação
entre os condutores do desenvolvimento e a perda de floresta nativa, basicamente
nos dirá de que forma as forças socioeconômicas e o setor agrícola agem sob à
diminuição da cobertura florestal. No entanto, os biomas presentes no estado da
Bahia, a caatinga, cerrado e a mata atlântica, mostra que essa relação varia a
depender das forças climáticas e processo exploratório específico de cada região.
Nota-se que suas médias de índice de desenvolvimento humano foram muito
semelhantes à medida que a extensão de desmatamento progredia, observando
estabilidade na qualidade de vida independente dos níveis de desmatamento dos
remanescentes nativos durante o desenvolvimento. Municípios muito desmatados
apresentam-se com o IDH semelhante aos municípios em que suas florestas são
mantidas de pé, entrando assim, em controvérsia com a ideia de que o
desmatamento da floresta nativa e o desenvolvimento humano tenham uma relação
positiva, já que a qualidade de vida de uma população pertencente ao município da
classe A (89-60% de vegetação nativa) seja tão parecida quanto da classe E (15-0%
de vegetação nativa). Uma das justificativas para os resultados encontrados pode ser
explicada no padrão de distribuição de terras no Brasil, que é historicamente
concentrado, portanto, essa relação estável ao longo das classes, pode estar
associada a um padrão fundiário marcado pela concentração de áreas em médias e
grandes propriedades rurais, onde a elite dominante delimita o acesso democrático
de terras, excluindo os pequenos colonos e trabalhadores rurais, onde a capitalização
dos recursos não se converte em desenvolvimento econômico para a população, nem
melhorias de infraestrutura e acesso à saúde e educação. Em cada bioma a relação
se apresentou de forma diferenciada, justamente devido à disponibilização dos seus
recursos e processos exploratórios específicos de cada região. As variáveis
socioeconômicas que frequentemente encontrou-se relação com os remanescentes
florestais foram: valor de produção e cabeças de gado (considerando também suas
subclassificações: por km² e por pessoa). Tendo, portanto a consciência de quais
variáveis apresentam relação, é possível traçar formas alternativas mais
conservadoras de uso do solo, tendo de fato a oportunidade de reduzir e monitorar o
desmatamento com políticas que estejam baseadas em cenários realistas de
cobertura vegetal e dos processos socioeconômicos que se desenvolveram sob ele
durante o tempo.

EFEITOS SINERGÉTICOS DA DESTRUIÇÃO DE HABITAT E DAS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS SOBRE UMA ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO
Autor(es): Carolina Monteiro Santos, Ricardo Dobrovolski
Resumo: A rápida conversão de hábitats naturais consiste na principal ameaça à
biodiversidade da atualidade, afetando ecossistemas em todo o globo e espécies de
todos os táxons. Entender o comportamento das espécies ameaçadas de extinção
frente a essas alterações é um passo importante para a conservação. Nesse trabalho
usaremos tanto cenários a respeito de mudanças climáticas no futuro como a respeito
de mudanças do uso da terra para entender como deve ser afetado o grau de
ameaça de extinção de uma espécie já ameaçada no presente. Portanto, nosso
objetivo é avaliar o impacto sinergético da perda de hábitat e das mudanças
climáticas sobre Leopardus tigrinus, a partir da perspectiva da modelagem de nicho
ecológico. Isso porque as espécies ameaçadas de extinção já possuem um deficit no
tamanho da população viavel, ou possui pouca ou nenhuma variabilidade genética, o
que dificulta em curto prazo, a seleção e a adaptação dessas espécies em novas
condições. Mudanças no clima e no uso da terra são as duas principais causas para a
perda da biodiversidade de todo o mundo, ao passo que seus efeitos combinados são
maiores do que um desses fatores agindo sozinho, o objetivo do trabalho foi avaliar
as áreas de dispersão potencial da espécie Leopardus Tigrinus no futuro,
entrelaçando os efeitos da destruição de habitat e das mudanças climáticas. Foram
gerados mapas de adequabilidade para nove modelos, esses mapas variam de
0-1000, onde os valores altos apresentam locais mais adequados para a espécie,
através da Modelagem de Nicho Ecológico (SDM). Embora Leopardus tigrinus possa
ser encontrada tanto em ambientes primitivos quanto em uma variedade de
ambientes alterados, inclusive em áreas agrícolas (café, cana-de-açúcar, soja, milho,
etc.) e pastagens de pequena monta, em ambientes alterados este felino apresenta
uma grande associação com os remanescentes de vegetação natural, sem os quais
desaparece. As áreas que possuem adequabilidade e requisitos do solo após as
mudanças devem ser investigadas para a criação de áreas de conservação, o que
aumentará as chances de sobrevivência da espécie no futuro.
Palavras-chaves: Modelagem, Nicho ecologico, Leopardus tigrinus
ESTUDO DA COMPATIBILIDADE PRÉ E PÓS-ZIGÓTICA ENTRE POPULAÇÕES
DE ANASTREPHA FRATERCULUS (DIPTERA: TEPHRITIDAE) DO SUL E
CENTRO-OESTE DA BRASIL
Autor(es): Amanda Amorim da Silva Cardoso, Iara Sordi Joachim Bravo
Resumo: A mosca-das-frutas Anastrepha fraterculus é uma espécie polífaga e é a
mais importante praga de frutos da América do Sul, causando grandes prejuízos a
fruticultura. O nível de variabilidade entre as populações de A. fraterculus sugere que
ela seja um complexo de espécies crípticas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a
compatibilidade pré e pós-zigótica entre populações de A. fraterculus provenientes de
Bento Gonçalves (RS) e Goiás (GO). Avaliar o grau de isolamento entre essas
populações é imprescindível para definir seu status taxonômico e dará suporte para a
implantação da TIE. Após emergência das pupas, machos e fêmeas de cada
população foram separados. Doze a treze dias após emergência, período no qual as
moscas atingem a maturidade sexual, machos e fêmeas de cada população foram
marcados com tintas de cores distintas, designando a origem dos indivíduos. Dez
machos e dez fêmeas de cada população foram liberados em uma gaiola contendo
uma muda de pitanga (Eugenia uniflora). Sete réplicas foram realizadas. Após
detecção de cópula, o casal era capturado e mantido em um tubo de ensaio até o
horário de término da mesma. Ambos os testes foram realizados no software IBM
SPSS Statistics 23 por meio de ANOVA e qui-quadrado. Não houve diferenças
significantes entre as combinações de acasalamento, duração da cópula e latência.
Independente da origem da mosca, a maioria das cópulas ocorreu na árvore, na face
abaxial das folhas. Não houve diferenças significantes na localização dos casais. Nos
testes pós-zigóticos, a viabilidade dos híbridos foi avaliada com base na emergência
da prole e na razão sexual. Para dez casais de cada cruzamento recíproco, frutos de
goiaba foram oferecidos para a postura dos ovos. Não ocorreu desvio na razão
sexual entre machos e fêmeas nos diferentes cruzamentos recíprocos e a taxa da
emergência dos adultos em relação ao número de pupas não apresentou diferenças
significantes. Ficou evidenciado que as fêmeas produzem progênie, independente do
cruzamento entre as populações. Isso significa que, mesmo existindo diferenças no
comportamento sexual das populações, essas discrepâncias não impediram que os
cruzamentos fossem realizados, com transferência de espermatozóides e fertilidade
dos ovos. Os resultados aqui mostrados sugerem que não há isolamento reprodutivo
entre as populações estudadas.

Palavras-chaves: desenvolvimento humano, qualidade de vida, desmatamento
EFEITO DA ADIÇÃO DE GUARANÁ EM PÓ À DIETA NA COMPETITIVIDADE
SEXUAL DE MACHOS DE ANASTREPHA (DIPTERA: TEPHRITIDAE) CRIADOS
EM LABORATÓRIO
Autor(es): Morgana Coelho, Iara Sordi Joachim Bravo
Resumo: As moscas-das-frutas fazem parte de um grupo de pragas responsáveis por
grandes prejuízos econômicos na fruticultura, que podem ser controladas usando a
técnica do inseto estéril (TIE). Um desafio geral para a implantação da TIE é a criação
massal de insetos em biofábricas, que prevê a produção de milhões de indivíduos por
semana e seu sucesso depende dentre outros fatores do desempenho sexual dos
machos criados em massa, quando liberados no campo. O presente trabalho teve
como objetivo aprimorar a dieta usada para criação de adultos, testando a eficiência
de aditivos, com a finalidade de melhorar a performance dos machos criados em
laboratório. Testes anteriores mostram que a adição de pó de guaraná melhorou o
desempenho sexual de machos criados em laboratório de Ceratitis Capitata. Para
isto, adicionou-se a dieta básica de extrato de proteína + sacarose (1:3), 30 gramas,
aprox. 38% (em relação ao total de proteína) de “guaraná” (Paullinia cupana) em pó
nas dietas de machos adultos de três espécies do gênero Anastrepha (Schiner, 1868),
sendo estas: A. fraterculus, A. obliqua e A. sororcula. Para analisar o desempenho
sexual foram realizados experimentos de competitividade sexual entre machos de
laboratório alimentados com dieta enriquecida versus machos de laboratório
alimentados com dieta básica. Os testes foram realizados em condições laboratoriais
controladas, em gaiolas de tela de malha (68 × 68 × 90 cm) contendo uma árvore
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Palavras-chaves: complexo críptico, Anastrepha fraterculus, isolamento reprodutivo

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DAS FRAÇÕES DE
ANADENANTHERA MACROCARPA (ANGICO) SOBRE STREPTOCOCCUS
MUTANS

PAPEL DO CICLO DO CARBONO NA RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA DE
ECOSSISTEMAS EM RESPOSTA A PERTURBAÇÕES

Autor(es): Thainara Barros da Rocha, Mariluze Peixoto Cruz, Regiane Yatsuda,
Manoela Trindade, Gladistone Correia Messias, Jamilly Bianca Santana da Horta
Rocha, Matheus Guirra Martins Ferreira, Marina Lima dos Anjos, Erika Santos Porto,
Rayra Almeida Sousa

Autor(es): Letícia Costa
Resumo: Seguindo um empenho recente em formular uma teoria geral da ecologia,
Burke e Lauenroth (2011) elaboraram uma teoria para explicar as respostas do
ecossistema a perturbações a partir de alterações no balanço líquido do carbono no
ecossistema. As três proposições dessa teoria utilizam um conceito de resiliência
(resiliência de engenharia), baseando-se em Pimm (1984), criticado por uma tradição
de pesquisa que adota um conceito diferente (resiliência ecológica). Neste trabalho,
avaliei se essa teoria pode ser aperfeiçoada a partir do uso do conceito alternativo.
Para esse fim, formulei modelos teóricos que contivessem a concepção que cada
trabalho apresenta sobre como o ecossistema funciona, avaliei a natureza do termo
‘resiliência’, criei uma linguagem permitindo correspondência entre os modelos,
comparei os modelos e analisei argumentos associados. Os modelos foram criados a
partir de condicionantes, separadas em propriedades da perturbação e do
ecossistema, respostas previstas e as relações entre condicionantes e respostas.
Identifiquei que resiliência para Burke e Lauenroth (2011) é tanto resposta quanto
propriedade do ecossistema, enquanto os outros não concebem resiliência como
resposta. Essa natureza ambígua do conceito de resiliência diminui a objetividade da
teoria de distúrbios e ecossistemas. Pimm (1984) define resiliência como o quão
rápido as variáveis retornam ao seu equilíbrio anterior, não definindo do que se trata
esse equilíbrio. Holling (1996) e Walker e Salt (2006) são da tradição de pesquisa que
critica o conceito utilizado por Burke e Lauenroth (2011) e adotam o conceito
alternativo, definindo-o basicamente como a capacidade do ecossistema de
permanecer na mesma situação, entretanto também não especificam a situação em
que o ecossistema permanece. Por isso, o conceito de resiliência ecológica delineado
pela outra tradição de pesquisa possui problemas de imprecisão. Portanto, concluo
que é pertinente para a teoria de Burke e Lauenroth (2011) que resiliência seja
considerada apenas como propriedade e não como resposta, já a resposta intitulada
como resiliência passaria a ser nomeada como recuperação rápida. Sugere-se
também que os autores utilizem outros exemplos mais claros, para que a teoria fique
mais clara.

Resumo: As plantas medicinais sempre representaram desde a antiguidade, até os
dias de hoje uma fonte de cura para doenças. Anadenathera macrocarpa
(Benth)conhecida popularmente como Angico, descrita pela sabedoria popular como
uma planta detentora de uma capacidade terapêutica eficaz contra doenças
respiratórias, constitui atualmente uma alternativa para o desenvolvimento de estudos
para avaliação da atividade antimicrobiana sobre o Streptococcus mutans que é um
microrganismo intimamente associado à cárie dentária que é um grande problema de
saúde pública. Visando o descobrimento de novas substâncias naturais que possam
substituir e/ou servir de alternativa aos fármacos habitualmente utilizados é que o
estudo foi realizado. Neste sentido a avaliação antimicrobiana in vitro ocorreu com as
frações em hexano, diclorometano, acetato de etila e butanol que foram obtidas a
partir da partição do extrato etanólico da casca do caule do Angico e ainda houve o
estudo sobre a capacidade de inibir a aderência de Streptococcus mutans. Para que
tal estudo fosse realizado ocorreu a coleta das cascas do angico, o preparo das
frações, a determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e da Concentração
Bactericida Mínima (CBM). Os resultados demonstraram que a A. macrocarpa,
Angico, possui atividade bacteriostática e também atividade bactericida, porém ainda
apresenta algumas especificidades sob algumas cepas. O extrato etanólico bruto
apresentou melhor atividade bacteriostática com o Streptococcus Ingbritt 1600,
apresentando uma Concentração Inibitória Mínima de 125 µL/mL. Já o melhor efeito
bactericida ocorreu com o Streptococcus Ingbritt 1600, domonstrando uma
Concentração Bactericida Mínima de 250 µL/mL. Considerando as frações, a melhor
atividade bacteriostática foi encontrada nas frações de Hexano e com o
Streptococcus mutans UA159 e o Streptococcus sobrinus 6715, ambos apresentaram
o resultado CIM de 31, 25 µL/mL. O melhor resultado bactericida foi o das frações de
Hexano com o Streptococcus Ingbritt 1600 que apresentou valor de 125 µL/mL. Os
resultados demonstram ainda que a aderência de S. mutans UA159 foi inibida pelo
extrato da casca (CIMA de 31, 25 µg/mL). Para S. sobrinus 6715 não houve atividade
antimicrobiana nas concentrações testadas. Em análise fitoquímicas, a casca do
tronco de A. macrocarpa é muito rica em taninos, alcaloides, flavonóides,
triterpenóides e compostos fenólicos. Portanto, este projeto possui o objetivo de
selecionar as frações que possuem a atividade antimicrobiana para isolar compostos
bioativos que poderão ser usados como precursores para síntese de novos
compostos com vantagens terapêuticas. Uma vez que, A. macrocarpa representa
uma alternativa natural, com alta atividade biológica e que poderá ser útil para futuros
estudos que possam promover a sua utilização como uma substância que possa
promover a prevenção de cáries e problemas periodontais.

Palavras-chaves: Ecossistema, Perturbação, Resiliência
ANÁLISE DA PRECISÃO E CONSISTÊNCIA DA LITERATURA DA ECOLOGIA
COMPORTAMENTAL QUE INVESTIGA A QUESTÃO DE TINBERGEN “PARA QUE
EXISTE O COMPORTAMENTO”
Autor(es): Pedro Luís Bernardo da Rocha, Emerson Campos Barbosa Júnior
Resumo: Tinbergen propôs que é necessário responder quatro perguntas
complementares para que se compreenda completamente um comportamento e
considera-se que uma delas, “para que existe o comportamento?”, contribuiu com o
estabelecimento da disciplina ecologia comportamental. Contudo, sabe-se: que essa
pergunta pode se referir a escopos temporais distintos (para que servia na origem
evolutiva do comportamento ou nas condições atuais); que respondê-la para cada
escopo demanda abordagens metodológicas distintas; e que interpretações distintas
sobre a pergunta (p. ex., qual a utilidade atual, valor adaptativo, função) se referem a
diferentes processos. Neste trabalho, avaliamos o quanto esses problemas de
interpretação ainda afetam o desenvolvimento da disciplina por gerar problemas de
comunicação. Analisamos 22 artigos recentes da disciplina vinculados à pergunta
“para que existe o comportamento?” e os classificados em três níveis de impacto
(número de citações) avaliando se os mesmos: (a) são precisos ao delimitar o escopo
temporal da pergunta e usar a metodologia adequada a ele; e (b) são precisos ao
definirem os termos usados para se referir à valor de sobrevivência do
comportamento e os usam de modo consistente. Além disso, avaliamos se o
processo de citação desses artigos inclui falhas de interpretação quanto ao escopo
temporal e aos termos associados à pergunta nos artigos citados. dos 22 artigos que
procuram responder a pergunta “para que serve o comportamento”, 18 a formularam
para as condições atuais, 1 para sua origem evolutiva e 3 não explicitaram o tempo,
sendo que todos os explícitos usaram metodologia adequada ao tempo. Cinco termos
foram usados para se referir a utilidade do comportamento (fitness, effect, adaptation,
function e adaptive value), embora 9 dos 22 artigos não os tenham definido, não
houve inconsistência no uso de nenhum deles. Também não encontramos problemas
de comunicação referentes ao tempo da questão e aos termos usados para se referir
à utilidade do comportamento nos 16 eventos de citações analisados. Embora os
problemas encontrados tenham ocorrido principalmente nos artigos com baixo e
médio impacto, não encontramos diferenças estatisticamente significativas de
ocorrência de problemas entre as classes de nível de impacto. Apesar da baixa
frequência de problemas encontrados, eles existiram. Desse modo, sugerimos que
futuros artigos superem essas limitações de modo a evitar problemas de
comunicação no campo.

Palavras-chaves: Atividade antimicrobiana, Anadenanthera macrocarpa (Angico),
Streptococcus mutans
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE PAU FERRO SOBRE S.
AUREUS RESISTENTE A ANTIBIÓTICOS
Autor(es): Carline Silva Dutra, Ivo Gama Santos Ferreira, Veronica Campos, Maria
Carolina Souza Gonçalves Santos, Lorena Lôbo Brito, Erika Pereira Souza, Talita
Costa, Bruno Moreira, Patricia Leo Messias
Resumo: Nos últimos anos, tem havido um grande avanço científico envolvendo
estudos químicos e farmacológicos de plantas medicinais destinadas à obtenção de
novos compostos com propriedades terapêuticas. Assim, o objetivo deste estudo foi
avaliar in vitro as propriedades antimicrobianas do extrato etanólico das folhas de
Cesalpinea ferrea, popularmente conhecida com Pau Ferro, sobre biofilme de
Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus é uma bactéria do grupo dos cocos
gram-positivos que faz parte da microbiota humana, mas que pode provocar doenças
que vão desde uma infecção simples, como espinhas e furúnculos, até as mais
graves, como pneumonia, meningite, endocardite, entre outras. Essa bactéria foi uma
das primeiras a serem controladas com a descoberta dos antibióticos, mas, devido a
sua enorme capacidade de adaptação e resistência, tornou-se uma das espécies de
maior importância no quadro das infecções hospitalares e comunitárias. Nos
experimentos, os extratos etanólicos e as fases orgânicas hexânica, diclorometânica,
acetato de etila e butanólica especificamente das folhas de Caesalpinea ferrea, foram
testadas para a concentração inibitória mínima (MIC), e concentração bactericida
mínima (MBC). MIC é determinada como a menor concentração de pré-determinada
substância na qual há inibição de crescimento bacteriano (bacteriostático) e MBC é
determinada como a menor dose de prédeterminada substância que visualmente
apresenta atividade bactericida. As cepas testadas foram Staphylococcus aureus
ATCC 43300 e os isolados clínicos 16A, 29, 92 e 112. Foi possível observar como
melhores resultados na atividade experimental através de MIC e MBC que: As fases
diclorometânica, acetato de etila e butanólica apresentaram atividade bacteriostática
fraca frente a cepa ATCC 43300, apenas na concentração de 1000µg/mL. Sobre o
isolado 29, o extrato etanólico apresentou atividade fraca (1000 µg/mL), boa sob uso
da fase acetato de etila (62, 5 µg/mL) e moderada sob uso da fase butanólica (500
µg/mL). Sobre a cepa 92, houve atividade moderada das fases etanólica (125 µg/mL),
acetato de etila (250 µg/mL) e butanólica (500 µg/mL), também houve atividade fraca
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da fase diclorometânica (1000 µg/mL). Sobre isolado 112, a fração etanólica
apresentou atividade moderada (400 µg/mL) assim como as fases diclorometânica
(500 µg/mL) e acetato de etila (125 µg/mL). Não foi observada atividade bactericida
sobre nenhum dos isolados clínicos. Com base nos resultados apresentados,
conclui-se que é necessário o estudo fitoquímico do Pau ferro visando o isolamento e
identificação da(s) substância(s) responsável(is) pela atividade antimicrobiana.

metodologias, com o objetivo de avaliação de potência, nosso grupo de trabalho já
havia desenvolvido e validado uma técnica microbiológica por difusão em ágar
precisa, exata, especifica, simples e de baixo custo. No entanto, para superar alguns
inconvenientes deste bioensaio, este estudo propõe um método microbiológico ainda
mais otimizado, com o doseamento por turbidimetria em placa de 96 cavidades, que
permite a execução rápida e a substituição da vidraria e o meio de cultura por uma
única placa e alguns microlitros de caldo de cultivo para a avaliação da atividade de
Cefaclor. Após os testes iniciais para implementação do método turbidimétrico,
definiu-se por trabalhar com faixa de doses entre 0, 125 e 2, 0 µg/ml de Cefaclor em
microplaca 96 cavidades contendo caldo lactose inoculado com uma suspensão
padronizada de Kocuria rhizophila ATCC 9341. A absorbância final foi determinada em
leitor de microplaca após 6 horas de incubação a 35°C. A potência foi estimada por
meio do cálculo de retas paralelas para ensaios com delineamento 3 x 3. Os dados
obtidos indicaram que a metodologia é rápida, simples, de baixo custo e fácil
execução, entretanto eram necessários alguns ajustes e análises para a otimização
dos dados.

Palavras-chaves: S. aureus, antimicrobiano, Caesalpinea ferrea
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DOS VENENOS DE BOTHROPUS LEUCURUS E
CROTALUS DURISSUS CASCAVELLA EM ÁTRIO ISOLADO DE ANIMAIS SHR E
WISTAR
Autor(es): Suiane Camila Dantas dos Santos Oliveira, Letícia Oliveira Simões,
Anderson de Melo Jesus, Rafael Leonne Jesus, Fênix Alexandra de Araujo, Darízy
Flávia Silva, Breno Cardim Barreto, Simone Garcia Macambira, Luciana Lyra
Casais-E-Silva
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Resumo: Introdução: A hipertensão arterial é um dos principais problemas de saúde
púbica e atinge grande parte da população mundial. Trata-se de uma doença de alta
prevalência e com baixas taxas de controle. É uma condição clínica multifatorial com
consequentes alterações dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos
sanguíneos), bem como alterações metabólicas. O tratamento para hipertensão
arterial visa a manutenção dos níveis pressóricos e tem a finalidade de reduzir o risco
de doenças cardiovasculares, bem como diminuir a mortalidade. Os venenos de
serpentes são produtos naturais, com moléculas que têm o potencial de desenvolver
ações em diversos sistemas biológicos, inclusive no sistema cardiovascular, entre
elas propriedades hipotensoras, vasodilatadoras e anticoagulantes. Objetivos:
Investigar os efeitos dos venenos de Crotalus durissus cascavella (CDC) e Bothrops
leucurus (BL), duas serpentes prevalentes no Nordeste, sobre o inotropismo e
cronotropismo cardíacos em átrio isolado de ratos, avaliando diferenças nos efeitos
observados entre as espécies utilizadas, demonstrando assim, seu potencial biológico
para alterações cardíacas. Métodos: Ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e
seus controles normortensos Wistar (12-16 semanas / 250-300g) foram eutanasiados,
seus corações foram removidos e os átrios foram isolados. Cada um dos átrios foi
suspenso por um fio de algodão e colocado em cuba de 10 mL, contendo solução de
Krebs-Bicarbonato. O banho foi mantido a uma temperatura de 37 ºC e aerado com
uma mistura carbogênica (95% O2 e 5% CO2). Após um período de 45 minutos de
estabilização das preparações, concentrações crescentes do veneno de CDC e BL
foram adicionadas cumulativamente às cubas contendo os átrios direito e esquerdo.
Outro protocolo foi realizado com corações que foram removidos, rapidamente
canulado e perfundido com solução de Krebs pré-aquecido à 37ºC. O registro
eletrocardiográfico foi contínuo e consistiu em: período controle por 30 minutos de
perfusão com solução de Krebs, 30 minutos de perfusão com solução de Krebs
contendo concentrações diferentes dos venenos de BL e CDC e um período de
retorno à perfusão com solução de Krebs por 30 minutos. Os registros
eletrocardiográficos armazenados no computador foram avaliados quanto a presença
de arritmias, frequência cardíaca, intervalo PR, deflexão intrinseicóide, amplitude das
ondas, duração do intervalo QT e QTc. A análise estatística foi realizada através da
ANOVA “one way”, seguida pelo pós-teste de Bonferroni. Resultados e conclusão: O
veneno da BL não apresentou efeito significante sobre a ritmicidade cardíaca ou
sobre a força de contração cardíaca, ou seja, não alterou nem o cronotropismo e
inotropismo cardíaco fisiológico em animais normotensos e em animais hipertensos.
Por outro lado, os resultados com átrio isolado demonstram que o veneno da CDC
apresenta efeito inotrópico negativo, uma vez que reduziu a força de contração,
provavelmente atuando sobre a maquinaria contrátil já que a automaticidade cardíaca
não foi alterada o que sugere uma provável ausência de ação sobre o nó sinoatrial.
Além disso, a via de sinalização bloqueada pelo propranolol parece fazer parte do
mecanismo de ação de CDC. Os resultados com a técnica de Langendorff, sugeriram
que o veneno de CDC não exerce efeito sobre a eletrogênese cardíaca, porém
experimentos adicionais serão realizados para confirmar esta hipótese, bem como
experimentos com o veneno de BL para avaliar seus efeitos sobre a atividade elétrica
cardíaca. Apoio Financeiro: FAPESB e CNPq.

CARACTERIZAÇÃO DE ALCALOIDES DA PROSOPIS JULIFLORA COMO TOXINA
INDUTORA DE DISFUNÇÕES CELULARES CARACTERÍSTICAS DA
ENFERMIDADE DE PARKINSON
Autor(es): Vanessa Bonfim da Silva, Fillipe Mendes De Arajo, Rafael Short Ferreira,
Silvia Lima Costa, Victor Diogenes Amaral da Silva
Resumo: A doença de Parkinson é uma doença crônica neurodegenerativa
caracterizada pela perda de neurônios dopaminérgicos no mesencéfalo, que tem sido
estudada através do uso de modelos in vitro e in vivo, induzidos por neurotoxinas
como o MPTP, o aminocromo, a 6-HODA e a rotenona. Sendo este último um
pesticida de ocorrência natural, derivado das raízes de plantas da família
Leguminosae. Outras plantas da família Leguminosae, como a Prosopis juliflora
(algaroba), apresentam relatos de neurotoxicidade. No entanto, pouco se sabe sobre
os princípios ativos presentes nas vagens desta planta, mas alguns estudos apontam
os alcaloides piperidínicos como potencialmente tóxicos para o sistema nervoso
central. Assim, o objetivo desse trabalho foi determinar os mecanismos neurotóxicos
de alcaloides da Prosopis juliflora em culturas organotípicas de diferentes regiões do
encéfalo de ratos Wistar com a finalidade de caracterizar novo modelo de estudo
associado à doença de Parkinson. Para isso, foram realizadas culturas organotípicas
de córtex e de mesencéfalo e cultura primária de mesencéfalo para posterior
tratamento com o extrato total (ETA) de folhas da Prosopis juliflora contendo
alcaloides juliprosopina e juliprosina nas concentrações de 3-30 µg/mL. Foi realizado
o teste do MTT e mensuração da atividade de LDH para o estudo da viabilidade
celular. Ainda, foi realizada a análise de presença de alterações morfológicas
celulares nas bordas das fatias por microscopia óptica. A cultura primária de
mesencéfalo apresentou diminuição do metabolismo celular a partir de 3 µg/mL de
extrato total e a cultura organotípica de córtex foi mais sensível ao extrato total do que
cultura organotípica de mesencéfalo apresentando efeitos tóxicos em concentrações
menores. Com os resultados obtidos neste estudo, pode-se sugerir que os alcaloides
juliprosopina e juliprosina presentes no extrato total da Prosopis juliflora apresentam
maior atividade neurotóxica em células corticais, que mesencefálicas. Estes estudos
devem ser continuados, com a finalidade de desenvolver novos modelos de estudo,
através da caracterização por metodologias especificas da população neuronal alvo
no córtex.
Palavras-chaves: Prosopis juliflora, Alcaloides, Neurotoxicidade
CARACTERIZAÇÃO DE PERFIL DE ATIVAÇÃO MICROGLIAL INDUZIDO PELO
FLAVONOIDE APIGENINA E BIS-APIGENINA
Autor(es): Janaina Ribeiro Pereira Soares, Silvia Lima Costa
Resumo: O Sistema Nervoso Central possui características peculiares que
distinguem a sua resposta inflamatória de outros sistemas no organismo. A
inflamação envolve ativação da microglia que são células imunoefetoras residentes
do SNC, liberando fatores neurotóxicos e pró-inflamatórios, incluindo citocinas,
radicais livres, óxido nítrico e eicosanóides que podem lesar neurônios e células
gliais. A microglia, macrófago residente do SNC, possui dois tipos de fenótipos: M1 ou
ativação clássica (pró-inflamatória) e M2 ou ativação alternativa (antiinflamatória).
Esta ativação pode ocorrer devido a uma inflamação extensiva, prolongada ou não
regulada. A resposta inflamatória da microglia tem funções similares às
desempenhadas pelos macrófagos em outros órgãos, incluindo a fagocitose, indução
da inflamação e a apresentação de antígenos, constituindo a primeira linha de defesa
contra patógenos invasores, que no entanto pode levar à neurodegeneração. Os
flavonoides são uma das mais importantes famílias de compostos fenólicos presentes
na natureza, possuindo diversas atividades farmacológicas como, por exemplo,
capacidade anti-inflamatória. Neste estudo foi investigado em co-cultura de
Neurônio/Glia, o perfil de ativação microglial (M1/M2) induzido pelo flavonoide
apigenina em modelos experimentais in vitro de neuroinflamação, mediante o
estímulo do lipopolissacarídeo de Escherichia coli (LPS). Para tanto, a cultura de
células gliais foi obtida do córtex cerebral de ratos Wistar neonatos (P0-P2) por
dissociação mecânica e mantidas em meio DMEM F12 / Soro Fetal Bovino, em estufa
a 37ºC com 5% de CO2. As células foram tratadas com o flavonoide Apigenina e

Palavras-chaves: Bothropus leucurus, Crotalus durissus cascavella, Atividade
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BIOENSAIO TURBIDIMÉTRICO RÁPIDO EM MICROESCALA PARA AVALIAÇÃO
DE ATIVIDADE DO CEFACLOR
Autor(es): Thais de Azevedo Pecci, Cleber Schmidt
Resumo: O advento dos antibióticos provocou um forte impacto na medicina por ser
um instrumento indispensável no combate às infecções causadas por
microrganismos. O êxito no tratamento bacteriano depende da concentração
adequada do agente antimicrobiano no local da infecção. Dessa forma, é
imprescindível que a atividade ou potência dos antimicrobianos em formulações
farmacêuticas seja correta e minuciosamente avaliada. O Cefaclor (CEFA) é um
antibiótico utilizado na terapia medicamentosa humana no tratamento de infecções de
pele, infecções do trato urinário e do trato respiratório superior e inferior. É uma
Cefalosporina de 2ª Geração, e assim como todas as cefalosporinas, é um antibiótico
beta lactâmico. Para o seu doseamento, as Farmacopéias preconizam técnicas
dispendiosas que empregam a cromatografia líquida. Como alternativa a estas
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estimuladas com 1&#956;g/mL de Lipopolissacarideo de Escherichia coli por 24
horas. Após as 24 h de tratamento foi feita a extração do RNA com Trizol e a
expressão dos genes IL-6, IL1&#946;, IL10 TNF- &#945;, Arginase e TGF- &#946; foi
investigada através da reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR). Os
resultados mostraram que houve aumento da expressão da IL-10 e diminuição da
IL1&#946;, sugerindo que o flavonoide apigenina modula atividade antiinflamatória
nas células de cocultura.

recursos naturais para identificação de substâncias biologicamente ativas e,
consequentemente, para o desenvolvimento de novos fármacos. Cerca de 25% das
drogas prescritas no mundo são originadas de plantas, o que perfaz um total de 121
substâncias ativas, incluindo os quimioterápicos e fármacos imunomoduladores. A
cardiotoxicidade desencadeada pelo uso de alguns medicamentos neoplásicos é um
efeito cumulativo, podendo ocasionar insuficiência cardíaca congestiva e,
subsequente, falência cardíaca, fator que ocasiona desistência do tratamento pelo
paciente. Desta forma torna-se necessária a execução de projetos que visem o
desenvolvimento de novos compostos com ação antineoplásica, mas que apresentem
alta seletividade e especificidade pelas células cancerígenas. Recentemente,
descreveu-se que extratos e compostos de J. curcas L. (pinhão- manso) da família
Euphorbiacea, apresentam atividade biológica de interesse farmacológico, mas com
uso limitado devido a alta toxicidade. O objetivo desse estudo foi avaliar a
cardiotoxicidade dos extratos frescos e secos de semente, caule, folha e raiz de J.
curcas L, utilizando o sistema de Langendorff, assim como avaliar a citotoxicidade dos
extratos também. Nos experimentos com J. curcas L. para avaliação da
cardiotoxicidade, observou-se que apenas o extrato de semente seca induziu
alterações no traçado eletrocardiográfico, caracterizadas como "Torsade de pointes".
As alterações induzidas pelo extrato de semente seca não foram revertidas após o
retorno à perfusão com a solução de Krebs-Henseleit. Na avaliação de citotoxicidade
apenas o extrato de semente seca foi testado, visto que foi o único que apresentou
cardiotoxicidade. Porém, o extrato de semente seca não apresentou potencial
citotoxico. Nesse mesmo período foram realizados testes de cardiotoxicidade de
outras duas substâncias, MCQ e FCQ, as quais têm sido investigadas quanto a sua
atividade biológica antimalária frente esquizontes mais potentes. A administração
destas duas substâncias não induziu alteração nos registros eletrocardiográficos nas
concentrações, o que sugere que esses complexos não possuem ação cardiotóxica.
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ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS NA DENTINA TERCIÁRIA APÓS EXTRUSÃO
DOS INCISIVOS SUPERIORES DE RATOS HIPOTIREOIDIANOS
Autor(es): Brenda Cabral Sarmento Teixeira, Isabela Sacramento, Gabriela Ferraz
Fonseca, Márcio Cajazeira Aguiar, Tânia Tavares Rodriguez, Dandara Andrade
Resumo: O hipotireoidismo é uma das doenças endócrinas mais frequentes que
afeta a população adulta, eo traumatismo dentário é considerado pela OMS, como um
problema de saúde pública. É alta a prevalência de trauma em dentes de crianças
(quedas) e de adultos (politraumatismo) e os incisivos superiores são os que
apresentam maior predisposição a lesões. Como os estudos sobre a participação do
hormônio tireoidiano são escassos e na maioria das vezes estão associados à ação
dos paratormônios, devido à proximidade anatômica das duas glândulas (tireóide e
paratireóide), se fez necessário maiores estudos nessa área, para que fosse possível
a associação do hormônio tireoidiano aos tecidos dentários. É possível sugerir uma
analogia do metabolismo ósseo com a proposta desse estudo, devido às
semelhanças morfológicas das células “odontoblast-like” aos osteoblastos e da matriz
dentinária contendo células inclusas ao osso primário. O objetivo do estudo foi avaliar
o efeito do hipotireoidismo sobre a formação das matrizes de dentina reacional
e reparativa depositadas no complexo dentina-polpa em resposta a um
trauma dentário. Esse estudo foi aprovado pela CEUA-ICS no 053/2014. Utilizou-se
quarenta ratos machos Wistar, com peso médio inicial de 250g (02/03 meses de
idade). Foram divididos em dois grupos experimentais: ratos eutireoidianos (EU) e
ratos hipotireoidianos (HIPO), tratados com propiltiouracil (PTU) 0,05g/100ml durante
04 ou 08 semanas, na água de beber. Os ratos (EU e HIPO) foram subdivididos em
grupos submetidos ou não a extrusão dentária do incisivo superior direito. A
extremidade incisal do incisivo superior direito de cada rato foi desgastada, a seguir,
após uma sindesmotomia, foi realizado uma extrusão de três milímetros no incisivo
superior direito. Depois, tal dente foi reposicionado, obedecendo à sua posição
original. Decorridos 07 e 30 dias, os animais foram eutanasiados, sendo suas maxilas
fixadas, desmineralizadas e após a obtenção da amostra, realizou-se o
processamento para microscopia de luz pelo método de hematoxilina-eosina (HE).
Para a análise morfométrica dos grupos sem extrusão, a região capturada
compreendeu uma área, distante 400 μm do ápice radicular e nos grupos com
extrusão, a área capturada incluiu a interface polpa-dentina, distante 400 μm do início
apical da linha cálcio-traumática. A partir disso realizou-se a contagem dos
Odontoblastos Primários, assim obtivemos a densidade celular. A espessura da
dentina terciária secretada após o trauma extrusivo foi estimada
histomorfometricamente a partir das mesmas imagens capturadas para a contagem
dos odontoblastos primários. O status de hipotireoidismo não limitou a densidade de
odontoblastos primários. Ratos HIPO não submetidos ao trauma dentário
apresentaram densidade de odontoblastos primários semelhantes aos seus controles
EU. Os grupos EU e HIPO, não submetidos ao trauma dentário, mostraram valores
similares para densidade de odontoblastos e para espessura dentinária quando
comparou-se os dois períodos analisados. Após 7 dias de trauma extrusivo, os ratos
EU e HIPO mostraram redução da densidade de odontoblastos primários. Entretanto,
não houve diferença de densidade celular em ambos os grupos (EU e HIPO) após 30
dias de injúria pulpar. Ocorreu aumento da densidade odontoblástica e da matriz de
dentina terciária, quando comparou-se os períodos analisados de 7 e 30 dias, nos
grupos de ratos EU e HIPO. A espessura dentinária dos grupos de ratos não
submetidos ao trauma de extrusão apresentou valor igual a zero. Todos os grupos
submetidos à extrusão apresentaram uma maior espessura de dentina terciária
(p<0,05) quando comparados aos grupos controle não luxados. O hipotireoidismo não
alterou a espessura de dentina terciária no período de 7 dias após extrusão,
entretanto observou-se aumento da espessura dentinária após 30 dias de extrusão
quando comparado com o grupo controle EU. Apesar de o odontoblasto original ser
uma célula que não se renova, novos odontoblastos foram formados a partir de
células mesenquimais indiferenciadas, já que houve uma recuperação da densidade
celular aos 30 dias, em ambos os grupos EU e HIPO submetidos ao trauma
extrusivo..
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VALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO DO MICRORGANISMO
PROBIÓTICO LACTOBACILLUS PLANTARUM TCUESC02 ISOLADO DA
FERMENTAÇÃO DE AMÊNDOAS DE CACAU
Autor(es): Talita Costa, Regiane Yatsuda, Erika Pereira Souza, Aracely Vieira Melo,
Gladistone Correia Messias, Danyella Batista Nogueira, Patricia Leo Messias, Carline
Silva Dutra, Ivo Gama Santos Ferreira, Veronica Campos
Resumo: As bactérias probióticas são microrganismos vivos que, quando
consumidos, exercem efeitos benéficos sobre o hospedeiro conferindo propriedades à
microbiota endógena. Segundo GOLDIN (1998), a palavra probiótico foi introduzida
por Lilley e Stillwell, em 1965, para descrever microorganismos que desempenham
atividades benéficas. Os probióticos são ingredientes não digeríveis incorporados aos
alimentos no sentido de selecionar determinadas bactérias da microbiota intestinal,
por meio de sua atuação como um substrato seletivo no nível do cólon (ZIEMER,
GIBSON, 1998; LEE et al., 1999). A inflamação faz parte da resposta de proteção do
corpo, é uma reação de defesa do organismo frente a uma agressão, pode ser
induzida por lesão nos tecidos e estímulos ambientais, porém em muitos casos ela
pode se tronar exacerbada, e a exposição prolongada a tais estímulos pode resultar
em um estado crônico, com efeitos deletérios para o organismo. Desta forma, o
objetivo deste estudo foi avaliar o potencial anti-inflamatório do microrganismo
probiótico Lactobacillus plantarum isolado da fermentação de cacau. Para avaliação
da atividade inflamatória do probiótico Lactobacillus plantarum foram realizados teste
de recrutamento de neutrófilos para a cavidade peritoneal, onde foram utilizados 36
camundongos BALB/c machos divididos em 4 grupos experimentais, sendo um grupo
controle que recebeu a administração de solução salina 0, 9%, durante sete dias e
três grupos que receberam administração da suspensão bacteriana do L. plantarum,
também durante o período de sete dias, diferenciando apenas quanto a
disponibilidade da ração (grupo com livre acesso a ração durante todo o experimento;
em jejum de 4 horas, e em jejum de 2 horas diariamente antes do horário da
administração). Após os sete dias de tratamento, pode-se observar que o número de
neutrófilos recrutados para a cavidade peritoneal após administração da carragenina
foi menor para os grupos tratados com L. plantarum, quando em jejum de ração com
períodos de 2 e 4h antes da administração do microrganismo, em relação ao grupo
controle tratado com salina, apresentando ainda um melhor resultado para o grupo
com jejum de 2 h. Concluído o teste de recrutamento de neutrófilos para a cavidade
peritoneal, os órgãos dos animais (coração, pulmão, timo, baço, fígado, rins, adrenal,
estômago e pâncreas) foram retirados, pesados e armazenados em formaldeído para
posterior avaliação histológica. Dentre os órgãos analisados, somente o pulmão do
grupo tratado com acesso livre a ração e do grupo de jejum de 2h apresentou
diferença estatisticamente significativa (p >0, 05) quando comparado com o grupo
controle.

Palavras-chaves: Hipotireoidismo, dentina, extrusão
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AVALIAÇÃO DA CARDIOTOXICIDADE DE EXTRATO E TORTA DE JATROPHAS
CURCAS L. PELA TÉCNICA DE LANGENDORFF

BIOPROSPECÇÃO DE COMPOSTOS BIOLOGICAMENTE ATIVOS DA SECREÇÃO
DE PHYLLOMEDUSA AZUREA COPE, 1862 E P. NORDESTINA CARAMASCHI,
2006 (AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE, PHYLLOMEDUSINAE) DA BAHIA

Autor(es): Breno Cardim Barreto, Neide da Hora Conceição, Taís Soares Macedo,
Diogo Rodrigo Magalhães Moreira, Cássio Santana Meira, Milena Soares, Luzimar
Gonzaga Fernandez, Simone Garcia Macambira

Autor(es): Soraia da Silva Camargo, Luciana Lyra Casais-E-Silva, Marcelo Napoli,
Rodrigo Maia Marques, Priscila Sacramento

Resumo: O Brasil destaca-se no cenário mundial como uma fonte imensurável de

Resumo: Phyllomedusa nordestina é uma espécie de anfíbios anuro pertencente à
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família Hylidae, subfamília Phyllomedusinae; o gênero possui 32 espécies válidas. A
secreção da pele dos anfíbios, particularmente a dos anuros, é conhecida por ser
extremamente rica em compostos bioativos, além de pequenos oligopeptídeos e
proteínas. Dentre estes, os peptídeos biologicamente ativos são os candidatos mais
promissores a bioprospecção de medicamentos, por serem o maior grupo químico
dos antibióticos naturais e por possuírem alta atividade biológica. O objetivo do
trabalho foi caracterizar as secreção de P. nordestina quanto à sua ação sobre o
sistema algésico, determinando seu potencial nociceptivo ou antinociceptivo e
determinar sua atividade microbicida frente a diferentes bactérias. Apenas foram
coletados exemplares de P. nordestina; não foram encontrados espécimes de P.
azurea nas coletas realizadas. A secreção da pele de P. nordestina foi testada através
do teste de formalina em camundongos (Mus musculus) e de teste de campo aberto
para avaliar a resposta nociceptiva ou antinociceptiva e validar a resposta observada,
respectivamente. Também foram realizados ensaios antimicrobianos para avaliar a
atividade bactericida da secreção através do teste de disco difusão (Kirby-Bauer),
realizado no Laboratório de Microbiologia Aplicada à Bioprospecção - Bioprospector.
O projeto foi aprovado pela CEUA-ICS (protocolo 77/2015). Os resultados obtidos na
avaliação da resposta antinociceptiva da secreção de secreção de P. nordestina,
através do teste de formalina, não demonstraram diferença significante entre os
grupos tratados e o controle. O teste de campo aberto demonstrou que a dose
utilizada (1, 25mg/kg, i. p., 60 minutos antes do agente nociceptivo) não comprometeu
a atividade motora dos camundongos nem seu comportamento exploratório.
Entretanto, os animais teste apresentaram sinais de envenenamento
aproximadamente 5 minutos após a administração da secreção de P. nordestina com
dificuldade respiratória e olhos semicerrados. Os ensaios para avaliar a atividade
antimicrobiana através dos testes de disco de difusão também não apresentaram
respostas positivas. Considerando a ausência de resultados tanto com a atividade
nociceptiva/antinociceptiva quanto antimicrobiana é plausível sugerir que houve perda
de atividade durante a manipulação ou mais provavelmente, durante o
armazenamento e coleta da secreção. Desta forma, é necessária uma nova coleta de
animais para a retirada da secreção e avaliar novas formas de armazenamento e
coleta da secreção e repetir os experimentos para confirmar os resultados obtidos.

ação direta e significadoclínico de interações medicamentosas em pacientes idosos
com HCV; d) tratamento de pacientes HCV em hemodiálise; e) antivirais em pacientes
com incidência decarcinoma hepatocelular com infecção pelo HCV; f) Gerenciamento
de interações dedroga-droga de infectados em uso de antivirais; g) tratamento em
paciente comepilepsia grave; h) tratamento em pacientes que coincidiram hepatite C
crônica ehepatite autoimune. O ano de publicação variou de 2015 a 2016. Quanto às
limitações observadas nos estudos, os autores relataram osseguintes pontos: O uso
de outros medicamentos podem alterar os níveis dasdrogas, são as interações
medicamentosas. Essas interações podem aumentar osefeitos colaterais de cada
medicamento que o pacientes esteja fazendo uso. Carecede ajustes da terapia
antirretroviral (BIFANO; HWANG; OOSTERHUIS, 2012). Acoadministração de
daclatasvir com fármacos que são fortes indutores de CYP3A4também está
contraindicada. Solicita-se cautela na coadministração de daclatasvircom
antiarrítimicos (digoxina e outros substratos de P-gp), bloqueadores de canal decálcio
(diltiazem, nifedipina, amlodipina e verapamil) e inibidores da HMG-CoAredutase
(rosuvastatina, atorvastatina, fluvastatina, sinvastatina, pitavastatina epravastatina)
(BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S. A., 2015). O medicamento
sofosbuvir, utilizado para tratamento da hepatite C, deverásempre ser utilizado
combinado com outros medicamentos. Sua combinação comribavirina em pessoas
com indicação para fazer uso da ribavirina será duas vezes aodia junto com
alimentação. O simeprevir junto com o sofosbuvir é uma combinaçãofeita para
tratamento de portadores do genótipo 1 do vírus. A combinação dodaclatasvir com o
sofosbuvir é feita para tratamento dos genótipos 1 e 3.

Palavras-chaves: Nocicpeção/antinocicpeção, Atividade bactericida, Phyllomedusa
nordestina

Resumo: Os acidentes ofídicos afetam inúmeras pessoas e é responsável pelo risco
de morbi-mortalidade dos envenenados. As serpentes do gênero Bothrops são
causadoras de mais de 90% dos acidentes ofídicos no Brasil, e Bothrops leucurus é a
principal responsável pelos acidentes ofídicos na Bahia. Os efeitos sistêmicos do
envenenamento botrópico, tais como alteração na coagulação sanguínea, cefaléia,
vômitos, geralmente melhoram após a aplicação do soro antibotrópico, já os efeitos
locais desenvolvidos pelo envenenamento (hemorragia, dor, necrose) não são
totalmente neutralizados mesmo após a administração do soro. A presença de edema
e o desenvolvimento de necrose muscular podem resultar em perda funcional/tecidual
do membro lesado. Com isso, tem-se elaborado estudos de investigação dos
mecanismos envolvidos no processo e buscando alternativas para que as lesões
causadas pelo acidente ofídico/botrópico sejam minimizadas. O fato de existirem
células inflamatórias na área lesionada é uma questão importante na resposta do
envenenamento, leucócitos são recrutados para o foco da lesão, tanto
polimorfonucleares, que migram dos vasos para os tecidos lesionados e
acumulam-se no local de lesão para destruírem o agente lesivo, quanto
mononucleares, entretanto os estudos ainda não concluem o seu papel na resposta.
No processo de reparo, após a formação de edema ocorre o recrutamento de
leucócitos para o foco inflamatório e sua ativação, logo, vale mencionar que os
macrófagos e neutrófilos são bons modelos experimentais para estudos e
investigações pró-inflamatórias de venenos e toxinas de serpentes. O objetivo desse
estudo foi demonstrar o perfil leucocitário no envenenamento por B. leucurus e, desta
forma, melhor caracterizar a resposta local induzida por este veneno. O projeto foi
aprovado pela CEUA-ICS (protocolo no 057/2014). O veneno foi injetado (i. p.) na
dose de 125 &#956;g/Kg, em diferentes tempos amostrais e os leucócitos coletados
da cavidade peritoneal após lavagem com 5 mL de solução fisiológica, contendo
heparina (10 UI/mL). Após a coleta e homogeneização do líquido de lavagem, este foi
centrifugado a 800 rpm por 6 minutos e diluído em Líquido de Turk (1:20, v/v) para a
contagem do número total de leucócitos em câmara de Neubauer. A contagem
diferencial (mono/polimorfonucleares) foi realizada a partir de esfregaços corados por
Hema3, empregando-se microscopia óptica e objetiva de imersão em óleo. Os
resultados demonstraram que o veneno causa um maior influxo leucocitário na 6ª
hora após o envenenamento, com aumento significante de polimorfonucleares na 3ª e
6ª horas. O perfil de mononucleares foi reduzido em diferentes tempos. Estes
resultados demonstram a influência de leucócitos na resposta local induzida pelo
veneno por B. leucurus.

Palavras-chaves: hepatite c daclatasvir antiviral
PARTICIPAÇÃO DE LEUCÓCITOS NA INFLAMAÇÃO INDUZIDA PELO VENENO
DE BOTHROPS LEUCURUS
Autor(es): Géssica Miranda Santos Matos, Seílma Santos da Cruz, Camilla Lopes de
Santana Cerqueira, Luciana Lyra Casais-E-Silva

DACLATASVIR NO TRATAMENTO DA HEPATITE CRÔNICA TIPO C - UMA
REVISÃO DE LITERATURA
Autor(es): Lusiene Lima Rocha, Rejane Conceição Santana
Resumo: de acordo com estudos descritos na literatura, observou-se a relevância
dahepatite C na saúde global, assim como sua forma de transmissão, sintomas,
diagnóstico. Em âmbito mundial, a epidemiologia da hepatite C crônica aponta
maiorsusceptibilidade em indivíduos de gerações específicas (GALBRAITH et al.,
2015). Através do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C
eCoinfecções (PCDT), e artigos disponíveis na literatura, daclatasvir, simeprevir
esofosbuvir, além de ser uma estratégia efetiva na diminuição dos custos
paratratamento da hepatice C possuem menores efeitos colaterais e
interaçõesmedicamentosas e maiores chances de cura. A partir disso, objetivou-se
explanar sobre o tratamento com medicamentoschamados antivirais de ação direta
(daclatasvir, simeprevir e sofosbuvir,) sendocombinados entre si e com a ribavirina
entre outros. Nesse trabalho destacou-se a importância do daclatasvir, que em janeiro
de2015 recebeu o registro da ANVISA. O Brasil tornou-se um dos primeiros países
domundo a incorporar e garantir aos pacientes que vivem com hepatite C
apossibilidade de se tratarem com as drogas mais modernas (Gabriela, 2015). A
hepatite viral é tida como uma das causas mais extensas que levam aotransplante
hepático no mundo e, a hepatite C (HCV) possui um maior destaquediante das
demais. Esta foi diagnosticada em meados de 1989, onde o governofederal proibira a
doação de sangue remunerada como forma de prevenir doençascom transmissão
parenteral, pois não havia, na época, tecnologia de diagnóstico(BRASIL, 2008;
FUNDAÇÃO HEMOMINAS, 1998; BRASIL, 1983). A presente pesquisa trata-se de
uma revisão de literatura sobre estudos sobrenovos antivirais de ação direta no
tratamento da hepatite C crônica. Para compor a amostra foram adotados os
seguintes critérios de inclusão:artigos científicos disponíveis em texto completos e
não pagos (free); textos dedocumentos da Secretaria de Saúde referente ao tema;
estudos com ensaiosclínicos que avaliaram o uso dos antivirais de ação direta no
tratamento da hepatiteC. Os critérios de exclusão foram os seguintes: estudos que
incluíram outrasenfermidades, como exemplo, síndrome da imunodeficiência
adquirida; estudos queassociaram o uso dos antivirais a outras formas de tratamento
no mesmo indivíduo eestudos envolvendo animais. O levantamento dos estudos foi
realizado no período de janeiro a julho de2016, a partir de buscas em publicações
científicas indexadas nas bases de dadosMEDLINE e Bireme. Foram usados os
seguintes descritores na língua inglesa:hepatitis C, antivirals direct action, simeprevir,
sofosbuvir e daclatasvir. Os estudosforam obtidos por meio do cruzamento do
descritor em inglês usando o operadorboleano “AND”. Os artigos que foram
encontrados em mais de uma base de dadosforam contabilizados apenas uma vez. O
critério de revisão foi estabelecido peloCochrane. A partir dos descritores utilizados
foram encontrados 25 artigos científicos, que após criteriosa avaliação 7 foram
excluídos por não obedecer aos critérios deinclusão. Restaram 18 artigos, que após
serem lidos na íntegra, foram excluídos 11artigos por não obedecerem aos critérios
de inclusão foram eles: a) estudos queincluíram outras enfermidades, como exemplo,
síndrome da imunodeficiênciaadquirida; b) estudos que associaram o uso dos
antivirais a outras formas detratamento no mesmo indivíduo; c) tratamento antiviral de
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SIMEPREVIR NO TRATAMENTO DA HEPATITE CRÔNICA TIPO C - UMA REVISÃO
DE LITERATURA
Autor(es): Taiane Maria Guedes Soares, Rejane Santana
Resumo: Os antivirais de ação direta fazem parte de uma nova classe de
medicamentos indicada para o tratamento da hepatite C. Esses medicamentos agem
em locais específicos do vírus, inativando algumas proteases que são importantes
para replicação do mesmo. A aprovação dos antivirais modificou bastante o ritmo de
vida dos pacientes, principalmente aqueles que já foram tratados com outros
medicamentos e apresentaram efeitos colaterais anteriormente. Os tratamentos
visam evitar a cronicidade através da inibição da replicação do vírus. Entretanto,
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atingir o alvo sem afetar as atividades metabólicas normais do organismo, ainda é um
desafio. Simeprevir é uma droga indicada para o tratamento da Hepatite C, que é
uma doença causada por um vírus que tem tropismo pelas células do fígado. A
hepatite C afeta de maneira significativa a saúde pública global. A agressão
hepatocelular causada pelo vírus C leva a fibrose hepática, cirrose e
hepatocarcinoma celular (CHC). Nas fases avançadas, pode levar ao óbito (Conitec,
2015). Atualmente, dentre os novos antivirais de ação direta proposta para o
tratamento da hepatite C, estão disponíveis no mercado brasileiro com aprovação da
Anvisa: sofosbuvir, um análogo nucleotídeo que inibe a polimerase do HCV;
simeprevir, um inibidor de protease de segunda geração; daclatasvir, um inibidor da
NS5A e a combinação de alvos virais ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir
(Conitec, 2015). Recentemente, há uma evolução do tratamento da hepatite C, com o
desenvolvimento dos agentes antivirais de ação direta, que têm como alvo aspectos
específicos do ciclo viral da hepatite C vírus. Estes agentes têm mostrado melhora
sustentada das taxas de resposta virológica em comparação com o tratamento
tradicional. Este estudo teve como objetivo fazer uma revisão bibliográfica para
discutir o papel dos antivirais de ação direta no tratamento da hepatite C, em especial
simeprevir, um inibidor de protease serínica NS34A. Buscou-se estudar e
compreender o mecanismo de ação das drogas utilizadas atualmente no tratamento
da Hepatite C, sua associação com drogas desenvolvidas a mais tempo e a sua
relevância para os pacientes portadores da doença.

foram utilizados peixes não submetidos ao experimento de indução anestésica,
avaliando o grupo controle e as menores concentrações capazes de levar a sedação
(10 e 25 uL L-1). Os peixes (um indivíduo por aquário) foram mantidos durante 8 h em
um aquário com 2 L de água e os tempos para avaliar a FV foram: 0; 0, 5; 1; 2; 3, 4,
5, 6, 7 e 8 h. A frequência ventilatória por minuto foi quantificada pela contagem de 20
movimentos operculares sucessivos e mediu-se o tempo transcorrido com um
cronômetro. Os dados foram submetidos ao teste de Levene para verificar a
homocedasticidade das variâncias e, posteriormente, analisados por ANOVA de uma
via seguida do teste de Tukey. Adicionalmente a regressão entre as dosagens de óleo
essencial para estádios de anestesia e recuperação foi calculada. Os tempos de
sedação foram inferiores a 21 segundos e, o menor tempo ocorreu na concentração
mais elevada. A anestesia apresentou tempos entre 84, 50 e 584, 83 nas três
concentrações mais elevadas de OE de manjericão. Para recuperação anestésica os
tempos foram abaixo de 272, 12 segundos e 400 uL L-1 do OE de manjericão
apresentou os melhores tempos de anestesia e recuperação anestésica. Na análise
da FV, apenas no tempo 0, 5h os peixes apresentaram FV significativamente superior
aos demais tratamentos. Adicionalmente, no tempo 0 h, a FV foi significativamente
superior aos demais tempos em todos os tratamentos. O OE de manjericão
apresentou eficácia para indução e recuperação anestésica em tilápia-do-Nilo e
recomendam-se as concentrações de 10-25 para sedação e 400 uL L-1 para
anestesia.
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SOFOSBUVIR NO TRATAMENTO DA HEPATITE CRÔNICA TIPO C - UMA
REVISÃO DE LITERATURA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - GENÉTICA
AUSÊNCIA DE ESTRUTURA POPULACIONAL EM UMA AVE DE DE PLANÍCIE DA
MATA ATLÂNTICA

Autor(es): Ana Carolina Silva Batista, Rejane Conceição Santana
Resumo: A hepatite C é uma doença que acomete a saúde de 3-4 milhões de
pessoas no mundo por ano e 130-170 milhões de pessoas estão cronicamente
infectadas de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Mais de 350 mil
pessoas morrem a cada ano de hepatite relacionada com a do tipo C. Pessoas
infectadas com o vírus da hepatite C (VHC) são de grande risco para a evolução de
doença hepática crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular (HCC). VHC é
responsável por cerca de 27% dos casos de cirrose e cerca de 25% de casos de
HCC em todo o mundo (MOHAMED, 2015 et al.,). Além da fraca eficiência
terapêutica, os antigos principais medicamentos disponíveis, interferon (IFN) e
ribavirina (RBV), provocam efeitos colaterais importantes e devem ser aplicados por
um tempo prolongado, exigindo monitorização médica especializada constante
(STRAUSS, 2011). Devido aos efeitos colaterais deste regime, os candidatos devem
ser avaliados para elegibilidade. A contraindicação líder foi presença de sintomas
depressivos, pois além do seu possível agravamento, o principal efeito colateral da
utilização do interferon-alfa é a depressão (ROWAN e BHULANI, 2015). A partir de
2011, novas drogas orais mais eficientes têm sido inseridas no tratamento de infecção
crônica de VHC com o percentual de cura em 90%. Estas novas drogas introduzem
novos tempos no tratamento da infecção crônica pelo VHC após dois séculos e meio
de sua descoberta. Durante esses anos, a linha tradicional de tratamento teve muitos
efeitos colaterais com sucesso limitado e baixa resposta virológica sustentada (RVS) carga viral indetectável (negativo) seis meses após o final do tratamento. Ao contrário
do que foi visto, a nova classe de drogas é chamada de antivirais de atuação direta
(DAAs) (MOHAMED et al., 2015) e já proporciona grande revolução. A presente
pesquisa trata-se de uma revisão de literatura sobre estudos em relação a novos
antivirais de ação direta, com ênfase no sofosbuvir, no tratamento da hepatite crônica
tipo C e seus efeitos colaterais. Com a presente revisão, pode-se concluir que
diversos autores demonstraram a tolerabilidade e diminuição significativa dos efeitos
adversos causados pelos sofosbuvir em comparação com o interferon e a ribavirina.
Notou-se que houve redução do surgimento de depressão em pacientes que
começaram o uso dos DAAs, e que esse efeito colateral ocorreu mais frequentemente
quando sofosbuvir foi combinado ao interferon e ribavirina.

Autor(es): Elaine Cardoso Santos, Henrique Batalha Filho
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TEMPO DE INDUÇÃO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E FREQUÊNCIA
VENTILATÓRIA DE TILÁPIA-DO-NILO COM USO DO ÓLEO ESSENCIAL DE
OCIMUM BASILICUM

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO PROMOTORA DO GENE FMR1 EM PACIENTES
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA

Resumo: Embora a Mata Atlântica (MA) abrigue elevados índices de endemismo, o
bioma está entre os mais degradados do mundo, sendo classificado como um hotspot
de biodiversidade. Compreender a origem da diversificação da biota residente é
essencial do ponto de vista biogeográfico, bem como para o desenvolvimento de
ações de conservação mais efetivas. Neste estudo estudamos a espécie Attila rufus,
uma ave endêmica das planícies costeiras da Mata Atlântica, a fim de compreender a
história evolutiva do bioma. O estudo teve como objetivos: (i) inferir a estrutura
filogeográfica e demografia histórica de A. rufus; (ii) inferir a distribuição geográfica
atual e pretérita da espécie através da modelagem de nicho ecológico (ENM); (iii)
compreender os processos históricos responsáveis pelo atual padrão de diversidade
e estrutura genética de A. rufus na MA. Obtivemos sequências do gene mitocondrial
citocromo b (cytb) e de dois fragmentos de genes nucleares (íntron 11 do gene
G3PDH e íntron 5 do gene TGFB2) para 23 amostras provenientes de 12 localidades
ao longo da distribuição da espécie. Foram obtidos ENMs para o presente, Holoceno
médio (~ 6. 000 anos atrás), ultimo máximo glacial (LGM, ~ 21. 000 anos atrás) e
para o período do último interglacial (~ 120. 000 anos atrás), sobrepondo-os com a
fim de identificar áreas potenciais de refúgio para a espécie. Redes de haplótipos e
AMOVA indicaram a ausência de estrutura populacional na espécie. ENM indicou
áreas de estabilidade desde o último interglacial para o sul da MA, próximo a Serra do
Mar. As estatísticas sumárias e o Extended Bayesian Skyline plot não detectaram
evidências de expansão populacional. A estimativa do tempo até o ancestral comum
mais recente (TMRCA) indicou que todas as amostras coalescem ao final do
Pleistoceno (~0, 32 mya). Nossos resultados não concordam com outros estudos
filogeográficos que sugerem cenários de elevadas taxas de diversidade genética em
populações incluídas em refúgio durante ointerglacial. O padrão observado em A.
rufus é comum a organismos que habitam regiões de altitude, contudo a espécie aqui
estudada é um organismo endêmico de regiões de planície. Assim, concluímos que
as respostas aos eventos históricos na MA pode estar relacionadas com os
requerimentos ecológicos de cada organismo.

Autor(es): Rebeca Oliveira, José Dantas Limma Netto, Carlos Eduardo Copatti

Autor(es): Vivian Marina Gomes Barbosa Lage, Jéssica Fernandes dos Santos, Laís
Ribeiro Mota, Mônica Jacobina Vieira, Renata Lúcia Leite Ferreira Lima

Resumo: Algumas práticas realizadas na aquicultura como biometria, reprodução
induzida e transporte, frequentemente expõem peixes a várias fontes de estresse, o
que provoca diminuição da alimentação e aumenta a susceptibilidade dos animais a
patógenos e a doenças infecciosas. Visando amenizar a intensidade do estresse
destas práticas, têm-se utilizado anestésicos. Dessa forma, a presente proposta teve
como objetivo verificar o efeito sedativo e anestésico do óleo essencial (OE) de
manjericão (Ocimum basilicum) em tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus). Foram
utilizados oito juvenis de tilápia-do-Nilo para cada concentração de OE de manjericão
para avaliar o efeito anestésico e 8 juvenis para cada concentração da análise de
frequência ventilatória (FV). Os peixes foram transferidos para aquários de 2 L
contendo diferentes concentrações de OE da planta testada: 10, 25, 50, 100, 200,
400 e 600 uL L-1, primeiramente diluído em etanol (1:10). Em cada aquário foram
colocados dois peixes por vez. O tempo de observação foi de até 30 minutos, com
vistas a avaliar se os peixes atingiram o estádio de anestesia. Para avaliação da FV,

Resumo: A Deficiência Intelectual (DI) é considerada um transtorno neuropsiquiátrico
de grande repercussão social, sendo uma das doenças mais comuns ao longo da
vida humana. A DI pode ter etiologia variável, podendo esta ser ambiental, genética
ou multifatorial. A definição da sua causa propicia um maior esclarecimento para a
população afetada e seus familiares. A Síndrome do X-Frágil (SXF) é a principal
causa de DI herdada e tende a se repetir nas famílias, sendo esse o motivo da SXF
ser a principal causa investigada nos casos de DI idiopática. A SXF é causada por
expansões de uma trinca de nucleotídeos CGG na extremidade 5’ não traduzida (5’
UTR) do gene FMR1 (Fragile Mental Retardation 1) que está localizado no braço
longo do cromossomo X. Um grande número de anormalidades físicas e cognitivas
está associado à SXF. Deficiência intelectual, alterações no comportamento,
dimorfismos faciais, anormalidades no tecido conjuntivo, aumento do volume
testicular em homens em idade pós-puberal e falha prematura ovariana em mulheres
fazem parte do espectro clínico da SXF. As manifestações são consistentes, mas não
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exclusivas, e a existência de portadores de alteração no gene FMR1 sem
manifestações clínicas aparentes impossibilitam o diagnóstico da SXF baseado
apenas na avaliação clínica. A grande variabilidade de sinais, aliada à frequência
relativamente alta da síndrome, exige a realização conjunta de um exame molecular
em caso de DI inespecífica para investigar a ocorrência da SXF. O objetivo deste
estudo foi realizar a caracterização molecular da região 5´UTR do gene FMR1 em
pacientes com DI de etiologia desconhecida provenientes do município de Monte
Santo - BA. O grupo amostral foi composto por 35 pacientes com DI advindos do
município de Monte Santo - BA sendo que, até o momento, 10 pacientes foram
caracterizados. Destes 10 pacientes, 09 eram do sexo masculino e 01 do sexo
feminino. Foi empregada a técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para
determinar os polimorfismos do gene FMR1. Foi encontrado um indivíduo possível
portador de SXF, do sexo feminino, o que totalizou uma frequência de 10%. Este
projeto pode ser considerado o inicio da caracterização da DI idiopática no município
de Monte Santo - BA. O desenvolvimento desse estudo forneceu informações para a
comunidade local, acadêmica e científica, marcando assim a inserção do Estado da
Bahia em diferentes estudos com a DI de etiologia desconhecida.

Hypostomus foram descritas atualmente no estado da Bahia, dados da biologia de
algumas destas espécies, como o Hypostomus brevicauda, são conhecidas apenas
por meio de suas respectivas descrições originais, datadas, neste caso, de 1864, de
maneira que a análise citogenética surge como uma ferramenta de extrema
importância na caracterização de tais espécimes. A biodiversidade desta e de outras
bacias da região da costa leste do Brasil foi pouco estudada, tornando o estudo das
espécies nela residentes ainda mais importantes no ponto de vista evolutivo, já que,
assim como diversos sistemas hídricos da costa leste brasileira, esta bacia apresenta
uma alta taxa de endemismo. Assim, o objetivo deste estudo foi realizar a
caracterização citogenética da espécie Hypostomus brevicauda, coletadas no rio
Pardo, município de Itapetinga/Ba. As preparações cromossômicas dos indivíduos
foram submetidas a coloração convencional com Giemsa. Neste estudo foram
analisados dez indivíduos, sendo seis machos e quatro fêmeas. Os resultados
preliminares apontaram que Hypostomus brevicauda apresenta 2n= 66, sendo 5
pares de cromossomos metacêntricos, 15 pares de submetacêntricos e 13 pares de
subtelocêntricos/acrocêntricos. Não foram observados a presença de cromossomos
extra-numerários, bem como de cromossomos sexuais. O número de cromossomos
encontrado para a espécie Hypostomus brevicauda corresponde ao que foi reportado
para o gênero, que mostra uma variação no número de cromossomos de 52 em
Hypostomus emarginatus até 84 em Hypostomus sp. 2. As variações na fórmula
cariotípica podem estar relacionadas à possíveis polimorfismos ligados à espécie. A
continuação das análises cariotípicas e as aplicação de outras técnicas citogenéticas,
como as análises de regiões de heterocromatina e organizadoras de nucléolo e
verificar as possíveis alterações e rearranjos cromossomicos existentes, a fim de
compreender a evolução, as relações filogenéticas e taxonomia deste gênero tão
complexo e variado.

Palavras-chaves: X-Frágil, FMR1, Repetição CGG
DELIMITAÇÃO E DIVERSDADE GENÉTICA DE COMPLEXOS DE ESPÉCIES DO
GÊNERO HYPNEA (GIGARTINALES, RHODOPHYTA) BASEADA EM
MARCADORES MOLECULARES ISSR
Autor(es): Adriele Leite Costa, Priscila Barreto de Jesus, Alessandra Selbach
Schnadelbach, José Marcos de Castro Nunes

Palavras-chaves: Citogenética Animal, Biodiversidade
Resumo: O gênero Hypnea é caracterizado por apresentar fronde cilíndrica e
“frutificação” subulada. As espécies deste gênero são frequentes em regiões
entremarés formando populações densas, crescendo fixas às rochas ou
frequentemente como epífitas de outras algas. H. musciformis é a espécie-tipo, sendo
a mais estudada do gênero. Análises morfológicas e moleculares realizadas na costa
brasileira revelaram a existência de um complexo de espécies constituído por
exemplares morfologicamente identificados como H. musciformis, H. nigrescens e H.
valentiae. Apesar das diferenças morfológicas, estes táxons apresentaram grande
similaridade genética e foram considerados como pertencendo a uma única espécie
recentemente descrita: Hypnea pseudomusciformis. Atualmente, estudos moleculares
visando a variabilidade e a estruturação genética populacional integram uma nova
abordagem de estudos taxonômicos denominada Biossistemática, fornecendo
embasamento para sustentar decisões taxonômicas. Os marcadores ISSR vêm
sendo utilizados para abordar questões relacionadas à diversidade genética de
populações com ampla distribuição geográfica, bem como de uma única população.
O presente estudo teve como objetivo estimar a diversidade genética das espécies do
complexo Hypnea musciformis-nigrescens-valentiae através de marcadores ISSR. As
amostras foram coletadas ao longo do litoral brasileiro e analisadas
morfologicamente. Segmentos dos ápices foram separados do talo e dissecados
utilizando sílica gel e armazenados para as análises moleculares. O DNA total foi
obtido utilizando o método CTAB 2% e posteriormente purificados com o kit
NucleoSpin® Plant II. O DNA extraído e os produtos da reação de PCR foram
visualizados através de eletroforese em gel de agarose. Os géis foram corados com
GelRed™, e visualizados em transluminador UV. Análises parciais foram realizadas
utilizando populações de cada espécie com os primers JOHN e DAT. O perfil genético
de todos os indivíduos analisados foi convertido em uma matriz de dados (presença e
ausência de bandas), sendo utilizada para determinação dos índices de variabilidade
e distância genética de Nei. Foram analisados 66 indivíduos, os quais geraram 40
loci. Entre as populações analisadas, a variedade musciformis apresentou os
menores percentuais de loci polimórficos (P=5%), enquanto os maiores percentuais
(P=25%) foram observados para as variedades nigrescens e musciformis. A análise
de agrupamento revelou que as populações formaram dois grandes grupos, o
primeiro formado por populações da Bahia e de Pernambuco, e o segundo por
populações coletadas no Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pernambuco,
demonstrando uma falta de estruturação geográfica relacionada à diversidade
genética das populações estudadas. A baixa diversidade genética detectada neste
estudo indica que, apesar da ocorrência de fluxo gênico entre as populações de
variedades distintas, a reprodução ocorre de forma mais intensa entre os indivíduos
da mesma localidade. Os dados aqui apresentados são preliminares e, após a
conclusão das análises espera-se que as informações sobre a diversidade e estrutura
populacional das espécies do complexo Hypnea musciformis-nigrescens-valentiae no
Brasil possam auxiliar na elucidação do status taxônomico destas entidades,
contribuindo para os estudos de biodiversidade de espécies nativas do país. Apoio
Financeiro: UFBA, CNPq, Fapesb (PNE T. O. 0020/2011).

ESTUDOS FILOGEOGRÁFICOS EM PIRESIA LEPTOPHYLLA SODRESTR
Autor(es): Igor Araújo Santos de Carvalho, Izabela Santos Dias de Jesus, Hédina
Bezerra, Alessandra Selbach Schnadelbach, Maria Luiza Silveira de Carvalho
Resumo: Piresia Swallem é um gênero pertencente à subfamília Bambusoideae,
caracterizado morfologicamente pela presença de colmos folhosos e decumbentes. A
respeito de sua disposição geográfica, o grupo apresenta uma distribuição disjunta,
que se estende entre a Amazônia e a Mata Atlântica do Nordeste brasileiro e esta
distribuição pode estar relacionada à história evolutiva do grupo. Neste contexto,
algumas hipóteses já foram levantadas considerando, por exemplo, a distribuição
diferencial das espécies entre os dois biomas, levando-se em consideração a
variação de caracteres morfológicos (florais). Sob esta abordagem, as espécies
encontradas na Amazônia seriam caracterizadas por inflorescências com espiguetas
femininas e masculinas, enquanto que espécies encontradas na Mata Atlântica
apresentariam espiguetas bissexuais funcionalmente femininas. Entretanto, estudos
mais recentes revelaram que o padrão morfológico para essas espécies é muito mais
complexo do que se supunha, sendo possível observar espécies com flores
unissexuais na Mata Atlântica e bissexuais na Amazônia. Ainda com relação à
distribuição das espécies, um estudo filogenético recente demonstrou uma aparente
separação entre os dois biomas, levando-se em consideração dados moleculares.
Contudo, tendo em vista algumas incongruências entre marcadores do genoma
plastidial e nuclear, acredita-se que a história evolutiva desse grupo é ainda mais
complexa do que se imaginava, pois pode estar relacionada a múltiplos eventos de
hibridações, dispersão e vicariância, associados a um tempo recente. Diante deste
cenário, uma espécie chave para a compreensão da história evolutiva desse gênero
seria P. leptophylla, a qual apresenta uma das maiores amplitudes de distribuição
geográfica dentro do gênero, ocorrendo por toda Mata Atlântica nordestina (Bahia e
Pernambuco). Este padrão de distribuição pode sugerir, por exemplo, que houve uma
conexão entre os dois biomas atualmente disjuntos, considerando-se eventos do Arco
Pleistocênico, que são conhecidos por proporcionar a conexão da flora da Mata
Atlântica e da Amazônia em diversos períodos durante a última glaciação. Deste
modo, estudos filogeográficos devem ser desempenhados para que essa hipótese
possa ser testada e por esse motivo, o presente trabalho objetivou a avaliação de P.
leptophylla a partir de uma abordagem filogeográfica, visando a elucidação de
padrões e processos da história do gênero. Com esta finalidade, foi amplificada a
região rpL32-trnL do genoma plastidial, para indivíduos de populações dessa espécie,
além de outras espécies do gênero. A partir das sequências obtidas foi realizada uma
análise de Máxima Verossimilhança, que evidenciou a existência de uma relação
entre as populações de P. leptophylla de áreas úmidas da Mata Atlântica da Bahia
com outras espécies de Piresia da Amazônia (ambas caracterizadas por Florestas
Ombrófilas Densas). Também verificou-se que as espécies ocorrentes em
Pernambuco (em áreas de formação pioneira), se relacionam com outras espécies de
Piresia de áreas mais secas da Bahia (Florestas Estacionais Semideciduais). Ambos
os dados demonstram uma divergência genética entre as populações de P.
leptophylla da Bahia e de Pernambuco. Essa divergência genética encontrada sugere
uma separação de linhagens através do nicho em que ocupam, pois estas
populações se encontram em tipos vegetacionais distintos. Concomitantemente,
espécies sul baianas de Piresia (P. bahiensis e P. pulchella), ocorrentes em áreas de
Floresta Ombrófila Densa, apresentaram-se geneticamente similares às populações
de P. leptophylla dessa mesma região, reforçando a hipótese de separação de
linhagens de Piresia através de tipos vegetacionais distintos. Adicionalmente, a
relação entre espécies presentes em biomas distintos pode estar relacionada aos
padrões de dispersão das espécies através de duas possíveis rotas, que teriam
conectado as espécies da Mata Atlântica e a Amazônia em períodos recentes.

Palavras-chaves: Diversidade Genética, Delimitação Específica, Variabilidade
Genética
ESTUDO CITOGENÉTICO E MOLECULAR EM HYPOSTOMUS BREVICAUDA
PERTENCENTE A BACIA DO RIO PARDO, REGIÃO DE ITAPETINGA/BA
Autor(es): Lívia Pereira Soares, Patricia Belini Nishiyama
Resumo: A família Loricariidae é a maior família da ordem Siluriformes, contando
com 912 espécies, entre elas 198 pertencem ao gênero Hypostomus. O
conhecimento taxonômico e genético deste gênero é muito pobre. Quatro espécies de
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Estudos mostram ainda que, uma dessas rotas teria ocorrido pelas restingas do
Nordeste Brasileiro (através da costa), enquanto que a outra teria se dado através do
interior do país. Estas rotas teriam servido como corredor para muitas espécies,
proporcionado fluxo gênico entre espécies desses biomas, fato que pode ser
evidenciado pela similaridade genética entre espécies de Piresia presentes em áreas
úmidas da Mata Atlântica baiana e uma população de P. goeldii presente na
Amazônia. Assim, os resultados obtidos até o momento corroboram a hipótese de
uma história evolutiva complexa para esse grupo, que pode envolver processos de
especiação, fluxo gênico, dispersão e vicariância. Adicionalmente, supõe-se que a
evolução do mesmo é muito recente, o que vem dificultando a datação molecular e,
portanto, demonstrando que mais dados são necessários para uma possível
elucidação de sua história. Finalmente, a continuidade dos estudos é de suma
importância para que as hipóteses levantadas acima possam ser confirmadas.

EVOLUÇÃO MOLECULAR DO GENE SRGAP2

composta por sequências das três regiões marcadoras, obtidas a partir de 35 acessos
de diferentes espécies. As árvores filogenéticas foram recuperadas utilizando os
métodos de máxima parcimônia e máxima verossimilhança. A combinação dos três
marcadores permitiu a obtenção da mais completa e melhor resolvida filogenia do
gênero até então. As análises destes marcadores demonstraram que o gênero é
monofilético, porém as três seções de Hypnea estabelecidas previamente foram
consideradas inválidas. As seções Pulvinatae e Spinuligerae foram consideradas
polifiléticas, enquanto as espécies pertencentes à seção Virgatae formaram um
agrupamento parafilético. Nenhum dos clados recuperados foi composto por espécies
apresentando exclusivamente as características morfológicas definidas para cada
seção. Foram identificados também complexos de espécies e táxons erroneamente
identificados. Por exemplo, as espécies H. cornuta e H. stellulifera foram
consideradas parafiléticas, enquanto espécimes de H. spinella do Vietnã não se
agruparam com os espécimes do Brasil e Caribe. O presente estudo fornece grande
contribuição para o entendimento da sistemática e da evolução das espécies deste
gênero, no entanto, casos como os citados acima mostram que ainda são
necessários estudos morfológicos e moleculares adicionais para um entendimento
mais completo das relações filogenéticas de Hypnea.

Autor(es): Daniele Almeida Alves, Vanessa Rodrigues Paixão-Côrtes, Hallana Santos
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Resumo: Existem ainda muitas perguntas a serem respondidas sobre a evolução
humana e de outros vertebrados. Sendo uma das questões mais interessantes como
os humanos desenvolveram sua incrível capacidade cognitiva. Entre os diversos
genes responsáveis pelo neurodesenvolvimento está a família SRGAP (SLIT-ROBO
RHO GTPASE ACTIVATING PROTEIN), constituída por quatorze genes, entre eles o
gene SRGAP2, que possui 4 cópias em humanos. A duplicação de genes é uma
importante fonte de mudança fenotípica e evolução adaptativa, sendo assim relevante
para estudos evolutivos. Recentemente estes estudos demonstraram a importância
desse gene para o desenvolvimento cortical, e sua ação codificadora numa proteína
altamente conservada que se expressa no início do neurodesenvolvimento.
Pesquisas realizadas com a técnica de FISH comprovaram que o SRGAP2 foi
duplicado especificamente na linhagem humana (H. sapiens e neandertais) e a quarta
cópia não está presente em chimpanzé e gorilas, também está presente nos
neandertais. Foi sugerido que o gene SRGAP2 possui suas sequências conservadas
ao longo da evolução dos primatas. Conhecendo o papel central dessa família na
regulação de um conjunto de atividades relacionadas com o desenvolvimento
cerebral, resolvemos estudar este gene em 60 espécies de vertebrados, buscando
descrever o padrão de evolução molecular. Utilizamos sequências disponíveis em
bancos de dados públicos (Ensembl, UCSC Browser, e o Genebank), estas
sequências foram coletadas e alinhadas através do algoritmo MUSCLE, no software
Mega 6. Estimamos as taxas de substituições sinônimas e não-sinônimas (dN/dS ou
&#969;) de acordo com os modelos evolutivos, utilizando-se do programa o
CODEML, parte do pacote PAML_4. 9. Valores das taxas de substituição &#969; < 1
e &#969; > 1 indicam respectivamente seleção negativa, ou positiva. Já valores de
&#969; = 1 estariam indicando que a hipótese de neutralidade não poderia ser
descartada. Utilizamos os valores das taxas evolutivas para selecionar sítios a fim de
identificar se as divergências entre as espécies poderiam ser consideradas benignas
ou deletérias, utilizando o programa Polyphen2 que qualifica as mutações humanas.
Obtivemos valores não significativos (p>0, 99) na comparação de verossimilhança
entre os modelos neutros e os que admitem seleção. Demonstrando que o padrão de
evolução do SRGAP2 não é explicado pelos modelos que admitem de seleção
positiva. O valor de ômega obtido pelo M0 foi &#969; = 0. 03827 (dN/dS) indicando
uma forte seleção negativa. Utilizou-se as taxas por sítio estimadas pelo modelo M2
para verificar possíveis divergências com impacto funcional, todas as mutações que
tinham mais de 70% probabilidade de terem um valor de &#969; > ou =1, segundo o
M2, foram verificadas pelo Pholyphen2, todas as 8 variantes verificadas entre as
espécies foram consideradas benignas. Por tanto, as diferenças encontradas no
desenvolvimento cortical entre os humanos e outros vertebrados associadas ao gene
SRGAP2 provavelmente estão relacionadas exclusivamente a duplicação nesta
linhagem e não a diferenças nas suas sequências. Embora, não podemos descartar a
importância de divergências espécie específicas. Então, compreender o padrão
evolutivo de genes envolvidos com o desenvolvimento pode ser uma ótima
ferramenta no estudo do surgimento de novidades evolutivas.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - IMUNOLOGIA
CORRELAÇÕES ENTRE A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO E COMORBIDADES
EM PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS
Autor(es): Fernanda Macedo da Silva Lima, Robson Amaro Augusto da Silva
Resumo: Com o processo de industrialização, o estilo de vida ocidentalizado e as
mudanças dos hábitos alimentares, houve uma modificação entre as doenças mais
prevalentes na sociedade, com uma maior prevalência dos agravos crônicos não
transmissíveis em detrimento de doenças infectocontagiosas. Nesta nova
configuração, destaca-se a população idosa, pois este grupo naturalmente apresenta
maiores taxas de agravos crônicos não transmissíveis como hipertensão arterial,
diabetes, doenças cardiovasculares, dislipidemia entre outros. A atividade física é
reconhecidamente benéfica na redução dos indicadores de morbimortalidade, bem
como na promoção da longevidade. Mudanças comportamentais em busca de uma
vida mais saudável, através do aumento da atividade física e diminuição da ingesta
calórica geram benefícios cardiovasculares, metabólicos e imunológicos. Neste
sentido o presente estudo buscou determinar a associação entre a prática regular de
exercícios físicos e agravos crônicos a saúde na população idosa do município de
vitória da Conquista-BA. Para isso foram avaliados 186 indivíduos de ambos os
gêneros, com diagnóstico de hipertensão arterial e diabetes, assistidos nas Unidades
de Saúde da Família (USF) de Vitória da Conquista-BA. Os parâmetros analisados
foram: caracterização sociodemográfica através da aplicação de questionários,
avaliação antropométrica e avaliação da massa corporal por bioimpedância. As
mulheres constituíram o maior grupo do estudo (75, 8%), sendo a maioria obesas (59,
4% das mulheres ativas e 42, 9% das mulheres sedentárias), enquanto que homens
ativos e sedentários apresentam maiores taxas de sobrepeso (50% e 52, 2%,
respectivamente). As comorbidades mais associadas a hipertensão arterial e ao
diabetes foram sobrepeso/obesidade e dislipidemia. Em relação aos parâmetros
antropométricos, houve uma correlação positiva entre a massa gorda e circunferência
da cintura de homens e mulheres que praticam e não praticam atividade física. de
maneira semelhante, também houve uma correlação positiva entre a massa gorda e
circunferência do quadril de homens e mulheres ativos e sedentários. Além disso,
houve uma associação positiva entre a massa gorda e IMC de mulheres e homens
que realizam e não realizam atividade física. Portanto, observamos que as mulheres
são as principais frequentadoras da Unidade de Saúde da Família e da academia da
saúde. Além disso, o sexo feminino também apresenta altas taxas em relação a
prática de atividade física, apesar de possuir o maior percentual de obesidade,
condição que pode sugerir a maior busca pela prática de exercícios físicos.
Palavras-chaves: Obesidade, Hipertensão, Diabetes mellitus
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ESTUDO DA CITOCINA IL-33 NA HEPATITE C CRÔNICA
FILOGENIA MOLECULAR DE HYPNEA J. V. LAMOUR. (GIGARTINALES,
RHODOPHYTA) BASEADA EM MARCADORES MOLECULARES

Autor(es): Fabiano Santos Souza
Resumo: A Hepatite C é uma patologia causada pelo vírus da hepatite C (HCV),
transmitida através do contato por sangue contaminado, entretanto pode ocorrer
transmissão através de vias sexual e vertical (mãe para filho). A infecção pelo HCV,
atualmente, é um grave problema de saúde mundial, sendo a forma crônica a mais
danosa e frequente. Estudos apontam que cerca de 3% da população mundial, cerca
de 180 milhões de pessoas, sejam portadoras da hepatite C crônica. O vírus da
Hepatite C é um RNA-vírus do gênero Hepacivirus, da família Flaviviridae, altamente
mutante, o que garante a esse organismo uma excelente evasão contra a resposta
imune do hospedeiro. A defesa contra os vírus hepatotrópicos requer a participação
de múltiplos componentes do sistema imune com direcionamento para a imunidade
mediada por células do tipo Th1, que envolve a participação dos linfócitos T CD4+, de
linfócitos T CD8+ citolíticos (CTLs), sendo este um mecanismo chave para resolução
das infecções virais. No entanto, uma imunidade protetora requer uma atividade
perfeitamente coordenada de ambas as respostas dos sistemas imunes, inato e
adaptativo. Nesse sentido, a IL-33, citocina recentemente descrita, parece ser

Autor(es): Izabela Santos Dias de Jesus, Igor Araújo Santos de Carvalho, Priscila
Barreto de Jesus, Alessandra Selbach Schnadelbach
Resumo: Hypnea é um gênero monofilético composto por aproximadamente 66
espécies. Com base na morfologia do talo, três seções infragenéricas foram
reconhecidas: Pulvinatae, Spinuligerae, Virgatae. Devido à sua distribuição
cosmopolita, Hypnea apresenta uma grande variação morfológica, o que dificulta a
circunscrição de suas espécies e o esclarecimento de suas relações filogenéticas.
Estudos filogenéticos no gênero são escassos, com baixa amostragem e geralmente
restritos a espécies asiáticas. Recentemente, estudos realizados com ênfase em
espécies coletadas na América do Sul têm revelado uma grande diversidade
específica, cujas relações filogenéticas ainda permanecem indefinidas. Desta forma,
o presente estudo foi realizado incluindo ampla amostragem de espécies brasileiras a
partir de três marcadores moleculares (COI-5P, rbcL e psaA). Foi obtida uma matriz
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fundamental para a defesa do hospedeiro, embora se trate de uma citocina
proinflamatória, como a IL-1 e a IL-8. Aquela, desempenha papel central no controle
de respostas imunitárias em tecidos de barreira, tais como a pele e o intestino. A IL-33
é uma citocina de dupla função, agindo tanto como uma citocina reguladora, como
fator intracelular nuclear, além de existir evidências que comprovem o seu papel na
progressão da inflamação crônica e na fibrose, quando desregulada, havendo então,
um pressuposto de associação entre a expressão da IL-33, e de seu respectivo
receptor ST2, com o desenvolvimento da fibrose hepática, uma das características da
Hepatite C crônica (HCC). O objetivo deste trabalho é avaliar o papel da IL-33 em
sangue periférico e em cultura de células mononucleares do sangue periférico,
respectivamente, de portadores de Hepatite C crônica e sua relação com
histopatologia hepática, carga viral e manifestações de autoimunidade. Foram
determinados os níveis séricos da IL-33 nos portadores de HCC e em indivíduos
sadios por ELISA; e também, em sobrenadante de cultura de Células mononucleares
do sangue periférico dos indivíduos referidos acima, após estímulos com antígenos
virais específicos. Os dados obtidos foram correlacionados com as características da
infecção e exames laboratoriais. Os resultados obtidos relativos à dosagem sérica de
IL-33 demonstraram não haver diferenças significativas quando comparadas ao grupo
controle, apesar da literatura dispor sobre o papel proinflamatório, cicatrizante e
fibrótico, em infecções crônicas, como a Hepatite C. A dosagem de IL-33 foi
subdividida de acordo com o estímulo utilizado pelas PBMC (células mononucleares
do sangue periférico), em: Sem estímulo, Phytohemagglutinin (PHA), antígenos do
CORE, e das proteínas não-estruturais do vírus NS3, NS4 e NS5. Os dados ainda
serão analisados com relação aos dados histopatológicos dos pacientes.

Resumo: Introdução: Corynebacterium pseudotuberculosis (Cp), bactéria intracelular
facultativa, é o agente etiológico da linfadenite caseosa (LC), uma enfermidade de
caráter crônico que acomete mundialmente populações de pequenos ruminantes
(FONTAINE, 2007). Essa patologia é caracterizada pela formação de granulomas
com infecção localizada nos gânglios linfáticos superficiais e tecido subcutâneo
(DORELLA et al., 2008). A LC pode se apresentar na forma subclínica e
sintomatológica, por isso é importante realizar tanto uma avaliação clínica quanto
sorológica para não haver casos não diagnosticados dessa doença. Objetivo: Avaliar
sinais clínicos e resposta imune humoral de ovinos infectados experimentalmente por
C. pseudotuberculosis. Metodologia: Foram utilizados quinze ovinos SRD divididos
em dois grupos: no G1 (Grupo controle), 4 animais receberam solução salina estéril;
no G2 (Grupo infectado), 11 animais receberam inóculo da linhagem selvagem de Cp
cepa VD57. O acompanhamento foi feito nos dias 0, 2, 7, 14, 28, 42, 49, 60, 70 e 90,
com avaliação clínica e coleta de sangue em tubo com anticoagulante e tubo seco. A
avaliação clínica foi feita por exame físico com observações sintomatológicas e
exame complementar por hemograma, a avaliação sorológica realizada através do
ELISA Indireto com antígenos obtidos em meio BHI. Resultados: Todos os animais
apresentaram DO abaixo do ponto de corte, para a produção de IgG, nas amostras
de soro coletados no dia 0 do experimento. Nos dias 02, 07 e 14 após a infecção não
foi observado aumento da DO nas amostras de soros dos animais infectados.
Ocorreu aumento da DO nessas amostras a partir do dia 28 após a infecção. No dia
02 após a inoculação, o G2 apresentou elevação da temperatura corporal e alguns
animais desenvolveram abscessos no local de inoculação. Verificou-se, no G2, um
aumento dos níveis de neutrófilos nos 2 primeiros dias de infecção, mas após isso
retornou a valores mais baixos que se mantiveram com poucas alterações até 60
dias, quando houve aumento dos níveis até o dia 90. Os eosinófilos também
aumentaram com 2 dias para o G2, e após isso os níveis decresceram até o dia 60,
no qual se elevaram no dia 70. Os linfócitos se elevaram com 2 e 7 dias e os valores
reduziram até o dia 90 de infecção. Em relação aos monócitos, o G2 apresentou uma
elevação nos níveis até o dia 2, e a partir desse dia, os valores caíram até o dia 60,
quando voltaram a crescer. Conclusão: É possível perceber que ocorreu neutrofilia,
linfocitose e eosinofilia no dia 2 de infecção no grupo infectado, dado esperado e em
concordância com outros autores, já que a infecção estudada é causada por bactéria
gram-positiva, pertencente ao grupo dos Actinomicetos. Essa diferença aparente nos
resultados do hemograma entre os dois grupos no dia 2, pode levar a hipótese de que
a resposta aguda à C. pseudotuberculosis causa alterações no hemograma de forma
mais acentuada, diferente da resposta crônica, na qual os níveis se mantiveram mais
similares ao grupo controle. As alterações clínicas observadas são compatíveis com o
quadro agudo de doenças infecciosas, no entanto, os sinais clínicos da LC não foram
observados já que o principal sintoma é o aumento do volume dos linfonodos
superficiais e formação de granuloma. Por se tratar de agente que causa doença de
caráter crônico, espera-se que o surgimento de granulomas superficiais e viscerais
ocorram após os 90 dias de infecção.

Palavras-chaves: Hepatite C, IL-33, HCV
EXTRAÇÃO, PURIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS
POTENCIALMENTE
ANTIGÊNICAS
DA
CORYNEBACTERIUM
PSEUDOTUBERCULOSIS
Autor(es): Maria Emilia Alcantara, Rogerio Conceicao, Leonardo Freire Santiago,
Luis Fabian Salazar Garces, Sara Patrícia de Oliveira Santos, Zunara Victória Batista
Santana, Mariana Araújo Pereira, Samanta Queiroz Santos, Luis Gustavo Carvalho
Pacheco, Songeli Menezes Freire
Resumo: Introdução: A tuberculose (TB), causada por Mycobacterium tuberculosis
(Mtb), ainda é de difícil diagnóstico/controle na vigilância sanitária e atendimento
clínico em todo o mundo. O diagnóstico da infecção pode ser clínico e confirmado por
imagem e/ou exames laboratoriais, sendo que estes compreendem a identificação
direta do Mtb, a reação intradérmica (teste de hipersensibilidade in vivo), e
atualmente o teste rápido molecular (XExpert®) e o teste in vitro de liberação do
Interferon Gama (IGRA). Todos esses métodos apresentam falhas, por isso, são
necessárias melhorias nos testes de diagnóstico da TB. Para a obtenção de
antígenos para os testes diagnósticos seria necessária a cultura de Mtb (NB-3) em
grande escala, dificultada pelo alto risco biológico. Uma alternativa é a produção de
proteínas recombinantes em Escherichia coli modificada, expressando genes de
Corynebacterium pseudotuberculosis, pertencente ao mesmo grupo e que
compartilha biomoléculas com Mtb (PAULE et al., 2004). Objetivo: Extrair, purificar e
quantificar proteínas recombinantes - PLD, SpaC, NanH de Corynebacterium
pseudotuberculosis expressas em E. coli. Metodologia: Após o processo de
expressão das proteínas em Escherichia coli, avaliou-se a solubilidade da fração
proteica. O processo de extração foi feito por sonicação e a purificação foi realizada
por meio do aparelho AKTApurifier (GE Healthcare Life Sciences), seguida pelo
desalting. Os dados de inferência do peso molecular das proteínas recombinantes
estudadas foram utilizados para confirmar a expressão em SDS-PAGE 12% e a
purificação foi confirmada por Western blot. As proteínas foram dosadas pelo método
de Lowry. Resultados e discussão: Na purificação foi observada uma maior
concentração da PLD na fração insolúvel (1350 mAU) do que na fração solúvel (80
mAU). No desalting, o pico de proteína sem ligação a sais foi de aproximadamente 65
mAU nas 4 injeções de amostra, no entanto, houve pico de 130mAU em 8 frações de
proteína ligada a uréia, então será realizado, posteriormente, a diálise para retirada
dos sais. A confirmação da expressão da PLD foi obtida com o SDS-PAGE 12% e
Western Blot. Foi encontrada na curva de dosagem da PLD, uma concentração de
aproximadamente 100µg/mL. No teste de solubilidade da SpaC e NanH observou-se
que ambas estavam presentes somente na fração insolúvel, e as seguintes etapas do
processo de purificação e quantificação ainda serão realizadas. Conclusão: Houve
sucesso na extração e purificação da PLD, com a sua confirmação através de gel de
eletroforese e Western Blot. Essas proteínas recombinantes poderão ser utilizadas
em posteriores estudos como antígenos a serem testados em indivíduos
diagnosticados com a TB, para facilitar o desenvolvimento de kits de diagnóstico mais
eficientes.
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PAPEL DO EIXO RIPK1-RIPK3-MLKL DURANTE A INFECÇÃO DE NEUTRÓFILOS
HUMANOS POR LEISHMANIA INFANTUM
Autor(es): Letícia Jambeiro Borges, Fillipe Dos Anjos Rolim, Deboraci Brito Prates,
Nvea Farias Luz, Valeria de Matos Borges
Resumo: As leishmanioses são doenças infecto-parasitárias endêmicas em várias
partes do planeta e negligenciadas, não despertando o interesse da indústria
farmacêutica. A infecção é causada quando o vetor infectado com o agente etiológico
do gênero Leishmania, ao se alimentar do sangue do hospedeiro, introduz os
parasitos em sua derme, desencadeando uma série de respostas que levam à
ativação do sistema imune inato. Os neutrófilos, primeira linha de defesa contra
infecções, apresentam grande importância por fagocitarem patógenos, produzirem
enzimas proteolíticas, espécies reativas de oxigênio (ROS), citocinas e quimiocinas.
Diferentes vias de morte celular estão associadas com a sobrevivência ou morte dos
parasitos na célula hospedeira. A necroptose é um tipo de morte celular que libera
diversos mediadores pró-inflamatórios que podem auxiliar no combate a infecções.
Essa morte apresenta características pró-inflamatórias e envolve a ativação do
necrossoma (complexo RIPK1-RIPK3-MLKL) quando há inibição de caspase 8.
Nosso trabalho propôs investigar o papel da necroptose na infecção de neutrófilos
pela Leishmania infantum, agente etiológico da Leishmaniose visceral (LV), forma
clínica mais grave da doença. Especificamente, nós investigamos o papel do bloqueio
de caspases na ativação do eixo RIPK1-RIPK3-MLKL em neutrófilos humanos
infectados pela L. infantum. Primeiramente, realizamos ensaios onde neutrófilos
humanos foram pré-tratados com os inibidores de caspases zVAD-fmk e zIETD-fmk
para inibir a apoptose, sendo posteriormente infectados com L. infantum e avaliamos
a carga parasitária. Em seguida, na presença do inibidor de RIPK1 [(Necrostatina-1
(Nec-1)] e do inibidor da molécula MLKL [(Necrosulfonamida (NSA)], essas células
foram também infectadas e a carga parasitária foi avaliada. O bloqueio de caspases
levou a uma redução da carga parasitária dos neutrófilos, provavelmente devido a via
de morte pró-inflamatória induzida neste contexto, resultando na morte de parasitos.
Esse efeito foi revertido nos grupos tratados com Nec-1 e NSA. Coletivamente,
nossos dados sugerem que a inibição caspases induz um desvio para a via de morte
por necroptose em neutrófilos humanos tendo um importante papel no controle da
infecção por L. infantum.

Mycobacterium

AVALIAÇÃO CLÍNICA E SOROLÓGICA DE OVINOS INFECTADOS
EXPERIMENTALMENTE COM CORYNEBACTERIUM PSEUDOTUBERCULOSIS
Autor(es): Maria Emilia Alcantara, Mariana Araújo Pereira, Samanta Queiroz Santos,
Maria da Conceição Aquino Sá, Isabela Maciel, Gilvan Anésio Ribeiro Lima, Rogerio
Conceicao, Roberto Meyer, Songeli Menezes Freire, Marcos Borges Ribeiro
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MICROLOCALIZAÇÃO DE MACRÓFAGOS ASSOCIADOS AO TUMOR CD163+ E
ASPECTOS CLÍNICO-PATOLÓGICOS DO CARCINOMA ESCAMOCELULAR DE
BOCA

POTENCIAL TERAPÊUTICO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS
SUPEREXPRESSANDO IGF-1 EM MODELO EXPERIMENTAL DE TRAUMA
RAQUIMEDULAR

Autor(es): Rafael Luiz Vieira Mercuri, Ana Carolina Valente Santos Cruz de Araujo,
Deyse Souza Carvalho da Silva, Camila da Silva Souza, Lucas Gomes Silva, Ludmila
de Faro Valverde, Clarissa Araújo Gurgel, Roberto Meyer, Jean Santos, Deise Souza
Vilas-Bôas

Autor(es): Girlaine Café Santos, Kyan James Allahdadi, Milena Soares, Ana Quenia
Gomes da Silva

Resumo: O carcinoma escamocelular de boca (CEB) é um dos tumores mais comuns
em todo o mundo. A despeito das melhorias significativas incrementadas nos
protocolos terapêuticos desta lesão, a sobrevida dos pacientes não tem melhorado
nas últimas décadas. Macrófagos Associados ao Tumor (TAM) desempenham um
papel paradoxal no desenvolvimento de tumores malignos e podem influenciar o
prognóstico de pacientes com CEB se alternativamente ativados (população M2).
Macrófagos M2, caracteristicamente anti-inflamatórios, podem ser distinguidos de
macrófagos pró-inflamatórios (M1) mediante utilização de marcadores M2, tais como
o receptor scavenger CD163. No entanto, a microlocalização de TAMs CD163 + em
relação ao prognóstico dos pacientes ainda não foi descrita em CEB. O objetivo deste
plano de trabalho foi localizar e semi-quantificar em lesões parafinizadas de CEB a
presença de células CD163+ em diferentes regiões do tumor, em relação a
parâmetros clínico-patológicos dos pacientes. Sessenta amostras de CEBs primários
coletados no setor de Cirurgia e Cabeça e Pescoço do Hospital Aristides Maltez (Liga
Baiana contra o Câncer, Salvador, Bahia) foram submetidas à imunohistoquímica pela
técnica do polímero indireto, utilizando-se anticorpo primário monoclonal e sistema de
amplificação Dako Advance HRP (Dako, Carpinteria, CA, EUA). Para cada amostra, a
infiltração de TAMs CD163+ está sendo descrita e quantificada em cinco campos
representativos a partir da observação de células CD163+ em quatro
microlocalizações distintas: tecidos adjacente não-tumorais (NT), fronte de invasão
(FI), parênquima tumoral (PT) e estroma tumoral (ET). Na análise, o compartimento
ET foi avaliado apenas intra-tumoralmente e o estroma peri-tumoral foi
desconsiderado. TAMs CD163+ apresentaram-se ausentes no epitélio do
compartimento NT. Os dados parciais demonstram que o número de TAMs CD163+
foi marcadamente aumentando do estroma do compartimento NT em direção ao
compartimento ET. de acordo com os resultados preliminares, o valor médio de TAMs
CD163+ foi de 4, 8 no estroma do compartimento NT e 22, 3 no compartimento ET.
TAMs CD163+ apresentaram-se escassamente distribuídos no compartimento PT,
com uma distribuição média de 2. 1 células por caso. A histomorfometria ainda não foi
concluída. Os dados quantitativos serão avaliados em relação à normalidade de sua
distribuição. Caso sejam atendidos os requisitos de análise paramétrica, será
aplicado o teste Anova. Em caso de ausência de normalidade, serão usados o Teste
U de Mann-Whitney para comparar dois grupos, e o Teste de Kruskal-Wallis para
comparação entre mais de dois grupos. Os resultados serão considerados
estatisticamente significantes a partir de umP<0. 05. Todas as análises serão
realizadas no programa SPSS 16. 0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA).

Resumo: Introdução: O Trauma Raquimedular (TRM) acomete anualmente milhares
de pessoas ao redor do mundo, e suas causas principais são os acidentes
automobilísticos, quedas, doenças e violência. Apesar do progresso da assistência
médica, uma parcela significativa dos pacientes sofrem danos permanentes, incluindo
perda de funções fisiológicas e motora, sensibilidade, dores crônicas, ou até mesmo
invalidez, o que resulta em sofrimento físico e emocional, além de encargos
financeiros para o paciente e seus familiares. Embora haja uma elevada prevalência
de lesões da medula espinhal e da gravidade dos danos gerados, ainda não existe
um tratamento efetivo para tratar e recuperar a medula lesionada. Um advento da
medicina regenerativa, terapias com células-tronco têm sido empregadas na busca de
novos tratamentos para doenças crônico-degenerativas, incluindo as neurológicas,
como as lesões medulares. No entanto, ainda não foi estabelecido um protocolo para
que terapias celulares possam ser utilizadas em seres humanos. Objetivo: O estudo
visa analisar a utilização de células-tronco mesenquimais (BMSC) como terapia para
lesões da medula espinhal em um modelo de lesão padronizada e induzida em
camundongos. Além disso, investiga a influencia da superexpressão, em BMSC, do
fator de crescimento semelhante à insulina tipo-1 (IGF-1), que participe no
desenvolvimento do sistema nervoso central e reparo tecidual, além no controle da
inflamação e redução da cicatriz glial. Metodologia: Para avaliar o potencial
terapêutico do transplante de células-tronco em modelo experimental de trauma
raquimedular, utilizou-se como modelo animal camundongos da linhagem C57Bl/6,
fêmeas, com idade entre 8 e 12 semanas. Três grupos foram formados (8 animais por
grupo), onde um grupo que recebeu transplante de BMSC, outro grupo foi tratado
com BMSC superexpressando IGF-1 (BMSE-IGF-1) e o ultimo grupo recebeu solução
salina (controle). Todos os animais foram submetidos à cirurgia de laminectomia na
vértebra torácica 10 para acessar a medula espinal e realizar a indução da lesão
raquimedular. Em seguida, nos animais, foram injetadas as células ou salina. Após as
cirurgias, os animais foram avaliadas semanalmente através do Basso Mouse Scale
(BMS) pra medir recuperação funcional, até completarem 4 semanas. Paralelo a
analise funcional, foram realizados procedimentos de histologia e imunofluorescência
para observar as alterações teciduais ocorridas em função da lesão com 2 e 5 dias e
4 semanas após o trauma, e avaliar a evolução da recuperação mediante o
tratamento. Resultados: Segundo as análises funcionais do BMS, foi observada uma
melhora funcional significativa no grupo que recebeu transplante de BMSC-IGF-1 a
partir da segunda semana e mantendo-se até a quarta semana de acompanhamento
pós-lesão, comparado com os grupos que receberam BMSC e salina. Através das
técnicas de imunofluorescência observamos nas medulas dos animais sacrificados
com 5 dias, um aumento da proliferação celular, marcadas com Ki67, no grupo que foi
transplantado com BMSC-IGF-1, em comparação com animais que receberam BMSC
ou salina. Conclusão: Este estudo vem demonstrando que a aplicação de terapia
celular combinada com alterações genéticas, apresentou benefícios aos animais que
sofreram trauma raquimedular, tanto na função locomotora quanto na proliferação de
novas células dentro da área de lesão. Os resultados gerados nesse projeto
demonstraram um novo avanço para a criação de uma possível terapia celular com
potencial para tratar TRM. Baseado nos resultados obtidos neste modelo, sugerimos
que futuros protocolos para tratamento clínico podem combinar a terapia celular com
alterações genéticas, contudo, muitos estudos ainda precisarão ser realizados para
total compreensão dos mecanismos de reparo do sistema nervoso e desenvolvimento
de terapias efetivas.
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PAPEL DO EIXO RIPK1-RIPK3-MLKL DURANTE A INFECÇÃO DE NEUTRÓFILOS
MURINOS POR LEISHMANIA INFANTUM
Autor(es): Fillipe dos Anjos Rolim, Letícia Jambeiro Borges, Nvea Farias Luz, Valeria
de Matos Borges, Deboraci Brito Prates
Resumo: A Leishmaniose visceral (LV) é a forma clínica mais grave das
leishmanioses, pois pode ser letal quando não tratada. Essas doenças
infecto-parasitárias são negligenciadas, sendo consideradas um dos principais
problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. No estudo do significado biológico
das vias de morte celular, a necroptose tem sido cada vez mais investigada em
termos de vias de sinalização, mecanismos moleculares e consequências patológicas
durante a infecção por microorganismos. Assim, diferentes vias de morte celular vêm
sendo associadas à sobrevivência ou destruição do patógeno dentro das células de
defesa do hospedeiro. Nesse contexto os neutrófilos são de fundamental importância
para a resposta inflamatória. Estudos recentes evidenciam a participação destes no
desenvolvimento da resposta imune. Observações do nosso grupo também indicam
que a Leishmania infantum é capaz de induzir a apoptose em neutrófilos, morte com
perfil anti-inflamatório, como mecanismo de sobrevivência dentro do hospedeiro
vertebrado. Sabendo-se que a necroptose é uma morte celular com perfil
pro-inflamatório e caracterizada pela formação do eixo RIPK1-RIPK3-MLKL,
resolvemos testar a hipótese de que a inibição da apoptose, em neutrófilos murinos
infectados com L. infantum, através do bloqueio de caspases contribui para a morte
desse parasita. Nós avaliamos a carga parasitária em neutrófilos de camundongos
C57BL/6 infectados com L. infantum pré-tratados com zVAD-fmk (inibidor pan
caspase) ou zIETD-fmk (inibidor específico de caspase 8). Neutrófilos pré-tratados
com esses inibidores apresentaram uma diminuição significativa da carga parasitária
quando comparados com o grupo não tratado. Interessantemente, a inibição da
RIPK1 (com Nec-1) e RIPK3 (com GSK872) reverteu esse feito deletério aumentando
a carga parasitária. A análise dessas células por MET evidenciou aspectos de morte
celular por necroptose. Coletivamente, nossos resultados sugerem que a inibição da
apoptose a partir do bloqueio de caspases, em neutrófilos murinos infectados com
Leishmania infantum, reduz a viabilidade desses parasitas, possivelmente por desviar
a via de morte celular para um perfil pró-inflamatório ativado pelo eixo RIPK1-RIPK3.
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PREDIÇÃO DE EPÍTOPOS EM PROTEÍNAS DE CORYNEBACTERIUM
PSEUDOTUBERCULOSIS
LIGANTES
DO
COMPLEXO
DE
HISTOCOMPATIBILIDADE PRINCIPAL (MHC) DE CAPRINOS
Autor(es): Danilo Lopes, Bruno Lopes Bastos
Resumo: O Corynebacterium pseudotuberculosis é o agente causador da linfadenite
caseosa dos caprinos, enfermidade infecciosa responsável por elevado grau de
perdas econômicas no setor pecuário, além de ser uma zoonose. Ainda não existem
vacinas de eficácia satisfatória, mas estudos indicam que a imunoproteção deve
envolver uma resposta imune baseada na ativação de linfócitos CD8+ e na produção
da interferon-gama por linfócitos CD4+ do tipo Th1. Neste sentido, este trabalho
objetivou mapear in silico os epítopos ligantes de MHCs de classe 1 e 2 de caprinos
em proteínas de C. pseudotuberculosis. O proteoma completo de seis linhagens
referência do microrganismo (C231, C1002, FRC41, C226, C29156) foram obtidos no
banco de dados Uniprot, assim como as sequências referência de diferentes alelos de
MHC de classe 1 (MHC-chapri) e classe 2 (MHC-chapri-DRB, MHC-chapri-DQA e
DQB) de caprinos foram obtidas na “Immuno Polymorphism Database”, todas em
formato Fasta. A análise dos proteomas envolveu o uso dos softwares online CD-Hit
(para agrupamento de proteínas homólogas dos seis proteomas), MP3 (para predição
de proteínas associadas à patogenicidade bacteriana), TMHMM (para predição de
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proteínas com hélices trans-membrana) e CELLO2GO (para predição da localização
subcelular das proteínas). Após a seleção das proteínas consideradas como os
melhores candidatos a antígenos vacinais, foram realizadas as predições de epítopos
por meio dos programas online NetMHCCons (para MHC de classe 1) e NetMHCIIpan
(para MHC de classe 2), disponíveis no “Center for Biological Sequence Analysis CBS”. Após todas as análises de bioinformática, identificou-se que 1792 proteínas
estavam presentes nos três proteomas não-redundantes representativos de toda a
espécie, sendo 69 classificadas como fatores de virulência com possível exposição
extra-celular. Considerando as predições de epítopos, foram identificadas 14
proteínas (D9QEM5, D9QEA1, D9QDU1, D9QDK3, D9QDJ2, D9QDE9, D9QDB1,
D9QDA5, D9QD83, D9QD13, D9QCF8, D9QAZ8, D9Q9Z0, D9Q9J1) contendo
peptídeos com alta afinidade de ligação simultânea a MHCs de classe 1 e 2.
Particularmente, o peptídeo “GFRMIHTFQLSEALVGTVFLMY”, presente na proteína
D9QD13 (proteína que transporta solutos de um lado da membrana para outro),
apresentou os melhores resultados preditos, contendo epítopos de 9 aminoácidos
com potencial de se ligar ao MHC de classe I testado, assim como epítopos de 15
aminoácidos para 80% das moléculas de MHC de classe II utilizadas. Tais epítopos
são considerados promíscuos, e apresentam-se altamente promissores para o
desenvolvimento de uma nova vacina contra a linfadenite caseosa dos caprinos,
capaz de ativar simultaneamente os linfócitos T CD4+ e CD8+. Futuramente, será
realizada a validação de imunogenicidade in vitro dos epítopos mapeados.

cronicidade da infecção em reservatórios animais e na manutenção da bactéria no
ambiente (rios, lagos). Os mecanismos moleculares associados à formação de
biofilmes em espécies saprófitas e patogênicas de Leptospira são pouco conhecidos.
O objetivo deste trabalho foi analisar a expressão proteica total durante a formação
de biofilmes de Leptospira in vitro, tanto em espécies saprófitas quanto patogênicas.
Leptospira biflexa (saprófita) foi cultivada em meio EMJH a 29 °C, durante 12 h
(biofilme inicial), 48 h (biofilme maduro) e 120 h (biofilme tardio), em culturas estática
(biofilmes) e sob agitação a 80 rpm (planctônicas). Visando diminuir interferências na
quantificação proteica pelo método Bradford, foi necessário realizar a padronização
de um novo protocolo de lise bacteriana e extração proteica de Leptospira spp. Os
extratos proteicos bacterianos totais foram submetidos à eletroforese em gel
unidimensional de 10%. No perfil eletroforético de biofilme de L. biflexa, identificamos
uma diferença de expressão média entre as etapas de desenvolvimento do biofilme
(inicial, maduro e tardio) de 52 %. Ao compararmos estes perfis moleculares de
expressão proteica diferencial nos diferentes estágios de desenvolvimento do biofilme
com estudo prévio realizado por nosso grupo sobre transcriptômica de L. biflexa em
biofilme e estado planctônico, podemos inferir sobre a superexpressão de
determinadas proteínas específicas. No estágio inicial do biofilme inferimos uma
maior expressão de proteínas envolvidas na síntese de EPS, metabolismo energético
e endoflagelo (motilidade). No estágio maduro do biofilme inferimos uma
superexpressão de OMPs, lipoproteínas, endoflagelo e EPS. Já no estágio tardio,
inferimos que há uma diminuição de expressão de proteínas relacionadas ao
metabolismo energético, síntese proteica e EPS. Concluímos até o momento, com
base nos estudos proteômicos realizados com L. biflexa, que há diferenças de
expressão proteica entre biofilmes e células planctônicas, assim, como entre as
diferentes etapas de desenvolvimento do biofilme analisadas. Estudos moleculares
sobre biofilmes de Leptospira são importantes para entender melhor este fenótipo e a
biologia desta espiroqueta. Além disso, poderão contribuir para melhor conhecer a
patogênese da leptospirose, podendo gerar inovações biotecnológicas para o controle
e prevenção da leptospirose.

Palavras-chaves: vacina bioinformatica Linfadenite Causeosa
SOROPREVALÊNCIA PARA MARCADORES DE INFECÇÃO PRIMÁRIA POR CMV
E POR VHB EM CRIANÇAS POLITRANSFUNDIDAS, ATENDIDAS EM HOSPITAL
PEDIÁTRICO DE SALVADOR-BAHIA
Autor(es): Victor Otero Martinez, Fernanda Washinngton de Mendonça Lima
Resumo: Embora os critérios para triagem de doadores e os testes sorológicos para
detectar doenças infecciosas tenham evoluído muito nos últimos dez anos, a
transmissão de patógenos por transfusão sanguínea ainda ocorre por vários motivos,
a exemplo do vírus da Hepatite B (VHB) passível de transmissão via transfusão
sanguínea e que pode apresentar resultados falso-positivos em testes de triagem.
Outro patógeno de relevância o Citomegalovírus Humano (CMV) não está incluído na
triagem de todos os doadores de sangue o que pode acarretar na sua transmissão e
em reações adversas pós-transfusionais. O objetivo do presente trabalho foi
investigar a soroprevalência para o vírus da Hepatite B e infecção ativa por
Citomegalovírus Humano, em crianças e adolescentes atendidas no Hospital
Pediátrico Martagão Gesteira, submetidas a transfusões sanguíneas, além de propor
a adição de novos parâmetros no algoritmo para triagem de sangue destinado a
crianças com doenças graves. O estudo foi dividido em quatro etapas, sendo:
abordagem e coleta, determinações laboratoriais, entrega dos resultados e analises
estáticas. A amostra foi de 186 indivíduos ao final de 12 meses, para as
determinações laboratoriais foram utilizados ensaios enzimáticos (ELISA) para a
determinação dos marcadores sorológicos AgHBs (antígeno do VHB) e anticorpos
anti-VHB: Anti-HBc IgG e IgM; Anti-HBs e para IgG e IgM anti-CMV, estes ensaios
foram realizados por automação. A soroprevalência para CMV encontrada na
população estudada foi de 82%, indicando alta circulação deste patógeno entres
crianças. Não foram observadas diferenças significativas entre as diferentes faixas
etárias e gêneros. Esses dados ressaltam a importância de realizar hemotransfusões
em grupos de alto risco com bolsas soronegativas para CMV. Em paralelo, nenhuma
criança apresentou sorologia compatível com a infecção ativa pelo VHB, no entanto a
existência de variantes virais, infecções crônicas com anticorpos negativos, erros nos
testes laboratoriais e falhas dos testes de screening em detectar doadores
recentemente infectados que estão no período da "janela imunológica" ainda
representam um desafio para garantir uma transfusão segura. Os testes de triagem
sorológica diminuem sensivelmente a possibilidade de transmissão de doenças por
meio de transfusão, mas não isenta de riscos os receptores, dada a relevância de se
conhecer o perfil sorológico, tanto dos doadores quanto dos receptores, estudos
como este são de grande valia. Embora todas as ações visem garantir sangue com
segurança para seus receptores, pouco se conhece a respeito dos pacientes que
necessitam do sangue.

Palavras-chaves: biofilme, proteômica, zoonose
AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA DE FATORES DE VIRULÊNCIA E
PROTEÍNAS ESTRUTURAIS NO BIOFILME DE LEPTOSPIRA
Autor(es): Edson Barbosa, Paula Carvalhal Ristow, Priscyla dos Santos Ribeiro
Resumo: Biofilmes são estruturas formadas por aglomerados de células aderidas a
uma superfície e embebidos em uma matriz extracelular composta principalmente por
água, sacarídeos, proteínas e DNA. A maioria dos microrganismos é encontrada no
meio ambiente em biofilmes, uma estratégia utilizada quando esses se encontram em
condições ambientais adversas. Além disso, diversas bactérias formam biofilmes
durante a patogênese de importantes doenças infeciosas, como a fibrose cística e de
outros pequenos problemas, como a placa dentária. Bactérias do gênero Leptospira
formam biofilmes in vitro e em rins de ratos colonizados. Esse biofilme possivelmente
permite uma maior sobrevivência de leptospiras no ambiente. Os mecanismos
moleculares envolvidos na formação de biofilme por leptospiras ainda são pouco
conhecidos. Tivemos como objetivos desse trabalho avaliar a expressão de fatores de
virulência por Leptospira interrogans (patogênica) e de proteínas estruturais por
Leptospira biflexa (saprofítica), ambas durante a formação de biofilme. Para os
fatores de virulência, em uma primeira estratégia, L. interrogans foi incubada em meio
EMJH a 29 °C, por 8 dias, em cultura estática (biofilmes) e em agitação (células
planctônicas). O extrato proteico total foi submetido à eletroforese unidimensional em
gel de 10% seguida de western blot usando anticorpos específicos para as
lipoproteínas Loa22 e LipL32. Utilizamos o software “ImageJ” da plataforma NIH para
a interpretação dos resultados obtidos. Em uma segunda estratégia, com o objetivo
de encontrar candidatos para posterior análise proteômica, fizemos uma busca in
silico por fatores de virulência diferencialmente expressos durante o biofilme de L.
biflexa. Para essa análise, utilizamos os resultados do transcriptoma do biofilme de L.
biflexa previamente desenvolvido. Na primeira estratégia, identificamos que as
proteínas Loa22 e LipL32 foram expressas durante o biofilme maduro formado por L.
interrogans, conforme análise dos pesos moleculares de 20 KDa e 32 KDa,
respectivamente. LipL32 foi mais expressa durante o biofilme, enquanto Loa22
apresentou menor expressão durante esse fenótipo. Na segunda estratégia,
encontramos doze fatores de virulência com regulação diferencial no biofilme de 48
horas (estágio considerado biofilme maduro). Desses, dez apresentaram ortólogos no
genoma de Leptospira interrogans serovar Lai cepa 56601, sendo seis relacionados a
biofilmes formados por outros microrganismos. Para as proteínas estruturais em L.
biflexa, fizemos uma busca in silico por proteínas estruturais com função no biofilme
de outros microrganismos e realizamos o BLASTp com o genoma de L. biflexa a fim
de identificar ortólogos. Utilizamos os dados de transcriptoma diferencial de
Leptospira biflexa serovar Patoc nos estados de biofilme e planctônica nos tempos
maduro (48 horas) e tardio (120 horas) para basear essa comparação. Essa análise
do transcriptoma de L. biflexa nos estados de biofilme e planctônico foi realizada
previamente pelo nosso grupo em colaboração com a equipe do Dr. Hugo Naya
(Institut Pasteur de Montevideo). Nossos resultados sugerem que há expressão
diferencial de fatores de virulência no biofilme de L. interrogans e proteínas
estruturais entre os biofilmes em 48 e 120 horas de L. biflexa. Esperamos com esse
trabalho contribuir para o conhecimento dos mecanismos moleculares envolvidos na
formação de biofilme por Leptospira e dessa forma enriquecer o conhecimento sobre
a patogênese da leptospirose.

Palavras-chaves: Soroprevalência, Hepatite B, Citomegalovírus
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - MICROBIOLOGIA
ANÁLISE DO PROTEOMA TOTAL DE BIOFILMES DE LEPTOSPIRAS
PATOGÊNICAS E SAPRÓFITAS
Autor(es): Larissa Amorim Tourinho de Vasconcelos, Priscyla dos Santos Ribeiro,
Tânia Regina Marques da Silva, Paula Carvalhal Ristow
Resumo: A leptospirose é uma zoonose de caráter endêmico no Brasil e representa
um grande problema de saúde pública. Descrevemos a formação de biofilmes in vitro
e in vivo por espécies do gênero Leptospira. Biofilmes são formados por
microrganismos aderidos a uma superfície biótica ou abiótica e embebidos em uma
matriz extracelular polimérica. A formação de biofilmes é uma estratégia de
sobrevivência de procariotos a condições ambientais hostis e está frequentemente
envolvida em infecções crônicas e na colonização de reservatórios animais.
Acredita-se que os biofilmes formados por leptospiras estejam relacionados à

Palavras-chaves: proteínas estruturais, fatores de virulência, Leptospira
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terapia dos casos.
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS DE CEPAS DE
CRONOBACTER SAKASAKII ISOLADAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS

Palavras-chaves: leite artificial, bactérias, lactários

Autor(es): Larissa Silva, Adrielle Bahiense Trevisan, Lidiane Barbosa Santiago,
Rogeria Castro Almeida

AVALIAÇÃO DO ALTRUÍSMO EM BIOFILMES DE LEPTOSPIRA ATRAVÉS DE
GENÔMICA E MICROSCOPIA CONFOCAL

Resumo: A ocorrência de Cronobacter sakazakii em alimentos é preocupante tanto
para a saúde pública como para as indústrias de alimentos, pois o microrganismo tem
sido implicado em vários surtos de toxinfecção alimentar e casos esporádicos da
doença envolvendo neonatos. Este estudo teve como objetivo avaliar a resistência a
antimicrobianos de isolados da bactéria oriundos de fórmulas lácteas infantis,
desidratadas e reconstituídas, distribuídas em maternidades e hospitais
especializados de Salvador, BA. Para o cálculo amostral levou-se em conta o número
de lactários de hospitais especializados e maternidades privados que utilizavam
fórmulas lácteas infantis industrializadas e/ou artesanais, localizados no município de
Salvador, BA. A seleção dos hospitais foi feita aleatoriamente, por conveniência. Um
total de 225 amostras foram coletadas em três lactários (A, B e C) de hospitais
particulares na cidade de Salvador/BA, no período de abril a outubro de 2015. Em
cada lactário foram realizadas 5 visitas distintas, e em cada uma dessas visitas foram
realizadas coletas de 5 amostras de fórmulas lácteas infantis em pó industriais para
crianças de 0-6 meses; 5 amostras da fórmula láctea reconstituída imediatamente
antes da distribuição e cinco amostras de utensílios envolvidos no preparo das
mamadeiras. Dessa forma, a cada visita 15 amostras eram adquiridas, totalizando 75
amostras por hospital, sendo distribuídas em 150 amostras de alimentos e 75
amostras de utensílios da preparação. As amostras de utensílios compreenderam as
mamadeiras, jarras de preparo, colheres dosadoras, peneiras e bicos de mamadeiras.
Para avaliar a resistência dos isolados de C. sakazakii foram testados 11 antibióticos:
ampicilina, amicacina, aztreonam, cefalotina, cefotaxima, ceftriaxona, cloranfenicol,
gentamicina, imipenem, sulfazotrim e tetraciclina. Os isolados de C. sakazakii foram
estocados em caldo infusão de cérebro e coração (BHI) com 10% de glicerol estéril a
-80°C. No momento da utilização foram recuperados em placas contendo ágar Brain
Heart Infusion (BHI), incubadas na sequência a 37°C por 24h. Com o auxílio de uma
alça de inoculação descartável, as colônias foram retiradas das placas de BHI e
suspensas em 5 ml de solução salina estéril até o alcance do padrão de turbidimetria
de 0, 5 de acordo com a escala de McFarland (108 UFC/ml). Posteriormente, um
swab estéril foi embebido na suspensão bacteriana, e após retirado o excesso, foi
espalhado levemente em todas as direções da placa contendo Ágar Mueller Hinton
(MH). Após a secagem do inóculo nas placas, os discos dos 11 antibióticos foram
colocados na superfície com o auxílio de pinças flambadas. A seguir, as placas foram
incubadas a 35 ± 2°C por 24h e, após esse tempo, foram feitas as leituras do teste,
conforme o tamanho do halo formado em volta do disco, a fim de investigar a
resistência a cada antibiótico. Nesse estudo investigou-se 150 amostras de fórmulas
lácteas infantis e 75 de utensílios da preparação de mamadeiras em três lactários de
hospitais particulares de Salvador, BA, Brasil. de acordo com os resultados, C.
sakazakii foi detectada em duas amostras (1, 8%) das fórmulas lácteas infantis,
sendo uma proveniente da Fórmula Láctea Desidratada (FLD) e outra da Fórmula
Láctea Reconstituída (FLR). Lou et al. (2014) e Hoque et al. (2010) relatam a
presença da bactéria em 2, 1%, 0, 9% e 3, 1% das amostras de fórmulas lácteas
infantis, respectivamente; índices esses semelhantes aos encontrados no presente
estudo. Por outro lado, Iversen & Forsythe (2004) e Shaker et al. (2007) verificaram a
presença do patógeno em 10, 2% e 17, 4%, respectivamente, das amostras de
fórmulas desidratadas para lactentes, índices esses bem mais elevados do que os já
verificados. Todos os isolados foram sensíveis a amicacina, cloranfenicol, gentamicina
e imipenem, enquanto 66, 6% apresentaram susceptibilidade a aztreonam e 33, 3%
mostraram sensibilidade a sulfazotrim e ceftriaxona. O isolado proveniente da
amostra de FLR apresentou susceptibilidade a todos os antimicrobianos testados. Em
consonância com os resultados encontrados nesse trabalho, estudos relatam que as
cepas de C. sakazakii são sensíveis a gentamicina e susceptíveis a amicacina(Li et
al., 2014; Kilonzo- Ntheng et al. 2012; Platte, 2014). Em relação à resistência, 66, 6%
dos isolados foram resistentes a ampicilina, cefalotina, tetraciclina e sulfazotrim,
sendo que dois isolados apresentaram multirresistencia. Também foi verificado, um
valor intermediário de resistência a ceftriaxona (66, 6%) e cefotaxima (33, 3%).
Warnken (2010), relatou alta resistência das cepas isoladas de C. sakazakii à
cefalotina (96, 3%), a ampicilina (70, 4%) e com menor expressividade ao aztreonam
(7, 4%), resultados esses evidenciados no presente estudo. Outros autores relataram
sensibilidade de 84 a 100% das cepas testadas frente a ampicilina (Li et al., 2014;
Platte, 2014). Nesse contexto, os resultados encontrados no presente estudo,
demonstram que a utilização das cefalosporinas como alternativa terapêutica em
substituição à ampicilina, para os casos de infecção por C. sakazakii deve ser
avaliada, pois várias pesquisas vem demonstrando a mesma tendência de resistência
do patógeno às cefalosporinas (Platte, 2014; See, Than; Zhou et al., 2011). Verifica-se
que há uma crescente resistência aos antimicrobianos, mesmo em relação ao grupo
das cefalosporinas, antibióticos de escolha na terapia humana para tratamento da
infecção. A contaminação por C. sakazakii foi detectada em duas amostras (1, 8%)
das fórmulas lácteas infantis, sendo uma proveniente da Fórmula Láctea Desidratada
(FLD) e outra da Fórmula Láctea Reconstituída (FLR). Apesar da ocorrência de C.
sakazakii encontrada nesse estudo tenha sido baixa, não se pode minimizar os
riscos, sobretudo em se tratando de um alimento destinado a recém-nascidos. A
presença do patógeno associada às práticas indevidas de preparo e manipulação
observadas, promovem condições favoráveis à proliferação da bactéria, podendo
ocasionar doenças graves nos neonatos. Conclui-se ainda, que há uma crescente
resistência antimicrobiana, mesmo em relação às cefalosporinas e, por essa razão,
deve-se sempre aliar à clínica a avaliação in vitro da susceptibilidade da cepa, na

Autor(es): Talita Pereira Gomes, Artur Filipe Cancio Ramos dos Santos, Cludio
Pereira Figueira, Paula Carvalhal Ristow, Charbel El-Hani, Tânia Regina Marques da
Silva
Resumo: A leptospirose é uma doença infectocontagiosa que ocorre de forma
endêmica em muitos países do globo, gerando impactos importantes em saúde
pública e na economia, uma vez que se caracteriza como uma zoonose. Leptospira
forma biofilmes in vitro, no meio ambiente e nos rins do reservatório natural crônico,
Rattus norvegicus. Biofilmes são comunidades de microrganismos associados à
superfície (biótica ou abiótica) e envoltos em uma matriz extracelular de composição
complexa. São considerados o principal modo de vida de bactérias, conferindo
proteção contra ambientes desfavoráveis. Parte do êxito do estilo de vida bacteriano
em comunidades está evolutivamente associado a comportamentos de cooperação e
altruísmo desses microrganismos. Tais comportamentos são mensurados por
parâmetros de custo versus aptidão reprodutiva do indivíduo em relação ao grupo. A
produção de bens públicos (public goods) como toxinas, indol e DNA extracelular
(DNAe) foram descritos como mecanismos de cooperação e altruísmo em bactérias.
O extravasamento de DNA pode ser produto da autólise ou de morte celular
programada em bactérias, ambos os comportamentos sendo considerados altruístas,
e é um elemento importante na fase de adesão da formação de biofilmes. Este
trabalho teve como objetivo principal a avaliação de altruísmo em biofilmes de
Leptospira, através de análise genômica e microscopia confocal. Realizamos a
análise in silico de genes relacionados ao altruísmo em 332 genomas completos e
incompletos de Leptospira (espécies patogênicas, intermediárias ou saprófitas).
Encontramos nos genomas de Leptospira 15 genes ortólogos que codificam para
proteínas relacionadas ao altruísmo, tais como proteínas de replicação de DNA e
divisão celular, sistema toxina-antitoxina e proteína de ação antioxidante. Chama a
atenção o homólogo da antitoxina MazE que estava regulado positivamente durante o
biofilme maduro (48 h) no transcriptoma de L. biflexa. Analisamos a presença de DNA
extracelular através de microscopia confocal, onde identificamos em L. biflexa durante
os tempos inicial, maduro e tardio a marcação positiva para DNAe apenas no
biofilme, sugerindo uma importância dessa molécula na arquitetura do biofilme. As
análises in silico e in vitro realizadas até o momento sugerem que o altruísmo pode
ser uma característica presente no biofilme de Leptospira. Para a confirmação deste
fenótipo, serão necessários novos estudos usando técnicas moleculares. Os
resultados deste trabalho são originais e acreditamos que levarão a um incremento
no conhecimento da biologia e formação de biofilmes de Leptospira, além de
contribuir para o conhecimento da patogênese da leptospirose.
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CONTAGEM DIFERENCIAL DE COMUNIDADE DE BACTÉRIAS REDUTORAS DE
SULFATO EM AMOSTRAS AMBIENTAIS ATRAVÉS DA HIBRIDIZAÇÃO
FLUORESCENTE IN SITU
Autor(es): Marcela Maiana Ramos da Silva, Igor Carvalho Fontes Sampaio, Luiz
Lázaro Franco Batista, Josilene Lima Matos
Resumo: Atualmente um dos maiores problemas da indústria petrolífera está na
presença de corrosão. Este problema é evidenciado durante o processo de
recuperação secundária em que, para manter a pressão interna do poço, a água do
mar é injetada nos reservatórios, e esta água do mar injetada contém cerca de 0, 3%
de sulfato, criando assim, no interior dos reservatórios condições favoráveis para o
crescimento das Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS). Esse grupo de
micro-organismos tem a capacidade de utilizar o sulfato como aceptor final de
elétrons, formando o sulfeto de hidrogênio (H2S) como produto final da reação. O
conhecimento exato sobre a diversidade da população microbiana presente no campo
de petróleo é de difícil obtenção, devido às dificuldades de simular um ambiente in
vitro idêntico às condições ambientais. Desse modo, a utilização da técnica de
hibridização fluorescente in situ (FISH) com a microscopia de fluorescência possibilita
análise morfológica dos principais micro-organismos presentes na amostra ambiental,
minimizando o problema da falta de conhecimento sobre micro-organismos não
cultiváveis. O presente trabalho teve como objetivo quantificação, realização de
análise morfológica, caracterização da estrutura e da diversidade da população
microbiana através da hibridização fluorescente in situ e realização da contagem
diferencial das amostras ambientais. Nos resultados preliminares obtidos, foram
visualizadas algumas bactérias principalmente na forma de bacilos e também a forma
de vibrião. Nos resultados finais, a contagem microbiana apresentou baixas
concentrações da população bacteriana na amostra e muito sedimento. Foi possível
quantificar a população total na amostra ambiental com a coloração inespecífica
(DAPI) e após hibridização com a sonda utilizada (específica para BRS),
evidenciou-se que todas pertenciam ao grupo de BRS. Apesar da população
bacteriana ser baixa, pode-se concluir que as bactérias presentes na amostra
analisada pertencem ao grupo das BRS, indicando que não houve erradicação
desses micro-organismos nos poços de petróleo, e então o problema de corrosão não
fora ainda solucionado.
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estudo de episódios de ICS.
Palavras-chaves: Bactérias redutoras de sulfato, Hibridização Fluorescente in situ,
Amostras ambientais

Palavras-chaves: Infecção de Corrente Sanguínea, Resistência a antibióticos,
Bactérias Gram-negativas

ISOLAMENTO DE BACTÉRIAS COM ATIVIDADE ANTAGONISTA A BRS
(BACTÉRIAS REDUTORAS DE SULFATO) PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA
DA CORROSÃO EM POÇOS DE PETRÓLEO

COMUNIDADE DE HIFOMICETOS AQUÁTICOS ASSOCIADOS A FOLHAS EM
DECOMPOSIÇÃO EM RIACHOS DE DIFERENTES BIOMAS (CERRADO, MATA
ATLÂNTICA E CAATINGA)

Autor(es): Flávia Marília de Jesus Dos Santos, Antonio Pedro Farias, Josilene Lima
Matos

Autor(es): Juliana dos Santos Dahora Almeida, Adriana Oliveira Medeiros

Resumo: A produção de petróleo é seguida de uma significante produção de água,
conhecida como água de produção. Para manter a pressão interna dos reservatórios
injeta-se água produzida nos mesmos, fornecendo condições favoráveis para o
crescimento das Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS). As BRS realizam a redução
desassimilativa do íon sulfato, que atua como agente oxidante para a metabolização
da matéria orgânica, levando a formação do H2S, processo conhecido como
acidificação biogênica ou souring. Para realização deste trabalho foram coletadas
amostras de água produzida em períodos distintos e em poços diferentes de petróleo,
e o isolamento dos micro-organismos foi feito no Laboratório de Biotecnologia e
Ecologia de Micro-organismos (LABEM). Para o isolamento de bactérias capazes de
inibir o crescimento de BRS foi utilizado um meio a base de glicerina bruta e borra de
petróleo - MBT (nas concentrações de 2 e 0, 7%, respectivamente). O isolamento foi
realizado através da técnica das diluições seriadas em placas, e as colônias que
apresentaram crescimento foram isoladas, purificadas e armazenadas em ultra
freezer a -70ºC. Para o Isolamento das bactérias antagonistas às BRS foi utilizado
também o meio Ágar Amido Caseína (AAC), tendo como intuito isolar actinomicetos
da água produzida, devido ao seu conhecido potencial na produção de substâncias
inibitórias. As estirpes purificadas estão mantidas na forma de suspensão de
células/esporos em meio Hogness, a temperatura de - 70ºC. Para realizar os Estudos
laboratoriais de antagonismo, as culturas a serem testadas quanto a capacidade
inibitória foram ativadas em caldo TSB, 38ºC, 24h. A cepa de BRS que foi utilizada
para os testes de antagonismo foi a Desulfovibrio spp., pertencente a coleção de
culturas do LABEM (Laboratório de Biotecnologia e Ecologia de Micro-organismos).
Os micro-organismos isolados a partir dos meios MBT e AAC foram caracterizados
quanto a sua forma e reação tintorial da parede celular utilizando a coloração de
Gram. No total, 22 bactérias foram isoladas, sendo 12 provenientes do meio MBT
(meio a base de glicerina bruta e borra de petróleo) e 10 do meio AAC (seletivo para
actinomicetos). As bactérias isoladas se apresentaram como: cocos, cocobacilos,
bacilos e diplobacilos. As 22 cepas foram testadas quanto ao seu potencial inibidor
contra a bactéria Desulfovíbrio spp.. As cepas AMD (10 mm), AT6 (11 mm) e AT11-2
(13 mm) foram as que obtiveram os melhores resultados para os testes de inibição. A
inibição das bactérias redutoras de sulfato causada pela produção de substâncias
antimicrobianas por linhagens isoladas da água produzida, demonstraram que essas
cepas apresentam um potencial a fim de reduzir os problemas causados pela BRS na
indústria do petróleo.

Resumo: A decomposição de folhas em riachos de cabeceira depende
principalmente da ação da comunidade de hifomicetos aquáticos condicionando as
folhas a serem consumidas pelos invertebrados fragmentadores. Este processo é
influenciado por fatores bióticos (características das folhas) e fatores abióticos
(características químicas e físicas da água). Este estudo tem como objetivo avaliar a
participação dos hifomicetos aquáticos na decomposição de folhas em riachos
situados nos biomas: Cerrado e Mata Atlântica, considerados hot spots de
diversidade no Brasil. A decomposição foi avaliada em um período de 90 dias
(amostragens em 30, 60 e 90) entre os meses de Fevereiro/Abril e Maio/Julho. Em
cada riacho foram incubadas folhas senescentes coletadas na Mata Ciliar do bioma
correspondente. de um total de 17 espécies de hifomicetos aquáticos detectados, 11
foram identificadas nas folhas em decomposição no riacho de Mata Atlântica e 6 no
Cerrado. Sendo que Anguillospora filiformis e Anguillospora longissima foram comuns
aos dois biomas. O pico de esporulação foi atingido aos 30 dias para Cerrado (225
conídios/PSLC/dia) e Mata Atlântica (92 conídios/PSLC/dia). Após 90 dias a perda de
massa foi menor no Cerrado (84% fevereiro/abril e 76% maio/julho) em relação à
mata Atlântica (88% fevereiro/abril e 89% maio/julho). O Riacho de Mata Atlântica
apresentou maior valor de ph (entre 6 ± 0, 08 e 5, 34 ± 0, 21), oxigênio dissolvido (10,
3 ± 0, 55 mg/L fevereiro/abril e 7, 6 ± 0, 23 mg/L maio/julho) e temperaturas elevadas
(entre 24, 12 ºC ± 0, 26 e 23, 04 ºC ± 0, 24) em relação ao Cerrado (entre 8, 82 ± 0,
41 mg/L e 5, 99 ± 0, 19 mg/L de oxigênio dissolvido; 21, 94 ± 0, 41 e 21, 65 ± 0, 19
ºC e pH entre 3, 35 ± 0, 12 e 4, 62 ± 0, 08). As taxas de decomposição e a riqueza de
espécies de hifomicetos aquáticos podem ter sido afetadas pelas características
fisico-químicas da água bem como as características químicas das folhas. No bioma
Cerrado a riqueza de hifomicetos aquáticos foi menor e o processo de decomposição
mais lento. Neste ambiente a concentração de oxigênio dissolvido foi considerada
baixa e a água muito ácida. Além disso folhas de cerrado apresentam altas
concentrações de taninos e polifenóis bem como dureza muito elevada. Esses fatores
são conhecidos na literatura afetando negativamente a colonização e atividade
decompositora dos fungos em ambientes aquáticos.
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DESENVOLVIMENTO DA CINÉTICA DE PRODUÇÃO DE EXOPOLISSACARÍDEO
E RAMINOLIPÍDEO

Palavras-chaves: Isolamento, BRS, Caracterização
Autor(es): Naijane Medeiros, Paulo Fernando Almeida
CARACTERIZAÇÃO GENOTÍPICA DAS ENTEROBACTÉRIAS ISOLADOS DE
INFECÇÕES DE CORRENTE SANGUÍNEA (ICS) DE ORIGEM COMUNITÁRIA E
HOSPITALAR NA REGIÃO METROPOLITANA DA CIDADE DE SALVADOR, BAHIA

Resumo: O estudo da cinética na produção de Exopolissacarídeos e Ramnolipídeos
é de suma importância para a aplicação em diversos setores de atividades
econômicas tais como nas indústrias de petróleo, alimentos, cosméticos e em muitas
outras. Na indústria de petróleo, a aplicação desses bioprodutos se dá principalmente
na recuperação avançada do petróleo, na perfuração de poços e na biorremediação
de áreas contaminadas por hidrocarbonetos. Os Exopolissacarídeos são
macromoléculas formadas por monossacarídeos e derivados ácidos, podendo ser
sintetizados por bactérias, fungos filamentosos e leveduras. Dentre os diversos tipos
estudados, a goma xantana, principal foco desse estudo, é o mais importante por
apresentar capacidade de produzir géis ao combinar-se com o solvente apropriado,
ou que ao dispersar na água fria ou quente, produzem soluções ou misturas viscosas.
Os raminolipídeos são surfactantes que estabilizam emulsões, são geralmente
atóxicos, apresentando toxicidade dez vezes menor quando comparados a
surfactantes sintéticos e são biodegradáveis. Os ramnolipídeos são produzidos por
Pseudomonas spp., mostram rendimentos elevados em comparação a outros
biossurfatantes qem diversas fontes de materiais renováveis, como por exemplo,
óleos e resíduos agroindustriais. É um biossurfatante que apresenta as mesmas
características dos surfactantes químicos (DESAI e BANAT, 1997), que em função da
presença de grupos hidrofílicos e hidrofóbicos na mesma molécula, tendem a se
distribuir nas interfaces entre fases fluidas com diferentes graus de polaridade
(óleo/água e água/óleo). Essas propriedades lhe confere a capacidade de reduzir a
tensão interfacial e a tensão superficial através da formação de um filme molecular
entre duas fases não miscíveis, pode ainda formar emulsões estáveis de
hidrocarbonetos em água ou de água em hidrocarbonetos. A importância em estudar
o meio de cultura, constituído de resíduos da indústria do petróleo e de
biocombustíveis, torna-se necessário para que seja encontrada as melhores
condições para a produção dos bioativos para sua aplicação na recuperação de
petróleo em campos maduros. Para muitos microrganismos, a cinética e a eficiência
de produção de polímeros, o peso molecular e sua estrutura podem ser afetados por
variações nas condições de crescimento. As relações cinéticas entre o crescimento e
a formação de produtos são importantes para determinar o modo de operação mais
econômico. A velocidade e eficiência de formação de polímero são influenciadas pela
natureza dos fatores limitantes de crescimento, assim como por outras variáveis
ambientais como oxigênio dissolvido, pH e temperatura. Variações nos grupos

Autor(es): Giulyana Evelyn Oliveira da Silva, Joice Neves Reis Pedreira
Resumo: INTRODUÇÃO: As Infecções de Corrente Sanguínea (ICS) são importantes
causas de morbidade e mortalidade no mundo. Sua gravidade é aumentada quando
consideramos a resistência antimicrobiana em bactérias responsáveis por estas
infecções, tanto de origem comunitária quanto hospitalar, se tornando um grande
desafio à saúde pública na prevenção e no tratamento destas. Desse modo, devido à
carência de agentes terapêuticos efetivos, infecções causadas por esses patógenos
estão associadas a desfechos avassaladores. Assim, a análise dos perfis fenotípicos
bem como a disseminação de genes de resistência é de muita importância para a
avaliação da situação de saúde de uma população. OBJETIVOS: Determinar o
padrão genético de isolados de enterobactérias causadoras de ICS de origens
comunitária e associada aos cuidados da saúde provenientes de pacientes atendidos
em um hospital de Salvador, Bahia. MATERIAIS E MÉTODOS: Pacientes residentes
em municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS), internados no Hospital
São Rafael, e que apresentaram cultura de sangue positiva foram incluídos no
estudo. A identificação dos microrganismos isolados e a determinação de dos perfis
fenotípicos de resistência foram realizadas por metodologias automatizadas:
BacT/Alert® 3D e o VITEC® MS e o padrão genotípico foi verificado por meio de
Multilocus sequence type (MLST). RESULTADOS: Até o presente momento, 138
pacientes foram incluídos no estudo, dos quais 60, 1% (n=83) são do sexo masculino.
A faixa etária mais acometida foi a dos >60 anos, representando 51, 4% (n=71) dos
casos. As bactérias mais frequentemente isoladas foram E. coli, com 29, 2% (n=48), e
K. pneumoniae, com 28, 0% (n=46). Os isolados microbianos de E. coli investigados
foram pertencentes aos ST 69, e ST 131, já descritos na cidade de Salvador. Os de K.
pneumoniae foram pertencentes aos ST 1922, ST 101 e ST 1 e até então não havia
sido descrito na cidade de Salvador. CONCLUSÕES: A padronização da técnica do
MLST levou a uma melhor resolução dos resultados, otimizando o experimento e por
conseguinte o sequenciamento. O conhecimento da distribuição clonal dos isolados
permite uma avaliação do vínculo epidemiológico entre estes e contribuindo para o
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substituintes podem afetar drasticamente as propriedades reológicas do polímero e,
portanto, sua aplicação (PACE, 1991). Objetivando avaliar a cinética do bioprocesso
por um período de 120 h, foram quantificados os parâmetros associados com a
produção da goma xantana (g/L), produção de ramnolipídeo (g/L), produção de
biomassa bacteriana (g/L) e açúcares totais (g/L) em intervalos de 24 h.

altos.
Palavras-chaves: Haemonchus contortus, Variabilidade genética, Semiárido
CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE GIARDIA DUODENALIS EM AMOSTRAS
FECAIS DE CRIANÇAS

Palavras-chaves: goma xantana ramnolipídeo cinética
COLONIZAÇÃO VAGINAL POR CANDIDA SPP.: FREQUÊNCIA E DESCRIÇÃO
DAS ESPÉCIES ANALISADAS EM GESTANTES POR CARACTERIZAÇÃO
MOLECULAR

Autor(es): Felipe Carvalho Rocha, Márcia Cristina Aquino Teixeira, Flavia Thamiris
Figueiredo Pacheco
Resumo: A Giardia duodenalis é o parasito mais frequente em crianças, causando
infecções intestinais que variam de assintomáticas à presença de diarreia aguda ou
crônica, sendo imprescindível que seu diagnóstico seja realizado corretamente.
Entretanto, as técnicas diagnósticas mais sensíveis também são as mais caras,
sendo necessária uma análise mais detalhada do custo benefício de sua utilização na
rotina clínica. Além do diagnóstico de rotina, a caracterização molecular da Giardia
contribui para um melhor entendimento da taxonomia, epidemiologia, potencial
zoonótico de transmissão e associação entre o quadro clínico e um determinado
genótipo (A - H). Outro protozoário causador de infecções intestinais, o
Cryptosporidium sp é um importante parasito oportunista que pode causar quadros de
diarreia crônica. Os principais grupos afetados são crianças com até 5 anos de idade
e pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), podendo causar
diarreia aguda e persistente em casos de imunossupressão. Este estudo teve como
objetivo diagnosticar protozoários e enterovírus patogênicos, principalmente Giardia
duodenalis e Cryptosporidium sp e caracterizar os genótipos de Giardia duodenalis
isolados de crianças. Foram analisadas amostras fecais de 656 crianças: 71 crianças
internadas com diarreia na Unidade Metabólica do Centro Pediátrico Prof Hosannah
Oliveira (CPPHO- UFBA), 92 atendidas no Laboratório de Análises Clínicas e
Toxicológicas da Faculdade de Farmácia - UFBA (LACTFAR) e 493 crianças
frequentadoras das creches Mansão do Caminho e Pupileira. As amostras foram
submetidas às seguintes técnicas de diagnóstico: a) exame direto (apenas fezes
diarreicas); b) Baermann-Moraes e c) sedimentação espontânea ou por
centrifugação. Das 92 amostras oriundas do LACTFAR, 55 foram submetidas a teste
rápido imunocromatográfico para comprovação qualitativa de Cryptosporidium e
Giardia nas fezes. Os resultados dos exames parasitológicos demonstraram, entre as
crianças parasitadas, o predomínio da infecção por protozoários, como Endolimax
nana (29 casos - 4, 4%), Entamoeba coli (25 casos -3, 8%) e Giardia duodenalis (87
casos - 13, 3%). A Giardia duodenalis foi o parasito mais frequente (15, 6%) na
população atendida pela creche. Das 77 amostras fecais positivas para Giardia
duodenalis oriundas das crianças de creche, 71 foram submetidas à genotipagem
através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), tendo como alvo o gene da
&#946;-giardina. Os DNAs amplificados (n=39) foram posteriormente submetidos à
Análise do Polimorfismo do Fragmento de Restrição (RFLP) para caracterização dos
genótipos, sendo observado o predomínio do genótipo A (n=26) em relação ao
genótipo B (n=11) e 2 amostras com sugestão de misturas do genótipo A+B (n=1) e
A+E (n=1).

Autor(es): Fabio Mota Silva, Tania Fraga Barros
Resumo: A gravidez é um fator de risco para a ocorrência de candidíase
vulvovaginal, uma infecção da vulva e vagina causada por Candida, fungo comensal
que pode se tornar patogênico em condições que alteram o ambiente vaginal. O
crescente número de novas espécies de leveduras Candida, principalmente as
não-albicans, como agente etiológico e a emergente resistência frente a antifúngicos,
torna a identificação destas leveduras necessária para a escolha adequada do
tratamento antifúngico da patologia. O objetivo deste estudo foi determinar a
frequência de colonização vaginal por Candida spp. em mulheres grávidas atendidas
em serviço público-privado de Salvador,BA através de caracterização molecular.
Foram coletadas amostras provenientes de material do intróito vaginal e região
anorretal de 268 gestantes. Os isolados foram identificados pelo método fenotípico, e
por PCR-RFLP utilizando os iniciadores ITS1 e ITS4 com posterior restrição com as
enzimas MspI e BfaI, para identificação em nível de espécie. A frequência de
gestantes colonizadas por Candida spp. no presente estudo foi de 13% (34/268),
onde dentre estas, as espécies encontradas foram C. albicans (88%), C. parapsilosis
(6%), C. krusei (3%) e C. tropicalis (3%).
Palavras-chaves: Candidíase vulvovaginal, PCR-RFLP, Candida
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PARASITOLOGIA
ESTUDO DE VARIABILIDADE GENÉTICA DE POPULAÇÕES DE HAEMONCHUS
CONTORTUS DE CAPRINOS DO SEMIÁRIDO BAIANO
Autor(es): Isabella Neves Finamori França Polonio, Sabrina Mota Lambert
Resumo: O semiárido brasileiro, devido as suas características edafoclimáticas, tem
na pecuária uma das mais importantes atividades econômicas, principalmente a
caprinocultura. Os caprinos estão bem adaptados às condições locais, tornando sua
criação uma atividade capaz de garantir à segurança alimentar das famílias rurais e à
geração de renda no semiárido. Apesar desta importância, o manejo inadequado dos
rebanhos, associado, em geral, ao baixo potencial genético dos mesmos, torna-os
sensíveis a infecções por nematódeos gastrintestinais. Entre estes, atenção reforçada
é dada ao Haemonchus contortus, um parasito da família trichostrongylidea que
infecta pequenos ruminantes. Trata-se de um parasito hematófago, que possui
grande potencial reprodutivo, aliado a um ciclo de vida simples, tornando-o
responsável por perdas econômicas significativas nos rebanhos caprinos e ovinos de
todo o mundo. Tendo em vista a importância da caprinocultura para o semiárido
baiano, foi nosso objetivo conhecer os níveis de diversidade genética presente nas
populações deste parasito no ambiente do semiárido baiano, visando manter a
sustentabilidade da caprinocultura na região. Para tanto, foram analisadas 17
populações de H. contortus provenientes de rebanhos caprinos de oito município
baianos, onde a criação de caprinos é representativa para o Estado. Foram
realizadas PCR convencionais para amplificação de um gene mitocondrial (Citocromo
Oxidase I - COI) e um nuclear (beta-tubulina), e todo material sequenciado, visando
obter os dados de diversidade genética em questão. Para o gene COI, obtivemos
altos níveis de variabilidade genética (DH=98, 9%), estando a mesma concentrada
praticamente toda dentro das populações (AMOVA = 95, 03%), refletindo numa
ausência de estruturação desta diversidade entre os diferentes níveis hierárquicos
avaliados (dentro de populações - FCT=-0, 00, entre populações de uma mesma
região - FSC=0, 05, e entre regiões diferentes - FST=0, 05). Foi observado ainda alto
fluxo gênico (Nm=4, 62), condizente com a constante movimentação do hospedeiro
entre os diferentes rebanhos e regiões, devido a compra, venda e troca de animais
entre produtores. Para a beta-tubulina, os dados apontam para uma diversidade
genética moderada (DH= 76, 3%). A AMOVA mostra níveis de diversidade mais
concentrados entre populações, sejam elas de uma mesma área (41, 16%) ou entre
diferentes áreas (41, 16%), do que dentro delas (17, 63%), e ao contrário do
observado para o COI, evidenciou-se a presença de estruturação genética
principalmente entre populações, sejam elas de uma mesma área (FSC=0, 50) ou de
áreas diferentes (FST=0, 59). Tais resultados sugerem uma diferenciação de
populações possivelmente em virtude da ação das práticas de manejo impostas à
cada rebanho em particular. O uso do benzimidazol como forma de controle dos
parasitos atua nestas populações de parasitos, como força de seleção natural, e a
depender do seu uso, que é desde semanal até semestral nos rebanhos estudados,
esta seleção é maior ou menor. Tal ação diminui o número de indivíduos presentes na
população e consequentemente a sua diversidade genética total, por isso, talvez,
tenhamos níveis de diversidade mais baixos e diferenciação maior entre populações
diferentes. Como as taxas de mutação nos genes nucleares são menores que nos
genes mitocondriais, essa redução de indivíduos nas populações não é suficiente
para afetar os níveis de diversidade genética do COI e por isso eles continuam sendo
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DETECÇÃO MOLECULAR DE WOLBACHIA PIPIENTIS EM POPULAÇÕES
NATURAIS DE FLEBOTOMÍNEOS VETORES DA LEISHMANIA INFANTUM DE
ÁREAS ENDÊMICAS
Autor(es): Nathalia Rocha, Bárbara Maria Paraná da Silva Souza, Sabrina Mota
Lambert
Resumo: As doenças transmitidas por vetores como malária, leishmaniose e dengue
causam grande impacto na mortalidade e morbidade humana, em todo o mundo.
Atualmente, o controle destas enfermidades é feito predominantemente através da
aplicação de inseticidas químicos para diminuição da população vetorial, no entanto,
estes métodos são caros, poluentes e insustentáveis por longos períodos, pois a
repetida exposição dos insetos a estes compostos químicos leva ao aumento da
resistência. Por serem doenças de difícil controle, novas estratégias têm sido
propostas no intuito de controlar os transmissores destas enfermidades tropicais.
Recentemente pesquisadores tem estudado a bactéria endossimbionte Wolbachia
pipientis como método alternativo para o controle de mosquitos Aedes aegypti, vetor
da dengue, e Anopheles sp., vetor da malária, no entanto não existem aplicações
desta no controle do vetor da leishmaniose. O presente trabalho teve por objetivo
identificar a infecção por Wolbachia pipientis em flebotomíneos capturados em área
endêmica para leishmaniose visceral, a fim de impulsionar futuras aplicações desta
infecção no controle desta enfermidade. Para isto, foram realizadas coletas por meio
de armadilhas luminosas do tipo CDC nos municípios de Camaçari e Feira de
Santana, áreas endêmicas para leishmaniose visceral, e realizada a PCR para
diagnóstico de infecção por Wolbachia pipientis. Foram obtidos 200 flebótomos em
Camaçari e 337 em Feira de Santana, totalizando 537 espécimes coletados. Todos os
espécimes pertenciam ao gênero Lutzomyia (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae),
sendo 7 Lu. lenti e 530 Lu. longipalpis. Foi encontrada uma taxa de infecção de 2,
97% (16/537) através de análise por PCR com amplificação do gene ribossomal 16S
de Wolbachia pipientis, sendo 5 dos flebótomos positivos obtidos em Camaçari e 11
em Feira de Santana. dos flebotomíneos infectados, 2 eram Lutzomyia lenti (12, 5%)
e 14 (87, 5) Lutzomyia longipalpis. A baixa taxa de infecção encontrada sugere uma
transmissão horizontal recente para estes flebotomíneos, e a presença de Wolbachia
pipientis em Lutzomyia longipalpis, principal transmissor da leishmaniose visceral no

63

Brasil, direciona os estudos de utilização desta bactéria no controle destes vetores.
Palavras-chaves: Controle biológico, Lutzomyia, endossimbionte

UMA NOVA ESPÉCIE DE TRICHOPTERA (INSECTA) E NOVOS REGISTROS PARA
O RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ZOOLOGIA

Autor(es): Larissa Laiane dos Santos Queiroz, Everton Santos Dias, Adolfo Calor

ANFÍBIOS DAS RESTINGAS DA PORÇÃO SETENTRIONAL DO LITORAL NORTE
DO ESTADO DA BAHIA, BRASIL: COMPOSIÇÃO E PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO
ESPACIAL

Resumo: Trichoptera é a maior ordem de insetos exclusivamente aquática do mundo,
apresenta cerca de 15. 000 espécies descritas e distribuição cosmopolita. No Brasil,
725 espécies são registradas, Oecetis excisa Ulmer, 1907. O conhecimento acerca
deste táxon tem grande concentração em parte da Amazônia e nas regiões Sudeste e
Sul do país. Entre os estados da Região Nordeste, o Rio Grande do Norte possui
apenas uma única espécie registrada. Neste contexto, o objetivo desse trabalho é
descrever e ilustrar uma nova espécie, Chimarra (Chimarra) serido sp. nov., e propor
novos registros para o estado do Rio Grande do Norte. Os espécimes foram
coletadas nos anos de 2004, 2009 e 2014 nos municípios Caicó (06º26’52, 7” S,
37º08’23, 8” W), Serra Negra do Norte (06º34’45, 6” S, 37º15’20” W) e Portalegre
(06º00’23” S, 38º02’35, 8” W), respectivamente, utilizando armadilhas do tipo bandeja
e lençol associadas a luz UV e Branca. Todos os materiais foram armazenados em
álcool 80%. As genitálias foram removidas e clareadas utilizando uma solução 10%
KOH, hidróxido de potássio, e armazenadas em glicerina. As ilustrações foram feitas
utilizando microscópico com câmara clara e posteriormente tratadas no programa
Adobe® Illustrator® CS 5. O material tipo será depositado no Museu de Zoologia de
São Paulo (MZSP) e no Museu de Zoologia da UFBA. A nova espécie pode ser
distinguida dos seus congêneres pelas seguintes características: ápice do apêndice
inferior possui uma projeção aguda, em vista lateral; lobo lateral do segmento X com
ápice arredondado em vista lateral; segmento X com ápice bifurcado em vista dorsal;
segmento IX longo e estreito na região medial em vista dorsal. A espécie nova é muito
semelhante a Chimarra (Chimarra) caribea Flint, 1968, principalmente pelo formato
geral do tergum X e do apêndice inferior, no entanto, se distingue desta pelo formato
do apêndice inferior, com o ápice pontiagudo dorsalmente, lobo lateral do segmento X
com ápice arredonda e faloteca com projeção pontiaguda e bifurcada.
Adicionalmente, outras duas espécies são registradas pela primeira vez para o
estado: Smicridea (Rhyacophilax) palmar (Hydropsychidae) e Cyrnellus fraternus
(Polycentropodidae).

Autor(es): Luísa Lucresia de Sales Ribeiro, Felipe Augusto Trindade Gondim-Silva,
Marcelo Napoli
Resumo: O município de Conde situa-se no litoral norte do estado da Bahia (LN),
nordeste do Brasil, e está inserido no domínio Tropical Atlântico. A fauna de anuros da
porção setentrional do LN ainda é pouco conhecida se comparada à porção sul. A
Restinga é um dos ambientes predominantes das planícies costeiras do LN, sendo
caracterizada essencialmente por apresentar solo arenoso e vegetação herbácea e
arbustiva. O objetivo deste estudo foi determinar a composição e a diversidade de
espécies de anuros da Restinga do município de Conde. A amostragem foi realizada
por procura ativa noturna, durante quatro períodos de cinco dias consecutivos cada,
dois na estação ‘mais chuvosa’ e dois em estação ‘menos chuvosa’, utilizando-se 14
unidades amostrais (UAs) e cinco pontos amostrais extras (PEs). Calculamos a
dominância e a diversidade de espécies utilizando os índices de Berger-Parker e de
Shannon-Wiener-H’. Utilizamos curvas de acumulação de espécies e o estimador
Jackknife 1 para estimar a riqueza de espécies de anuros, considerando-se somente
os dados obtidos nas UAs. Registramos 713 espécimes de anuros distribuídos em 33
espécies, 13 gêneros e cinco famílias (Bufonidae, Craugastoridae, Hylidae,
Leptodactylidae e Microhylidae). As famílias Hylidae e Leptodactylidae apresentaram
as maiores riquezas de espécies. Considerando-se somente UAs (estimador
Jackknife 1 entre parêntesis) foram registradas 28 espécies na área de estudo (33, 9
± 2, 3), 13 nas zonas de moitas (20, 8 ± 2, 9) e 25 nas zonas úmidas (28, 9 ± 1, 9). A
abundância e a diversidade de espécies para as zonas úmidas (n = 638 espécimes;
H’ = 2, 4) foram superiores às registradas para as zonas de moitas (n = 52
espécimes; H’ = 1, 9). As zonas de moitas e úmidas exibiram espécies dominantes
distintas, sendo Pristimantis paulodutrai a espécie dominante para as zonas de
moitas e Scinax fuscomarginatus para as zonas úmidas. A Restinga do município de
Conde desponta como aquela de maior riqueza de espécies de anuros já registrada
considerando-se somente zonas de moitas e zonas úmidas. Além disso, sua
composição de espécies de anuros representou 55% do total de espécies de anuros
conhecidas para o LN e incluiu táxons comuns a três diferentes domínios
morfoclimáticos (Tropical Atlântico, Cerrado e Caatinga)

Palavras-chaves: insetos aquaticos, neotropical, taxonomia
XENODIAGNÓSTICO
COMO INDICADOR
DA TRANSMISSIBILIDADE
PARASITÁRIA EM CÃES INFECTADOS COM LEISHMANIA INFANTUM
Autor(es): Mainara Mota, Stella Barrouin

Palavras-chaves: Inventário, Riqueza de espécies, Restingas

Resumo: A leishmaniose visceral é uma zoonose, não contagiosa, causada por
protozoário flagelado do gênero Leishmania que afeta outros animais além do
homem. Quando este invade um organismo passa a reproduzir-se dentro de células
fagocíticas, na sua maioria os macrófagos. No Novo Mundo a espécie de protozoário
causadora da doença é Leishmania infantum. A leishmaniose visceral canina é uma
doença sistêmica crônica e de diagnóstico complicado, pois o cão pode estar
infectado e não apresentar nenhum dos sinais externos da doença como
emagrecimento progressivo, úlceras, descamação na pele, olhos vermelhos com
secreções, aumento das unhas e aumento da região abdominal, dificultando o
diagnóstico e o tratamento. A transmissão do parasito é feito pelo inseto fêmea da
ordem Diptera, o flebotomíneo. Ocorre que no momento do repasto sanguíneo, em
um hospedeiro infectado, as fêmeas que precisam do sangue para maturação de
seus ovos, transferem os parasitos, através da saliva, para o hospedeiro vertebrado
infectando-o. No Brasil a espécie mais descrita é Lutzomyia longipalpis visto que
também já foi descrito Lutzomyia cruzi. O cão é o animal doméstico considerado
como reservatório da doença, pois, estes ficam mais próximos dos humanos nos
centros urbanos e rurais. O ciclo de vida do protozoário é bem complexo tendo
basicamente duas formas: a amastigota - fase sem flagelo aparente, encontrada no
hospedeiro vertebrado e dentro dos macrófagos; a promastigota - fase flagelar,
encontrada no intestino e aparelho bucal do hospedeiro invertebrado, o inseto vetor.
Uma técnica para detectar se houve a transmissibilidade parasitária é o
xenodiagnóstico. Este método é baseado na indução controlada de repasto
sanguíneo em um hospedeiro suspeito, usando vetores estéreis, criados em
laboratório. Inicialmente foi feito a criação de uma colônia estéril no laboratório e
estes foram destinados a utilização no xenodiagnóstico a partir da segunda geração
para se certificar que estes insetos estão realmente estéreis, pois não ocorre
transmissão vertical do patógeno. Posteriormente retirou-se 24 horas antes do
procedimento a alimentação açucarada para aumentar a avidez pela alimentação
sanguínea. Separou-se quarenta fêmeas com idades de emersão de três a quatro
dias, foram colocadas em um recipiente com uma malha fina, bem vedado e
direcionadas na orelho do cão por um período de quarenta e cinco minutos. Em
seguida, estas fêmeas foram transferidas com auxílio de um aspirador para uma
pequena gaiola de malha vedada. Este conjunto armazenado em equipamentos com
temperatura e umidade controlada evitando a oviposição precoce. Após dez dias,
estas fêmeas foram mortas submersas em solução salina e dissecadas expondo o
seu intestino médio. Houve a análise sob microscopia para óptica para detectar a
presença ou não de formas flageladas do protozoário. O xenodiagnóstico mostrou-se
ser bastante eficiente, pois, os cães que apresentavam sinais clínicos externos assim
como aqueles que não os apresentavam foi possível detectar a presença das formas
infectantes do parasito. O Xenodiagnóstico é de extrema importância, pois permite
demonstrar também que cães que aparentemente seriam reservatórios para a
transmissão do parasito não foram detectados com positividade no exame. Logo, o

DIVERSIDADE DE SIPHONOSTOMATOIDA (CRUSTACEA, COPEPODA),
ASSOCIADA A APLYSINA INSULARIS (DUCHASSAING & MECHELOTTI, 1864)
(PORIFERA, DEMOSPONGIAE) COLETADA NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS E
EXPOSTA A DOIS MÉTODOS DIFERENTES
Autor(es): Thiego Hurbath Silva, Roberta Canario Soares, Elizabeth Gerardo Neves,
Rodrigo Johnsson
Resumo: O subfilo Crustacea é composto por organismos morfologicamente
diversos, capaz de serem encontrados em quase todos os ambientes. Os
representantes do filo Porifera são hospedeirosfrequentes para esses invertebrados,
servindo como fonte para obtenção de recursos e localseguro para proteção contra
predadores. copépodes da ordem Siphonostomatoida sãocomumente encontrados
em associação com Porifera. Tradicionalmente, para estudo dessasassociações, é
utilizado o estresse do hospedeiro a partir do gotejamento com álcool, buscando
desalojar os simbiontes sem, contudo, registrar a colonização dos canais internos
daesponja. Assim, esse trabalho tem por objetivo a comparação de 2 métodos de
fixação e suaeficiência em estudos diversidade de siphonostomatoida associada a
Aplysina insularis(Duchassaing & Mechelotti, 1864). As amostras de A. insularis foram
coletadas na Praia do Porto da Barra, localizada na Baía de Todos-os- Santos (BTS).
Foram amostradas 20 amostras individualizadas em sacos plásticos, destas, 10 foram
submetidas ao método tradicional(álcool) e outras 10 mergulhadas em nitrogênio
líquido para congelamento imediato -posteriormente as esponjas foram
descongeladas e fixadas com álcool 70%. O material proveniente do filtrado das
amostras foi triado e os espécimes de sifonostomatóides foram analisados e
identificados. Dentre os siphonostomatoida, foram encontrados muitos representantes
das famílias Entomolepididae e Asterocheridae, desta última, todos pertencentes ao
gênero Asterocheres e identificada uma nova espécie de entomolepididae. Esse
último encontrado em 80% de todas as amostras com tratamento tradicional.
Contudo, a maior diversidade foi relatada para Asterocheridae. Nas amostras com
tratamento com nitrogênio líquido, quase não foram encontrados Siphonostomatoida,
sendo que esse resultado indica que o método com nitrogênio não é eficiente para
estudo com Siphonostomatoida. Neste estudo foi possível verificar que, para estudos
de fauna associada, o uso do método tradicional é mais eficiente quando comparado
ao método alternativo com nitrogênio. Assim, não é recomendado o uso de nitrogênio
líquido para o estudo com Siphonostomatoida.
Palavras-chaves: siphonostomatoida, esponja, copepoda
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fato de um cão apresentar sinais externos que caracterizem a doença não significa
que este tem uma carga parasitária suficiente para a transmissão do parasito para o
inseto vetor.

foram realizados com o auxílio de chaves de identificação, descrição original das
espécies e comparando-os com espécimes da coleção de referência do
BIOSIS-UFBA. Foram também organizadas as informações referentes às espécies
desse gênero registradas para o estado da Bahia (distribuição geográfica, nidificação
e plantas visitadas) e encontradas na literatura especializada. Para cumprir nossos
objetivos, foram triados dos acervos estudados 2. 000 exemplares de abelhas,
aproximadamente, dentre os quais foram identificados 200 espécimes de Melissoptila,
provenientes de diferentes regiões da Bahia e do Brasil. Após a análise de todo
material, foi confeccionado um mapa com a distribuição geográfica e uma Chave de
Identificação das espécies de Melissoptila Holmberg, 1884 modificada de Urban,
1998. A partir do estudo morfológico do material disponível, foi identificada duas
novas ocorrências de Melissoptila para o Estado da Bahia, representadas pelas
espécies M. tandilensis Holmberg, 1884 e M. aff. paranaensis Urban, 1998, as quais
até então só haviam sido registradas em regiões de clima frio ao Sul do Brasil e na
Argentina. Outra espécie M. uncicornis (Ducke, 1910), que tinha registros apenas no
Ceará e no Maranhão, teve também sua ocorrência confirmada para o estado na
Bahia. Assim, o presente trabalho contribuiu para o conhecimento da distribuição
geográfica do gênero Melissoptila, aumentando de 8 para 10 o número de espécies
com ocorrência para Bahia, sendo elas: M. aliceae Urban, 1998; M. bahiana Urban,
1998; M. clypeata Urban, 1998; M. minarum (Bertoni & Schrottky, 1910); M. plumata
Urban, 1998; M. richardiae Bertoni & Schrottky, 1910; M. sertanicola Urban, 1998 e M.
solangeae Urban, 1998; com adição de M. tandilensis Holmberg, 1884; M. aff.
paranaensis Urban, 1998 e M. uncicornis (Ducke, 1910).

Palavras-chaves: Xenodiagnóstico, Flebotomíneo, Leishmania infantum
INVENTARIO DA ARANEOFAUNA (ARANEAE: MYGALOMORPHAE) DA ILHA DO
MONTE CRISTO, SAUBARA, BAHIA
Autor(es): Vincent Malheiros Knaebel, Rejâne Maria Lira-Da-Silva, Silvanir Pereira
Souza
Resumo: Desde sec. XVIII, ambientes insulares despertam interesse, quanto sua
biodiversidade e seus processos ecológicos. Porem estudos sobre a diversidade de
invertebrados, como a Classe Arachnida, são escassos nesses ambientes. Dentre os
aracnídeos, a ordem Araneae é um táxon megadiverso. A infraordem Mygalomorphae
representa uma das três linhagens de aranhas e é um bom modelo biogeográfico pela
baixa vagilidade, hábitos sedentários e apresentando muitas espécies endêmicas.
Objetivamos neste plano de ampliar a composição faunística de araneofauna de
Mygalomorphae da Ilha do Monte Cristo, Saubara, Bahia; esclarecer duvidas
taxonômicas relativas a Iridopelma sp. nov., Dolichothele mineirum, Magulla sp. nov. e
Pselligmus sp. nov. e publicar as primeiras notas sobre a historia natural e mudanças
ontogenéticas das espécies ocorrente na ilha. A aranhas foram coletadas por busca
ativa (BA), armadilhas de queda (AQ), guarda chuva entomológico (GE) e encontros
ocasionais (EO) em cinco campanha nos períodos chuvosos (PC) e menos chuvosos
(PMC). Os indivíduos foram identificadosç com os pesquisadores S. M. Lucas e Dr. R.
P. Indicatti (Instituto Butantan - São Paulo), analisando genitálias. Foram coletados
195 indivíduos de 6 espécies e um morfotipo, em 3 famílias: THERAPHOSIDAE:
Iridopelma sp. nov (n=77), encontrada durante todos os períodos, em área de mata
ombrófila, restinga e domiciliar, em cima de vegetação ou dentro de bromélias para os
adultos, em abrigos feito com folhas e seda para os juvenis; Iridopelma zorodes
(Mello-Leitão, 1926) (n=1), encontrada no ambiente domiciliar; Magulla sp. nov.
(n=25), encontrado durante todos os períodos, com presença dos machos durante os
PC, em mata ombrófila, restinga e domiciliar, sempre no nível da serapilheira;
Dolichothele mineirum (Guadanucci, 2011) (n=55), durante todos os períodos, em
área de mata ombrófila e domiciliar, em troncos e tuneis feitos com seda e
Theraphosidae sp1 (n=1) encontrado por EO; NEMESIIDAE: Pselligmus sp. nov.
(n=31), encontrados nos dois períodos, em mata ombrófila na serrapilheira, em tuneis
cavados no solo com alçapão fino e frágil, e em AQ, os machos todos sendo
encontrados durante os PMC; e ACTINOPODIDAE: Actinopus sp. (n=5), encontrados
nos dois períodos, em mata ombrófila, em tuneis cavados no solo com alçapão
espesso e rígido. O gênero Iridopelma Pocock, 1901 é amplamente distribuído no
nordeste do Brasil. Os indivíduos de Iridopelma sp. nov. foram coletados durante
todos os períodos, mas a dificuldade de encontrá-los impede inferir um período
reprodutivo. O gênero Magulla Simon, 1892 foi recentemente revalidado e revisado. A
espécie presente na IMC já está sendo descrita por outros pesquisadores. Os
indivíduos machos foram encontrados durante o PC que, junto à baixa capacidade de
sobrevivência deles, pode apontar um período reprodutivo. Os indivíduos de D.
mineirum apresentaram um padrão de coloração diferente do descrito. Foram
encontrados em todos os períodos, sendo os machos durante o PMC que, junto à
postura de ootecas após esse período, pode apontar um período reprodutivo.
Pselligmus sp. nov. já está sendo descrita por pesquisadores do Instituto Butantan.
Tem habito críptico, construindo tuneis no solo com alçapão, dificultando sua coleta.
Os machos encontrados durante o PMC e em AQ poderiam estar deslocando-se em
busca de fêmea, o que poderia indicar um possível período reprodutivo. Actinopus sp.
tem o mesmo habito que Pselligmus sp. nov.

Palavras-chaves: abelhas, Melissoptila, distribuição
BIODIVERSIDADE DAS HIDROMEDUSAS (CNIDARIA: HYDROZOA) EM
COMUNIDADES ZOOPLANCTÔNICAS ESTUARINAS DO ESTADO DA BAHIA
Autor(es): Natália Alvarez, Elizabeth Gerardo Neves, Rodrigo Johnsson
Resumo: A distribuição espaço-temporal das hidromedusas pode ser influenciada por
variações nos parâmetros oceanográficos, principalmente temperatura e salinidade.
Este estudo teve como objetivo identificar as espécies de hidromedusas, como estas
estão distribuídas espacialmente e sob quais condições ambientais ocorrem na Baia
de Todos os Santos. Além disso, ocorrência de eventos de bioinvasão tem crescido
fortemente durante as recentes décadas, lançando luz sobre os riscos do lançamento
de águas-de- lastro em ambientes costeiros, e sobre a grande capacidade de
dispersão de espécies não-nativas. O número de introduções acidentais de espécies
não-nativas ao longo da costa brasileira, que se estende por mais de 8500km,
permanece subestimado. O local de estudo foram os estuários do Rio Tabatinga,
parte da Bacia do Rio Real localizada na cidade de Jandaíra (11°32’45” S, 037°29’19”
W), e o estuário do Rio Itapicuru que faz parte da Bacia do Rio Itapicuru localizado na
cidade do Conde (11°47’38” S, 037°30’53” W), no litoral norte do Estado da Bahia. O
zooplâncton foi coletado a partir de arrastos horizontas a 0, 1 metro da superfície,
durante 3 minutos, utilizando uma rede cônica de 200 micrômetros de abertura de
malha. As coletas dos Rios foram realizadas em 2007 e suas amostras foram
preservadas em formol 4%, posteriormente em laboratório foi feita a triagem e
identificação das hidromedusas, com auxílio de um microscópio estereoscópico
(Nikon, modelos Eclipse CI-L e SMZ 1000) com um sistema de captura de imagem. A
identificação taxonômica foi desenvolvida segundo proposta de Bouillon 1999 e 2006
e para hidromedusas. Um total de 14 espécies de hidromedusas foram identificadas:
uma Trachymedusae (7, 14%), quatro Leptomedusae (28, 57%) e nove
Anthomedusae (64, 29%) - destas, quatro não foram distribuídas nas famílias devido
às condições da amostra. Quanto às abundâncias registrou-se maior percentual para
as Trachymedusae (67, 63%) - grande representatividade de Liriope tetraphylla.
Leptomedusae e Anthomedusae com respectivamente 29, 19% e 3, 14% do total de
indivíduos na amostra. Neste estudo, foi encontrada a medusa Blackfordia virginica,
uma bioinvasora, em faixa de salinidade entre 5-26 e 15-24 (Rio Tabatinga e Apraius
respectivamente). Blackfordia virginica pode causar uma redução dos estoques de
plânctons, incluindo ovos e alguns tipos de larvas de peixes, impactando a cadeia
trófica dos sistemas estuarinos onde estão sendo encontradas. Dados de ocorrência
para o Brasil: Lagoa Olho d’Água, Recife - PE, Baía de Antonina - PR, Canal de
Cananéia -SP, Baía da Babitonga - SC (Paranaguá 1963, Nogueira e Oliveira 2006;
Bardi e Marques 2009; 2003). Liriope tetraphylla representa uma espécie cosmopolita
de hidromedusas, encontrada em diversos estuários do mundo, e é capaz de se
manter em lugares com diferentes concentrações de salinidades e temperatura. A
distribuição espacial das hidromedusas foi altamente irregular. As espécies
mostraram variações em suas abundancias associada com diferentes temperaturas e
salinidades. Liriope tetraphylla apresentou suas maiores densidades em águas
caracterizadas por salinidades mais elevadas e na mais baixa. Este estudo forneceu
evidencia de que, a distribuição das diferentes espécies de hidromedusas depende,
entre outros fatores, da temperatura e da salinidade da massa de água. Suas
densidades mais elevadas são encontradas em condições de desenvolvimento ideais,
e diminuiu quando se aproxima de seu limite de distribuição. Corroborando dados
prévios, B. virginica encontrou-se na localidade onde a faixa de salinidade varia
dentro do seu limite de distribuição. Vale ressaltar que apenas 5, 37% dos espécimes
da B. virginica foram encontradas no Rio Apraius aonde a salinidade chega a ser
maior que do Rio Tabatinga. O monitoramento de espécies exóticas marinhas
aumentou consideravelmente durante as duas últimas décadas, não apenas por parte
da comunidade científica, mas em especial no âmbito dos órgãos governamentais
responsáveis pela gestão e conservação do meio ambiente nos diversos países
(Ministério do Meio Ambiente, 2009). O registro dos locais de nova ocorrência de B.
virginica é de grande relevância para avaliação precisa dos possíveis impactos que
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AS ESPÉCIES DE ABELHAS DO GÊNERO MELISSOPTILA HOLMBERG, 1884
(HYMENOPTERA, APOIDEA, APIFORMES, APIDAE, EUCERINI) DO ESTADO DA
BAHIA: TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
Autor(es): Caroline Tito Garcia, Taniele dos Santos Santana, Favizia Freitas de
Oliveira
Resumo: A polinização é um dos serviços ecológicos da biodiversidade mais
importantes, visto que garante a reprodução de diversas plantas e a produção de
frutos e sementes (produção de alimentos), sendo um dos principais mecanismos
responsáveis pela manutenção da vida na terra. Muitos cientistas concordam que as
abelhas são os agentes polinizadores mais bem adaptados e atuantes nesse
processo, favorecido pela sua grande diversidade (compõem um dos grupos mais
diversos de insetos da ordem Hymenoptera), e apresentando espécies solitárias ou
sociais em diversos níveis. O gênero de abelhas Melissoptila Holmberg em 1884 está
inserido na tribo Eucerini Latreille, 1802 (Família Apidae), que reuni 31 gêneros e 54
espécies de ampla distribuição geográfica, basicamente solitárias e não parasitas,
distribuídas desde a região neártica até a região neotropical, as quais apresenta
relação estreitas com diversas famílias botânicas, muitas vezes em com nítido
comportamento oligolético. Com o objetivo principal de contribuir para o
conhecimento das abelhas polinizadoras do Estado da Bahia, o presente trabalho se
propôs a estudar taxonomicamente e identificar os espécimes de Melissoptila
coletados em diferentes projetos e preservados a seco nos acervos do
MHNBA/MZUFBA e do Laboratório BIOSIS-UFBA. Os procedimentos de identificação
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possam ser gerados pelo organismo sobre as comunidades zooplanctônicas.
Observa- se que a distribuição da espécie está se expandindo pela costa brasileira,
tanto em latitudes mais baixas (em ambientes de águas quentes sob influência da
Corrente do Brasil) quanto mais altas, afetadas pela Convergência Subtropical e
pelas águas frias da Corrente das Malvinas - o que corrobora a elevada tolerância da
espécie à variação da temperatura.

abrigo e condições favoráveis a sobrevivência e reprodução. Com o intuito de
contribuir com o conhecimento da fauna contida na associação entre o octocoral P.
dilatata e microcrustáceos foram realizadas duas coletas na Praia de Periperi nos
meses de agosto e setembro de 2015 durante maré baixa a uma profundidade
aproximada de 2 metros. As colônias de octocoral foram encontradas sobre rochas,
em uma praia de substrato predominantemente arenoso. Os hospedeiros foram
coletados manualmente, desprendidos do substrato e acondicionados em sacos
plásticos com volume de cerca de 1, 5 L da coluna d’água circundante.
Posteriormente, em laboratório, com intuito de promover estresse suficiente para que
os microcrustáceos soltassem do hospedeiro, as amostras foram submetidas a
sucessivas lavagens com adição de 250ml de etanol diluído a 70%. Todo o conteúdo
das lavagens foi filtrado numa malha de 250µm. Os organismos foram fixados em
etanol, posteriormente triados e identificados. Crustáceos cuja informação de
pigmentação e ornamentação são relevantes para sua identificação foram
fotografados antes da fixação. Todos os organismos foram identificados com auxílio
de bibliografia específica. Entre os crustáceos associados a Phillogorgia, os
Peracáridos foram os mais abundantes, Tanaidáceos da espécie Leptochelia dubia,
Cumáceos da família Bodotriidae, e Anfípodos das espécies Erichtonius brasiliensis,
Podocerus brasiliensis, Dulichiella ankerii, do gênero Photis e da família Caprellidae.
Apesar de muito pouco abundantes, decápodes carídeos e ostracodes também foram
encontrados em associação com as colônias de octocoral. Os copópodes, táxon
ênfase deste estudo, apresentaram uma grande diversidade de famílias quando
comparado a estudos anteriores, sendo as famílias Porcellidiidae, Metidae,
Ectinosomatidae pertencentes a ordem Harpacticoida as mais abundantes. Entre os
copépodes sifonostomatóides foram encontradas todas as três famílias já registradas
para a costa brasileira associadas a diversos invertebrados marinhos, são estas:
Asterocheridae, Artotrogidae, com duas potenciais novas espécies e
Entomolepididae, com um novo gênero e uma nova espécie já em processo de
descrição taxonômica, aumentando assim o número de espécies brasileiras desta
família de 11 para 13. Apesar da carcinofauna ser o foco do estudo, também foram
encontrados poliquetos (Annelida), gastrópodes, entre eles a espécie Cyphoma
macumba (Mollusca) e ofiúros da família Ophiotrichidae (Echinodermata). Estudos
como este são de grande valia para a compreensão das relações ecológicas
estabelecidas entre estes organismos, evidenciando assim, a necessidade da
preservação destes ecossistemas tão complexos e interdependentes. A presença de
potenciais novas espécies da família Artrotrogidae, ainda não registrada para o litoral
baiano, além de duas novas espécies de Entomolepididae demonstra como o estudo
da carcinofauna associada a Phyllogorgia é promissor em termos de biodiversidade e
taxonomia de Siphonostomatoida.

Palavras-chaves: cnidaria, hidromedusa, hydrozoa
DESENVOLVIMENTO INICIAL E PRIMEIRO REGISTRO DA LESMA DO MAR
CALIPHYLLA MEDITERRANEA (HETEROBRANCHIA: SACOGLOSSA) NO
ESTADO DA BAHIA
Autor(es): Mayara Santos Matos Lima, Elizabeth Gerardo Neves, Rodrigo Johnsson,
Licia Sales Oliveira, Jssika Alves
Resumo: Os Sacoglossa representam um grupo de lesmas marinhas de grande
relevância ecológica e pouco conhecidos para o Brasil. A manutenção funcional de
cloroplastos em tecidos animais, fenômeno conhecido como ‘kleptoplastia’ (= ingl.,
‘kleptoplasty’), dentre todos os metazoários, é unicamente atribuído aos Sacoglossa.
Os plastídeos consumidos durante a herbívoria preservam a atividade fotossintética,
sendo armazenados nas células dos divertículos digestórios permitindo ao hospedeiro
sobreviver foto-autotroficamente por períodos de até um ano. A morfologia peculiar da
faringe e a rádula modificada em apenas uma fileira de dentes aciculiformes, a qual
perfura a parede celular para facilitar a sucção do protoplasma vegetal através de
uma faringe musculosa, são considerados caracteres de relevância taxonômica para
identificação do grupo. Segundo a literatura, a distribuição de Sacoglossa está
limitada à ocorrência das espécies de algas verdes utilizadas na alimentação, dentre
as quais Codium e Bryopsis. Aparentemente, a diversidade é mais conspícua em
águas tropicais do Pacífico e no Caribe (poucas espécies são encontradas em zonas
frias). Na década de 50, Eveline e Ernst Marcus iniciaram os estudos sobre os
Heterobranquios marinhos no Brasil, ampliando a distribuição de espécies
previamente conhecidas e descrevendo outras tantas inéditas, principalmente para o
setor sudeste (e. g, Elysia canguzua, E. cauze, E. chitwa, E. evelinae, E. serca, E.
tuca, E. clena, Stiliger talis, Alderia uda). A reprodução e o desenvolvimento dos
heterobrânquios marinhos têm sido estudados desde 1853. Porém, ainda hoje,
poucos são os trabalhos existentes sobre esses organismos no Brasil, especialmente
em relação a tais aspectos. Já foi demonstrado que dados de desenvolvimento (e. g.,
o tamanho do ovo), embora geralmente negligenciados em trabalhos taxonômicos,
podem ajudar a solucionar problemas de identificação de espécies. Ademais, vários
estádios do ciclo de vida de lesmas marinhas têm servido para pesquisa em diversas
outras áreas do conhecimento, como comportamento e ecologia.. Caliphylla
mediterranea A. Costa, 1867 é um gastrópode Sacoglossa que vive geralmente
associado a algas do gênero Bryopsis J. V. Lamouroux, 1809. No Brasil possui
ocorrência registrada para o arquipélago de Fernando de Noronha e litoral do estado
de São Paulo, sendo este o primeiro registro da espécie para o estado da Bahia. As
únicas informações existentes referentes à aspectos do desenvolvimento de C.
mediterranea dizem respeito à caracterização da desova. Nesse contexto, o presente
trabalho tem como objetivos registrar pela primeira vez a ocorrência dessa espécie no
litoral baiano e fornecer novos dados relativos ao desenvolvimento da mesma. Os
espécimes estudadosforam coletados manualmente em setores do mesolitoral na
Praia da Barra, associados à Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh 1823. Seis
indivíduos adultos, de aproximadamente 1cm, foram separados da amostra. Estes
foram emparelhados com companheiros de tamanho semelhante em recipientes de
vidro, contendo água do mar e uma pequena quantidade de algas suficiente para sua
alimentação e deposição das desovas. Foram então deixados para acasalar durante
24h. As massas de ovos produzidas foram recolhidas imediatamente após terem sido
postas e foram mantidas em placas de Petri preenchidas com água do mar, em
câmaras incubadoras a 25°C. A água do mar foi trocada a cada dois dias. Larvas em
desenvolvimento foram examinadas e fotografadas usando um microscópio composto
Olympus (modelo CX31) e os indivíduos foram preservados para microscopia
eletrônica de varredura. Esta espécie produz massas de ovos com padrão espiral,
transparentes e formadas por ovos brancos que não possuem vitelo extracapsular.
Apresenta desenvolvimento indireto com larvas planctotróficas que eclodiram em
média 5 dias após a postura. Posteriormente à eclosão, que ocorre já na fase de
véliger, foram adicionadas macroalgas à água do mar e as larvas começaram a se
alimentar imediatamente. O estômago adquiriu aspecto esverdeado devido à
presença do alimento em seu interior. As larvas foram analisadas por mais 5 dias,
mas não foi possível observar o assentamento e metamorfose para o estádio juvenil,
pois todas morreram após esse período.

Palavras-chaves: comunidade coralínea, coral reefs communities, fauna associada
ECOTOXICOLOGIA E BIOMONITORAMENTO AMBIENTAL EM PEIXES DA BAÍA
DE TODOS OS SANTOS, BAHIA: ESTUDO ESTRUTURAL
Autor(es): Eunice Santiago, Renata Melo dos Santos, André Luis da Cruz
Resumo: Ecossistemas aquáticos vêm sendo impactados por ações antrópicas nos
últimos anos, ocasionando de erosão física a degradação biológica. Diversas
atividades realizadas nesses locais são ligadas ao extrativismo e despejos de
contaminantes, que por sua vez são via principal de entrada de xenobióticos, como os
metais traço e os poluentes orgânicos persistentes. Devido às suas características,
tais poluentes acabam por se bioacumular e se biomagnificar ao longo da cadeia. Nos
peixes, a ingestão de alimentos e a entrada de água para processo respiratório é a
rota principal de entrada de contaminantes em seus organismos e, por estar em
constante contato com a água, as brânquias desses animais são um dos primeiros
órgãos a demonstrar alterações. Tendo em vista sua toxicidade e que os organismos
aquáticos tendem a acumular tais substâncias, são utilizados métodos para avaliar
seus impactos no ambiente. Um deles é a ecotoxicologia que vem se constituindo
como uma opção excelente para atividades de biomonitoramento. Dentro deste
cenário, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a presença/ausência de metais e
poluentes orgânicos em dois pontos na Baía de Todos os Santos (Salvador/BA) e
relacionar os resultados com biomarcadores de poluição (morfofuncionalidade das
lesões branquiais e genotoxicidade) em peixes de diferentes grupos taxonômicos,
níveis tróficos, importância pesqueira e ocupação de habitat. Para realização do
trabalho, foram coletados exemplares de duas diferentes espécies (Diapterus
rhombeus “carapeba” e Ogcocephalus vespertilio “peixe-morcego”) na Baía de Aratu
e no estuário do rio Jaguaripe, ambos situados na Baía de Todos os Santos,
localizada no Recôncavo Baiano. Está área destaca-se pela sua importância cultural
e econômica, além de ser intensamente impactada pela presença de uma grande
área metropolitana e palco de ações exploradoras desde a década de 1950. de cada
indivíduo, foi recolhida uma hemibrânquia que posteriormente foi submetida a
processamento histopatológico. Amostras do sedimento e da água foram coletadas
com objetivo de determinar a presença e concentração de metais poluentes. Tais
amostras foram analisadas no Laboratório de Estudos de Petróleo da Universidade
Federal da Bahia - LEPETRO/UFBA. Ao fim do processamento histológico os
fragmentos foram seccionados, dispostos sobre lâminas e devidamente corados para
análise em microscópio. As alterações observadas neste trabalho foram classificadas
quanto ao grau de severidade e comprometimento da função branquial. Os resultados
preliminares dos dois pontos apresentam as seguintes alterações histológicas
observadas: elevação do epitélio lamelar, hiperplasia, fusão lamelar e aneurisma.
Essas alterações indicam lesões leves e severas, associadas a compostos tóxicos no
ambiente e podem ser consideradas mecanismos de defesa contra a ação de
estressores ao tentar minimizar o contato entre o meio interno e externo.

Palavras-chaves: Gastropoda, Heterobranchia, Taxonomia
CARCINOFAUNA ASSOCIADA A PHYLLOGORGIA DILATATA (ESPER, 1806)
(CNIDARIA, OCTOCORALLIA) EM SALVADOR (BA)
Autor(es): José Amilcar Silva Farias Junior, Iaslane Bonfim Cerqueira, Elizabeth
Gerardo Neves, Rodrigo Johnsson
Resumo: Phyllogorgia dilatata (Esper, 1806) é um octocoral endêmico do litoral
brasileiro, apresentando formato de leque e cor cinza, sendo assim, conhecida como
orelha-de-elefante. Além de possuir importância econômica, octocorais são
considerados potenciais hospedeiros para diversos microorganismos, oferecendo
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Aparentemente, a maioria das lesões é considerada leve, sendo de possível
regressão em melhoria da qualidade da água, entretanto a alta incidência observada
nas brânquias é um indicador do comprometimento da saúde dos indivíduos.

Spinola, 1853 (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes, Apidae, Exomalopsini), objeto de
pesquisa do presente estudo, é composto por abelhas de tamanho médio a pequeno,
as quais possuem ampla distribuição nas Américas, com ocorrência geográfica
registrada da Argentina e Chile até os Estados Unidos. O gênero é dividido em quatro
subgêneros, dos quais três, (Exomalopsis s. str. Spinola, 1853; Phanomalopsis
Michener & Moure, 1957; Diomalopsis Michener & Moure, 1957), possuem ocorrência
registrada para o Brasil. Para o estado da Bahia, até o presente momento havia sido
registrada a ocorrência de dois subgêneros: Exomalopsis s. str:, e Phanomalopsis.
Esse gênero apresenta ampla diversidade, ao passo que existem poucos estudos
relacionados à analises taxonômica e dados de sua distribuição geográfica,
evidenciando a necessidade de mais estudos nestas áreas do conhecimento. Nesse
contexto, o presente projeto visou contribuir para o conhecimento sobre as espécies
de abelhas do gênero Exomalopsis que ocorrem no Estado da Bahia (Brasil), através
do estudo taxonômico e da distribuição geográfica das espécies. A partir do estudo
morfológico dos espécimes desse gênero depositados nos acervos do Museu de
História Natural da UFBA (MHNBA-MZ) e na coleção científica de referência do
Laboratório de Bionomia Biogeografia e Sistemática de Insetos (BIOSIS-UFBA),
utilizando também registros fotográficos obtidos dos espécimes estudados,
confeccionados no âmbito do presente projeto com o auxílio do microscópio
estereoscópico Leica M165C acoplado com uma máquina fotográfica digital Leica
DFC295 e contendo o programa Leica Application Suite V4. 1 Interactive
Measurements, Montage, foi confeccionada uma chave ilustrada de identificação para
as espécies de Exomalopsis da Bahia e de um catálogo ilustrado das espécies desse
gênero que ocorrem no estado. Para isso, foram triados e identificados 509
espécimes de Exomalopsis, aproximadamente, provenientes de diferentes regiões da
Bahia. Baseado em dados da literatura, apenas cinco espécies de Exomalopsis
haviam sido registradas para a Bahia até anteriormente ao presente Exomalopsis
analis Spinola, 1853, Exomalopsis auropiosa Spinola, 1853, Exomalopsis
fulvofasciata Smith, 1878, Exomalopsis planicepis Smith, 1879, Exomalopsis
aurosericea Frise, 1899. Além das espécies supracitadas já citadas na literatura,
através de comparação com as descrições das espécies que ocorrem na Bahia, foi
possível constatar a existência de cinco novas ocorrências, quatro delas pertencentes
ao subgênero Exomalopsis s. str, e uma pertencente ao subgênero Phanomalopsis,
contudo, devido à escassez de bibliografia relacionada à taxonomia do grupo, bem
como de revisões taxonômicas, não foi possivel identifica-los ao nível específico,
tendo sido apenas morfotipadas as novas ocorrências. Futuros trabalhos taxonômicos
serão necessários para confirmação das identidades taxonômica, determinando
também se algum dessas morfoespécies são novas para ciência ou não. Nesse
contexto, os conhecimentos taxonômicos gerados no presente projeto, e a
organização da coleção de referência para as espécies de Exomalopsis depositada
nos acervos Entomológicos do MHNBA e BIOSIS, constituem-se em iniciativas
importantes para a viabilização das ações da Iniciativa Brasileira dos Polinizadores, e
em especial para as pesquisas na área de Polinização/Polinizadores realizadas pelos
diversos grupos de cientistas da Região Nordeste, especialmente para os
componentes da Rede Baiana de Polinizadores (REPOL).

Palavras-chaves: Ecotoxicologia, Biomonitoramento, Histopatologia
ECOTOXICOLOGIA E BIOMONITORAMENTO AMBIENTAL EM PEIXES DA BAÍA
DE TODOS OS SANTOS, BAHIA: ESTUDO ULTRAESTRUTURAL
Autor(es): Renata Melo dos Santos, Heigon Henrique Queiroz Oliveira, André Luis da
Cruz, Eunice Santiago
Resumo: O monitoramento biológico é muito apropriado para a avaliação da poluição
de ecossistemas aquáticos, pois fornece um indicador cumulativo das condições do
ecossistema ao longo do tempo. Os biomarcadores permitem a identificação de
possíveis interações que podem ocorrer entre os constituintes minerais e orgânicos
sejam eles tóxicos ou essenciais, e os organismos vivos, além de favorecerem a
previsão de efeitos de bioacumulação. Entre os organismos presentes no ambiente
aquático, os peixes são sensíveis à maioria dos agentes tóxicos por serem passíveis
ao acúmulo destas substâncias. Na maioria dos peixes as brânquias são o local
principal de trocas gasosas. Além da sua função respiratória, possuem um papel
importante na excreção de resíduos e na manutenção do equilíbrio de sal. A sua
multifuncionalidade, a vasta área de superfície que ocupam e a sua localização
próxima ao meio externo fazem das brânquias um órgão chave para a ação dos
poluentes existentes no meio aquático. Nesse sentido, as alterações histológicas nas
brânquias são reconhecidas como um método rápido e válido para determinar os
danos causados pela exposição a diferentes poluentes nos peixes. Assim, a análise
de alterações morfológicas nesses órgãos dos peixes, é uma maneira adequada para
verificar o efeito dos poluentes sobre os mesmos. O objetivo deste trabalho foi
caracterizar e analisar a ultraestrutura das patologias nas brânquias de Diapterus
rhombeus, espécie de hábito nectônico, e de Ogcocephalus vespertilio, espécie de
hábito bentônico, e correlacionar na sequencia do desenvolvimento do trabalho, os
níveis das lesões branquiais com a concentração de xenóbioticos (metais e poluentes
orgânicos). Os peixes foram coletados em dois pontos de coleta na Baía de todos os
Santos, Brasil, Iguape e Jaguaripe. As brânquias de dois animais de cada espécie
foram retiradas, tiveram seus arcos separados, seccionados e duas secções de cada
animal foram selecionadas aleatoriamente e fixadas no Karnowsky. Consistindo num
total de 16 amostras, oito para análise em Microscópio eletrônico de Varredura (MEV)
e oito para análise no Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET). Em laboratório
essas amostras foram preparadas e analisadas nos respectivos microscópios. Em
relação às lesões, nas brânquias de O. vespertilio foram observados aneurismas,
microprojeções por toda a área da lamela primária e das secundárias e também foi
observado um desgaste no epitélio da região apical da lamela primária. Os
aneurismas são caracterizados por um inchaço no eixo lamelar da lamela secundária,
esses inchaços aumentam a distância de difusão o que dificulta as trocas gasosas. O
desgaste no epitélio pode ocorrer devido a uma diminuição no número de células de
cloreto e de muco ou a necrose celular por conta da esposição aos xenobióticos. As
microprojeções nos epitélios das lamelas primária e secundárias são um dos
primeiros sinais da exposição a agentes químicos e físicos. Nas amostras de
Diapterus rhombeus foram observados diferentes níveis de fusão das lamelas
secundárias por toda a extensão da lamela primária. Em um nível inicial da fusão na
região apical, as lamelas adquirem um formato rosáceo em um nível mais avançado
essa “rosa” se fecha, formando uma massa única de células. Essa fusão é
caracterizada por uma alta proliferação de células que a acaba levando a ocorrência
dessa lesão, essa proliferação acentuada funciona como um mecanismo de defesa
aumentando a barreira entre a água e o sangue, consequentemente reduzindo a área
de contato das brânquias com a água contaminada, a proliferação de células também
é um dos primeiros sinais da exposição a agentes químicos e físicos. A depender dos
níveis de severidade das lesões observadas, funções vitais das brânquias para a
manutenção da homeostase poderão ser afetadas, como nas trocas gasosas e no
equilíbrio hídrico e iônico. A maioria das lesões encontradas no microscópio eletrônico
de varredura e de transmissão confere com alterações vistas na microscopia de luz. A
investigação da ultraestrutura das brânquias também demonstra ser uma avaliação
importante conjugada às análises estruturais histopatológicas, evidenciando um
refinamento para o entendimento da etiologia e da progressão das lesões, bem como
das consequências morfofisiológicas que comprometem o funcionamento dos
sistemas e a vida dos animais.

Palavras-chaves: Exomalopsis
HISTÓRIA NATURAL DE PHONEUTRIA BAHIENSIS SIMÓ & BRESCOVIT, 2001
EM AMBIENTE INSULAR NO ESTADO DA BAHIA: ASPECTOS DE FIDELIZAÇÃO
E COMPARTILHAMENTO INTRAESPECÍFICO AO MICROHABITAT BROMÉLIA
Autor(es): Ivson Santos Gomes, Rejâne Maria Lira-da-Silva
Resumo: As aranhas do gênero Phoneutria são geralmente descritas como de hábito
errante e solitárias, ou seja, em constante locomoção e sem tolerância inter e
intraespecífica. Trabalhos anteriores descrevem uma população insular de Phoneutria
bahiensis como habitando preferencialmente o microhabitat bromélia e alguns
indivíduos coocorrendo neste microhabitat. Este trabalho objetiva testar a fidelização
e coocorrência intraespecífica em bromélias por uma população de P. bahiensis da
Ilha do Monte Cristo, Saubara, Bahia; avaliar a relação de variáveis ecológicas com a
preferência por este microhabitat; além de fornecer outros dados sobre a história
natural desta população insular. As observações foram realizadas em dois períodos
pluviométricos distintos (seco e chuvoso) com a mensuração das variáveis: local de
fixação da bromélia, temperatura do ambiente, temperatura do substrato, presença de
água, presença de outros animais no momento do encontro (potenciais presas), além
do grau de maturação (juvenis e adultos) e sexo (fêmea ou macho) dos indivíduos. As
discrepâncias entre as frequências observadas e esperadas foram analisadas através
do teste do qui-quadrado para uma amostra e a associação entre variáveis através do
teste do qui-quadrado de independência. As comparações entre as médias foram
testadas através do teste Mann - Whitney. Todos os testes foram realizados na
plataforma SPSS. Os encontros com P. bahiensis foram mais frequentes no período
chuvoso entretanto observou-se predominância de indivíduos juvenis em ambos os
períodos. Sugerimos que a temperatura entre as estações é um dos fatores que
talvez possa explicar a diferença sazonal na abundância. A presença de água no
interior de bromélias variou entre períodos pluviométricos distintos, diferentemente da
presença de animais, entretanto, a ocorrência de P. bahiensis em bromélias não
dependeu destas variáveis. Observou-se fidelização de P. bahiensis às bromélias em
90%, entretanto a hipótese de co-ocorrência não pode ser confirmada, o que sugere
que as pressões seletivas em ilhas que dirigem o comportamento errante e solitário
são diferentes.

Palavras-chaves: Histopatologia branquial, ultraestrutura, Biomonitoramento
AS ESPÉCIES DE ABELHAS DO GÊNERO EXOMALOPSIS SPINOLA, 1853
(HYMENOPTERA, APOIDEA, APIFORMES, APIDAE, EXOMALOPSINI) DO
ESTADO DA BAHIA: TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
Autor(es): Tércio Alves de Lima Matos, Favizia Freitas de Oliveira, Aline Vieira
Resumo: A Classe Insecta, especialmente as abelhas, constitui um dos grupos mais
importantes polinizadores de plantas nativas e cultivadas, contribuindo de forma
efetiva para a conservação ambiental e produção de alimentos em todo mundo.
Apesar da grande importância dos insetos como agentes polinizadores, um dos
entraves que impede ou limita seu estudo e uso sustentado é o desconhecimento
sobre sua biodiversidade, agravado pelo impedimento taxonômico, caracterizado pela
carência de especialistas nessa área de conhecimento. O gênero Exomalopsis

Palavras-chaves: Phoneutria, Ilha, bromélia
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apresentar espículas livres de carbonato de cálcio na composição do seu esqueleto.
Ela possui duas subclasses, que se distinguem principalmente na forma de suas
espículas: Calcinea - que é composta por espículas regulares e Calcaronea - com
espículas irregulares. O presente estudo inclui, em sua maioria, esponjas calcárias da
subclasse Calcinea, provenientes do Egito, Itália e de duas localidades do litoral
brasileiro: Bahia e Rio de Janeiro. Até o momento, priorizamos a análise do material
através da confecção de lâminas padrão, sendo que a etapa de taxonomia molecular
ainda será iniciada. Nossos resultados parciais revelam a presença de 3 espécies de
Clathrina e 3 espécies de Arthuria, um gênero recentemente descrito e que até pouco
tempo suas espécies faziam parte de Clathrina. Um fato importante nos resultados
obtidos, é que esses serão os primeiros registros de ocorrência de ambos os gêneros
no litoral águas baiano. Vale ressaltar que passei a ser responsável por esse plano de
trabalho apenas em janeiro deste ano. Anteriormente estava sendo PIBIC voluntária
com um plano sobre as esponjas calcárias da família Heteropiidae, para a qual
encontramos 3 espécies, que são elas: Vosmaeropsis recruta, Grantessa cf. rarispina
e Heteropia sp. nov.. Onde, somente Vosmaeropsis já tem registro para o litoral da
Bahia, de forma que tanto Grantessa cf. rarispina, descrita originalmente para a África
do Sul, quanto Heteropia sp. nov. corresponderão às primeiras ocorrências desses
gêneros em águas baianas, pois apesar de Vosmaeropsis já haver sido descrito para
a Bahia, a espécie V. recruta até o momento só era conhecida para o Rio de Janeiro
Os nossos resultados incluem ao menos uma nova espécie e novos registros de
ocorrência, evidenciando a variedade de esponjas calcárias, sua distribuição e o
quanto nosso conhecimento sobre esse grupo ainda é escasso.

PLEISTOCENE CLIMATE CHANGE SHAPES POPULATION DIVERGENCE IN
MIONECTES RUFIVENTRIS (AVES, PASSERIFORMES) THROUGH THE
ATLANTIC FOREST
Autor(es): Rilquer Mascarenhas, Henrique Batalha Filho
Resumo: O conhecimento sobre a biogeografia da Mata Atlântica (MA) ainda é
inconclusivo, pois estudos filogeográficos até então mostram uma grande variedade
de padrões. Uma das principais conclusões é que vários processos evolutivos
parecem ter influenciado a história biogeográfica desse bioma. Torna-se, então,
necessário desenvolver mais estudos, baseados em um dataset genético extenso,
proveniente de diferentes espécies, utilizando uma abordagem integrativa
multi-modelo. Neste trabalho, procuramos integrar diferentes ferramentas para
aumentar os dados e auxiliar na elucidação da biogeografia da MA. Nós investigamos
o padrão filogeográfico, a demografia histórica e a paleodistribuição de Mionectes
rufiventris, uma espécie de ave endêmica da MA, distribuída principalmente em
porções ao sul do bioma. Além disso, nós testamos a concordância dos dados
genéticos observados com cenários históricos simulados utilizando a Abordagem
Bayesian (Approximate Bayesian Computation, ABC). Obtivemos sequências de um
gene mitocondrial e dois introns nucleares, revalando a presença de dois filogrupos,
geograficamente estruturados ao redor do Rio Doce. Análises coalescentes revelaram
que as duas linhagens compartilharam um ancestral em comum no final do
Pleistoceno, entre 200 e 300 mil anos atrás, e sua divergência foi provavelmente
associada a flutuações climáticas do período. Os testes de neutralidade e os
Extended Bayesian Skyline plots mostraram sinais de expansão demográfica recente
em ambos os grupos. Simulações de cenários históricos usando Approximate
Bayesian Computation confirmaram o cenário de flutuações climáticas, com o cenário
de maior suporte sendo aquele de redução demográfica no Último Máximo Glacial e
expansão a partir de possíveis refúgios após esse período. Modelagem de
distribuição de espécies mostraram áreas estáveis no sul da MA; no entanto, não foi
encontrada concordância entre os modelos ecológicos e os padrões genéticos. Em
conjunto, os resultados mostram que mudanças climáticas no Pleistoceno afetaram
os padrões de diversificação e demografia em M. rufiventris, em concordância com a
hipótese clássica de refúgios florestais, e sustentam um cenário biogeográfico
complexo para este bioma.

Palavras-chaves: Calcarea, Calcinea, Clathrinidae

CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO FÍSICA
UMA ANÁLISE SOBRE A CONSTRUÇÃO CURRICULAR SEGUNDO OS DE
“DENTRO”: A POSIÇÃO DO PROFESSOR
Autor(es): Ewerton de Almeida Oliveira
Resumo: O presente estudo trabalhou com a realidade da Educação Física no
cenário escolar, no objetivo de analisar as percepções que se tem da mesma como
uma disciplina. A pesquisa foi feita com escolas estaduais e neste caso, com os
docentes. Tal escolha se deu por crermos que se faz necessária uma leitura dos
modos que o corpo de professores compreende o papel curricular da área em que
atuam. Portanto, o que se busca aqui é intentar uma análise mais direta e imediata de
um cenário real e não partir de modelos construídos a priori, como aqueles que são
idealizados por cada proposta pedagógica na educação física. E assim, iniciamos
nossas pesquisas identificando, analisando e interpretando a dinâmica da construção
curricular interna ao espaço da escola, apontando que pela Lei das Diretrizes e Bases
da Educação no artigo 26 a Educação Física deve estar ajustada a proposta
pedagógica da escola e no artigo 13 aponta que o professor deve participar
ativamente da construção da proposta pedagógica da escola e em concomitância a
constante necessidade de fazer com que na escola, a Educação Física consiga
avançar de patamar do “deve ser” para o “ser”, ou seja, fazer com que a Educação
física avance para além das tentativas e intenções de superações de seus problemas,
mas que sim, ela consiga ultrapassar a dita crise vivida por ela, segundo autores
como Medina (1986) e Ghiraldelli Junior (1989), fazendo com que ela se efetive na
escola, como uma disciplina totalmente integrada ao currículo e ao cotidiano escolar,
se instaurando como verdadeiramente um componente da escola e se valha e
justifique por sua qualidade social, vista aqui como forma de respeito as interações
estabelecidas quanto de nossa atuação profissional, onde devemos sempre buscar
mecanismos que aprimorem nossa ação docente, tendo a necessidade e
obrigatoriedade das condições de acesso a população como um todo aos benefícios
da atividade física e esporte.

Palavras-chaves: Região neotropical, Refúgios pleistocênicos, Modelagem de
distribuição de espécies
TAXONOMIA DE ESPONJAS DO GÊNERO LEUCILLA (PORIFERA, CALCAREA)
DA PRAIA DO PORTO DA BARRA, SALVADOR, BA
Autor(es): Bruna Bahiana Marques Santos, Fernanda Fernandes Cavalcanti
Resumo: As esponjas (filo Porifera) são animais bentônicos, sésseis,
predominantemente marinhos. O seu hábito filtrador permite as esponjas realizar a
ciclagem de nutrientes para outros organismos, e isso faz com que tenham grande
importância para o ambiente marinho. Entretanto, a classe Calcarea é uma das
classes menos estudadas devido ao seu tamanho diminuto e por habitarem lugares
crípticos, dessa forma, pouco se conhece sobre a diversidade de esponjas calcárias e
isto ocorre devido ao limitado número de especialistas que trabalham na área. Neste
estudo descrevemos espécimes coletados na Praia do Porto da Barra, Salvador Bahia, pertencentes ao gênero Leucilla. Os espécimes foram fixados em etanol 96%
e, para identificação taxonômica, foram confeccionadas lâminas de espículas
dissociadas e de secções do esqueleto, utilizando protocolo padrão. Adicionalmente,
foi realizada a análise micrométrica das espículas de todos os espécimes. Os
resultados encontrados até o momento mostraram que as esponjas pertencem a 4
espécies do gênero Leucilla, sendo uma possível nova ocorrência para o litoral da
Bahia e três novas espécies: L. cf. sacculata Carter 1890, L. sp. nov. 1, L. sp. nov. 2 e
L. sp. nov. 3. Um dos nossos principais resultados é a presença de Leucilla cf.
sacculata no litoral baiano. Considerando-se que atualmente o material tipo de L.
sacculata encontra-se perdido, se for confirmado que nosso material é de fato L.
sacculata o neótipo poderá ser eleito com base em algum dos espécimes aqui
estudados. Embora existam diversos exemplares de Leucilla coletados no litoral
baiano e tombados no Museu de Zoologia da UFBA, ainda não há nenhum registro
oficial desse gênero para a Bahia. Portanto, nossos resultados irão culminar na
primeira publicação científica sobre a ocorrência de Leucilla na costa baiana e
contribuem para um maior conhecimento sobre as esponjas calcárias dessa
localidade e sobre a diversidade delas no país como um todo. Em breve, novas
coletas serão realizadas a fim de buscarmos outros exemplares das novas espécies
de Leucilla que encontramos, de forma que possamos determinar parátipos para
todas elas.

Palavras-chaves: Educação Física, Escola, Proposta Pedagógica
REVISÃO E INVENTÁRIO DA CONCEPÇÃO DE PRÁTICA NA OBRA DE
DERMEVAL SAVIANI E LUIZ CARLOS DE FREITAS
Autor(es): Nayara Bessa Barrêto, Elza Margarida de Mendonça Peixoto
Resumo: Neste Plano de Trabalho, o foco é o inventário da concepção de prática em
duas obras de dois autores clássicos que subsidiam a Prática de Ensino e o Estágio
em educação física. Perguntamos: Qual concepção de prática está presente nas
proposições pedagógicas que norteiam a formação de professores de educação
física? Esta é a pergunta que orienta este plano de trabalho que teve por objetivo a
análise e a interpretação das obras Pedagogia Histórico-Crítica de Dermeval Saviani
e Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática de Luiz Carlos de
Freitas com a finalidade de identificar o conceito de prática ali presente. O
procedimento de análise envolveu: (a) leitura das obras; (b) releitura com
levantamento e marcação do aparecimento das palavras “prática” no texto do autor,
excluídas as citações de outros autores porventura presentes; (c) análise dos
parágrafos nos quais os termos aparecem em busca dos sentidos/significados dos
termos na proposição pedagógica ; (d) descrição dos sentidos do termo em relatório
de síntese. O Plano de Trabalho compõe pesquisa mais ampla que tem por objetivo o
“Estudo teórico da noção de “prática como critério de verdade”, aprofundando o
entendimento desta categoria (a) no debate acumulado na história da filosofia e na

Palavras-chaves: TAXONOMIA; LEUCILLA; BAHIA
TAXONOMIA
CALCAREA)

INTEGRATIVA

DE

ESPONJAS

CALCÁRIAS

(PORIFERA,

Autor(es): Francine Brandão, Fernanda Fernandes Cavalcanti
Resumo: Atualmente, a classe Calcarea corresponde à minoria das espécies
descritas para o filo Porifera, pois ainda é pouco estudada e conhecida. É a única a
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filosofia da ciência, com destaque para o idealismo alemão e o materialismo francês;
(b) na obra de Marx e Engels, (c) na forma da sua apropriação pelas proposições que
sustentam as posições histórico-críticas sobre a formação de professores no Brasil
(SAVIANI, FREITAS, COLETIVO de AUTORES), (d) nas Teses e Dissertações
produzidas com a explícita finalidade de discutir a prática como norteadora da
formação de professores (ESCOBAR, 1997; LACKS, 2004; SANTOS JUNIOR, 2005).
” Nos move o esforço do inventário das concepções de prática que estão subsidiando
e fundamentando a formação de professores de educação física e a tentativa da
crítica dos supostos destas concepções na correspondência com a concepção
marxista com que almejamos intervir na realidade.

possibilitando o cruzamento com as informações levantadas acerca das outras
variáveis (praticante e não, financiamento e legislação). No âmbito da Variável
Infraestrutura, a pesquisa DIESPORTE teve dois focos principais: a construção do
Modelo de Captação supracitado e sua validação (realizada a partir de ferramenta
baseada no SIG -Sistema de Informação Geográfica); e a coleta de dados (realizada
por meio de geoprocessamento e emissão de ficha técnica aos gestores
responsáveis pela administração das instalações ou espaços esportivos). Os
elementos investigados foram: a) instalações esportivas de gestão Municipal,
Estadual e Federal; b) de gestão das instituições militares; c) de instituições públicas
e privadas de todos os nível de ensino; d) de clubes e associações; e) de entidades
da categorias profissionais ou econômica conhecidos com Sistema S (SESC, SENAI,
SESI, SENAC, SEST/SENAT); f) financiadas pelo ministério do esporte de
competência estadual/distrital e municipal. Em todo Brasil, através das fichas técnicas
foram cadastradas 52. 222 instalações esportivas (66, 2% de instituições de ensino
básico e fundamental; 31, 4% financiadas pelo Ministério do Esporte; 1, 9% de clubes
e associações; 0, 5% de instalações esportivas do SESC). Por meio de
geoprocessamento foram recebidos 73. 392 registros de instalações esportivas e
georeferenciados 57. 140 (84% do total). Ainda há a necessidade de coleta de mais
dados para a conclusão do diagnóstico da Infraestrutura Esportiva Brasileira.
Entretanto, para demostrar a potencialidade da modelagem desenvolvida, foi
realizado um estudo piloto na cidade de Aracajú - SE, selecionando 08 instalações
que tivessem administração local e fossem representativos dentre os distritos
estabelecidos no elemento praticante ou não, e nas esferas administrativas. Nesse
contexto foram levantados variáveis demográficas, econômicas, geográficos, de
renda e faixa etária. Através do estudo piloto e analise crítica dos resultados obtidos
nesta pesquisa, concluiu-se que a modelagem proposta demonstrou sua viabilidade
de aplicação para diagnosticar a Infraestrutura Esportiva Brasileira, ao permitir
realizar o cruzamento de dados dentro das necessidades do município, do estado, da
região e do país, com aplicação em perspectiva local e/ou nacional. Sugerimos
portanto que este modelo seja aplicado em estudos locais e estaduais.

Palavras-chaves: Pedagogia, Trabalho educativo, Prática
PRÁTICA COMO CRITÉRIO DE VERDADE EM TESES E DISSERTAÇÕES EM
EDUCAÇÃO FÍSICA
Autor(es): Yuri Carlos Costa Santos, Elza Margarida de Mendonça Peixoto, João
Paulo Dória de Santana
Resumo: O presente resumo refere-se ao plano de trabalho “Revisão das teses e
dissertações em educação física que discutem a prática como critério de verdade”
que compõe a pesquisa “A prática como critério de verdade no debate sobre a
possibilidade do conhecimento: a posição marxista clássica e as contribuições para a
formação para o trabalho pedagógico em educação física”. Tem como objetivo
analisar criticamente os supostos nos quais estão fundamentadas as Teses e
Dissertações que apoiam-se na tese marxista clássica da prática como critério de
verdade, em especial como apropriam e desenvolvem esta proposição em relação às
suas questões de investigação, justificativas e procedimentos para a produção das
respostas. Neste texto estão sistematizados os resultados obtidos durante 1 (um) ano
de investigação sobre o tema da “prática”, bem como os procedimentos para o
levantamento, catalogação e análise das teses e dissertações. A metodologia da
pesquisa está dividida em dois passos: (1) levantamento das teses e dissertações em
Educação e Educação Física (catalogadas na Biblioteca Digital brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD) da CAPES e do IBICT) que abordam o tema da “prática”,
utilizando os descritores “Práxis educação física” e “Prática educação física” e
selecionadas a partir das seguintes delimitações (1. 1) Ser da área da educação
física; (1. 2) Estar preocupado com a formação em campo, ou seja, com o estágio,
enquanto "prática", com esta formação na e para a prática; (1. 3) Trazer expresso no
título as palavras chave "Educação Física". "prática" ou "práxis", apontando na
direção do item dois ou para o desafio da relação "teoria", "prática"; (2) se remete ao
processo de análise onde se propõe uma primeira leitura dos textos completos em
busca da categoria prática ou práxis; Segunda leitura dos textos com registro dos
sentidos com que a “prática” ou “práxis” aparecem expostas; Terceira leitura para
descrição dos momentos com registro das passagens com que as categorias prática
ou práxis aparecem nos textos; e a Elaboração de relatório de síntese contendo
sentido/conceitos de prática e possível posição ontológica ou gnosiológica do termo.
Como resultado da primeira etapa, selecionamos 2 teses e 1 dissertação a partir do
descritor “Práxis educação física” e 2 Teses e 4 dissertações a partir do descritor
“Prática educação física”. Referente ao processo de analise, identificamos que dois
sentidos aparecem como predominantes nas produções analisadas, o sentido que
abrange a prática como Derivado da experiência individual seja na vivência com
atividades corporais ou na docência e o da prática como Trabalho próprio do
professor (trabalho pedagógico, trabalho docente) e aspectos que remetam a
organização do trabalho pedagógico no processo formativo, presentes em 7 dos 9
trabalhos analisados. Constata-se que nenhum dos autores se debruçou em um
estudo rigoroso sobre o que é a “prática”, apenas se limitaram a apresentar citações
de outras referências que a estudaram, o que implica na compreensão de que o
conhecimento sobre o que é a “prática” está pronto e acabado e justifica a
multiplicidade de sentidos encontrados - sobre a mesma categoria - em um só
trabalho.

Palavras-chaves: DIAGNÓSTICO, INFRAESTRUTURA, ESPORTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE - ENFERMAGEM
AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS EM COMUNIDADE
QUILOMBOLA
Autor(es): Saionara Costa Sacramento, Climene Laura Camargo, Renata Lopes,
Monique Santos das Virgens, Louise Lisboa de Oliveira Villa
Resumo: Introdução: O consumo de álcool constitui-se um problema de saúde
pública em âmbito mundial. As complicações advindas desse problema podem atingir
a vida pessoal, familiar, escolar, ocupacional e social do usuário. É na adolescência,
fase de transição e alterações psicológicas, que estas substâncias costumam ser
experimentadas. Objetivo: Identificar o uso de álcool entre adolescentes quilombolas
e desenvolver ações educativas visando o controle do consumo de álcool por esses
adolescentes. Materiais e métodos: Pesquisa-Ação sobre o consumo de álcool entre
adolescentes de 12 a 18 anos, que residem na comunidade quilombola de Ilha de
Maré e estudam na Escola Estadual Marcílio Dias, no bairro de Base Naval, SalvadorBA. Foram incluídos nas ações educativas sobre álcool e outras drogas todos os
adolescentes entre doze e dezoito anos, que residiam na ilha de Maré, estudantes da
Escola e que aceitassem participar livremente das atividades propostas, com o
consentimento dos pais e/ou responsáveis. Os dados foram coletados durante os
meses de abril a junho de 2016. Primeiramente foi realizada uma entrevista
estruturada com todos os pesquisados, através de um questionário autoaplicado e
sem identificação do participante, composto de dados sociodemográficos e o Alcohol
Use Disorders Identification Test (AUDIT) (BABOR; FUENTE; SAUDERS; GRANT,
1992). Este instrumento consta de 10 questões e avalia o uso de substâncias e
fatores relacionados ao uso e tem se mostrado uma ferramenta importante no
rastreamento do uso de bebidas alcoólicas na população jovem, por avaliar com
precisão e rapidez o grau de comprometimento desse público com o álcool
(MARTINS; MANZATO, 2008). Após aplicação do questionário e levantamento
quantitativo do uso de álcool entre esses adolescentes, nos encontros seguintes
foram desenvolvidas ações educativas voltadas para a redução de danos frente a
problemática encontrada. Na primeira ação educativa houve a apresentação e
discussão de um vídeo chamado Guerra ao Drugo. Esse vídeo conta a história de um
dragão chamado Drugo que vive em um reino cercado de pessoas e o
relacionamento delas com ele as fazem faltarem ao trabalho, esquecerem-se da
família e tornarem-se mais violentas. Drugo na verdade representa as drogas e nos
dias de hoje nos leva a pensar e se organizar para discutir qual a melhor forma de
estabelecer uma convivência pacífica das drogas com a sociedade. Ao final do vídeo
todos os adolescentes foram levados à reflexão acerca do uso de álcool e outras
drogas, sendo estimulados à participarem da roda de discussão através de premiação
com brindes. Em seguida foi realizada uma apresentação utilizando alguns slides com
algumas imagens relacionadas ao uso excessivo de álcool e drogas, onde eles
puderam interpretar as imagens e dizer qual o significado delas para si e o que fazer
para minimizar esses riscos. Resultados e Discussão: Foram entrevistados 134
alunos da 5ª série do ensino fundamental ao 3ª ano do ensino médio. Entre os
escolares que partici¬param do estudo, 54, 48% eram do sexo feminino e 45, 52% do
sexo masculino. O consumo de bebida alcóolica foi diferenciado entre adolescentes
do sexo feminino e masculino. Os meninos consomem com maior frequência e
intensidade. No que diz respeito ao consumo de álcool, quando perguntados sobre
com que frequência consomem alguma bebida alcoólica, 42, 5% das meninas

Palavras-chaves: Prática e educação física, Práxis e educação física, Educação
física
DIESPORTE - INFRAESTRUTURA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ESPORTE
Autor(es): José Carlos Gomes Ribeiro Junior, Celi Nelza Zulke Taffarel
Resumo: Diversos estudos e diagnósticos realizados no Brasil possuem a
infraestrutura esportiva como elemento presente, no entanto grande parte deles não
consideram em seu escopo as informações sobre gestão e funcionamento ou,
aquelas que consideram, não conseguem apontar relações e nexos com outros
elementos essenciais do sistema (praticante e não praticante, financiamento e
legislação). Essas produções, em função do caráter fragmentado, não conseguem
identificar os limites para a democratização da prática esportiva e assim não aduzem
soluções para superar os prováveis entraves. Entendendo a Infraestrutura Esportiva
Brasileira como “o conjunto de elementos que são estruturais e que dão suporte a
toda uma rede de serviços oferecidos e prestados em uma determinada estrutura
(instalações ou espaços)” este diagnóstico tem como finalidade forjar elementos
imprescindíveis para se conhecer o grau de desenvolvimento do Sistema Esportivo
Brasileiro. Esse estudo propôs um Modelo de Captação de Dados da Infraestrutura
Esportiva Brasileira e um sistema informatizado que irá possibilitar gerar informações
a partir do levantamento de dados referentes a variável de pesquisa em questão,
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alegaram nunca ter ingerido bebida alcoólica, o mesmo ocorrendo com 42, 6% dos
meninos entrevistados. Já 42, 5% das meninas alegaram beber mensalmente ou
menos, em comparação a 23% dos meninos. A frequência de uso de bebida alcoólica
de 2 a 4 vezes / mês teve como resultado 11% de meninas em contrapartida a 8, 2%
de meninos. O resultado para consumo de 2 a 3 vezes / semana foi de 4, 1% das
meninas e 11, 5% de meninos. Apenas 14, 8% dos meninos referiram ingerir bebida
alcoólica 4 ou mais vezes /semana. O uso dema¬siado de bebidas alcóolicas entre
adolescentes, pode estar relacionado ao fato de o álcool ser uma droga lícita, de fácil
acesso, custo baixo, além de ser divulgado por propagandas atraentes. Diante do alto
consumo encontrado, acredita-se que as ações realizadas foram capazes de
estimular a reflexão acerca da temática abordada, demonstrando os riscos inerentes
ao uso excessivo dessas substâncias e, principalmente, conscientizando esses
adolescentes quanto ao uso moderado, visando, ao menos, a redução de danos. Os
adolescentes foram participativos e interagiram durante as ações educativas,
demonstrando que realmente entenderam a importância do tema e as consequências
do uso em excesso tanto do álcool quanto de outras drogas.

Palavras-chaves: Condições de trabalho, enfermeiras
ANÁLISE DO PROCESSO DE TRABALHO DAS ENFERMEIRAS EM HOSPITAIS
DA REDE SUS/BAHIA
Autor(es): Dandaraísis da Silva Oliveira, Cristina Maria Meira Melo, Juliana Alves
Leite Leal
Resumo: O objetivo do estudo é descrever o processo de trabalho da enfermeira na
rede SUS, Bahia. Este é um estudo descritivo e exploratório com abordagem
quantitativa sobre variáveis relacionadas ao processo de trabalho das enfermeiras. A
coleta de dados foi realizada por meio de aplicação de formulário com as enfermeiras
para a caracterização do processo de trabalho das mesmas. O estudo foi realizado
por meio da aplicação de formulário com 16 enfermeiras de um hospital especializado
em atendimento pediátrico da cidade de Feira de Santana com administração indireta
da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB). O tratamento e análise dos
dados foram feito através do software Microsoft Excel 2010, os formulários
respondidos foram previamente analisados e em seguida digitados no software
Microsoft Access 2010. A relevância do estudo se apoia no fato do campo de trabalho
em enfermagem concentrar a maioria das trabalhadoras em saúde e pela lacuna na
literatura quanto à caracterização e análise desse processo de trabalho. Como
justificativa destacamos que o processo de trabalho da enfermeira tem uma natureza
singular por ser indissociavelmente assistencial-gerencial, além do seu trabalho
articular o processo de trabalho em saúde. Desse modo, o processo de trabalho
conduzido pela enfermeira repercute de modo significativo nos resultados da
assistência prestada aos usuários dos serviços. O estudo foi realizado por meio da
aplicação de formulário com 16 enfermeiras de um hospital especializado em
atendimento pediátrico da cidade de Feira de Santana com administração indireta da
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB). Resultados: 93, 8% das
enfermeiras são do sexo feminino; 43, 8% delas tem entre 31 e 35 anos de idade; 62,
3% delas se consideram pardas; 81, 3% delas recebe entre R$2. 364, 00 e R$3. 152,
00; 43, 8% das entrevistadas informaram nunca existir equipamento adequado para a
execução das atividades; 43, 8% das entrevistadas disseram que frequentemente tem
tempo para interação com os pacientes; 68, 8% das entrevistadas informaram que
seu trabalho é predominantemente assistencial; e 43, 8 % das entrevistadas disseram
que raramente fazem dobras no serviço. Sobre o maior quantitativo de nunca ter
equipamentos adequados para execução das atividades podemos inferir o quanto é
difícil para as profissionais oferecer um tratamento/atendimento de qualidade para os
usuários do serviço, uma vez que sem equipamentos adequados não há como
oferecer atendimento de qualidade, tendo que fazer adaptações e improvisos para
substituir equipamentos e materiais, este fato pode afetar a qualidade da assistência
prestada. Conclusão: As características do processo de trabalho da enfermeira
evidenciadas nesse estudo indicam o caráter precário deste trabalho, com longas
jornadas de trabalho caracterizada pelas dobras no serviço realizadas
frequentemente pelas mesmas, além da falta de condições de trabalho para
realização de suas atividades e os baixos salários pagos às mesmas. É ratificado,
ainda, o caráter feminino dessa profissão.

Palavras-chaves: População infanto juvenil, População negra, Equidade
ADAPTAÇÃO AO DOMICILIO APÓS O PARTO
Autor(es): Virginia de Andrade Santiago, Mariza Almeida
Resumo: Apesar da chegada de um(a) filho(a) resultar em sentimentos positivos para
muitas famílias, na maioria das vezes essa nova dimensão acarreta profundas
alterações na dinâmica e nas inter-relações familiares. A falta de apoio social às
mulheres nesse período pode acarretar em um sentimento de fragilidade,
influenciando no cuidado que ela terá com o(a) recém-nascido(a) e consigo mesma.
Assim, as mulheres iniciam no pós-parto um processo de adaptação que envolve
ajustamentos às mudanças no plano pessoal e familiar. Essa pesquisa tem o objetivo
analisar a produção científica de Enfermagem sobre a adaptação de mulheres ao
contexto familiar no período pós-parto. Trata-se de um estudo de bibliográfico de
caráter exploratório com abordagem qualitativa. A seleção dos artigos ocorreu através
de consulta aos bancos de dados online, sendo selecionados 15 artigos. A análise
dos artigos selecionados se deu por meio da análise de conteúdo, modalidade
temática norteada por Bardin (2009), da qual emergiram três categorias empíricas, a
saber: 1ª Puerpério: período de grandes transformações; 2ª A importância do apoio
familiar; e 3ª A importância do cuidado de Enfermagem. O resultado da pesquisa
mostrou que o puerpério, por ser um período de grandes transformações, deixa, na
maioria das vezes, a mulher insegura e ansiosa. A presença de uma rede de apoio,
tanto das pessoas próximas à ela quanto de profissionais de saúde, dentre os quais
se destaca os(as) enfermeiros(as), se faz essencial no auxílio as novas demandas
que advém dos cuidados com este novo ser. Mediante ações de educação para a
saúde, torna-se possível contribuir para o esclarecimento das suas dúvidas,
permitindo que esta mulher adquira ferramentas ou que fortaleça seus saberes para
seu autocuidado e cuidado de sua criança. Contudo, para isso, faz-se necessário que
esta atenção seja mais presente, norteada por uma escuta qualificada e um
atendimento acolhedor em que a puérpera possa ter mais confiança e tranquilidade
para lidar com o novo processo.

Palavras-chaves: Enfermagem, Processo de trabalho, Precarização do trabalho
Palavras-chaves: período pós-parto, adaptação psicológica, relações familiares
AVALIAÇÃO DA FLUORESCÊNCIA ÓPTICA ESPECTRAL COMO FERRAMENTA
NA INDICAÇÃO DA QUALIDADE TECIDUAL EM ÚLCERAS POR PRESSÃO

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS ENFERMEIRAS EM HOSPITAIS
DA REDE SUS/BAHIA

Autor(es): Alana Gonçalves da Silva Gusmão, Luciano Pereira Rosa, Francine
Cristina Silva Rosa

Autor(es): Cristiane Silva dos Santos, Cristina Maria Meira de Melo, Tatiane Santos
Resumo: O trabalho consiste na aplicação de conhecimentos e técnicas através da
interação com os elementos da natureza, com o objetivo principal de atender uma
necessidade humana, em que possui um processo de trabalho, composto pelos
seguintes elementos: os agentes (trabalhadores de saúde), os meios (instrumentos,
saberes, práticas) e objeto (o próprio trabalho), porém para que esse trabalho ocorra
de maneira satisfatória, são necessárias condições de trabalho apropriadas. Trata-se
de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa. O objetivo geral é
caracterizar as condições de trabalho das enfermeiras nos hospitais, laboratórios,
maternidades e Centros de Referências da rede hospitalar pública de saúde da
Região de Saúde de Salvador sob gestão da Secretaria Estadual da Saúde do Estado
da Bahia (Sesab). As variáveis analisadas são violência e discriminação sofrida pelas
enfermeiras em seu ambiente de trabalho e a faixa salarial. A coleta de dados se deu
por entrevista das trabalhadoras do campo de enfermagem através de formulário
estruturado, entre os anos de 2015 e 2016. A análise de dados ocorreu por meio do
cálculo de frequências e porcentagem. Todos os dados coletados foram feitos após
assinatura dos participantes ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram
entrevistadas 281 enfermeiras. Os dados das entrevistas descrevem a violência
psicológica e a discriminação por tempo de serviço como mais frequente no cotidiano
das enfermeiras, tendo como autores de tais ações colegas de outra categoria
profissional e as próprias enfermeiras, respectivamente. A faixa salarial mais
frequente é acima de R$ 2. 364, 00 até 3. 152, 00. Conclui-se que a violência e a
discriminação estão presentes no cotidiano das enfermeiras, destacando-se que as
próprias enfermeiras são uma das principais autoras destes. Sugere-se estudos sobre
as relações de poder e violência entre as enfermeiras para que se elucida mais esta
questão. È factível também os baixos salários, dado a qualificação necessária para
ser enfermeira.

Resumo: Um elevado número de usuários dos serviços de saúde está predisposto a
ser acometido por úlceras de diversos graus. Dentre as feridas com grande índice de
acometimentos dos pacientes, as úlceras de pressão (UP) tem se caracterizado como
uma verdadeira emergência médica, pois quadros graves podem levar a morte dos
pacientes. Quando ocorre lesão tecidual, independente da etiologia da úlcera, ocorre
um processo de restauração e reparo. Este processo dinâmico, contínuo, complexo e
interdependente, denomina-se cicatrização. O presente estudo traz uma nova
proposta para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de úlceras complexas. A
fluorescência espectral é um método alternativo para caracterizar química e
morfologicamente os componentes dos tecidos. Constitui um método de grande
vantagem, não invasivo, com resultados em tempo real e possibilidade de realização
em curto espaço de tempo. Como objetivo deste plano, avaliou-se por meio da
fluorescência óptica espectral a qualidade tecidual de úlceras por pressão submetidas
a diferentes tratamentos durante seu processo de cicatrização em pacientes
hospitalizados. Selecionou-se aleatoriamente pacientes assistidos pelo Hospital Geral
de Vitória da Conquista-BA com diagnóstico de úlcera por pressão, dividindo-os em
dois grupos: GI (controle - tratamento convencional com curativo a base de alginato
de cálcio e sódio) e GII (tratamento com terapia fotodinâmica antimicrobiana +
laserterapia + curativo com o uso de pele artificial). Durante todo o tratamento dos
indivíduos a qualidade tecidual foi avaliada pela técnica óptica não invasiva da
fluorescência óptica espectral, permitindo a avaliação das alterações do tecido
biológico cicatricial das feridas. No grupo GII de pacientes as UPs apresentaram
média inicial de suas áreas de 39, 8 cm² tendo uma diminuição para 19, 7 cm². Os
valores de pixels verdes tiveram uma tendência a terem maiores valores, aumentando
levemente com o passar das semanas. Já os pixels vermelhos tiveram
comportamento inverso, ou seja, valores menores e com tendência a diminuir com o
passar das semanas de tratamento. Diante do exposto, percebe-se a necessidade de
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mais estudos para comprovar a real eficiência deste protocolo terapêutico para
avaliação da qualidade tecidual durante a cicatrização.

padrão de atividade física, as possibilidades e limitações subjetivas dos sujeitos para
construir estratégias efetivas para a redução do sedentarismo. OBJETIVO: Descrever
o padrão de atividade física de mulheres com excesso de peso. MÉTODOS: Trata-se
de estudo descritivo, realizado em Ambulatório Docente-Assistencial, em
Salvador-BA, com 101 mulheres com excesso de peso. Aplicou-se mediante
entrevista um instrumento para caracterização sociodemografica e a versão longa do
International Physical Activity Questionnaire. Dados antropométricos foram
mensurados empregando-se procedimentos específicos. Os dados foram analisados
em frequências relativas e absolutas, médias e DP. RESULTADOS: A média de idade
foi de 47, 8 anos (DP = 9, 1). Predominaram mulheres negras (93%), sem
companheiro (51, 5%), com segundo grau completo ou incompleto (62, 4%), em
situação laboral remunerada (54, 5%), jornada de trabalho superior a 6h/dia (86, 1%),
renda familiar mensal &#8804;3 salários mínimos (86, 1%), acompanhadas no serviço
há mais de três anos (69, 3%), sem empregada doméstica (95, 0%). Maior proporção
era obesa (85, 2%), sobretudo obesidade III (31, 7%), média do IMC de 36, 41 Kg/m2.
Todas tinham circunferência da cintura não recomendada (&#8805; 80cm), média de
105, 5 cm (DP=11, 48), e 70, 3% tinham a razão cintura quadril aumentada (&#8805;
0, 85cm). Referente ao nível de atividade física global, 71, 3% eram ativas/muito
ativas. Considerando o nível de atividade física por domínio, 60, 9% eram
insuficientemente ativas/sedentárias no trabalho, 76, 2% no deslocamento e 85, 1%
no tempo livre, mas 51, 5% eram ativas/muito ativas nas atividades domésticas. Mais
da metade (56, 6%) permanecia sentada &#8805; 180 min/dia. CONCLUSÃO:
Percentual relevante de mulheres eram insuficientemente ativas/ sedentárias no nível
de atividade física global e tinha comportamento sedentário. É preciso atuar junto as
mulheres para encontrar junto a elas estratégias que otimizem a pratica de atividade
física e minimizem o tempo gasto sentado.

Palavras-chaves: Úlcera por pressão, Fluorescência
BULLYING
E
VIOLÊNCIA
INTRAFAMILIAR
EM
ADOLESCENTES:
CARACTERIZAÇÃO E ATUAÇÃO DE EDUCADORES DE UMA ESCOLA PÚBLICA
EM SALVADOR, BAHIA, BRASIL
Autor(es): Raquel de Alcântara, Nadirlene Pereira Gomes, Rosana Santos Mota,
Raiane Moreira dos Santos, Kátia Cordeiro, Amanda Santos, Elisângela Santos
Resumo: introdução: O atual contexto escolar é permeado por inúmeros casos de
bullying praticados por adolescentes que, por vezes, vivenciam também a violência
intrafamiliar. Trata-se Ide dois fenômenos socialmente relevantes e que merecem
especial atenção por parte dos educadores. Nesse sentido, é necessário investir na
formação de educadores que melhor direcionem sua atuação profissional para o
enfrentamento de problemas como o bullying e a violência intrafamiliar. Objetivo:
Caracterizar os educadores e investigar sua atuação frente aos casos de bullying e
violência intrafamiliar em adolescentes. Métodos: Pesquisa com abordagem
quantitativa, do tipo corte transversal, vinculada ao projeto denominado “Universidade
e escola pública: buscando estratégias para enfrentar os fatores que interferem no
processo ensino/aprendizagem”, com financiamento da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). O estudo foi realizado em uma escola
pública, localizada em um bairro periférico, na cidade de Salvador. A amostra foi por
conveniência, composta por 32 educadores (docentes e não-docentes). A coleta de
dados se deu entre os meses de outubro de 2015 a fevereiro de 2016 para isso, foi
utilizado um formulário padronizado. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Escola de Enfermagem da UFBA (CEPEE/UFBA), sob o parecer
consubstanciado de nº 384208. Resultados: O estudo aponta que os educadores são
majoritariamente do sexo feminino; adultos jovens; solteiras(os); religiosas(os);
autodeclaradas(os) da raça negra; vinculados a instituição por um período de até 05
anos; exercendo uma carga horária semanal de trabalho de 40 horas ou mais e com
proventos de 1 a 2 salários mínimos. Em relação à atuação profissional, diante dos
casos de violência intrafamiliar e bullying vivenciada pelos discentes, Em relação à
atuação de educadores frente aos casos de bullying, foi relatado por 65, 62% (n= 21)
dos profissionais ser frequente tal prática na escola. Quando questionado sobre a
importância de discutir essa temática no ambiente escolar, 100% responderam que
sim. Destes, 68, 75% (n= 22) declararam que a temática é, de fato, discutida no
ambiente escolar. Sobre a conduta escolar perante os casos de bullying,
evidenciamos que 43, 75% (n= 14) proferem que a instituição proíbe comportamentos
de bullying; 25% (n= 8) dizem que a escola realiza atividades de prevenção e
enfrentamento do fenômeno; 12, 50% (n= 4) afirmam que a instituição comunica os
casos aos pais ou responsáveis; 9, 38% (n=3) declaram não interferir e 9, 38% (n=3)
que a conduta escolar é encaminhar o aluno a serviços especializados.
Questionou-se também a conduta do profissional diante a ocorrência do bullying.
Observou-se que 37, 50% (n= 12) alegam sensibilizar os estudantes acerca da
temática; 18, 75% (n= 6) referem encaminhar o discente à direção da escola; 15, 62%
(n= 5) mencionam que sensibilizam e convocam os pais e/ou responsáveis; e 3, 13%
(n= 1) informam que sensibiliza e encaminha o aluno à direção da escola. Em
contrapartida, 15, 62% (n= 5) dos educadores, embora refiram preocupar-se com a
ocorrência do evento, não realizam intervenção frente aos casos de bullying.
Evidenciamos que 9, 38% (n= 3) deixaram a questão em branco. Especificamente em
relação a conduta dos educadores diante aos casos violência intrafamiliar,
verificamos que 50% (n= 16) da amostra relataram conhecer discentes que
experienciam tal agravo. Quanto a relevância do debate na escola referente a essa
problemática, observou-se que 96, 87% (n= 31) consideram necessário e 68, 75% (n=
22) declaram que a discussão ocorre. Observa-se também que 28, 13% (n= 9)
dos(as) funcionários(as) declaram não interferir na ocorrência do problema; 31, 24%
(n= 10) admitem conversar com o discente e encaminhá-lo à direção; 25% (n= 8)
afirmam conversar com aluno e pais/responsáveis ou somente conversar com a(o)
discente; 3, 13% mencionaram discutir os casos exclusivamente com a família e 12,
50% (n= 4) não respondeu a essa questão. Conclusão: conhecer o perfil dos
educadores, bem como suas fragilidades na atuação diante dos casos de violência
escolar e intrafamiliar, direciona para a necessidade de estratégias para sensibilizar
os profissionais da educação para prevenção e enfrentamento da violência
intrafamiliar e escolar vivenciada por adolescentes. Nesse sentido, é de fundamental
importância estratégias para capacitação dos educadores. Faz-se necessários,
investimentos que promovam a inserção de debates sobre a temática durante a
formação dos profissionais da saúde e educação, com a finalidade de sensibilização,
no sentido de melhor qualificá-los para atuação na prevenção, identificação e
enfrentamento da violência intrafamiliar e escolar.

Palavras-chaves: Padrão de Atividade Física, Mulheres com excesso de peso,
Enfermagem
CARACTERIZAÇÃO SÓCIODEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO DE ILHA DE MARÉ
- BAHIA
Autor(es): Lucas Araujo, Géssica Gonçalves Queiroz, Viviane Jesus, Ridalva
Felzemburgh
Resumo: Os fatores sociodemográficos de uma população interferem diretamente no
seu modo de viver, influenciando-o positiva ou negativamente. Por isso, conhecer o
perfil sociodemográfico das comunidades quilombolas nos permite compreender a
dinâmica de vida dessas populações, intervindo assim para a melhoria da qualidade
de vida e saúde. O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil sócio-demográfico da
população de Ilha de Maré, Bahia. Trata-se de uma pesquisa descritiva de
abordagem quantitativa, recorte de um projeto intitulado Acolhimento da População
Quilombola em Situação de Urgência e Emergência nos Serviços de Saúde:
Avaliação na Perspectiva do Usuário. O estudo foi desenvolvido na comunidade
quilombola de Praia Grande em Ilha de Maré, Salvador, Bahia, os participantes do
estudo foram 131 moradores nativos da comunidade, de ambos os sexos, acima de
18 anos, que não apresentassem dificuldades em responder os questionamentos. Os
dados foram coletados no período de junho a dezembro de 2015 por meio da
aplicação de um formulário com questões semiestruturadas. Notou-se que 63, 4%
dos entrevistados se autodeclararam negros, 85, 5% encontra-se sem vínculo
empregatício, sendo que 38, 1% informou mariscagem como principal ocupação e
sobre a renda familiar 49, 4% sobrevive com ½ salário mínimo. Quanto às condições
de moradia e sanitária 90, 1% referiu dispensar os dejetos em fossas sépticas, em
relação à pavimentação 67, 9% informaram residir em ruas não pavimentadas e 84,
7% mencionaram não realizar a coleta seletiva de lixo. A partir da investigação sobre
o perfil sociodemográfico da comunidade quilombola de Praia Grande podemos
afirmar que esta comunidade, semelhante a outras no Brasil, vivencia fragilidades no
contexto sociodemográfico, como baixo grau de instrução, baixa renda, ausência de
saneamento básico e pavimentação urbana, aspectos esses que se configuram
fatores de risco para saúde dessa população. Apropriar-se destes dados, pode
possibilitar a tomada de decisões que visem à melhoria das condições sociais,
demográficas e sanitárias desta população, minimizando as iniquidades e melhorando
as condições de vida e saúde.
Palavras-chaves: Condições de Vida, Populações Vulneráveis, Comunidades
Quilombolas
CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO DE MONTE
ALEGRE- BAHIA
Autor(es): Géssica Gonçalves Queiroz, Lucas Araujo, Carmen Lúcia Pereira Dias,
Viviane Jesus, Ridalva Felzemburgh

Palavras-chaves: Violência doméstica, Bullying, Educação

Resumo: Introdução: A caracterização sociodemográfica de um grupo populacional
permite conhecer os determinantes que mais influenciam na saúde, seja no âmbito
individual ou coletivo, suscitando dados que viabilizam a elaboração e implementação
de políticas públicas. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo caracterizar o
perfil sociodemográfico da população de Vila Monte Alegre, Cairú, Bahia.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, teve
como participantes todos os indivíduos da comunidade citada, totalizando 56
habitantes entrevistados. Os dados foram coletados por meio de um questionário
semiestruturando entre os meses de junho a dezembro de 2015. Resultado: Pode-se

CARACTERIZAÇÃO DO PADRÃO DE ATIVIDADE FÍSICA DE MULHERES COM
EXCESSO DE PESO
Autor(es): Melissa Almeida Santos, Catia Palmeira, Fernanda Carneiro Mussi, Taise
Santos do Nascimento
Resumo: INTRODUÇÃO: A obesidade é um problema de saúde pública mundial e a
atividade física um meio de prevenção e tratamento. É fundamental conhecer o
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observar que a população em estudo é predominantemente de raça/etnicidade nega,
sendo 54, 4% pretos e 33, 3% pardos, 49, 1% são crianças de 0 à 12 anos de idade,
sobre a religião, 77, 2% se autodeclararam católicos. Ainda, 70% dos quilombolas da
comunidade possuem formação até o ensino fundamental incompleto, 78, 9% não
possuem vínculo empregatício formal e 64, 9% sobrevivem com menos de um salário
mínimo, sendo que 56, 1% total recebem benefícios do governo. Quando
questionados sobre as condições de moradia e saneamento básico, 93% residem em
casa própria, 94, 7% possuem energia elétrica no domicílio e 68, 4% relatam possuir
um banheiro nas suas residências. Ainda, 100% das ruas não são pavimentadas, com
93% dos moradores são contemplados com o serviço de coleta de lixo. Conclusão:
Nota-se que a comunidade em estudo apresenta um perfil sociodemográfico que os
caracterizam como uma comunidade alijada de bens, ações sociais e de saúde que
lhe é de direito, pois as condições de vida em Vila Monte Alegre assinala que se
encontram expostas a alguns determinantes que podem afetar a saúde desses
remanescentes quilombolas. O que não difere da realidade de outras comunidades
quilombolas no Brasil, mostradas em outros estudos pela literatura. Assim sendo,
esse estudo torna-se relevante para dar visibilidade aos problemas da comunidade,
considerando suas particularidades, como localização, acesso ao serviço de saúde e
educação, cultura, condições sanitárias, bem como suas características
epidemiológicas, para melhor implementação de políticas públicas.

tomada de decisão, oriundo do grupo de estudos sobre Educação, Ética e exercício
da Enfermagem (EXERCE-UFBA-CNPq). Para a coleta de dados, foi aplicado o TCLE
e utilizado o Inventário de Problemas Éticos na Atenção Básica, adaptado ao contexto
da saúde da criança por Santos (2016). Para a análise dos dados utilizou-se a
frequência simples que mais se destacou. Resultados: Verificou-se que poucos
problemas listados não foram considerados como problemas éticos pelas
entrevistadas do estudo e que a frequência com que os mesmos vivenciam tais
problemas foi mais alta nas opções nunca e raramente. Conclusão: A frequência dos
problemas éticos vivenciados por enfermeiras no contexto da saúde da criança foi
mais alta nas opções nunca e raramente; verificou-se que poucos problemas listados
não foram considerados como problemas éticos, embora a análise seja limitada; para
perceber os problemas éticos e a sua frequência no cotidiano da atenção básica, as
enfermeiras que atuam em ESF na cidade de Feira de Santana - BA precisam ter
maior sensibilidade e atenção; as demandas éticas mais corriqueiras nas relações
com os usuários, com a equipe ou com o sistema podem se apresentar com sutileza
e ser facilmente confundida com questões de outras esferas. Recomenda-se que os
profissionais sejam estimulados a refletir sobre as questões cotidianas da estratégia
de saúde da família na perspectiva da ética/bioética. Limitações: poucos estudos
abordam problemas éticos relacionados à saúde da criança; houve dificuldade na
comparação dos resultados com os de outras investigações; a coleta de dados foi
realizada apenas com as enfermeiras.

Palavras-chaves: População negra, Condições de vida, População vulnerável
Palavras-chaves: Problemas éticos, Estrategia da saúde da família, Saúde da
criança
CONHECER AS FACILIDADES E DIFICULDADES DO CUIDADOR NO CUIDADO
Autor(es): Catarina Chagas da Cruz Lopes, Nilcea de Jesus, Isabela Gonçalves,
Letícia Tannus Rebouças, Juliana Amaral

PRÁTICAS DE CUIDADO DE CUIDADORES DE INSTITUIÇÕES DE LONGA
PERMANÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS

Resumo: Pesquisa descritiva de abordagem qualitativa que teve como objetivo
conhecer as facilidades e dificuldades dos cuidadores no cuidado da pessoa idosa
em uma Instituição de Longa Permanência da cidade do Salvador-Bahia. A coleta de
dados se deu por meio de entrevista semiestruturada e observação participante. Os
dados obtidos foram analisados através da análise temática de Minayo. O locus da
pesquisa foi uma Instituição de Longa Permanência sob gestão direta da Secretaria
Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza da cidade de Salvador-Bahia,
tendo como participantes os cuidadores formais dos idosos. A partir da amostra total
de 11 cuidadores que concordaram em participar da pesquisa, as facilidades para
cuidado da pessoa idosa institucionalizada relatadas e percebida se caracterizam
pela empatia, o respeito a pessoa idosa, a parceira e colaboração da gestão da
instituição e a identificação na função de cuidador. Já as dificuldades relatadas e
percebidas se caracterizaram por: carência de equipamentos de proteção individual e
materiais, sobrecarga no trabalho que resulta em dores lombares, número reduzido
de recursos humanos, estrutura física inadequada em algumas áreas da instituição,
divisão do trabalho em desacordo com o perfil de idosos, o não conhecimento
profissionalizante anterior ao inicia das práticas do cuidado, comunicação com a
instituição e a família, é possível perceber que os indicadores facilitadores
potencializam e dão qualidade ao cuidado prestado à pessoa idosa, já os indicadores
que dificultam essa prática estão ligados uns aos outros pois quando juntamos a
tríade da sobrecarga de trabalho, falta de materiais, conhecimento prévio prejudicado
é possível perceber o quanto o trabalho se torna difícil para esse cuidadores e não é
tão eficaz para à pessoa idosa. Através dos resultados obtidos é necessário fortalecer
a equipe multidisciplinar e os gestores que atuam na Instituição de Longa
Permanência, a criação de vinculo se faz necessário para fortalecer a rede entre
cuidadores e gestores e pois por meio da educação continuada, é possível tornara-los
protagonistas do seu processo de trabalho.

Autor(es): Isabela Gonçalves, Juliana Amaral, Catarina Chagas da Cruz Lopes,
Letícia Tannus Rebouças, Nilcea de Jesus
Resumo: O aumento progressivo da população idosa associado ao surgimento de
doenças crônicas-degenerativas não transmissíveis e as mudanças no perfil
demográfico do país, demonstram a necessidade de promover um cuidado integral e
adequado tendo em vista o papel dos cuidadores de idosos institucionalizados.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que teve como objetivo conhecer as práticas de
cuidado de cuidadores de pessoas idosas de uma Instituição de Longa Permanência.
A coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada e observação
participante, sendo analisadas através da análise temática de Minayo. A pesquisa foi
realizada em uma Instituição de Longa Permanência sob gestão direta da Secretaria
Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza da cidade de Salvador - Bahia,
tendo como participantes os cuidadores formais dos idosos e os gestores da
instituição. Os resultados permitiram a identificação de quatro categorias de cuidados:
1) cuidados com a alimentação, 2) cuidados com a higiene corporal, 3) cuidados com
a locomoção e 4) cuidados com a limpeza e organização do ambiente. A partir dos
dados obtidos, pôde-se perceber que os cuidados realizados à pessoa idosa
dependente são direcionados à manutenção da higiene, alimentação e locomoção,
providas rotineiramente pelos cuidadores. Em situações que demandavam força física
como locomover a pessoa idosa de um ambiente para outro, os cuidadores
solicitavam ajuda de seus colegas. Observou-se ainda que as rotinas de cuidados
garantem a continuidade do serviço, no entanto, permite maior dependência da
pessoa idosa em relação ao cuidador, não favorecendo a autonomia necessária a
pessoa idosa institucionalizada. Verificou-se uma diversidade de práticas de cuidado
voltados à pessoa idosa institucionalizada, entretanto, as atividades voltadas a
promoção do lazer e recreação não foram contempladas pelos cuidadores. Conclui-se
que, a formação técnica-profissional de cuidador de idosos seja imprescindível para
qualificar o cuidado prestado a pessoa idosa institucionalizada. Logo, identifica-se a
necessidade da educação permanente como estratégia de qualificação deste
profissional por meio de elaboração de tecnologias cuidativas afim de minimizar a
sobrecarga do cuidador de idosos institucionalizados.

Palavras-chaves: cuidadores, facilidades, dificuldades
FORMAÇÃO ÉTICA NA PRATICA DE ENFERMEIRAS NO SUS: VALIDAÇÃO DO
CONTEÚDO DO INVENTÁRIO DE PROBLEMAS ÉTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA
NO CONTEXTO DA SAÚDE DA CRIANÇA

Palavras-chaves: Idoso, Cuidadores, Instituição de Longa Permanência

Autor(es): Jennepher Damásio, Deyse Vital dos Santos, Darci de Oliveira Santa
Rosa

CARACTERIZANDO A VIOLÊNCIA VIVENCIADA POR MULHERES EM
PROCESSO CONJUGAL NA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA MULHER

Resumo: Introdução: No contexto da Atenção Primária (AP) os problemas éticos se
dão pelas demandas corriqueiras do cotidiano e são desafios, fontes de conflitos por
depender de valores e deveres das equipes e do respeito aos usuários envolvidos,
sendo o enfermeiro responsável a eleger prioridades e tomar decisões. A Atenção
Primária à Saúde (APS) como porta de entrada no sistema de saúde deve ser
contínua, integral, centrada na família, na orientação e participação comunitária.
(HARZHEIM et al., 2006). Objetivo: Identificar a frequência dos problemas éticos
vivenciados por enfermeiras no contexto da saúde da criança. O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal da Bahia - UFBA sob o parecer
consubstanciado n° 655. 627, com CAAE: 40030114900005531, aprovado em
21/05/2014. Método: Esse plano de trabalho trata de um estudo exploratório
descritivo com abordagem quantitativa, realizado no período de agosto de 2015 a
agosto de 2016, com 30 enfermeiras de zona rural e/ou urbana das Equipes de
Saúde da Família (ESF) de Feira de Santana - Bahia. Está inserido no Projeto de
Tese da Doutorada Deisy Vital dos Santos, intitulado: Problemas éticos na atenção à
saúde da criança: deliberação moral de enfermeiras, aprovado pelo CEP-EEUFBA.
Vinculado ao Projeto de Pesquisa da Dra. Darci de Oliveira Santa Rosa intitulado:
Formação ética na prática de enfermeiros no SUS: contribuição de um guia para a

Autor(es): Larissa Simões Jesus da Cruz, Fernanda Matheus Estrela, Nadirlene
Pereira Gomes, Telmara Menezes Couto, Josinete Gonçalves dos Santos Lírio,
Nildete Pereira Gomes, Thaysy Andrade
Resumo: A violência conjugal se caracteriza como um grave problema de saúde
pública, repercutindo na saúde física e mental principalmente das mulheres e
aumentando os índices de morbimortalidade no país. O estudo teve como objetivo
conhecer as expressões e consequências da violência conjugal. Trata-se de um
estudo descritivo de abordagem quantitativa, vinculado ao projeto “Reeducação de
homens e mulheres envolvidos em processo criminal: estratégia de enfrentamento da
violência conjugal”, financiado pela Fundação de Amparo á pesquisa do Estado da
Bahia (FAPESB) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (n. 877. 905). A pesquisa foi realizada
na 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher localizada no município
de Salvador, Bahia, Brasil. Os dados foram coletados com o auxílio de um
instrumento construído com base no Formulário de Análise Documental. O formulário
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foi constituído por dois blocos: o primeiro, continha quesitos referentes aos aspectos
sócio-demográficos e ao local onde se realizou a representação do caso; e o
segundo, contemplava quesitos sobre as expressões da violência conjugal (tempo de
convivência com o cônjuge e com a violência; forma de expressão, especificando, no
caso da agressão física, os meios utilizados e a parte do corpo atingida; e as
consequências, que incluem os danos físicos e o uso de substâncias lícitas/ilícitas).
Os dados coletados foram armazenados em planilhas do programa EXCEL e
processados no programa STATA, versão 11. 0. Foram registrados 212 processos de
violência conjugal no lócus do estudo em 2014. As mulheres tinham entre 25 e 49
anos de idade e em sua maioria eram negras. A pesquisa mostrou que todas as
mulheres vivenciaram pelo menos duas expressões da violência. Quanto ao período,
a maioria das mulheres referiu vivenciar a violência por um período de 1 a 5 anos (45,
31%). No que tange ao tipo, a psicológica foi a mais referida (90, 09%); seguida da
física (78, 77%), moral (69, 34%), sexual (19, 34%) e patrimonial (24, 06%). O estudo
revelou danos da violência física, como hematomas (47, 9%), lesões de pele (35,
9%), escoriações (12%) e fraturas (4, 2%). Acredita-se que o estudo disponibilizará
saberes capazes de melhor preparar os profissionais, no âmbito acadêmico e em
serviço, para a identificação precoce dos casos de violência conjugal, condição
essencial para o processo de enfrentamento da violência conjugal.

preparo dos alimentos (98%), frequência de consumo de tortas, biscoitos e
amanteigados (90, 0%) e alimentos recomendados. A maioria sabia que a atividade
física não é suficiente para emagrecer (94, 1%) e conhecia a sua frequência e
duração diária (96, 0%). Conclusão: O nível de conhecimento das mulheres foi muito
bom. A adesão ao tratamento perpassa pelo conhecimento, mas sofre influência de
fatores emocionais, sociais, econômicos e culturais. É preciso identificar junto as
mulheres o seu projeto de autocuidado.
Palavras-chaves: Hábitos alimentares, Conhecimento, Excesso de peso
CUIDAR DE PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS: CARACTERÍSTICAS E
REALIDADE DE CUIDADORES
Autor(es): Nilcea de Jesus, Catarina Chagas da Cruz Lopes, Isabela Gonçalves,
Letícia Tannus Rebouças, Juliana Amaral
Resumo: O cenário atual da saúde no Brasil apresenta um perfil de enfermidades
não transmissíveis, progressivas, complexas e onerosas, em resposta ao aumento da
expectativa de vida e ao contingente de pessoas idosas. Este grupo etário, por sua
vez, sofre repercussões significativas na sua capacidade funcional (autonomia e
independência) em virtude da presença de múltiplas patologias e do próprio processo
de envelhecimento. Em decorrência disso, é frequente o surgimento de necessidades
de cuidados permanentes por parte das famílias e ou instituições de longa
permanência, com vistas à promoção da atenção integral à saúde. Diante da
necessidade da institucionalização, as pessoas idosas serão assistidas por
cuidadores que deverão ser pessoas preparadas para atender as necessidades do
idoso, em suas especificidades. Nesta perspectiva, o presente estudo teve por
objetivo geral caracterizar os cuidadores de pessoas idosas de uma Instituição de
Longa Permanência. Pesquisa exploratória e descritiva realizada em uma instituição
sob gestão direta da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza
da cidade de Salvador- Bahia, no período de agosto de 2015 a junho de 2016 sob
gestão direta da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza da
cidade de Salvador- Bahia, no período de agosto de 2015 a junho de 2016. A mostra
foi composta por 11 cuidadores. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas
guiada por um questionário com questões relacionadas ás características sócio
demográficas e profissional dos cuidadores. Os dados foram analisados através da
técnica da estatística simples. Os resultados revelaram que a maioria dos cuidadores
era do sexo feminino (54, 5%) com média de idade de 39 anos (20-59); solteiros (54,
5%); evangélicos (36, 3%); 2º grau completo (72, 7%); tinham renda mensal de um
salário mínimo; nenhum problema de saúde (81, 8%); possuíam curso
profissionalizante de cuidador de idosos (81, 8%); e mais de três anos de experiência
como cuidador em uma ILPI (63, 6%). Esses resultados corroboram com outras
investigações nacionais e servirão para formular ações educativas direcionadas as
características específicas destes cuidadores, proporcionando, deste modo,
mudanças na atenção integral da pessoa idosa institucionalizada.

Palavras-chaves: Violência Contra a Mulher, Conflito Conjugal, Políticas Públicas
CONHECIMENTO DE CRIANÇAS QUILOMBOLAS SOBRE HÁBITOS DE VIDA
SAUDÁVEIS E FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Autor(es): Laise da Silva Soares, Climene Laura Camargo, Viviane Jesus
Resumo: As doenças cardiovasculares (DCV) e seus fatores de risco como
obesidade, elevação dos níveis pressóricos, perfil nutricional inadequado e
sedentarismo, apresentam-se como importantes problemas de saúde pública.
Pesquisas demonstram que a relação da variável raça/cor e condição socioeonômica
na infância pode favorecer o desenvolvimento de DCV. Estudos apontam que ações
de educação em saúde que aprimorem o conhecimento sobre os fatores de risco e
sua relação com o aparecimento das doenças cardiovasculares pode incentivar
mudanças de comportamentos e, consequentemente, prevenir o aparecimento de
DCV. Baseado nisso, objetiva-se identificar o conhecimento de crianças quilombolas
sobre hábitos de vida saudáveis e fatores de risco para doenças cardiovasculares e
desenvolver atividades educativas que visem à promoção da saúde e prevenção de
doenças cardiovasculares. Trata-se de uma pesquisa-ação, recorte de um projeto
maior aprovado pelo edital CNPq nº 21/2014 - Saúde da População Negra no Brasil,
em que foi realizada em duas escolas municipais localizadas na comunidade
quilombola de Praia Grande-Ilha de Maré/Salvador-Ba, durante o ano de 2015-2016.
O estudo foi desenvolvido com escolares na faixa etária de 7 a 11 matriculados nos
anos letivos citados no período matutino. Para identificação do conhecimento dos
escolares, foi utilizado um instrumento validado sobre o conhecimento de hábitos
saudáveis e doenças cardiovasculares em escolares. Foram avaliadas 78 crianças e,
de acordo com a análise dos questionários respondidos, levando em consideração o
total de 12 questões, observou-se que, 57, 6% das crianças apresentaram bom
desempenho (&#8805; 7 acertos), 39, 7% apresentarem desempenho regular (entre 4
e 6 acertos) e apenas 2, 5% apresentaram desempenho ruim (entre 0 e 3 acertos).
Com isso, foi possível identificar os possíveis fatores de risco para as DCV em
crianças quilombolas viabilizando a realização de oficinas educativas visando a
melhor qualidade de vida, orientando e educando as crianças em estudo, tendo como
base a promoção e prevenção da saúde em tal comunidade.
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CUSTOS HOSPITALARES DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
(DPOC) NA BAHIA (1998-2014)
Autor(es): Edivania de Jesus Amorim, Carolina de Souza-Machado
Resumo: Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma
enfermidade respiratória prevenível e com tratamento, caracterizada principalmente
pela presença de obstrução persistente e progressiva do fluxo aéreo. Atualmente se
configura como um importante problema de saúde pública e uma das principais
causas de morbidade e mortalidade no mundo, resultando em um grande impacto
social e econômico substancial e crescente. Objetivo: Estimar os custos da Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) registrada no Sistema Único de Saúde na
Bahia, ocorridas no período entre 1998 e 2014. Metodologia: Estudo ecológico de
tendência temporal. Os dados foram coletados no Sistema de Informações
Hospitalares do DATASUS, por local de residência, de acordo com Classificação
Internacional das Doenças capítulo 10 (CID-10), por faixa etária e gênero e realizado
análise descritiva dos dados. Resultados: Os custos hospitalares totais foram de R$
77, 25 milhões nos hospitais da Bahia referente ao tratamento da DPOC, sendo a
população masculina (R$ 42. 221. 778, 00) e a faixa etária entre 70 a 79 anos (R$ 18.
959. 630, 00) que representaram os gastos mais elevados. A média de permanência
hospitalar não sofreu grandes variações ficando no intervalo entre 4, 7 e 5, 1 dias. de
1998 a 2014 os custos hospitalares totais com as internações por DPOC na Bahia
apresentou uma variação de R$ 1. 790. 076, 88. Discussão: Os custos mais elevados
registrados no estudo foram observados para os anos que mais registraram
internações hospitalares, podendo assim relacionar que a frequência de
hospitalizações é um forte determinante para elevações dos custos. Quanto aos
custos por sexo e por faixa etária podem está relacionado ao fato que há menos
mulheres fumantes do que homens, já que as mesmas se iniciaram no uso do tabaco
mais tardiamente. E com o envelhecimento populacional a tendência é de um
aumento progressivo da prevalência da doença na população idosa. As médias de
permanência tiveram variações praticamente estáveis no intervalo de tempo se
mostrando abaixo dos estudos comparados. Conclusão: A comparação dos achados
com outras pesquisas que revelassem os custos hospitalares da DPOC para o
sistema de saúde foi limitada, porém os dados obtidos mostram que a DPOC é uma
doença de significativa expressão e importância na Bahia. Nesse sentido, estudos
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CONHECIMENTO DE MULHERES COM EXCESSO DE PESO SOBRE A DOENÇA
E SUAS MEDIDAS DE CONTROLE
Autor(es): Larissa Emily Santos Barretto, Fernanda Carneiro Mussi, Catia Palmeira
Resumo: INTRODUÇÃO: O excesso de peso é uma epidemia global crescente,
importante problema de saúde pública e fator de risco para outras doenças crônicas.
O conhecimento sobre as medidas de controle orienta o autocuidado. OBJETIVO:
Descrever o conhecimento de mulheres com excesso de peso sobre a doença e
medidas de controle. METODOLOGIA: Estudo descritivo, realizado em ambulatório
docente-assistencial, em Salvador, com 101 mulheres que atenderam critérios de
inclusão e exclusão. Dados levantados pela entrevista empregando-se instrumentos
específicos, sendo analisados em frequências relativas e absolutas, médias e DP.
RESULTADOS: A média de idade foi de 47, 8 anos (DP = 9, 1). Predominaram
mulheres negras (93%), sem companheiro (51, 5%), segundo grau completo ou
incompleto (62, 4%), situação laboral remunerada (54, 5%), jornada de trabalho
superior a 6h/dia (86, 1%), renda familiar mensal &#8804;3 salários mínimos (86,
1%), acompanhadas no serviço há mais de três anos (69, 3%). A maioria considerou
a obesidade uma doença (95%); identificou relação entre excesso de peso e
hereditariedade (71, 3%), hábitos alimentares (94, 1%) e prática de atividade física
(88, 1%); sabia que hipertensão (89, 1%), diabetes (74, 3%), problemas
ósseos/musculares, artrose/dor na coluna (90, 1%) e distúrbio no sono (77, 2%) eram
complicações da obesidade. Predominaram respostas corretas para número de
refeições diárias (82, 2%), quantidade de alimentos a serem consumidos (90, 1%),
consumo de saladas, vegetais, frutas, cereais, grãos e carnes em porções adequadas
(97, 0%), não substituição de refeições principais por lanches (96%), forma de
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como esse pode contribuir para reflexão sobre o impacto econômico dessa doença
para o sistema de saúde e direcionar ações que visem menos hospitalizações e
consequentemente menos custos.

mulheres em situações de carência de atenção à saúde, e necessidade de escuta
sensível, com formação de vínculos na perspectiva da integralidade e resolubilidade
de demandas de mulheres em saúde.
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CUSTOS HOSPITALARES DAS PNEUMONIAS NA BAHIA (1998 - 2014)

IDENTIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ERROS EM
PROCESSOS ÉTICOS

Autor(es): Letícia Greco Torres, Carolina de Souza-Machado
Autor(es): Dhuliane Damascena, Heloniza Oliveira Gonçalves Costa, Handerson
Santos

Resumo: Introdução: A pneumonia é uma doença respiratória ocasionada por um
processo infeccioso agudo do espaço aéreo, provocado por vírus, bactérias e fungos.
No Brasil, a pneumonia é a primeira causa de internações por doenças respiratórias,
representando 5, 8% do total de internações hospitalares no SUS, constituindo um
grave problema de saúde pública, por estar relacionada à morbimortalidade,
principalmente em crianças e idosos, e aos elevados custos do seu tratamento.
Objetivo: Estimar os custos hospitalares devido a pneumonias registradas no Sistema
Único de Saúde na Bahia, ocorridas no período entre 1998 e 2014. Metodologia:
Estudo ecológico de tendência temporal de 1998 a 2014. As informações foram
coletadas no Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS, por local de
residência, de acordo com Classificação Internacional das Doenças capítulo
10(CID-10). A frequência de hospitalização pelas enfermidades estudadas foi
convertida em taxa de hospitalização por 100. 000 habitantes para associação com
custos hospitalares. As tendências de custos totais e médios foram projetadas em
três anos. Foi procedida análise descritiva. Resultados: Os custos hospitalares totais
foram de R$517. 063. 841, sendo a população masculina e os menores de 1 ano os
que obtiveram custos mais elevados com o tratamento hospitalar. A média de
permanência foi de 4, 3 dias, sendo maior nos homens e a população de 60 anos ou
mais. Os custos apresentaram uma forte tendência temporal de aumento, enquanto
que as AIH pagas apresentaram uma forte tendência temporal de declínio ao longo
dos anos. A variação do tempo de permanência de internação variou igualmente entre
os sexos (0, 4 dias), com diminuição entre os menores de 1 ano até 9 anos e
aumento entre os de 20 anos a 80 anos e mais. Não houve correlação entre os
custos hospitalares e o número de leitos. Discussão: A redução dos gastos com as
internações pela doença, principalmente nas crianças, pode estar relacionado à maior
ênfase a estratégia de prevenção em 2010, com vacina pneumocócica conjugada,
diminuindo as internações e consequentemente os gastos hospitalares. A tendência
de ascensão dos custos ao longo dos anos, especialmente nos idosos a partir de
2010, pode ter ocorrido devido ao aumento da média de permanência de internação
nesta população. A média de permanência encontrada já era esperada, já que a
maioria dos pacientes torna-se clinicamente estável entre três a sete dias. Os idosos
permanecem mais tempo internados devido a alterações do mecanismo imunológico
com o envelhecimento, assim como o aumento das comorbidades que influenciam
negativamente nas defesas do hospedeiro. As crianças apresentaram uma redução
na variação da média de permanência internada, ficando tempo suficiente para
estabilizar as comorbidades e para que seja quase completo o tempo de uso do
antibiótico. Conclusão: Sugere-se uma maior atenção a políticas públicas
direcionadas a saúde de crianças e idosos, bem como a priorização da assistência
primária e de ações preventivas, para desta forma, diminuir o número de
hospitalizações e consequentemente os custos com internações pela doença na
Bahia.

Resumo: INTRODUÇÃO: A precarização do trabalho é uma característica da gestão
do trabalho decorrente da dinâmica que atende ao capital, se constitui como um tipo
novo de dominação, expressa por um regime político baseado na institucionalização
da flexibilização do trabalho, que visa manter os trabalhadores submissos às
situações de aceitação a exploração, conforme reflete Pierre Bourdieu (1998).
Parte-se da premissa de que a precarização do trabalho em enfermagem contribui
para a ocorrência de erros profissionais. OBJETIVO: Identificar elementos da
precarização do trabalho em Processos Éticos Disciplinares (PED). METODOLOGIA:
Trata-se de uma análise documental, exploratória, de abordagem quanti/qualitativa,
em PED arquivados no Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - COREN/BA,
no período de 1990 a 2014. RESULTADOS: Foram encontrados 159 processos
éticos, sendo registradas 315 ocorrências de elementos da precarização do trabalho
nestes. Os achados foram organizados em três categorias: intensificação do trabalho,
condições de trabalho e presença de violência no trabalho. Na categoria
intensificação do trabalho registra-se 133 (42, 2%) ocorrências que se configuram
como subdimensionamento de pessoal, identificada principalmente pelo excesso de
paciente por profissional. Na categoria condições de trabalho foram registradas 127
ocorrências (40, 3%), relacionada com a ausência de mobiliário e equipamento,
problemas com estrutura e insumos e espaço/ambiente inadequado. Na última
categoria de análise foram registradas 55 (17, 5%) ocorrências de violências sofridas
no ambiente de trabalho, sendo estas distribuídas entre a violência psicológica, moral,
física e sexual. CONCLUSÃO: Os elementos da precarização interferem
negativamente no trabalho em enfermagem, pois tornam as trabalhadoras mais
vulneráveis ao estresse, cansaço, acidentes de trabalho que decorrem das condições
precárias de trabalho, como também contribuem para a ocorrência de erros
profissionais. Ao apontar que os elementos da precarização do trabalho contribuem
para a ocorrência do erro, é preciso repensar a cultura de culpar pessoas, que coloca
o erro como um ato individualizado, centrando as medidas de enfrentamento e
resolução na punição de pessoas.
Palavras-chaves: precarização do trabalho, erro profissional, enfermeira
ESTRATÉGIAS ADOTADAS POR ENFERMEIRAS EM SITUAÇÕES DE
VULNERABILIDADES RELACIONADAS A PRÁTICAS DE CUIDADOS VOLTADAS
A MULHERES ENVOLVIDAS COM DROGAS
Autor(es): Lara Barreto Caldas, Jeane Freitas de Oliveira
Resumo: Introdução: A problemática das drogas que envolve as mulheres no período
gravídico puerperal, traz situações de vulnerabilidade não só para a mulher, mas
também para as enfermeiras, responsáveis por gerir e desenvolver cuidados
contínuos às pacientes. Nesse contexto, as profissionais de enfermagem adotam
diferentes estratégias para enfrentamento de situações que surgem em seu cotidiano
de trabalho. Ao considerar que a(o) enfermeira(o) é responsável por gerir e
desenvolver cuidados contínuos a pacientes e que a problemática das drogas é
transversal na saúde, justifica-se a necessidade de compreender estratégias de
enfrentamento utilizadas por enfermeiras em seu cotidiano de trabalho no âmbito do
cuidado a mulheres envolvidas com drogas. Objetivo: Descrever as estratégias
adotadas por enfermeiras para a problemática das drogas no tocante as mulheres no
período gravídico puerperal. Metodologia: Trata-se uma de pesquisa com abordagem
qualitativa, desenvolvida com 21 enfermeiras de uma maternidade pública de
Salvador-Ba, as quais foram selecionadas mediante os critérios previamente
estabelecidos. Foram utilizadas duas técnicas para a produção de dados: observação
de campo e entrevista semiestruturada. Para análise foi adotada as etapas da análise
de conteúdo. Resultados: Os dados foram organizados em uma categoria
denominada “Cheia de dedos” - enfermeiras na atenção a mulheres envolvidas com
drogas no ciclo gravídico puerperal. A referida categoria foi composta por três
subcategorias que mostram estratégias adotadas pelas enfermeiras diante de
situações de vulnerabilidades vivenciadas no contexto laboral pela problemática das
drogas no tocante às mulheres. Considerações finais: As estratégias de
enfrentamento surgem do contexto, da interação entre profissional e cliente e, ainda,
de questões de ordem estrutural, organizacional, gerencial, cultural e até mesmo
pessoal. Essas estratégias são dinâmicas e não se constituem como técnicas
sistematizadas da assistência das enfermeiras, sendo que é necessário
conhecimento e articulação entre profissionais e serviços associados a demandas
trazidas pela clientela de mulheres usuárias de drogas.

Palavras-chaves: Custos Hospitalares, Pneumonia, Hospitalização
DEMANDAS DE MULHERES POR CUIDADO À SAÚDE: DISCUTINDO COM
PROFISSIONAIS SOB O ENFOQUE DE GÊNERO
Autor(es): Iasmin Melo, Edmeia de Almeida Cardoso Coelho, Nayara de Jesus
Oliveira
Resumo: A demanda por atenção à saúde é representada pelo cuidado que a/o
usuária/o precisa em certo momento, devendo ser atendida com acolhimento,
integralidade e resolubilidade. Na atenção básica, a Estratégia Saúde da Família
(ESF) se apresenta como proposta de consolidação dos princípios do SUS. No
âmbito da atenção às mulheres questões de gênero limitam a autonomia feminina
com repercussões para a saúde, gerando demandas para o cuidado de modo que
deve haver escuta sensível por profissionais da saúde. Esta pesquisa teve como
objetivo discutir demandas de mulheres por cuidado à saúde a partir do olhar de
profissionais da Estratégia de Saúde da Familia. Trata-se de estudo exploratório, de
abordagem qualitativa. O estudo foi realizado a partir do banco de dados da pesquisa:
Atenção à saúde da mulher na Estratégia da Saúde da Família e limites da
integralidade, Salvador, BA, 2016. Os critérios de inclusão foram: Fazer parte da
equipe mínima de profissionais de saúde da ESF e ter tempo de trabalho na USF de
no mínimo 6 meses. O estudo foi realizado com 12 profissionais que compunham as
quatro equipes da USF: três agentes comunitárias de saúde- ACS, três agentes de
saúde bucal-ASB, três dentistas, duas enfermeiras e uma técnica de enfermagem. O
material empírico foi produzido pela técnica de grupo focal e analisado sob o enfoque
de gênero. Os resultados do estudo mostram profissionais que valorizam
especificidades das mulheres na busca pelo cuidado. Ressaltam que as usuárias
apresentam carência de atenção e afeto; limitação de espaços sociais; vinculação ao
cuidado da família e a trabalhos de baixa remuneração; sofrimento pelo machismo e
pela violência doméstica. O reconhecimento das demandas oriundas das relações de
gênero por profissionais não avança para resolutividade, mas há o acolhimento das
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familiar, por exemplo, as relações de gênero se tornam evidentes, não só devido às
características e possíveis conformações da estrutura familiar, mas também por
causa da carga histórica dos modelos familiares, que foram sofrendo mudanças
diante dos movimentos sociais feministas que surgiram a partir do século XX. O
gênero hoje é entendido como categoria de descrição e análise de interações sociais
e comporta-se como elemento essencial para a compreensão das doenças mentais,
pois pode afetar a prevalência dos transtornos mentais, a sintomatologia, o
comportamento do indivíduo diante da doença, a busca de tratamento e a resposta a
esse tratamento. Objetivo: analisar a distribuição da população ativa da coorte
ELSA-Brasil segundo variáveis sociodemográficas, familiares, hábitos de vida e
autopercepção da saúde com diferenciais entre mulheres e homens, de diferentes
faixas etárias da coorte do ELSA Brasil e levando em conta a ocorrência de
Transtorno Mental Comum (TMC) entre eles. Métodos: Estudo transversal descritivo e
exploratório, realizado com uma análise da população de trabalhadores ativos da
linha de base (2008-2010) da coorte do Elsa-Brasil. Foram calculadas as distribuições
relativas de portadores e não portadores de TMC segundo variáveis
sociodemográficas, familiares, hábitos de vida e autopercepção da saúde com
diferenciais entre mulheres e homens. Resultados: pôde-se observar, dentro os
acometidos por TMC, a predominância do sexo feminino, faixa etária de 45 a 54 anos
para ambos os sexos, maioria se declara de cor branca é, predominância dos/das
casados/das ou em união estável, com 1 ou 2 filhos, serem os/as chefes/as da família
e declaração de fraca atividade física no lazer. Conclusão: Os dados demonstram a
elevada magnitude dos TMC nas mulheres, evidenciando a relação da categoria
gênero com as doenças mentais e a importância das atividades de lazer,
configurando-se como um fator protetor à saúde mental. A distribuição dos
Transtornos Mentais Comuns embasa a necessidade de atendimento interdisciplinar,
incluindo profissionais de saúde mental.

Autor(es): Maria Alice Cruz Pedreira Silva, Crislaine Oliveira, Neuranides Santana,
Andressa Silva Carneiro de Souza, Tamires de Lima, Leticia Suassuna Ribeiro
Resumo: Introdução: A Tuberculose (TB) é uma das patologias infectocontagiosas
mais antigas no mundo. É tratável e possui 100% de cura. Entretanto, ainda é
considerada um problema de saúde pública. Esse cenário pode estar associado com
as condições socioeconômicas da população, principalmente em regiões
subdesenvolvidas, e tem sido descrito como um dos principais fatores que dificultam
o controle da enfermidade. O tratamento é disponibilizado de forma gratuita pelo
Sistema Único de Saúde, que é um fator favorável para prevenir mortalidade e reduzir
o período de transmissibilidade e consequentemente, redução do número de casos
novos. Apesar desse serviço, a adesão ao tratamento ainda é um desafio, pois há
fatores como a falta de conhecimento sobre a patologia, abandono da família,
ausência de suporte social e o esquema terapêutico que interferem na aceitação ao
tratamento. Contudo, uma parcela de portadores de TB aderem fielmente ao
tratamento da TB. Objetivo: conhecer os fatores associados à adesão ao tratamento
da TB Metodologia: Trata-se de estudo descritivo de natureza quali-quantitativa.
Subprojeto constituinte do projeto intitulado Inquérito tuberculínico em comunidade
universitária e hospitalar. A amostra do estudo foi constituída por quatro pacientes que
estiveram internados em um hospital público de grande porte situado em
Salvador-Bahia, que tinham diagnóstico de TB e/ou TBMR que aceitaram participar
com a pesquisa. A coleta de dados foi realizada inicialmente através da análise
documental de fichas de notificação de agravos e de prontuários e, posteriormente,
através de entrevista semi-estruturada. Os discursos foram gravados, transcritos,
organizados em banco de dados e analisadas à luz da Análise de Conteúdo /
temática de Laurence Bardin com base no seu conteúdo. Resultados: Os fatores que
estimulam a adesão ao tratamento dos participantes são: prognóstico de cura, vínculo
com profissionais de saúde, apoio familiar e gratuidade do fornecimento de fármacos.
Porém, há casos de dificuldade para adquirir a medicação que são vencidos por
persistência e empenho. Considerações finais: Desse modo, há necessidade de
reorganização do serviço de saúde responsável pelo diagnóstico, tratamento e cura
da tuberculose para formular estratégias que estimulem o aumento à adesão à
terapêutica da enfermidade e assim, efetivar o controle da tuberculose.

Palavras-chaves: Transtornos mentais, Gênero, Família
IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NO PROCESSO DO PARTO E
NASCIMENTO
Autor(es): Iêda Jesus Soares, Isa Maria Nunes, Millani Souza Almeida

Palavras-chaves: Tuberculose, Tratamento, Adesão ao tratamento
Resumo: Segundo a OMS (1996), as boas práticas na assistência ao parto e
nascimento contribuem para a melhoria da qualidade da assistência obstétrica,
assegurando a humanização e segurança na atenção ao parto e nascimento e
redução da morbimortalidade materna e neonatal. Apesar dessa constatação,
assumida oficialmente pelo Governo Brasileiro desde 2000 e reafirmada nas diretrizes
da Rede Cegonha, a implementação das boas práticas requer um conjunto de
iniciativas e providencias de complexidade variável, envolvendo profissionais e
gestores. Além disso, as boas práticas sofrem a influência de diversos fatores
relacionados à parturiente, aos profissionais, ao ambiente hospitalar e as
características das maternidades. O objeto do estudo é a implementação das boas
práticas no processo do parto e nascimento em maternidades públicas de
Salvador-Ba. Objetivos: quantificar as boas práticas implementadas na assistência ao
parto e nascimento em maternidades públicas de Salvador-Ba e caracterizar o
contexto no qual as boas práticas são aplicadas pelos profissionais envolvidos.
Estudo do tipo descritivo quantitativo. Os dados foram provenientes de fontes
secundárias, compostas por prontuários, livros de registro de partos e fichas de
registro das boas práticas implementadas no processo parturitivo no período de
janeiro a dezembro de 2014. Os dados quantitativos foram armazenados e analisados
utilizando-se o banco de dados elaborado com o auxílio do programa estatístico
SPSS versão 20. 0. As variáveis foram apresentadas em tabelas ou gráficos:
variáveis categóricas sob a forma de números absolutos e percentuais, as variáveis
contínuas sob a forma de média ou mediana com desvio padrão. Os resultados
apontam que as condutas consideradas “boas práticas” na atenção ao parto foram
implementadas nas mulheres estudadas, com diferencial em relação à maior ou
menor proporção com que foram aplicadas no trabalho de parto do grupo, havendo
destaque para os métodos não farmacológicos de alívio da dor, a dieta líquida, pouca
utilização de episiotomia, posições verticalizadas para o parto e contato pele a pele
do Rn com a mãe logo após o parto. Conclui-se que à época correspondente a
pesquisa, as boas práticas foram incentivadas no contexto da atuação de
enfermeiras/os da Residência em Enfermagem Obstétricas da EEUFBA.

FORMAÇÃO ÉTICA NA PRÁTICA DE ENFERMEIROS NO SUS: A
RESPONSABILIZAÇÃO PELO CUIDAR/CUIDADO NA TOMADA DE DECISÃO DE
ENFERMEIROS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO
Autor(es): Mariana Lima Mota Cardoso, Karla Ferraz dos Anjos, Lorrana Alves
Almeida Dantas D. Andrade, Adriana Braitt Lima, Darci de Oliveira Santa Rosa
Resumo: Introdução: A responsabilização pelo cuidar/cuidado na tomada de decisão
da enfermeira é um processo que ocorre com base na formação ética e profissional,
nos conhecimentos científicos e na experiência prática.. Esse plano de trabalho está
integrado ao Projeto de Pesquisa da Dra. Darci de Oliveira Santa Rosa intitulado:
"Formação ética na prática de enfermeiros no SUS: contribuição de um guia para a
tomada de decisão”. Foi aprovado pelo Parecer Consubstanciado CEP EEUFBA Nº
655. 627, CAAE: 28258314. 0. 0000. 5531. Metodologia: Trata-se de estudo
exploratório descritivo, com abordagem qualitativa. Teve como questão de pesquisa:
Como os enfermeiros tomam a decisão ao assumir a responsabilidade pelo
cuidar/cuidado? Objetivou descrever como as enfermeiras tomam a decisão na
assunção da responsabilidade pelo cuidar/cuidado, na Unidade de Internação em
Hospital do Sistema Único de Saúde. O local de pesquisa foi um hospital do SUS na
cidade de Salvador-BA, participaram 20 enfermeiras que atuam neste hospital.
Escolhidas por tomarem decisões sobre o cuidado no cotidiano hospitalar. A coleta de
dados foi efetuada através da aplicação de formulário com questões
semiestruturadas, registradas em gravador de áudio, com a anuência das
participantes. A análise dos dados ocorreu por meio da Configuração Triádica
Humanista, Existencial, Personalista de Viêtta adaptado por Santa Rosa. Resultados:
Emergiu a categoria: A responsabilização pelo cuidar/cuidado na tomada de decisão
de enfermeiras na unidade de internação. Esta contém cinco subcategorias
empíricas: 1) Considerando os princípios éticos e bioéticos; 2) Priorizando as
necessidades dos pacientes; 3) Utilizando seus conhecimentos teóricos e práticos; 4)
Considerando a responsabilidade pela tomada de decisão inerente à profissão de
enfermagem; 5) Avaliando o contexto de cada situação, utilizando de precaução face
ao cuidado a ser prestado ao paciente. Conclui-se que as enfermeiras deste estudo
estão tomando decisões, face ao cuidado, fundamentadas nos princípios bioéticos e
nas normativas da profissão. Elas consideram a Enfermagem como profissão
comprometida com as necessidades biológicas, sociais e psicológicas das pessoas.
Para elas o processo de cuidar envolve o relacionamento interpessoal, valores
humanísticos, experiências e conhecimentos científicos.

Palavras-chaves: Boas Práticas, Enfermagem Obstétrica, Parto Humanizado
JOVENS, O QUE PENSAM SOBRE A VELHICE INSTITUCIONALIZADA?
Autor(es): Juliana Santana, Juliana Vilas Boas, Adriana Valéria da Silva Freitas
Resumo: Introdução - O envelhecimento é um fenômeno emergente que passou a
ser percebido não apenas sob a forma de dados estatísticos e epidemiológicos como
também nos aspectos que dizem respeito às questões culturais, sociais e a
repercussão para a vida das pessoas que chegam à velhice. Muitos idosos, com
apoio ou não da família, sem condições de assumir suas necessidades e anseios,
procuram locais que possam acolhê-los, como as Instituições de Longa Permanência
para Idosos (ILPI’s). No entanto, pesam sobre estas instituições, estigmas e
preconceitos que influenciam na vida das pessoas idosas que nelas residem. Muitos
deles baseados na maneira como os mais jovens vêem os mais velhos. Assim,
questionamos o que se tem produzido a acerca da opinião de jovens sobre a velhice
institucionalizada? Objetivos - Identificar o que tem sido publicado sobre opinião de

Palavras-chaves: Responsabilidade, Cuidado, Tomada de decisão
GÊNERO, FAMÍLIA E TRANSTORNO MENTAL COMUM NO ELSA-BRASIL
Autor(es): Priscila Calmon Garcia, Estela Maria Motta Lima Leão de Aquino
Resumo: Introdução: As questões de gênero estão intrinsecamente associadas aos
diversos contextos que permeiam o cotidiano entre as populações. No contexto
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jovens referente à velhice institucionalizada e discutir sobre a percepção que os
jovens têm sobre a imagem da pessoa idosa que reside em ILPI. Metodologia - se
trata de uma pesquisa de revisão integrativa onde selecionaremos artigos publicados
entre os anos de 2007 a 2016, nas seguintes bases de dados: Literatura Latino
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library
Online (SCIELO) e Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), Índice
Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS), e Base de Dados de
Enfermagem (BDENF). Para análise dos dados utilizaremos a análise de conteúdo de
Bardin e os aspectos éticos serão considerados através da Lei 9610/96 que
regulamenta os Direitos Autorais. Resultados - as produções nesta área vêem
confirmando o estigma e preconceito relacionados à velhice institucionalizada.
Conclusão - Esperamos contribuir para a construção de conhecimento acerca da
opinião dos jovens sobre a velhice e sua relação com as ILPI’s, ajudando a
desmitificar os estereótipos presentes no tema em questão.

situação conjugal, a maioria das mulheres se declarou solteiras, representando 46,
7% do total; predominou a composição familiar com apenas um filho (43, 87%);
Quanto à escolaridade, a maioria possuía ensino médio completo (33, 96%); A
maioria exerce atividade remunerada (79, 23%) e destacam-se àquelas com
rendimentos até 1 salário (41, 51%). Tais achados sinalizam ser esse o perfil de
mulheres que já estão sensibilizadas para romper com o ciclo de violência, sendo a
denúncia uma das possibilidades e apontam para a necessidade de se realizar
estudos posteriores visando identificar quais ações devem ser realizadas para
sensibilizar e empoderar mais mulheres a não desistir da luta por uma vida livre de
violência.
Palavras-chaves: Violência contra a mulher, Conflito conjugal, Enfermagem
O DISCURSO DE HOMENS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA CONJUGAL
E PROBLEMAS DE SAÚDE

Palavras-chaves: velhice, Instituições de Longa permanência para idosos, jovens

Autor(es): Álvaro Pereira Pereira, Gilvânia Patrícia do Nascimento Paixão, Jaqueline
Alves Pires

LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EXISTENTE NA ÁREA DA
ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 2005 A 2014 ACERCA DA RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE

Resumo: Muito é discutido sobre a violência conjugal na perspectiva da mulher,
porém poucas pesquisas mencionam os homens nesse contexto, inclusive as
repercussões para a sua saúde. Diferente da mulher, este é um público que
dificilmente frequentam os espaços destinados para o cuidado à saúde, haja vista que
está culturalmente habituado a procurar estes serviços apenas para cuidar de
agravos já instalados. Todavia, desvelar os dois lados da relação conjugal é de suma
importância para melhor compreender o fenômeno. O presente estudo objetivou
conhecer o discurso de homens sobre a violência conjugal e a relação com
problemas de saúde. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa,
vinculada ao Grupo de Estudos “Violência Saúde e Qualidade de Vida” através da
pesquisa-ação “Reeducação de homens e mulheres envolvidos em processo criminal:
estratégia de enfrentamento da violência conjugal”, financiada pela Fundação de
Amparo à pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB, realizada na 1ª Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra Mulher localizada no município de Salvador, Bahia,
Brasil. Os colaboradores foram 23 homens em processo criminal, em andamento na
referida vara. Para organização dos dados utilizou-se o método do Discurso do
Sujeito Coletivo e a análise e discussão dos resultados foram realizadas por meio da
temática de gênero, masculinidade e acesso à saúde. O trabalho atendeu aos
requisitos éticos para desenvolvimento de pesquisa envolvendo seres humanos,
respeitando os princípios da beneficência e não maleficência contidos na resolução
466/12. O estudo desvelou que os colaboradores reconhecem algumas expressões
da violência, ainda que de forma limitada. E que os conflitos vivenciados no
relacionamento conjugal trouxeram consequências negativas para a sua saúde,
causando lhes adoecimento. Faz-se necessário a criação de espaços de reeducação
de gênero para homens, reabilitação masculina frente aos agravos cometidos, bem
como para o restabelecimento das suas condições vitais de saúde física, mental e
social, a fim de contribuir para o enfrentamento da violência.

Autor(es): Luize da Silva Rezende da Mota, Rosana Silva
Resumo: Introdução: A produção do conhecimento em Enfermagem gera
transformações teóricas e práticas do processo de formação, que repercutem em
melhorias e mudanças nas políticas públicas e sociais e nas práticas assistenciais,
bem como coloca em evidência fragilidades da formação e do processo de cuidar em
saúde. Tal produção abrange diferentes temáticas, dentre elas a formação em saúde
para o trabalho, objeto de formação da Residência multiprofissional em saúde, que
está entre as prioridades de pesquisa em saúde do Brasil. Objetivo: identificar a
produção científica existente na área da enfermagem acerca da Residência
Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde. Método: trata-se de um estudo
bibliométrico, realizado em Janeiro de 2016, cujas fontes foram publicações da área
da enfermagem acerca da Residência Multiprofissional e em Área Profissional da
Saúde, disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde, através da estratégia de busca
montada com os Descritores em Ciências da Saúde. Foram utilizados como critérios
de inclusão: artigos publicados no período de 2005 a 2014. E os critérios de exclusão
foram: publicações em anais de eventos, teses, dissertações, artigos que não
correspondam aos programas de residência brasileiros e artigos duplicados em bases
de dados. Resultados: Foram encontrados sete artigos na área da enfermagem sobre
a residência multiprofissional e em área profissional da saúde. A concentração de
artigos se deu no ano de 2009 (57, 14%), nas Regiões Sul (57, 14%) e Sudeste (28,
74%) e com a categoria temática “Formação de Recursos humanos para o SUS” (42,
85%). Conclusões: A produção do conhecimento de enfermagem sobre a residência
multiprofissional e em área profissional da saúde ainda é discreta e distribuída de
maneira desigual nas regiões do Brasil. O estudo contribui para a área da
Enfermagem ao possibilitar subsídios aos pesquisadores ao anunciar lacunas de
investigação na produção científica sobre a Residência Multiprofissional em Saúde e
em Área Profissional da Saúde.

Palavras-chaves: Saúde do homem, Violência conjugal, Saúde da família

Palavras-chaves: Internato não médico, Especialização, Enfermagem

O IMPACTO DOS DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE NA PREVENÇÃO E
CONTROLE DA OBESIDADE EM PESSOAS HIPERTENSAS

MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONJUGAL: CARACTERIZAÇÃO
DEMOGRÁFICA E SOCIOECONOMICA

Autor(es): Igor Fernando Lopes Assis, Alana de Souza Reis Carneiro, Virginia Ramos
dos Santos Souza Reis, Cláudia Geovana da Silva Pires

Autor(es): Thaysy Andrade, Fernanda Matheus Estrela, Telmara Menezes Couto,
Larissa Simões Jesus da Cruz, Moniky Araújo da Cruz, Jéssica de Santana, Nadirlene
Pereira Gomes, Jessica Nascimento da Silva, Igor das Virgens Santana, Isabelle de
Araújo Brandão

Resumo: Nas últimas décadas, muitos estudos epidemiológicos confirmaram a
hipertensão arterial como fator de risco para as doenças cardiovasculares. Um fator
de risco é definido como qualquer atributo, característica ou a exposição de um
indivíduo a um elemento que aumente a probabilidade desse indivíduo desenvolver
uma doença ou lesão. No Brasil, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) afeta mais de
30 milhões de brasileiros (36% dos homens adultos e 30% das mulheres) e é o mais
importante fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares
(DCV). Os determinantes sociais da saúde (DSS) são definidos como fatores
socioeconômicos (renda, moradia, transporte, disponibilidade e acesso aos serviços
de saúde, suporte social), culturais, étnico/raciais, psicológicos e comportamentais
que influenciam tanto positivamente como negativamente a saúde dos indivíduos e de
comunidades. Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto dos determinantes
sociais em saúde no que tange a prevenção e controle da obesidade em pessoas
hipertensas. Trata-se de um estudo descritivo de natureza quantitativa desenvolvido
no 3º Centro de Saúde da Liberdade, Salvador-BA. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da UFBA. Foram
respeitados os princípios éticos de acordo com a Resolução 466/2012, do Conselho
Nacional de Saúde, que regulamenta as pesquisas que envolvem seres humanos. Os
dados foram digitados e analisados no programa estatístico SPSS (Statistical
Package of Social Science) versão 20. 0 da plataforma Windows. Foram realizadas
análises descritivas (índices percentuais), utilizando-se tabelas contendo frequências
absolutas (n) e relativas (%). A amostra foi constituída por 128 participantes
hipertensos, usuários do 3º Centro de Saúde- Professor Bezerra Lopes, que
aceitaram participar do estudo. Predominou o sexo feminino (87, 5%), cor preta (49,
2%), renda familiar mensal de até 2 salários mínimos (39%), casados (38, 3%), casa
própria (82, 8%), fundamental incompleto (35, 9%). Quanto a razão cintura quadril,
predominou pessoas do sexo feminino, com mais de 60 anos, com baixa escolaridade
e baixa renda. Em relação ao índice de massa corpórea, predominou-se indivíduos do

Resumo: A violência conjugal constitui-se um grave problema de saúde pública por
conta da morbimortalidade por este agravo e seu impacto sobre a produtividade
econômica do país, gerando impacto significativo no PIB. Este estudo teve como
objetivo identificar os aspectos demográficos e socioeconômicos de mulheres em
situação de violência conjugal. Trata-se de uma pesquisa com abordagem
quantitativa, vinculada a pesquisa-ação “Reeducação de homens e mulheres
envolvidos em processo criminal: estratégia de enfrentamento da violência conjugal”,
financiada pela Fundação de Amparo à pesquisa do Estado da Bahia, cujo projeto
trata-se de uma pesquisa-ação intitulada “Reeducação de homens e mulheres
envolvidos em processo criminal: estratégia de enfrentamento da violência conjugal”,
fora aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal da Bahia. O lócus do estudo foi a 1ª Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra Mulher localizada no município de Salvador, Bahia,
Brasil. Os dados foram coletados de 212 processos sob a jurisprudência do lócus do
estudo, cujo objeto de denúncia foi à violência conjugal, por meio de consulta ao
formulário preenchido previamente pela psicóloga e/ou assistente social da vara
durante a entrevista/acompanhamento psicossocial e processados por meio das
distribuições das frequências, visando a caracterização das mulheres em vivência de
violência conjugal, e analisados no programa STATA, versão 11. 0 (Stata Corp,
College Station, TX, EUA) através de planilhas do programa EXCEL. Como
resultados obteve-se que a idade das mulheres variou de 22 a 79 anos, com
predomínio da faixa etária de 25 a 49 anos equivalente a 84, 9%. No que diz respeito
a cor da pele, a maioria das mulheres se autodeclarou parda (43, 3%); no que tange à
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sexo feminino, com sobrepeso e obesidade, acima de 60 anos, com baixa
escolaridade e renda. Embora sejam escassos os estudos que relacionem condições
socioeconômicas com a hipertensão arterial e o excesso de peso, os resultados do
presente estudo são consistentes e de acordo com a literatura. Sugere-se a
ampliação desse estudo, para outros centros de saúde com vistas a avaliar pessoas
hipertensas que inclua a associação com os determinantes sociais em saúde. Nesse
estudo, apreendeu-se a forte influência dos determinantes no descontrole da doença,
especialmente a obesidade, entre os participantes do estudo. Trata-se de um grupo
com predominância da raça negra, baixa renda e escolaridade, além das vulneráveis
condições de moradia.

Dentre os procedimentos clínicos foram marcadas pela prevalência de internamentos
relacionados ao “Tratamento de Insuficiência Cardíaca” registando prevalência
superior a 63% das internações; custos médios para o “Tratamento de endocardite
infecciosa em protese valvar” com valor médio do período 2275, 46; e médias de
permanência no “Atendimento a paciente sob cuidados prolongados por
enfermidades cardiovasculares” com 112, 62 dias de internamento. Nos
procedimentos intervencionistas se destacou, por 2914 de AIH’s aprovadas, os custos
totais próximos a R$21 mulhoes e médios superiores a R$2500, 00 a “Angioplastia
coronariana c/ implante de dois stents” e por médias de permanência “Angioplastia
coronariana”. Nos procedimentos cirúrgicos, a realização de procedimentos cirúrgicos
por “Dispositivos Eletrônicos Implantáveis” destacou-se com total de R$ 102. 916.
565, 81 aplicados. CONCLUSÃO: Esses dados revelam a carga das doenças
cardiovasculares para o estado, destacando os internamentos decorrentes da
insuficiência cardíaca e agravos valvares.

Palavras-chaves: Hipertensão, Obesidade, Determinantes Sociais da Saúde
O PROCESSO DE TRABALHO DE ENFERMEIRAS DESCRITO NA LITERATURA
INTERNACIONAL

Palavras-chaves: enfermagem, sistemas de informação, cardiologia

Autor(es): Bárbara dos Santos Gomes, Cristina Maria Meira de Melo
PRÁTICAS DE CUIDADOS ADOTADAS POR ENFERMEIRAS VOLTADAS A
MULHERES ENVOLVIDAS COM DROGAS

Resumo: O objetivo deste trabalho é descrever o processo de trabalho da enfermeira
na literatura internacional. Este trabalho justifica-se pela necessidade de conhecer o
processo de trabalho de enfermeiras, uma vez que elas ocupam lugar singular na
organização dos serviços de saúde e são responsáveis pela supervisão das
trabalhadoras técnicas e auxiliares de enfermagem, que constitui parcela significativa
dos trabalhadores em saúde no Brasil. Esta é uma revisão integrativa sobre o
processo de trabalho da enfermeira na literatura internacional. Este trabalho é um
recorte da tese de doutorado “O Processo de trabalho da enfermeira: análise
comparativa entre diferentes países”, que está sendo desenvolvida no Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal
da Bahia. A busca nos bancos de dados resultou em 1785 teses, sendo que 132 eram
documentos repetidos, sendo assim, foram excluídos. Em seguida, foram excluídos
406 documentos após a leitura do título, e 1063 foram excluídos da amostra após a
leitura dos resumos. Ainda, 121 documentos foram excluídos após leitura do texto
completo. A seleção final resultou em 63 documentos que serão utilizados para
análise na revisão integrativa. A partir da leitura dos documentos selecionados, estes
foram separados em quadros para identificação (ano, autoria, instituição, pais, título,
objetivos) e para análise (elementos do processo de trabalho - objeto de trabalho,
instrumentos de trabalho, finalidade do trabalho; atribuições da enfermeira). Dentre as
teses selecionadas, 17 expuseram definição sobre o objeto de trabalho da
enfermeira, sendo 13 publicadas no Brasil, 03 na Inglaterra e 01 no Canada. Quanto
à definição dos instrumentos de trabalho da enfermeira, foram observadas a presença
em 09 teses, das quais 01 publicada no Canadá e 8 publicadas no Brasil. Nesta
revisão, foram encontrados resultados distintos quanto à definição do objeto de
trabalho da enfermeira nesses países, sendo possível identificar o objeto de trabalho
é o corpo do paciente e dos trabalhadores, sendo estes destrinchados em a)
necessidades de cuidado e saúde dos usuários, quando no trabalho assistencial; e o
corpo de trabalhadoras, quando no trabalho gerencial; b) o cuidado ou gerenciamento
do cuidado; c) objeto de trabalho é indefinido. Os instrumentos de trabalho
identificados nesta revisão de literatura se dividiram entre a) aqueles voltados para a
ação gerencial, como o planejamento/plano de cuidado/instrumentos administrativos
(a exemplo da escala); b) instrumentos tangíveis associados aos saberes/
competências e conhecimentos (tecnologias leves), aplicáveis tanto às ações
gerenciais quanto assistenciais; c) a dimensão educativa representada pela educação
continuada/ permanente também é referenciada como um instrumento de trabalho,
presente em 3 das teses analisadas. Ainda, em apenas uma tese, destaca-se a
supervisão e controle como um instrumento de trabalho, o que pode ser considerado
como um instrumento de trabalho relacionado às ações gerenciais. Ressalta-se a
necessidade de compreender o processo de trabalho relacionado não apenas ao
modo de produção capitalista em que esta inserido, mas também percebê-lo
relacionado como parte de um determinado modelo assistencial.

Autor(es): Jeane de Oliveira, Celestina Carvalho da Silva
Resumo: Introdução: A(o) enfermeira(o) precisa consolidar seus conhecimentos e
compreender sua prática prestando cuidados que atendam as pessoas que
necessitam da sua assistência. Nesse sentido do cuidado de enfermagem e o
envolvimento feminino no fenômeno das drogas, remete-se a ideia de que o cuidado
a essas mulheres requer práticas específicas a demandas dessa clientela na
perspectiva da integralidade. No cotidiano laboral da maternidade, a presença de
mulheres envolvidas com a problemática das drogas tem se mostrado frequente
exigindo dos profissionais de saúde, e, sobretudo das enfermeiras, práticas de
cuidados que vão além dos procedimentos técnicos inerentes as questões
específicas do período gravídico puerperal. Objetivo: descrever práticas de cuidado
de enfermeiras voltadas para mulheres envolvidas com drogas, na maternidade.
Materiais e métodos: Pesquisa de abordagem qualitativa, cujos dados foram
produzidos no período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, com a aplicação de
entrevista semiestruturada para 21 enfermeiras atuantes numa maternidade pública
de Salvador - BA. O conteúdo das entrevistas foi submetido á análise de conteúdo.
Resultado: No processo de análise foi identificada a categoria: “cuidados de
enfermagem para mulheres envolvidas com drogas: ações na perspectiva da
integralidade e humanização da assistência”. Essas mulheres são acolhidas na
maternidade pelas enfermeiras, para triagem e preparo para o parto, aborto e
curetagem. As enfermeiras desenvolvem procedimentos técnicos para o cuidado ao
binômio mãe-filho de acordo com a política de saúde vigente e adotada pela unidade
e, também, ações de cunho educativo com encaminhamentos direcionados à
problemática das drogas apresentada pelas mulheres. Considerações finais: No
contexto da maternidade investigada, as práticas de cuidados das enfermeiras estão
pautadas em conhecimentos, procedimentos técnicos e princípios que norteiam as
políticas públicas vigentes e em representações sociais acerca do envolvimento
feminino com a problemática das drogas. Na assistência, prestada pelas enfermeiras,
é priorizado o cuidado voltado para a integralidade e humanização que deve ser
direcionado não somente à demanda de saúde, mas também deve haver priorização
das necessidades psicossociais que são apresentados por essas mulheres.
Palavras-chaves: Práticas de cuidado
PREVALÊNCIA BULLYING E SUA ASSOCIAÇÃO
ÁLCOOL/DROGAS POR ADOLESCENTES
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Autor(es): Amanda Santos, Nadirlene Pereira Gomes, Rosana Santos Mota, Raiane
Moreira dos Santos, Kátia Cordeiro, Elisângela Santos
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Resumo: Introdução: O bullying é caracterizado por atos de violência física ou
psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo que cause
dor e angústia, sendo praticadas dentro de uma relação desigual de poder. Este
agravo tem se mostrado um problema global que repercute na saúde física, psíquica
e social, bem como pode contribuir para o envolvimento deste público com o
consumo de álcool e outras drogas. Diante esse contexto, adotamos como objetivo:
estimar a prevalência do alto risco para a vivência de bullying por adolescentes
escolares e sua associação com o uso de álcool/drogas por adolescentes.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, vinculado ao projeto denominado:
“Universidade e escola pública: buscando estratégias para enfrentar os fatores que
interferem no processo ensino/aprendizagem”, sob financiamento da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). Realizado na Escola Estadual
Dom Avelar Brandão Vilela, localizado no bairro de Fazenda Grande do Retiro, na
cidade de Salvador, Bahia, Brasil, onde participaram 239 adolescentes, na faixa etária
de 10 a 19 anos, no período de outubro de 2014 e janeiro de 2015. O Instrumento de
coleta foi um formulárioestruturado, através da técnica de entrevista. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal da Bahia (CEPEE/UFBA), sob o parecer consubstanciado de nº
384208. Resultados: A pesquisa aponta que quase metade dos entrevistados possui
alto risco para agressão direta, assim como para agressão relacional, e pouco mais
da metade dos entrevistados possuem alto risco para vitimização. Esses, em sua
maioria, eram do sexo masculino; com idade menor que 15 anos; autodeclarados da

CARACTERIZAÇÃO DAS INTERNAÇÕES POR AGRAVOS CARDIOVASCULARES
NO ESTADO DA BAHIA DE 2008 A 2014
Autor(es): Deborah Monize Carmo Maciel, Virginia Ramos dos Santos Souza Reis,
Rafaela Saldanha Fróes da Silva
Resumo: INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCV) constituem importante
causa de morbidade, a terceira causa de hospitalizações no Sistema Único de Saúde
e o maior gasto com internações. Os sistemas de informação em saúde (SIS), dentre
os disponíveis, está o Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS), banco de
dados administrativo, servindo de base para o planejamento e adoção de ações
específicas para organização de serviços e controle de doenças. OBJETIVO:
conhecer o perfil de morbidade das internações por agravos cardiovasculares,
segundo tempo de permanência, valor total gasto e valor médio das internações.
METODOLOGIA: estudo transversal, utilizando base de dados secundários SIH-SUS,
de janeiro de 2008 a dezembro de 2014. A realização dessa pesquisa obedece a
legislação vigente e m a Resolução 466/2012, dispensando a submissão a Comitê de
ética em Pesquisa por se tratar de uma pesquisa com dados secundários
pertencentes a base de acesso público, na qual são salvaguardados os princípios
bioéticos de sigilo, confidencialidade dos dados. RESULTADOS: Os procedimentos
foram agrupados em clínicos, intervencionistas e cirúrgicos para viabilizar a análise.
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raça negra; sem religião; cursavam o 6º ou o 7º ano do ensino fundamental; não
residem com a família nuclear; proferiram não contribuir financeiramente com o
sustento da família; já haviam iniciado as atividades sexuais, resalvando apenas que
o sexo feminino prevaleceu na vitimização. O estudo também evidenciou associação
positiva entre avivência de bullying e o uso de álcool, assim como para a vivência de
bullying e o uso de maconha. Vale salientar que o uso de maconha obteve
associação em sua totalidade máxima, com o alto riso para agressão relacional.
Considerações finais: Os estudantes estão cada vez mais se envolvendo com a
violência escola e isso, associa-se a repercussões negativas, como o uso/abuso de
álcool e maconha. Dessa forma, tem se a necessidade de desenvolver estratégias
para o enfrentamento dessas vulnerabilidades, que articule a escola e o setor da
saúde, com ênfase para as atividades de extensão nestes ambientes.

saúde de média e alta complexidade na Ilha, sendo este um ponto levantado algumas
vezes durante as entrevistas, esta vulnerabilização pode ser um fator que interfere
diretamente na dificuldade de diferenciar e se posicionar diante de situações de
situações de urgência e emergência e, consequentemente, buscar atendimento.
Conclusões: Os significados de situações de urgência e emergência foram voltados
aos fatores biológicos, à falta de serviços na comunidade e uma confusão no
entendimento dos termos, mas na maioria dos casos o tempo era uma das variáveis
envolvidas. Inúmeros são os obstáculos enfrentados por esta população diariamente,
e estudos como este servem para explicitar estes problemas e poderá contribuir para
subsidiar as políticas locais de atendimento e fortalecer o estudo de comunidades
vulneráveis.
Palavras-chaves: Comunidades vulneráveis, Urgência, Emergência
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VIOLÊNCIA CONJUGAL E SAÚDE DO HOMEM: IDENTIFICANDO OS
PROBLEMAS RELACIONADOS AO FENÔMENO

PREVALÊNCIA DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR E SUA ASSOCIAÇÃO COM O
USO DE ÁLCOOL/DROGAS POR ADOLESCENTES

Autor(es): Moniky Araújo da Cruz, Álvaro Pereira, Anderson Reis Sousa, Gilvânia
Patrícia do N. Paixão, Josinete Gonçalves dos Santos Lírio, Fernanda Matheus
Estrela

Autor(es): Jéssica de Santana, Nadirlene Pereira Gomes, Rosana Santos Mota,
Raiane Moreira dos Santos, Elisângela Santos, Kátia Cordeiro, Fernanda Matheus
Estrela

Resumo: A violência conjugal se constitui um problema de ordem pública com
repercussões para a família, para a saúde física, psicológica de homens e mulheres
envolvidos em relacionamentos conflituosos e, também para a sociedade, uma vez
que acarreta altos gastos aos cofres públicos e aumento da morbimortalidade. O
estudo teve por objetivo identificar problemas de saúde do homem relacionados ao
fenômeno da violência conjugal. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de
abordagem qualitativa, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
da Bahia (FAPESB). Os colaboradores da pesquisa são homens, maiores de 18 anos,
que estavam em processo criminal por violência conjugal na 1ª Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador, Bahia, Brasil. Utilizou-se como
técnica, entrevistas individuais, com base em formulários semiestruturados e como
método de organização dos dados, o Discurso do Sujeito Coletivo. O estudo atendeu
aos preceitos éticos estabelecidos na resolução 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde, sendo também aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Os achados revelaram
repercussões para a saúde dos homens em decorrência ao processo de prisão por
violência conjugal identificando por meio do adoecimento mental e adoecimento
físico. No que diz respeito ao psicológico, os homens expressaram fobia, baixa
autoestima, autodesvalorização, depressão, ente outros. O adoecimento não se
restringe ao cognitivo, e se apresenta também por meio de sinais e sintomas clínicos,
como a inapetência, problemas gastrointestinais, hipertensão e cefaleia. O estudo
evidenciou que há um comprometimento da saúde dos homens por conta da prisão,
apontando a fragilidade do sistema carcerário no que tange ao cuidado e
ressocialização desses indivíduos. Sinaliza para a necessidade de criação de
espaços de reeducação de gênero e preparo dos profissionais de saúde para atender
os egressos do sistema prisional, bem como os envolvidos no contexto da violência.

Resumo: A violência intrafamiliar vivenciada por adolescentes é uma violação dos
seus direitos. Independente da forma de expressão, a vivência de violência
intrafamiliar tem impacto sobre a vida dos adolescentes podendo acarretar
repercussões físicas, psicológicas e sociais. Além dessas repercussões, soma-se a
interface entre a violência intrafamiliar e o uso/abuso de álcool e/ou outras drogas,
sendo tal consumo considerado uma fuga da realidade social desfavorável. Diante
esse contexto, acredita-se que é necessário o entendimento acerca da associação
entre a vivência de violência intrafamiliar e o consumo de álcool e outras drogas.
Pesquisa quantitativa, do tipo corte transversal, cujo objetivo foi estimar a prevalência
de vivência de violência intrafamiliar em adolescentes escolares da rede pública de
ensino, Salvador, Bahia e sua associação com as variáveis sociodemográficas,
econômicas, sexuais e o uso de álcool/drogas. O estudo foi realizado com 239
adolescentes. A coleta dos dados se deu por meio da entrevista, entre os meses de
outubro/2014 e janeiro/2015. Respeitando os princípios éticos contidos na Resolução
466/2012, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. A pesquisa apontou elevada
prevalência de violência intrafamiliar entre adolescentes (60, 67%). Os adolescentes
mais expostos a vivência de violência intrafamiliar eram homens (62, 02%), com
idade igual ou maior que 15 anos (67, 71%), autodeclarados da raça não negra (64,
29%). No que tange as expressões da violência, o estudo revelou que 32% dos
adolescentes com histórico de violência psicológica referiu ter feito uso de bebida
alcoólica no último mês. A vivência desse agravo associou-se, com significância
estatística, com as variáveis: maior faixa etária e fazer uso regular de preservativo. A
violência também foi positivamente atrelada ao consumo de álcool e de maconha no
último mês. Considerando os impactos da violência para os adolescentes, bem como
sua relação com o consumo de álcool e outras drogas, urge o aprimoramento de
ações educativas para prevenção e enfretamento desses agravos.

Palavras-chaves: violência baseada em gênero, Saúde do homem, violência
conjugal
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CIÊNCIAS DA SAÚDE - FARMÁCIA
SIGNIFICADO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA A COMUNIDADE
QUILOMBOLA DE ILHA DE MARÉ - BAHIA

INVESTIGAÇÃO DO POLIMORFISMO I/D NO GENE DA ENZIMA CONVERSORA
DE ANGIOTENSINA (ECA) EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA FALCIFORME

Autor(es): Brigida Naiane Silva Santos, Ridalva Felzemburgh
Autor(es): Louise Costa Pinheiro Da Silva, Cynara Barbosa
Resumo: Introdução: O significado de urgência e emergência é algo inerente a cada
indivíduo, onde este avalia de acordo com os sinais apresentados casos urgentes e
emergentes. Já para os profissionais de saúde esta definição é mais consolidada,
onde os casos são avaliados de acordo com o saber científico. Mas, independente
dessa percepção subjetiva ou consolidada, o fator tempo sempre será decisivo para
as tomadas de decisões e desfecho nos casos de urgência e emergência.
Considerando esse fator tempo algo decisivo, as populações isoladas territorialmente,
como é o caso da comunidade quilombola de Ilha de Maré, são vulnerabilizadas, pois,
estas enfrentam as dificuldades de locomoção para estes serviços mais complexos, já
que necessitam do deslocamento através de barco e possuem na Ilha somente um
posto de atenção básica. Objetivo: este estudo teve como objetivo compreender o
significado de urgência e emergência para a comunidade quilombola de Ilha de Maré.
Metodologia: O trabalho foi do tipo qualitativo, e teve como participantes os
moradores comunidade de Ilha de Maré- Ba. A coleta de dados foi feita através de
entrevistas gravadas e analisadas de acordo com a técnica de análise de conteúdo
de Bardin. Resultado e Discussão: A partir das análises das entrevistas os resultados
foram divididos em três categorias, sendo estas, respectivamente: Significado de
urgência, Significado de Emergência e Diferença entre Urgência e Emergência. No
estudo foi identificado que para alguns dos entrevistados o significado de urgência
está relacionado à necessidade de um atendimento realizado por profissionais de
saúde, tendo como eixo a classe médica. Os entrevistados em sua maioria
relacionavam as situações de urgência/emergência com o fator tempo. Foi possível
perceber também a relação do significado que os entrevistados tinham das situações
de emergência com as diversas mudanças no estado de saúde do indivíduo, e nem
sempre referindo uma relação clara com o risco iminente de morte. A comunidade de
Ilha de Maré possui uma realidade de vulnerabilização, onde não possui serviços de

Resumo: A doença falciforme engloba as doenças caracterizadas pela presença de
uma forma anormal da hemoglobina, como a hemoglobina S, que resulta em
eritrócitos com menor tempo de vida. No Brasil, a incidência da doença falciforme é
de 1 em 1300 nascimentos. As alterações renais são comuns em portadores da
doença falciforme e iniciam-se ainda na infância, progredindo com a idade. Fato que
torna a nefropatia uma das complicações mais comum e fortemente relacionada a
mortalidade em adultos. Os pacientes homozigotos SS apresentam significativa perda
da função renal mesmo antes que possam ser detectados por exames tradicionais,
como o clearance de creatinina, que se eleva tardiamente no curso da lesão. A
Enzima Conversora de Angiotensina (ECA), atua convertendo Angiotensina I a
Angiotensina II, potente vasoconstrictor que age nas células justa-glomerulares
renais, atuando na regulação da pressão sanguínea e no balanço hídrico. Os efeitos
da Angiotensina II podem ter relação com a instalação e progressão de dano renal
crônico. Com bases variação genética da susceptibilidade para a doença, o
polimorfismo Inserção/Deleção da ECA é o mais estudado e ajuda a identificar quem
possui maior risco para o desenvolvimento de lesão renal. A validação para novos bio
marcadores ajudará no diagnóstico precoce possibilitando medidas terapêuticas que
resultarão na melhora do paciente com doença falciforme e aumento da sobrevida.
Utilizando um desenho de estudo do tipo corte transversal com total de 240 indivíduos
de até 17 anos com doença falciforme, sendo desses 140 pacientes atendidos na
Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (HEMOBA) e como grupo
controle, 100 pacientes no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de
Farmácia da UFBA, através de análises hematológicas, bioquímicas e moleculares e
posterior análise estatística, esse projeto visa validar marcadores efetivos de
prognóstico à lesão renal que possam ser utilizados no acompanhamento de
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pacientes com doença falciforme.

correlacionar a atividade biológica descrita por Parveen e colaboradores (2011) para
os derivados N-acil-2-amino-4-clorofenil sulfetos com os dados de energia interna
(&#916;Gbind). Além disso pode-se reproduzir o modo de ligação destes derivados no
sítio da TcTR gerando novas informações sobre seu mecanismo de inibição
enzimática.

Palavras-chaves: Doença falciforme, Biomarcadores, Lesão renal
ÁCIDOS FENÓLICOS DE DICTYOLOMA VANDELLIANUM COM ATIVIDADE NA
INIBIÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE HEMOGLOBINA NA ANEMIA FALCIFORME

Palavras-chaves: Docking, Tripanotiona Redutase, Acoplamento molecular

Autor(es): Mayra Bitencourt Silveira, Lucas Silva Abreu, Eudes da Silva Velozo,
Elisangela Adorno

AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE FERRO SÉRICO E DE
HEMOGLOBINA COM OS BIOMARCADORES DE EXPOSIÇÃO AO MN E PB EM
ESCOLARES DE SIMÕES FILHO

Resumo: A família da Rutaceae é amplamente distribuída nas regiões tropicais,
subtropicais e temperadas do hemisfério. Apresenta aproximadamente 1600 espécies
e 155 gêneros. No Brasil, a família possui cerca de 30 gêneros e 182 espécies.
Pertencente à família Rutaceae, o gênero Dictyoloma possui apenas duas espécies
descritas, D. vandellianum A. Juss (sinonímia D. incanescens DC) com ocorrência no
Brasil e D. peruvianum que ocorre no Peru e Bolívia. Trata-se de uma árvore utilizada
na medicina popular para tratamento da leishmaniose. Além da diversidade
taxonômica, a família Rutaceae possui uma grande variedade de metabólitos
secundários. Resumidamente, a família Rutaceae pode ser caracterizada pela
presença de alcaloides, cumarinas, flavonóides, lignanas e limonóides. No gênero D.
vandellianum pode-se observar a presença de alcaloides quinolônicos, cromonas, e
os limonóides, que mostram uma ampla atividade biológica. A espécime de D.
vandellianum foi coletada no semiárido baiano, na região da Chapada Diamantina. A
literatura descreve diversas classes de metabólitos nesta espécie, entre eles, fenóis
derivados de ácido gálico. Dentre as atividades farmacológicas conhecidas para estas
substâncias se destaca a atividade antifalcizante. A anemia falciforme (AF) é uma
doença de caráter genético, caracterizada pela produção anormal de hemoglobinas. A
hemoglobina S (HbSS), em baixas concentrações de oxigênio se polimeriza,
deformando as hemácias, que assumem a forma semelhante a foices, causando
deficiência no transporte de oxigénio e gás carbónico e outras complicações nos
indivíduos acometidos pela AF, diminuindo a qualidade de vida do portador. Os
produtos naturais podem ser uma alternativa para o manejo desta enfermidade.
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a atividade da inibição da polimerização das
hemoglobinas na AF por ácidos fenólicos presentes no extrato D. vandellianum. Para
a análise do extrato da inflorescência da D. vandellianum foram utilizadas técnicas
cromatográficas, como Cromatografia em camada delgada (CCD), Cromatografia em
coluna (CC) e espectroscopia na região do ultravioleta (UV). Por meio de triagem
fitoquímica, utilizando testes qualitativos, foi evidenciada a presença de substâncias
fenólicas. A seguir, foi avaliada a atividade antifalcizante, por meio do teste de
solubilidade da hemoglobina S frente ao extrato controle positivo e controle negativo.
Os resultados obtidos demostram o potencial para inibição da polimerização da
hemoglobina pelos ácidos fenólicos presentes no extrato metanólico da inflorescência
de D. vandellianum.

Autor(es): Nathália Ribeiro dos Santos, Juliana Lima Gomes Rodrigues, Matheus de
Jesus Bandeira, Sérgio Prado, Ana Laura Santos Anjos, Homegnon Antonin Ferreol
Bah, Laiz Campos Pereira, Ng Lai Koin, José Antonio Menezes-Filho
Resumo: A exposição excessiva ao Manganês (Mn) e ao chumbo (Pb) prejudica a
saúde humana, afetando principalmente o sistema nervoso central e hematopoiético.
Neste contexto, há competição do Mn e Pb com o ferro podendo provocar anemia por
deficiência deste mineral, aumentando a absorção dos metais. Simões Filho,
município da Bahia, vem sofrendo constante poluição industrial devido a uma
eletrossiderúrgica ali localizada e a população apresenta queixas relativas à
deposição de poeira nas casas e agravos respiratórios. O objetivo deste estudo foi
avaliar a associação entre os níveis do ferro sérico (FeS) e da hemoglobina (Hb) com
os biomarcadores de exposição ao Mn e Pb (sangue, cabelo e unha) em escolares
deste município. Foi feita coleta de poeira depositada para avaliar a contaminação
ambiental. Amostras de sangue, unha dos pés e cabelo foram coletadas das crianças
com idade entre 7 e 12 anos. As amostras de poeira e biológicas foram processadas
e analisadas pelo Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Farmácia, UFBA, por
espectrometria de absorção atômica com forno de grafite. Em uma das escolas
avaliadas observamos níveis elevados de contaminação por Mn na poeira, sendo
selecionada para início das coletas. Nesta primeira etapa 49 crianças participaram do
estudo, sendo 16 meninas e 33 meninos. As medianas e desvio padrão encontrados
foram MnC 0, 95 (1, 46) µg/g, MnU 1, 54 (1, 62) µg/g, PbS 0, 50 (1, 55) µg/dL, Hb 13,
2 (0, 86) g/dL e FeS 71, 0 (32, 6) µg/dL. Apenas uma criança apresentou PbS maior
que 5, 0 µg/dL e duas foram consideradas anêmicas. Aproximadamente 9% das
crianças apresentaram FeS elevado, enquanto 11% FeS reduzido. Neste trabalho não
foi observada associação significante entre os biomarcadores de Mn e Pb (MnC, MnU
e PbS) com os níveis de FeS e Hb. A mesma avaliação será realizada em outras três
escolas que apresentam diferentes níveis de exposição ao Mn.
Palavras-chaves: Manganês, Chumbo, Crianças
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFALCIZANTEDE POLIFENÓIS PRESENTES EM
DICTYOLOMA VANDELLIANUM

APLICAÇÃO DE ACOPLAMENTO MOLECULAR NA OBTENÇÃO DOS
COMPLEXOS ENVOLVENDO A TRIPANOTIONA REDUTASE (TR) E SEUS
INIBIDORES

Autor(es): Kelly Silva Fernandes, Lucas Silva Abreu, Eudes da Silva Velozo,
Elisangela Adorno, Nathalie Souza Veloso
Resumo: A anemia falciforme (AF) é um distúrbio genético que acomete
principalmente a população afrodescendente. Atualmente, o único fármaco disponível
para o manejo desta doença é a hidroxiuréia. Apesar dos benefícios, apresenta
severos efeitos deletérios. A literatura indica que produtos naturais podem ser uma
fonte de alternativas terapêuticas para a AF. Estudos com plantas, de ocorrência no
continente Africano, descrevem o uso por populações tradicionais para o manejo da
AF. Os metabólitos presentes nestes vegetais são ácidos fenólicos e limonóides.
Estas substâncias estão presentes em diversas plantas de Rutaceae, como
Dictyoloma vandellianum. O objetivo deste trabalho é avaliar a atividade antifalcizante
do extrato metanólico das folhas de Dictyoloma vandellianum por meio dos testes de
inibição da falcização e de solubilidade. Os testes de inibição da falcização e de
solubilidade seguiram os parâmetros da metodologia de Mpiana (2010) com algumas
modificações. Os pacientes portadores da anemia falciforme foram selecionados no
ambulatório da Fundação de Hematologia e Hematoterapia da Bahia (Hemoba) e
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Foram excluídos do estudo
aqueles que estavam em uso de hidroxiureia, os que estavam em quadro de crise
aguda falciforme e os que receberam transfusão nos últimos três meses. As coletas
só ocorreram após a aprovação deste projeto pelo Comitê de Ética da Escola de
Enfermagem da UFBA sob número 741. 165. Como controle positivo foi utilizado o
ácido 4-hidroxibenzóico. Os resultados demonstram uma potencial inibição da
falcização das hemácias frente ao extrato metanólico de D. vandellianum. Esta
atividade antifalcizante pode estar relacionada a presença de taninos gálicos e fenóis
no extrato metanólico das folhas de D. vandellianum. Estas substâncias fazem parte
da mesma classe de metabólitos secundários estudadas anteriormente que possuem
a capacidade de inibir a falcização das hemácias. Este trabalho demonstra o
potencial de D. vandellianum como fonte de novas substâncias para o manejo da
anemia falciforme.

Autor(es): Clarissa Peralva, Samuel Pita
Resumo: O Trypanosoma cruzi é o protozoário causador da doença de Chagas, que
é endêmica na América Latina e cujos agentes quimioterápicos atualmente
disponíveis são inadequados ao seu tratamento, principalmente na fase crônica. A
enzima deste parasito a Tripanotiona Redutase (TcTR) é considerada um alvo
molecular validado para o desenvolvimento de fármacos e estudos de Biologia
Molecular e Genética mostraram que os parasitos que possuem uma deficiência nas
proteínas da via de síntese da tripanotiona não se desenvolvem adequadamente num
meio contendo espécies oxidantes. Assim sendo, uma série de derivados
N-acil-2-amino-4-clorofenil sulfetos foram sintetizados e testados por Parveen e
colaboradores (2011) frente a sua atividade inibitória contra a TcTR. Contudo, seu
mecanismo de inibição permanece descohecido. Visando o entendimento do modo de
interação entre estes inibidores e a TcTR empregou-se o acoplamento molecular
(também conhecida como Docking), utilizando-se o programa Dockthor (site), o qual
classificou os compostos de acordo com sua melhor energia interna (&#916;gbind) no
sítio ativo da TcTR. Deste modo, o objetivo deste projeto foi utilizar a técnica de
acoplamento molecular para estudar a interação e o modo de ligação entre a
Tripanotiona Redutase de Trypanosoma cruzi (TcTR) frente aos inibidores testados
por Parveen e colaboradores. Nestes estudos partiu-se da estrutura do complexo
natural (disponível no Protein Data Bank sob o código 1BZL) e, após os cálculos de
acoplamento, foram analisados os complexos TcTR-ligantes em consonância com
seus resultados de energia interna, valores de desvio (RMS) e modos de interação
similares ao artigo base para a pesquisa. Ademais empregou-se ainda programas de
visualização e de desenhos das estruturas químicas. Os ligantes foram submetidos a
2 protocolos diferentes de preparação, de acordo com o número de ligações flexíveis:
All e Rig. Os valores de energia interna para os dois protocolos deram resultados
distintos devido as diferentes torções permitidas nas ligações das moléculas do
ligante. Uma vez que o resultado de energia de interna (&#916;Gbind) tem uma
correlação com o número de torções das moléculas, pudemos concluir, de acordo
com os nossos resultados, que as moléculas com maior atividade biológica (pKi)
foram aquelas que possuíram uma menor energia interna. Diante desses dados
podemos afirmar que os acoplamentos realizados neste estudo conseguem
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DAS FRAÇÕES DE ESCADA DE
MACACO SOBRE ISOLADO CLÍNICO DE S. AUREUS RESISTENTE A
ANTIBIÓTICOS
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analisado, entre as pacientes sem TEV, 61, 8% (311/503) apresentaram genótipo
normal (selvagem) e 38, 2% (192/503) apresentaram genótipo variante em
heterozigose (C/T) ou homozigose (T/T) para MTHFR C677T (N=503), e nas
mulheres que tiveram tromboembolismo, 33, 3% (4/12) foram genótipo normal
(selvagem) e 66, 7%% (8/12) genótipo variante em heterozigose (C/T) ou homozigose
(T/T) para MTHFR C677T. A análise do perfil lipídico das mulheres estudadas
segundo o polimorfismo da MTHFR C677T possibilitou observar uma diferença
significativa entre o colesterol total e LDL entre mulheres CC e CT+TT, ambos
aumentados naquelas portadoras do genótipo variante. Quando foi realizada a
análise considerando as mulheres sem TEV (n=515), a mesma associação foi
verificada. Desta forma, no presente estudo, o polimorfismo estudado parece ter
associação com o aumento de colesterol total e LDL nas mulheres participantes.
Contudo, a associação não pode ser verificada nas mulheres com trombose, uma vez
que a amostra foi limitada.

Autor(es): Thaynara Cardoso Silva Mattos, Dhaisa Cristhina Alves Silva, Gladistone
Correia Messias, Patricia Prado Santos, Manoela Trindade, Nayonara Santana Aguiar,
Ana Marta Novais Rocha, Erika Santos Porto, Beatriz Manuela Silva Santos, Ana
Marques Botelho
Resumo: A Organização Mundial da Saúde (OMS), denomina como plantas
medicinais todas as espécies silvestres ou cultivadas, quando utilizadas como recurso
para prevenir, aliviar, curar, modificar um processo fisiológico normal ou patológico ou
quando estas são fontes de fármacos ou de seus precursores. A população brasileira
utiliza as plantas medicinais como antimicrobianos, uma forma alternativa para
tratamento de diversas infecções. As doenças infecciosas são a segunda causa de
morte no mundo e terceira causa de morte em países em desenvolvimento (FAUCI,
2001). O uso indiscriminado dos antimicrobianos na comunidade e também no
ambiente hospitalar é um fator de risco importante para aparecimento e disseminação
da resistência microbiana (ANVISA, 2005). As plantas podem contribuir na descoberta
de novos antibióticos na medida em que é possível que metabólitos secundários com
atividade antimicrobiana sejam biossintetizados para prevenir e/ou combater o ataque
de microrganismos patogênicos às plantas. Gibbons (2004) cita vários exemplos de
metabólitos isolados de plantas frente à Staphylococcus sp. Atualmente, a pressão de
seleção de microrganismos resistentes pelos antimicrobianos é consequente não só
do uso indiscriminado dos antimicrobianos na comunidade e no ambiente hospitalar.
O Staphylococcus aureus é patógeno capaz provocar doenças, que vão desde uma
simples infecção até infecções graves. Essa bactéria foi uma das primeiras a serem
controladas com a descoberta dos antibióticos, mas, devido a sua enorme
capacidade de adaptação e resistência, tornou-se uma das espécies de maior
importância no quadro das infecções hospitalares e comunitárias. Devido ao rápido
aumento mundial da resistência microbiana aos antibióticos disponíveis no mercado,
é necessária a pesquisa por novos antimicrobianos contra essas cepas resistentes. O
objetivo desta pesquisa foi analisar as atividades antimicrobianas do extrato etanólico
e frações de casca e folha e perfil fitoquímico de Phanera flexuosa (escada de
macaco) coletados na Floresta Nacional Contendas do Sincorá (BA) frente às cepas
de Staphylococcus aureus ATCC 43300 e quatro cepas de isolados clínicos (16A, 29,
92 e 112). Foram realizados três experimentos em triplicata. As frações da folha de
Phanera flexuosa apresentaram atividade microbiana frente aos isolados clínicos com
CIM entre 125 e 1000 µg/mL.
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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR POR ELETROFORESE EM CAMPO PULSADO
(PFGE) DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE IDENTIFICADOS EM CASOS DE
COLONIZAÇÃO EM GESTANTES E EM DOENÇA INVASIVA
Autor(es): Andrea Karine Lima Goes
Resumo: Streptococcus agalactiae é o principal agente bacteriano causador de
infecções neonatais. A principal forma de transmissão dessa bactéria da mãe ao
recém-nascido é através do canal de parto. Na progenitora a colonização pelo
Streptococcus agalactiae é geralmente assintomática. A transmissão desse agente
para os neonatos representa uma das principais causa de sepse e meningite.
Diretrizes têm sido aplicadas para detectar e tratar gestantes colonizadas por
Streptococcus agalactiae através da profilaxia antimicrobiana intraparto. O
polissacarídeo capsular é um dos fatores de virulência fundamental do Streptococcus
agalactiae e são alvos importantes para o desenvolvimento de vacinas. Um total de
10 sorotipos do Streptococcus agalactie já foram identificado, são os sorotipos Ia, Ib,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, e IX. Os fatores de virulência podem ser distribuídos de uma
forma desigual dentro de um sorotipo especifico independente do seu polissacarídeo
capsular. Torna-se necessário, o investimento em pesquisas, para obtenção do
conhecimento do perfil genotípico do Streptococcus agalactiae identificado nas
gestantes e em casos de doença invasiva. A epidemiologia molecular tem sido
utilizada no intuito de distinguir as linhagens genéticas e possibilitar a identificação da
associação entre específicos genótipos do Streptococcus agalactiae e casos
confirmados de doença invasiva. Esse estudo objetiva caracterizar genotipicamente
Streptococcus agalactiae em mulheres com idade gestacional de 35ª a 37ª semana,
da Maternidade Climério de Oliveira e do Hospital Santo Amaro e pacientes
identificados com doença invasiva por Streptococcus agalactiae do Hospital Couto
Maia. Após a identificação e armazenamento das amostras de Streptococcus
agalactiae, foi feito a dedução de tipo capsular e eletroforese em gel de campo
pulsado (PFGE). A enzima de restrição utilizada foi a SmaI. Um total de 128 amostras
de Streptococcus agalactiae foram identificadas e armazenadas. O PFGE foi
padronizado, e ate o presente momento foi realizado o PFGE em 45 amostras de
Streptococcus agalactiae. O poder discriminatório do PFGE tem se mostrado
satisfatório quando comparado com a dedução capsular. Após a finalização dos
experimentos poderemos verificar a possível associação do perfil genotípico dos
isolados oriundos de casos de colonização com os casos de doença invasiva. O que
poderá reforçar o incentivo da pesquisa desse agente nas gestantes, uma vez que
cerca de 50 a 75% dos recém-nascidos expostos ao Streptococcus agalactiae se
tornam colonizados, e cerca de 1 a 2 % dos recém-nascidos de mães portadoras,
desenvolvem a doença invasiva de inicio precoce. Além de reforçar a necessidade de
medidas estratégicas efetivas no controle deste agente pelos órgãos de saúde
pública, o que contribuirá na redução da morbimortalidade materna e neonatal.

Palavras-chaves: Escada de macaco, antimicrobiano, farmacologia
AVALIAÇÃO DE MUTAÇÕES NO GENE DA METILENO TETRAHIDROFOLATO
REDUTASE C677T E PERFIL LIPÍDICO EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL EM
USO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS
Autor(es): Mirella Pinho e Souza Coelho, Marilda de Souza Gonalves, Junia Raquel
Dutra Ferreira
Resumo: O tromboembolismo venoso (TEV) é uma patologia relativamente comum
que pode resultar em morbidade significativa e que tem sido tema de muitos estudos.
Eventos tromboembólicos incluem trombose venosa profunda (TVP) em membros
inferiores e embolia pulmonar e sua etiopatogenia está relacionada à interação de
fatores genéticos e adquiridos. Entre os fatores genéticos que podem ser
considerados como uma predisposição ao TEV estão as mutações nos genes do
Fator V Leiden, da Protrombina (Fator II) e da Metileno tetrahidrofolato redutase
(MTHFR). Dentre os fatores adquiridos, são citados, dentre outros: história pregressa
de TEV ou história familiar, aumento de idade, obesidade (Índice de massa corporal IMC &#61619;&#61472;30 kg/m2) e contraceptivos orais. A associação do uso de
contraceptivos orais combinados (COC) com o aumento do risco de TEV ocorre,
principalmente, ao longo do primeiro ano de uso e em mulheres com fatores de risco
genético ou hábitos de vida predisponentes. Desta forma, este estudo teve como
objetivo avaliar os fatores hereditários de predisposição ao TEV, como mutações no
gene da MTHFR C677T (rs 1801133), e relacioná-los ao perfil lipídico em mulheres
em idade fértil em uso de COC em Salvador-BA. Foram estudadas 503 mulheres
usuárias de COC e que não apresentaram quadro de TEV e 12 mulheres em uso de
COC que desenvolveram eventos tromboembólicos. As participantes tinham de 15 a
45 anos e foram ao Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia
(LACTFAR-UFBA/SUS) para realizar exames de rotina. Ao aceitarem participar do
projeto, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e responderam a um
questionário sócio-demográfico, tiveram seu sangue coletado, bem como medidas de
peso e altura para cálculo do IMC. Foram realizadas análises bioquímicas nos
laboratórios da Faculdade de Farmácia/UFBA. A análise do polimorfismo da MTHFR
C677T foi executada por PCR-RFLP usando Hinf I. A mediana de idade das 503
mulheres foi de 30 anos (24-36), já das 12 pacientes, a mediana de idade foi 34 anos
(24-45). Em relação à cor da pele, no geral, 44, 77% (231/515) das mulheres se
declaram negras e 45, 9% (236/515) pardas. Das 515 mulheres, 49, 4% (255/515)
eram solteiras, 46, 5% (240/515) das mulheres cursaram o ensino médio; 33, 0%
(170/515) concluíram ou estão cursando o ensino superior e 83, 7% (431/515)
relataram receber até 3 salários mínimos. Dentre os COC utilizados pelas 503
mulheres, 46, 5% (234/503) correspondiam àqueles com combinação de
etinilestradiol e progestágeno de 2ª geração (levonorgestrel), 32, 6% (164/503)
utilizavam COC com etinilestradiol e progestágeno de 3ª geração (desogestrel e
gestodeno) e 20, 7% (104/503) faziam uso daqueles de 4ª geração (drospirenona ou
ciproterona). Já entre as mulheres que apresentaram eventos tromboembólicos, 16,
7% (2/12) faziam uso de COC de 2ª geração enquanto 35, 3% (4/12) utilizavam
aqueles de 3ª geração e 50% (6/12) os de 4ª geração. Em relação ao polimorfismo

Palavras-chaves: Streptococcus agalactiae, infecções neonatais
DESENVOLVIMENTO DE EMULSÕES CATIÔNICAS MÚLTIPLAS CONTENDO
EXTRATO GLICÓLICO DE PILOCARPUS MICROPHYLLUS
Autor(es): Isabela Costa, Neila de Paula Pereira
Resumo: A alopecia, perda excessiva de cabelos, está cada vez mais comum tanto
em homens quanto em mulheres. Cabelos saudáveis e brilhosos estão atrelados ao
bem-estar de homens e mulheres. O Jaborandi é um ativo muito utilizado pela
indústria para o tratamento da alopecia seborreica, tanto na terapia alopática e,
devido à ação tônica e estimulante da pilocarpina, quanto na homeopatia, visto que
pode minimizar o suor do couro cabeludo que ocorre na alopecia seborreica. Devido
ao alto custo dos medicamentos alopáticos e a ocorrência de inúmeros efeitos
colaterais por eles provocados, bem como a eficácia comprovada das plantas
medicinais, pensou-se numa formulação de um cosmético homeopático visando o
tratamento da alopecia. Criada por Hahnemann, a homeopatia fundamenta-se no uso
de substâncias naturais que produzam a sintomatologia de uma doença em
indivíduos saudáveis a fim de curar os mesmos sintomas em indivíduos doentes
(HAHNEMANN, 1921). Segundo Cairo (1991), o jaborandi tem como seu principal uso
homeopático suor excessivo, o que nos leva a concluir que sua utilização pode ser
feita em casos de alopécia seborréica. Emulsões são sistemas termodinamicamente
instáveis, por isso precisam de uma energia para ser formados. Essa energia advém
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da sua agitação no momento das dispersões entre as fases. São constituídos de por
duas fases: quando simples uma fase aquosa e outra oleosa (O/A ou A/O), ou quando
múltiplas pode ter duas fases oleosas e uma aquosa (O/A/O) ou duas fases aquosas
e uma oleosa (A/O/A) (GARTI, 1996). Tendendo em vista ampliar a gama de
tratamentos para a alopecia, desenvolveu-se uma emulsão simples O/A (óleo em
água) e emulsões múltiplas A/0/A (duas fases aquosas e uma oleosa) com
dinamizados homeopáticos utilizando, também, produtos de origem vegetal óleo
vegetal de Pequi (Caryocar brasiliense) ou Castanha da Chapada (Pachira retusa) ou
Baru (Dipteryx alata) e, portanto sustentável. Utilizou-se como insumo ativo tintura
mãe de jaborandi com graduação alcoólica determinada para obtenção de derivados
homeopáticos dinamizados, foram dispostos na bancada tantos frascos quantos
foram necessários para atingir as dinamizações C3, C6 e C10. As formulações
obtidas foram divididas em dois lotes: sem dinamizados de jaborandi, ditas controle e
com dinamizados de jaborandi (2%), ditas experimentais. As emulsões foram
submetidas aos testes de estabilidade recomendados pela ANVISA (centrifugação,
gelo-degelo e vibração). Após preparo e testes de envelhecimento acelerado as
amostras foram submetidas a teste de espalhamento in vitro utilizando o Dispositivo
de Knorst. Após os testes de envelhecimento todas as formulações permaneceram
ideais, sendo todas homogêneas, sem sedimentação, floculação ou presença de
grumos. Comparando-se as amostras, foi possível perceber que apesar de não
manter uma uniformidade, à medida que aumenta a dinamização há o aumento da
espalhabilidade da emulsão. Bem como, ao passo que ocorre o envelhecimento
natural da formulação sua espalhabilidade se mantém ou aumenta. Sugerindo que ao
longo do tempo não há um agregamento das gotículas incorporadas na fase interna
da emulsão, como ocorre em outras formulações em que sua espalhabilidade ao
longo do tempo sofre diminuição de seu espalhamento. Quanto às emulsões sem
ativo, elas se mostraram com melhor espalhabilidade comparadas às emulsões com
a tintura do jaborandi dinamizada, sendo assim, também apresentam menor
estabilidade em relação às emulsões com o dinamizado. Quanto aos diferentes tipos
de formulação, pode-se notar que aquelas constituídas pela base siliconada
apresentam um maior grau de espalhabilidade se comparada aquelas constituídas de
álcoois graxos. Bem como, as emulsões de álcoois graxos A/O tem sua
espalhabilidade ou maior durante o decorrer do tempo, sugerindo que ao longo do
tempo não há um agregamento das gotículas incorporadas na fase interna da
emulsão, padrão que não se repete nas emulsões A/O/A, onde há uma retração da
espalhabilidade ao decorrer do tempo, sugerindo um agregamento das gotículas que
estão na fase interna da emulsão. No que se diz respeito à incorporação dos
dinamizados, nota-se que não há uma alteração significativa das formulações com e
sem dinamizado, o espalhamento mantém-se quase que constante. Deste modo,
pode-se concluir que as emulsões desenvolvidas mostraram-se com estabilidade
satisfatória, com características em potencial para uso capilar. Ademais, inova-se por
meio do processo de obtenção á frio e matérias primas como óleos vegetais com
ocorrência no semiárido (matéria prima sustentável) junto ao silicone que é um
formador de filme compatível e de baixa irritação para com o couro cabeludo.

ser desenvolvida e validada, garantindo a confiabilidade dos resultados e a
reprodutibilidade. Apesar dessa importância, a Farmacopeia Brasileira (2010), não
traz uma monografia destinada ao ISDN. Estabelecidas todas as condições, o método
foi validado diante os seguintes parâmetros: seletividade, linearidade, limite de
detecção, limite de quantificação, exatidão, precisão e robustez.
Palavras-chaves: Dinitrato de isossorbida, Validação, Espectrofotometria
AVALIAÇÃO DA CARGA DE MANGANÊS E CHUMBO NA POEIRA SEDIMENTADA
EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO COMO INDICADOR DE
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
Autor(es): Ng Lai Koin, José Antonio Menezes-Filho, Juliana Lima Gomes Rodrigues,
Sérgio Prado, Ana Laura Santos Anjos, Matheus de Jesus Bandeira, Nathália Ribeiro
dos Santos
Resumo: Os metais são constituintes naturais da crosta terrestre, sua distribuição no
meio é influenciada por fatores ambientais e possuem várias vias de exposição como
ar, solo, água e alimentos que podem contribuir para a exposição humana aos metais.
O manganês (Mn) é um mineral essencial que em excesso pode causar danos no
sistema nervoso podendo ter efeitos sobre o comportamento e aprendizado. O Mn é
liberado para o ar como partículas podendo migrar para água ou solo. O chumbo
(Pb), por outro lado, é um metal tóxico classificado como xenobiótico e amplamente
distribuído no meio ambiente. Os meios de exposição da população são por via
respiratória e digestiva. Este estudo tem como objetivo analisar as taxas de
deposição de manganês e chumbo na poeira em escolas do município de Simões
Filho, Bahia em duas estações: inverno e verão. Neste município está situada uma
eletrossiderúrgica de ligas ferro-manganês a apenas 2 km do centro e cuja atividade
industrial emite poluentes para a atmosfera como óxidos de Mn que podem se
depositar como poeira, acarretando na diminuição da qualidade do ar no torno da
área que abrange todo o município, contaminando o ambiente e a população,
sobretudo as crianças, pois seu organismo, cérebro e metabolismo estão em
desenvolvimento, além de possuírem o hábito de levarem as mãos à boca. Ao
adaptar o método de coleta passiva com placas de Petri descartáveis de polietileno,
foi possível obter medidas da taxa de deposição de manganês (Mn) e chumbo (Pb)
em diferentes ambientes de 16 escolas municipais, analisadas por espectrometria de
Absorção Atômica equipado com forno de grafite. As taxas de deposição variaram de
37, 4 a 59. 199, 2 &#956;g Mn/m2/30 dias e de 2, 9 a 5. 229, 3 &#956;g Pb/m2/30
dias no inverno e no verão variaram de 123, 6 a 132. 782, 2 &#956;g Mn/m2/30 dias e
de 7, 3 a 840, 4 &#956;g Pb/m2/30 dias. Além disso, foi comparada as taxas de
deposição de cada escola com a distância da eletrossideúrgica, observando que
essas taxas aumentam conforme diminui a distância em relação a fonte emissora.
Destarte, é possível concluir que crianças em escolas mais próximas estão em maior
risco de exposição elevada ao Mn. Há um aumento significativo no período seco e os
níveis de chumbo não está associado com a atividade industrial, sendo os seus
valores compatíveis com valores basais, já que este contaminante é ubíquo.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO POR
ESPECTROFOTOMETRIA NA REGIÃO DO UV PARA CONTROLE DE QUALIDADE
DE DINITRATO DE ISOSSORBIDA

AVALIAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE
CONDIMENTOS E MATÉRIAS PRIMAS PARA “CHÁS” AMPLAMENTE
CONSUMIDOS EM SALVADOR/BA

Autor(es): Giovanna Botelho Donato Augusto, Edith Cristina Laignier Cazedey
Resumo: O último censo em 2010 verificou um aumento na população idosa
brasileira, o que revela o possível crescimento de portadores ou pessoas com
potencial risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como a insuficiência
cardíaca (BOCCHI et al, 2012). O dinitrato de isossorbida (ISDN) compõe a classe
dos nitratos vasodilatadores, medicamentos que, dentre o grupo dos vasoativos, são
os mais utilizados na prática clínica e cujo uso é indicado há bastante tempo para o
tratamento da insuficiência cardíaca (BRUTON et al., 2010). O ISDN atua relaxando a
musculatura lisa vascular e fornece o óxido nítrico que provoca a vasodilatação,
principal efeito farmacológico do ativo (BRUTON et al., 2010). O ISDN sublingual 5
mg é indicado, no Brasil, para o tratamento de angina pectoris e para profilaxia em
situações que podem desencadear uma crise de angina, como estresse físico ou
emocional (EMS, 2014). Tais informações demonstram a importância deste principio
ativo como ferramenta terapêutica para o aumento da sobrevida dos pacientes que
estão sob o risco de desenvolver ou que convivem com a insuficiência cardíaca e
outros problemas cardiovasculares que requeiram seu uso. Entretanto, tão
fundamental quanto garantir a eficácia farmacológica pelo ativo adequado é a
certificação de qualidade do medicamento produzido e dispensado à população.
Historicamente, o controle de qualidade de medicamentos é uma medida de vigilância
sanitária, que é tão remota quanto o uso terapêutico dos medicamentos (CORREA,
2003). A preocupação com a qualidade e eficácia dos medicamentos é que estimula,
cada vez mais, o desenvolvimento de milhares de investigação em todo mundo,
sobretudo pelos laboratórios de controle de qualidade. O controle de qualidade de
medicamentos está contemplado no gerenciamento da qualidade e interrelacionado
com a garantia da qualidade e as boas práticas de fabricação. Sua principal função é
garantir que os ensaios sejam executados e que os materiais e os produtos
terminados não sejam aprovados até que a sua qualidade tenha sido julgada
satisfatória (BRASIL, 2010). A escolha de uma metodologia analítica adequada é de
fundamental importância para o procedimento do controle de qualidade de uma
substância ativa ou forma farmacêutica (VALENTINI; SOMMER; MATIOLI, 2007). Não
existindo metodologia para determinada substância ou forma farmacêutica, esta deve

Autor(es): Márvia Cleysse Cunha Correia, Maria Spínola Miranda
Resumo: Antioxidantes são compostos que atuam inibindo e/ou diminuindo os efeitos
desencadeados pelos radicais livres e compostos oxidantes. Os chás são bebidas
populares e fontes significativas de compostos fenólicos, sendo considerados
importantes integrantes das dietas devido às suas propriedades antioxidantes. O
consumo de antioxidantes naturais, como os compostos fenólicos presentes na
maioria das plantas que inibem a formação de radicais livres, também chamados de
substâncias reativas, tem sido associado a uma menor incidência de doenças
relacionadas com o estresse oxidativo. Os chás têm atraído muita atenção nos
últimos anos devido a sua capacidade antioxidante e sua abundância na dieta de
milhares de pessoas em todo o mundo. São ricos em catequinas, flavonóides que
apresentam propriedades biológicas como atividade antioxidante e seqüestradora de
radicais livres. Os chás ingeridos na forma de infusão contribuem para a extração dos
compostos fenólicos, considerados benéficos à saúde. O presente trabalho teve como
objetivo avaliar a ação antioxidante de uma variedade de chás e condimentos mais
consumidos em Salvador-Ba. As amostras foram adquiridas no Ceasa do Rio
Vermelho em Salvador-Ba, todas compradas a granel, sendo 6 condimentos e 9 chás.
Os compostos fenólicos totais foram determinados pelo método de Folin-Ciocalteu e a
atividade antioxidante, através dos métodos do seqüestro do radical 2, 2`-difenil-1
picrilhidrazil (DPPH). Os cha&#769;s analisados foram das plantas: Erva Doce e
Camomila. Os condimentos analisados foram: Cominho/Pimenta, Pimenta, Cominho
e Orégano. O me&#769;todo utilizado para avaliar a ac&#807;a&#771;o antioxidante
foi o da atividade sequ&#776;estradora de radicais livres DPPH. Todas as amostras
analisadas demonstraram atividade em diferentes concentrações. Os chás de erva
doce foram os mais eficientes em termos de porcentagem de atividade antioxidante,
com valores entre 77 e 88%. Os condimentos apresentaram porcentagem de
atividade antioxidante que variaram entre 37 e 83%. Os chás de erva doce também
apresentaram o maior teor de flavonóides totais, com valores entre 25 e 50
(µgAG/mL). Em relação aos condimentos o orégano foi o condimento que apresentou

81

maior teor de flavonóides totais, com valores médios de 17 (µgAG/mL).
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANGIOGÊNICO DE CÉLULAS
MESENQUIMAIS COMO ALTERNATIVA BIOTECNOLÓGICA

Palavras-chaves: Antioxidantes, Radicais livres, Flavonoides

TRONCO

Autor(es): Tiago Oliveira Ribeiro, Brysa Mariana Silveira, Vitor Antonio Fortuna
AVALIAÇÃO DO POLIMORFISMO HPA-3 EM MULHERES COM E SEM EVENTOS
TROMBÓTICOS ASSOCIADOS AO USO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS
COMBINADOS: COMPARAÇÃO COM O PERFIL HEMOSTÁTICO, LIPÍDICO E
INFLAMATÓRIO.

Resumo: O diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) é uma doença crônica que acomete
milhões de pessoas no mundo, caracterizada pela destruição autoimune de células
beta pancreáticas produtoras de insulina. Atualmente, o transplante de ilhotas
pancreáticas surge como alternativa de tratamento. Recentemente, o co-cultivo de
células-tronco mesenquimais (CTMs) com ilhotas pancreáticas revelou que esta
associação acarreta o aumento na revascularização e viabilidade das ilhotas, por
meio da secreção de fatores tróficos liberados pelas CTMs. O objetivo deste projeto
foi avaliar o potencial angiogênico in vitro de células tronco mesenquimais obtidas a
partir de membrana aminiótica e medula óssea, visando otimizar o cultivo de ilhotas
pancreáticas. As células obtidas em ambos os tecidos após digestão enzimática da
membrana amniótica e punção medular na região da crista ilíaca foram
caracterizadas como uma população mesenquimal após ensaios de
imunofenotipagem, potencial multilinhagem através de ensaios de diferenciação
osteogênica e adipogênica in vitro, de e capacidade de expansão in vitro. O potencial
angiogênico das CTMs in vitro foi avaliado por meio de ensaios de migração (scratch
assay) e angiogênese em gel de fibrina sobre HUVECs, utilizadas como modelo de
células endoteliais. Ensaio de PCR em tempo real também avaliou a expressão de
marcadores mesenquimais fenotípicos e proteínas envolvidas no processo
angiogênico em ambas as amostras. Os resultados obtidos após imunofenotipagem
demonstraram a expressão de marcadores fenotípicos de CTMs em ambos os
tecidos, entretanto, as células obtidas a partir da medula óssea apresentaram maior
potencial multilinhagem. Os ensaios de migração e angiogênese revelaram que
diferentemente das CTMs derivadas de membrana amniótica, as CTMs oriundas da
medula óssea promoveram a migração e formação de brotos angiogênicos a partir
das HUVECs. Conclui-se então, que as CTMs derivadas de medula óssea são mais
promissoras que as CTMs de membrana amniótica para utilização no co-cultivo com
as ilhotas pancreáticas, visando a otimização destas ilhotas.

Autor(es): Amanda Vaz Ribeiro, Marilda de Souza Gonalves, Junia Raquel Dutra
Ferreira
Resumo: Este projeto tem como objetivo a avaliação da mutação no gene
relacionado à glicoproteína de membrana plaquetária HPA-3, que está associado à
trombose e a doença cardiovascular, em mulheres numa mesma faixa etária com e
sem eventos trombóticos associados ao uso de contraceptivos orais combinados.
Juntamente a avaliação do polimorfismo plaquetário HPA-3, irá ser comparado o perfil
hemostático, lipídico e inflamatório dessas mulheres em estudo. Para tanto, serão
avaliadas 200 mulheres na faixa etária de 15 a 45 anos, as quais serão divididas em
três grupos distintos: grupo 1 - mulheres que não tiveram eventos tromboembólicos e
que estão em uso de contraceptivos orais combinados, grupo 2 - mulheres que
tiveram tromboembolismo venoso durante uso desse tipo de medicamento, nesta
mesma idade, e grupo 3 (grupo controle) - as mulheres que não tiveram trombose e
que não fazem o uso desse tipo de medicamento. As mulheres que consentirem em
participar dessa pesquisa, assinarão o TCLE (Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido) e irão responder a um questionário, que será aplicado durante a vigência
do projeto. Será então realizada a coleta das amostras para análise do polimorfismo
HPA-3 por PCR/RFLP, além das análises hematológicas, bioquímicas (perfil lipídico e
inflamatório) e hemostáticas. Os fragmentos que serão obtidos após digestão por
enzima de restrição irão ser evidenciados em gel de poliacrilamida, corados por Syber
green e documentados em fotodocumentador com luz UV. A pretensão desse estudo
é de pesquisar possíveis marcadores que possam estar relacionados a um estado
pré-trombótico e o risco de doença cardiovascular em mulheres que usam
contraceptivos orais combinados. Os resultados obtidos podem auxiliar na prevenção
de eventos simples, graves ou incapacitantes em mulheres que utilizam esse tipo de
medicamento. O conhecimento dos dados sobre o uso de contraceptivos e o perfil da
população estudada também é muito importante, uma vez que essas informações
podem auxiliar nas políticas públicas voltadas para a contracepção.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CITOTÓXICO DOS VENENOS CROTALUS
DURISSUS CASCAVELLA (CDC) E BOTHROPS LEUCURUS (BL)
Autor(es): Anderson de Melo Jesus, Darízy Flávia Silva, Letícia Oliveira Simões,
Rafael Leonne Jesus, Fênix Alexandra de Araujo, Luciana Lyra Casais-E-Silva,
Suiane Camila Dantas dos Santos Oliveira
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANGIOGÊNICO DE CÉLULAS TRONCO DE TECIDO
ADIPOSO COMO ALTERNATIVA BIOTECNOLÓGICA

Resumo: Os venenos de serpentes possuem grande importância biotecnológica, pois
são constituídos por diversas biomoléculas que ainda sequer possuem atividade
biológica descrita. Essa diversidade, associada a crescente tecnologia, tornou viável
a produção de ferramentas terapêuticas baseadas em ações de toxinas animais,
como por exemplo, o captopril (fármaco utilizado no tratamento da hipertensão
arterial). Dessa forma, o estudo de espécies provenientes da fauna brasileira surge
como uma alternativa para desenvolvimento de novos fármacos, contribuindo também
para o fortalecimento da ciência nacional. Segundo o Centro de Informação
Antiveneno da Bahia (CIAVE), os animais peçonhentos foram responsáveis por 42, 1
% dos casos notificados de envenenamento na Bahia durante o ano de 2010.
Crotalus durissus cascavella (CDC) e Bothrops leucurus (BL), serpentes prevalentes
no estado e alvos deste estudo, foram responsáveis por 4, 3% e 82, 6% dos casos,
respectivamente. Sendo assim, o presente trabalho avaliou uma possível toxicidade
dos venenos de CDC e BL frente a amostras de átrio isolados de ratos wistar e
espontaneamente hipertensos - SHR, através da quantificação dos níveis de creatina
cinase (CK), um importante marcador associado à lesão cardíaca. Os ratos Wistar e
SHR (250 - 300g) foram eutanasiados em câmara de CO2 e o coração foi retirado
imediatamente. Os átrios direito e esquerdo foram isolados, suspensos por linhas de
algodão e mantidos em sistema de banho de órgãos contendo 10 mL de solução de
Krebs, mistura carbogênica (95% O2 e 5% CO2), a uma temperatura de 37º C. Após
um período de estabilização de 45 minutos, amostras da solução de Krebs foram
retiradas como controle negativo, sendo posteriormente adicionadas concentrações
cumulativas dos venenos de CDC e BL (0. 1-30 µg/ml). Após finalização do
experimento, novas amostras foram retiradas para quantificação dos níveis CK
através de espectrofotometria. Os ensaios realizados foram aprovados pelo Comitê
de Ética e Uso Animal (CEUA-UFBA) através do protocolo CEUA/ICS/ UFBA
(72/2014). A adição de concentrações cumulativas dos venenos de CDC e BL (0. 1-30
µg/ml) não alteraram os níveis de CK da solução de Krebs que banhava as amostras
de átrio direito e esquerdo de ratos Wistar e SHR. Interessantemente, ensaios
realizados pelo nosso grupo de pesquisa demonstraram que o veneno de CDC
apresenta efeito inotrópico negativo e este efeito poderia estar relacionado a uma
ação biológica ou uma ação tóxica sobre a musculatura cardíaca. Esses resultados
demonstram que os venenos de CDC e BL não promoveram alterações nos níveis de
CK nas amostras testadas, evidenciando o seu potencial biotecnológico. Entretanto,
faz-se necessário realizar ensaios posteriores para confirmar a ausência de
toxicidade do veneno, fracionar os seus constituintes e caracterizar a sua atividade
sobre o sistema cardiovascular.

Autor(es): Railane da Silva Freitas, Brysa Mariana Silveira, Vitor Antonio Fortuna,
Tiago Oliveira Ribeiro
Resumo: O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica que afeta milhões
debrasileiros e que é devida a deficiência no funcionamento das células beta
presentes nas ilhotas pancreáticas. O transplante de ilhotas pancreáticas vem
representando uma alternativa promissora no tratamento da DM1, no entanto ainda
requer melhorias. Estratégias que melhorem a viabilidade e a vascularização das
ilhotas são alvos potenciais para melhorar o seu transplante. Células tronco
mesenquimais (CTM) secretam fatores de crescimento e imunomoduladores que
melhoram a sobrevivência e viabilidade de células, contribuindo para a regeneração
de tecidos. Assim, este trabalho teve por finalidade avaliar in vitro o potencial
angiogênico das células tronco mesenquimais de tecido adiposo como alternativa
biológica no cultivo de ilhotas pancreáticas. As CTM de tecido adiposo foram isoladas
a partir de lipoaspirado humano de 8 pacientes e submetidas a ensaio de
caracterização por citometria de fluxo e diferenciação em linhagem adipogênica e
osteogênica. Para avaliação do potencial angiogênico, coletou-se MCs em normóxia
e hipóxia, utilizando modelo com células endoteliais da veia do cordão umbilical
(HUVEC). Analisou-se a expressão de transcritos das células nas condições de
normóxia e hipóxia. As células isoladas exibiram todos os critérios de caracterização
para classificação como CTM. Meios condicionados (MC) apresentaram efeitos
migratórios e angiogênicos sobre HUVEC. MC em normóxia e hipóxia induziram
maior migração celular quando comparados ao meio incompleto (p<0. 01). Ambos os
MC demonstraram capacidade de indução angiogênica sobre as HUVEC. Contudo, o
MC em normóxia apresentou maior potencial de formação de estruturas tubulares
(p<0. 01) e maiores comprimentos dos tubos (p<0. 001) que o MC em hipóxia. Análise
por qRT-PCR revelou que CTM em hipóxia e normóxia expressaram transcritos
envolvidos na caracterização celular e processo angiogênico. Concluiu-se que os MC
hipóxia e normóxia promoveram efeito angiogênico sobre as HUVEC, com o aumento
da formação de estruturas tubulares na presença do MC em normóxia. Dados obtidos
em ensaios com HUVEC foram ratificados pela presença de transcritos relacionados
com os processos de degradação da matriz extracelular e angiogênese. Desta forma,
pode-se perceber que os MC de CTM possuem potencial terapêutico sobre a indução
da angiogênese, podendo representar uma alternativa promissora para a terapia
celular no tratamento da DM1.
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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR POR MULTILOCUS SEQUENCE TYPING
(MLST) DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE IDENTIFICADOS EM CASOS DE
COLONIZAÇÃO EM GESTANTES E EM DOENÇA INVASIVA.

Autor(es): Calile Gomes Barreto Barreto, Vanessa Moraes Bezerra
Resumo: A hipertensão arterial (HA) é considerada um dos principais fatores de risco
modificáveis para doenças cardiovasculares e um dos mais importantes problemas de
saúde pública. O número de casos de HA vem crescendo pelo Brasil, e isso tem
gerado grande gasto para a saúde, em tratamentos, distribuições de medicamentos e
principalmente das complicações da doença, que levam ao uso rotineiro dos serviços
de saúde, aposentadoria precoce e incapacidade para o trabalho. Algumas
estratégias podem ser tomadas para propor a mudanças neste cenário, como
intervenções no ambiente de trabalho do indivíduo, que está associado muitas vezes
com seu estilo de vida, pois é neste ambiente que os funcionários passam a maior
parte do tempo. Este estudo tem como objetivo estimar a prevalência de hipertensão
arterial em funcionários da UFBA/IMS/CAT e avaliar os possíveis fatores associados.
Foi realizada a aplicação de um questionário, antropometria, aferição da pressão e
coleta de sangue. A população de estudo foi composta por 176 indivíduos, sendo que
a HA foi definida por pressão arterial sistólica &#8805; 140mmHg e/ou pressão
arterial diastólica &#8805; 90mmHg e/ou uso de medicamentos anti-hipertensivos. A
força de associação foi medida pela Razão de Prevalência (RP) e seus IC 95%,
calculada com regressão de Poisson com variâncias robustas, com nível de
significância de 5% (p &#8804; 0, 05). A prevalência de HA foi de 23, 9% (IC95%:17,
50 - 30, 22). Os principais fatores associados à HA foram idade avançada [RP: 2, 87],
tipo de ocupação [terceirizado RP: 2, 35], o turno de trabalho [noturno RP: 2, 77] e
renda familiar menor que 1 a 3 salários. Foi evidenciado neste estudo os inúmeros
fatores de risco para desenvolvimento da hipertensão arterial aos quais os
trabalhadores estão expostos e dessa forma, é necessário investir na promoção de
saúde e do cuidado para os mesmos, com medidas alternativas para mudança do
estilo de vida.

Autor(es): Luana Paranhos, Soraia Machado Cordeiro
Resumo: Streptococcus agalactiae ou Streptococcus do Grupo B (GBS) é uma
importante causa de morbidade e mortalidade nos adultos, particularmente aqueles
com doenças subjacentes e idosos. Na progenitora pode causar cistite, pielonefrite,
endometrite, sepse puerperal, além de comprometer a evolução da gestação,
provocando morte fetal intra-uterina, corioamnionite ou parto prematuro. Em
recém-nascidos, este agente é a principal causa de pneumonia neonatal, septicemia
e meningite. O objetivo deste trabalho é determinar a relação genotípica entre os
isolados clínicos coletados em episódios de colonização e como causa de doença
invasiva através da técnica de Multilocus Sequence Typing - MLST. Foram
selecionadas 200 gestantes com idade gestacional entre 35ª ou 37ª semanas do
Hospital Santo Amaro (HSA) e 200 gestantes da Maternidade Climério de Oliveira
(MCO). Destas, 22, 6% (45/200) gestantes do Hospital Santo Amaro estavam
colonizadas por este micro-organismo, enquanto na Maternidade Climério de Oliveira
o percentual de colonização das gestantes foram de 28, 4% (56/200). Referente aos
isolados identificados em casos de doença invasiva em recém-nascidos, foram
selecionados 26 casos de meningite do Hospital Couro Maia entre o período de 1996
a 2013. O MLST é realizado a partir da amplificação e determinação das sequências
de setes genes constitutivos. O sequenciamento está sendo realizado pela plataforma
de sequenciamento do CPqGM/FIOCRUZ. Para analise das sequências estão sendo
utilizados os programas ClustalX 2. 1 e Chromas Lite e submissão ao site
http://pubmlst. org/sagalactiae. Durante o projeto foi finalizada a padronização da
técnica de MLST com a determinação genotípica de quatro isolados de colonização.
Dois isolados foram caracterizados como pertencentes ao ST-208 e dois como novos
ST. Com a padronização finalizada será concluída a genotipagem dos demais
isolados. A caracterização molecular de Streptococcus agalactiae identificados em
episódios de colonização e como causa de doença invasiva trará informações que
poderão auxiliar nas tomadas de decisões pelos órgãos responsáveis pela saúde
pública.
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Autor(es): Camile Lima Soares, Valéria Cristina Fernandes
Resumo: O iodo (I) é um não-metal pertencente ao grupo dos halogênios da tabela
periódica, com número atômico 53 e massa molecular de aproximadamente 127g. Na
natureza, encontra-se principalmente na forma de iodeto, integrante de substâncias
orgânicas e inorgânicas. O iodo é essencial para a formação de tiroxina e de
triiodotironina, comumente denominados T4 e T3. Os dois hormônios tireoidianos são
essenciais para a manutenção do metabolismo normal em todas as células. Esses
hormônios são as únicas substâncias do corpo humano que contém iodo, tanto a
deficiência crônica deste halogeno como o excesso nutricional levam a desordens
clínicas, como o hipotireoidismo e o hipertireoidismo e está também relacionado ao
carcinoma diferenciado da tiróide. Além de sua importância como micronutriente na
saúde humana, radioisótopos de iodo têm papel fundamental no diagnostico e
tratamento de patologias. O 131I é um radioisótopo de iodo amplamente utilizado em
medicina nuclear, tanto para diagnostico quanto para tratamento, sendo a radioterapia
uma das primeiras escolhas nos casos de câncer da tireóide. A produção desse
radiofármaco é realizada, controlada e distribuída pelo Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (IPEN). Durante o processo de produção deste radiofármaco
ocorrem etapas essenciais de separação e/ou purificação que geram resíduos. Dessa
forma, existe a necessidade de desenvolvimento de metodologias envolvendo
processos de separação e/ou purificação dos resíduos gerados nos processos de
produção do 131I assim como, para a purificação de soluções de 131I com
impurezas. Neste contexto, o projeto de pesquisa teve como objetivo principal
desenvolver uma metodologia adequada com condições experimentais otimizadas
que permitiram a determinação/ separação de iodo. Cabe ressaltar que toda a
metodologia proposta nesta parte do projeto não foi realizada na presença de
qualquer radionuclídeo de iodo ou de outro elemento. A metodologia proposta teve
por objetivo obter o elemento não radioativo. A primeira etapa desse trabalho foi
definir os parâmetros para realizar as técnicas eletroquímicas e posteriormente a
determinação/separação do iodo.

COMPARAÇÃO DE MÉTODOS PARASITOLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS PARA
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRONGILOIDÍASE
E
PREVENÇÃO
DA
ESTRONGILOIDÍASE GRAVE EM PACIENTES ALCOOLISTAS
Autor(es): Luciana da Hora Ferreira Silva, Joelma Souza, Neci Matos Soares
Resumo: Strongyloides stercoralis é um nematoide intestinal com distribuição
mundial, sendo mais prevalente em regiões de clima tropical e subtropical. Em
indivíduos imunocompetentes, a infecção geralmente se apresenta de forma
assintomática. No entanto, em indivíduos com o sistema imune comprometido, pode
ocorrer uma exacerbação do ciclo de autoinfecção e evolução para quadros graves,
como hiperinfecção e/ou disseminação. Entre as condições clínicas que leva a esse
agravamento está o alcoolismo crônico, possivelmente pelo efeito do etanol no eixo
hipotálamo-pituitária-adrenal, elevando os níveis de corticosteroides endógenos e
alterando a resposta imune do hospedeiro. O uso crônico de álcool tem sido
associado a uma maior predisposição ao desenvolvimento de hiperinfecção e
disseminação,
possivelmente,
pelo
efeito
do
etanol
no
eixo
hipotálamo-pituitária-adrenal, que eleva os níveis de corticosteroides endógenos e
altera a resposta imune do hospedeiro. Em adição, os metabólitos dos corticoides são
similares à ecdisona, hormônio que estimula a diferenciação das larvas rabditoides
em filarioides, induzindo ao aumento da autoinfecção interna. O álcool também altera
a morfologia das vilosidades intestinais e pode interferir na permeabilidade e na
motilidade intestinal, favorecendo a permanência do bolo fecal e a transformação das
larvas para as formas infectantes (SILVA et al., 2016). Além disso, metabólitos dos
corticoides são similares a ecdisona, hormônio que regula o desenvolvimento das
larvas do parasito, estimulando a diferenciação das larvas rabditoides em filarioides, o
que induz a um aumento da autoinfecção interna. Sendo assim, este trabalho teve
como objetivos avaliar a frequência de S. stercoralis em pacientes alcoolistas, através
dos métodos parasitológicos de sedimentação espontânea, Bearmann-Moraes e
cultura em placa de ágar (CPA); produzir antígeno de S. stercoralis para realização do
ELISA, avaliar a frequência de anticorpos IgG anti-S. stercoralis e comparar as
sensibilidades e especificidades dos métodos utilizados. Um total de 200 pacientes
alcoolistas crônicos participaram deste trabalho, sendo a frequência de S. stercoralis
encontrada de 23%. O método parasitológico mais sensível foi a CPA (95, 6%). A
especificidade e sensibilidade do ELISA para detecção de IgG anti-S. stercoralis,
foram de 98, 4% e 88, 6%, respectivamente. O índice kappa de concordância entre os
métodos parasitológicos e imunológicos foi considerado bom (kappa=0, 786). Uma
avaliação mais eficaz para o diagnóstico da infecção por S. stercoralis deve incluir
uma combinação do exame parasitológico de fezes de múltiplas amostras e a
sorologia.
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PRODUÇÃO DE POMADAS HIDROFILÍCAS E LIPOFILÍCAS A PARTIR DOS
BIOATIVOS DO OITI (LICANIA TOMENTOSA (BENTH.) NANOENCAPSULADOS
COM FINALIDADE MEDICAMENTOSA
Autor(es): Láila Velame Barros, Lidércia Cavalcanti Ribeiro Cerqueira e Silva
Resumo: O oiti é uma planta endêmica do Brasil estando presente no Nordeste
(Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí), Centro-Oeste (Distrito Federal e Mato
Grosso) e Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo). O oitizeiro (Licania
tomentosa(Benth.) Fritsch), pertence à família da Chrysobalanaceae, ordem
Malpighiales. É também chamado de camacari, goiti e oiti-da-praia. Essa árvore foi
difundida com maior facilidade com a implantação do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro na metade do século XIX, pelo seu grande potencial para o paisagismo e
ornamentações de cidades. Os estudos realizados por Farias, et al. (2013); Silva, et
al. (2012); e Texeira (2012) sobre a atividade antioxidante dos extratos polares das
sementes, folhas e pericarpos demonstrou atividades singulares em comparação a
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algumas frutas tropicais. A atividade antioxidante é uma propriedade empregada para
reduzir a ação de radicais livres, ajudando a minimizar os efeitos do estresse e da
falta de oxigênio, formando complexos que diminuam as reações produtoras dos
radicais livres e evitando o envelhecimento celular. O interesse em antioxidantes
naturais tem aumentado consideravelmente nos últimos anos devido aos seus efeitos
benéficos da prevenção e redução do risco de várias doenças. A eficácia dos
produtos de aplicação tópica sejam eles farmacêuticos ou cosméticos é dependente
da penetração limitada destes na pele. Um método para promover aumento deste
processo é a utilização de sistemas veiculados de liberação, como microemulsões,
lipossomas e nanoemulsões. Os lipossomas podem ser definidos como associações
coloidais de lipídeos anfipáticos, que se organizam espontaneamente em estruturas
vesiculares microscopicamente compostas de uma ou mais bicamadas lipídicas
concêntricas, separadas por um meio aquoso (ANSEL et al., 2013; BATISTA et al.,
2007; SANTOS et al., 2002). Tais bicamadas e os lipossomas têm sido estudados
intensamente, pois suas propriedades são muito semelhantes àquelas das
membranas naturais. No estudo está sendo testada a incorporação dos sistemas
encapsulados do oiti em pomadas do tipo lipofílica e hidrofílica. As pomadas são
formas estáveis, semissólida, de consistência mole, destinada ao uso externo,
constituída por um ou mais princípios ativos e por excipientes com características
lipofílicas ou hidrofílicas. Os testes de estabilidade estão sendo realizados para
contribuir com o conhecimento do sitema estudado. O período de testes consiste no
período de 90 dias, como indicado pela ANVISA, e as amostras são submetidas a
intervalos de temperatura.

condimentos analisadas e portanto reafirmam a importância do controle e
monitoramento de tais produtos, uma vez que a legislação vigente não determina
limites máximos tolerados para ervas, embora para algumas especiarias a resolução
da ANVISA, RDC nº 7 de 18 de fevereiro de 2011 prevê o limite de 20&#956;g/kg,
assim como legislações em outros países já definiram limites máximos de aflatoxinas
para ervas sendo eles 10&#956;g/kg na Itália e 5&#956;g/kg na Suíça. O Brasil ainda
não estabeleceu parâmetros de limites máximos de ingestão de nitrato em ervas e
condimentos, porém para alguns vegetais se estabeleceu índices baseados em
legislações da União Europeia, assim como o Índice de Máxima Ingestão Diária
Admissível (IDA) determinado pela FAO auxilia no controle e monitoramento dos
teores definindo o IDA para nitrato de 5mg/kg de peso vivo. Portanto, pelo exposto,
faz-se necessário a constante avaliação de risco e o estabelecimento de limites
máximos mais específicos e melhor descritos a fim de promover segurança e
qualidade dos produtos amplamente consumidos pela população.
Palavras-chaves: Chás e Condimentos, Aflatoxinas, Nitrato
ESTUDO DE CÉLULAS TH17 NA HEPATITE C CRÔNICA
Autor(es): Ariana Bonfim Pereira, Maria Luiza Brito de Sousa Atta, Milena Santana
Cabral
Resumo: O vírus da hepatite C (HCV) constitui um grave problema de saúde pública,
sendo classificado como o principal agente causador de hepatite crônica do fígado,
podendo levar a cronificação e uma possível evolução para cirrose e carcinoma
hepatocelular. Os diferentes mecanismos de desregulação imune que favorecem a
persistência do HCV ainda não estão bem elucidados, no entanto, sabe-se que as
células Th17 são estimuladas em pacientes infectados por esse vírus, podendo levar
à uma supressão da resposta imune nesses pacientes. Este estudo teve como
objetivo investigar a frequência destas células em portadores de hepatite C crônica
(HCC) antes do tratamento antiviral. Foram coletadas amostras de 10 pacientes sem
tratamento prévio antiviral, 5 pacientes não respondedores ao tratamento e 15
controles sadios. Foram realizados cultivo celular e marcação das células com
anticorpos monoclonais. Para o cultivo celular, o sangue total heparinizado foi diluído
com meio RPMI (Meios Roswell Park Memorial Institute) sendo colocado em seguida
em placas de cultura (96 well-plates Corning Incorporated, Corning, NY, USA). As
células foram ativadas com meio de ativação constituído de Brefeldina (BFA) na
concentração de 0, 5 mg&#8725;L, Ionomicina de 0, 5 mg&#8725;L e Phorbol
12-Miristato 13-Acetato (PMA) de 10 ng&#8725;mL e posteriormente incubadas em
estufa contendo 5% de CO2 à 37ºC. Para a marcação celular das amostras foram
utilizados anticorpos monoclonais marcados com anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8,
anti-CD161, anti-IgG1 mouse e anti-IL17A conjugados com fluorocromos específicos.
A avaliação quantitativa das células mononucleares do sangue periférico dos
portadores de HCC e também de indivíduos controles sadios foram realizadas por
citometria de fluxo FACSCANTO II, FACS DIVA. Os dados obtidos foram
correlacionados com as características de histopatologia hepática, carga viral e
manifestações de autoimunidade. Analisando a frequência de linfócitos Th17, esse
estudo demonstrou que portadores de HCC sem tratamento prévio antiviral e os
não-respondedores ao tratamento apresentaram frequências mais baixa de linfócitos
Th17 em relação aos indivíduos sadios, respectivamente, (p<0, 0003). Apoio
Financeiro: CNPq
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ESTUDO DAS INTERAÇÕES ENTRE A MICROBIOTA INTESTINAL E A
LEISHMANIOSE VISCERAL EXPERIMENTAL
Autor(es): Gyselle Baccan, Clara Macêdo Mimoso
Resumo: As leishmanioses são doenças causadas pelo tripanosomatídeo
Leishmania sp. Em humanos, a Leishmaniose visceral (LV) é a forma mais grave,
podendo ser fatal em casos sem tratamento. Clinicamente, a LV é caracterizada por
febre prolongada, hepatoesplenomegalia, hipergamaglobulinemia, pancitopenia e
perda de peso. Estudos recentes têm mostrado a ocorrência de elevados níveis de
produtos de origem bacteriana, tais como o Lipopolissacarídeo (LPS) em pacientes
com LV. O Trato Gastrointestinal (TGI) representa um ambiente ricamente habitado
por uma população complexa e dinâmica de diferentes espécies microbianas, que
constituem a Microbiota Intestinal (MI). As bactérias da MI são capazes de produzir
uma grande variedade de compostos e efeitos fisiológicos envolvidos em atividades
reguladoras, metabólicas e imunológicas. Alterações no perfil da MI podem promover
danos na mucosa intestinal e a passagem de bactérias ou produtos bacterianos para
locais extras intestinais. O objetivo deste trabalho foi avaliar se, durante a LV
experimental, ocorreu alterações na abundância relativa de Bifidobacterium spp. e
Lactobacillus spp da MI e danos na mucosa intestinal. Este estudo foi realizado com
33 hamster machos da espécie Mesocricetus auratus, infectados com a forma
promastigota de L. infantum por períodos de 4 e 8 meses. Os principais resultados
obtidos foram: Não houve diferença significava no peso dos os animais infectados e
controles ao longo da infecção. Houve aumento significativo do peso relativo do baço
apenas dos animais com 8 meses de infecção. O peso relativo do fígado dos animais
controles e infectados não foram diferente estatisticamente. Não houve diferença na
carga parasitária no fígado e baço dos animais com diferentes tempos de infecção.
Em relação à abundância relativa de Bifidobacterium spp. e Lactobacillus spp. na MI,
foram encontrados resultados semelhantes em animais com 4 e 8 meses de infecção.
Serão necessários mais estudos para que se encontre a relação entre a LV e MI.
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ESTUDO DOS POLIMORFISMOS HPA2 MET/VNTRB E KOZAK T/C NO GENE DE
GLICOPROTEÍNAS DE MEMBRANA PLAQUETÁRIA EM MULHERES COM
DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA EM SALVADOR - BA
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ESTUDO DE AFLATOXINAS E NITRATOS EM CONDIMENTOS E MATÉRIAS
PRIMAS PARA CHÁS AMPLAMENTE CONSUMIDOS EM SALVADOR/BA

Resumo: O crescimento das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente
das doenças do aparelho circulatório, juntamente com neoplasias e diabetes, é
consequência das mudanças ocorridas nos padrões de adoecimento registrados na
segunda metade do século XX. A Doença Arterial coronariana (DAC) é considerada
multifatorial e caracterizada pela aterosclerose, decorrente do acúmulo de lipídeos e
componentes fibrosos em artérias de grande e médio calibre, envolvendo inflamação
crônica e formação de trombo, devido a ruptura de placa aterosclerótica previamente
formada no processo de aterogênese. A DAC está associada a diversos fatores de
risco, incluindo alguns polimorfismos em genes de glicoproteínas de plaquetas, tais
como HPA2 Met / VNTRB e o polimorfismo Kozak T/C na GP Ib. Assim, o objetivo do
estudo é correlacionar os polimorfismos HPA2 e Kozak T/C ao perfil clínico e
laboratorial de mulheres com DAC, atendidas no Hospital Ana Nery, Salvador - BA,
centro de referência para diagnóstico e tratamento dessa doença. Assim, foi realizado
um estudo transversal, envolvendo 63 mulheres diagnosticada com DAC, através da
Angiografia Coronária (AC), com estenose &#8805;70% do diâmetro, em pelo menos
um seguimento das artérias epicárdicas maiores ou &#8805;50% no tronco da
coronária esquerda (TCE). As análises bioquímicas foram realizadas nos Laboratórios
de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia, utilizando
equipamento automatizado BT3000 PLUS; a aferição de pressão e os parâmetros
antropométricos foram realizadas em equipamentos padronizados, de acordo com
estabelecido na diretriz brasileira de obesidade. A análise molecular dos
polimorfismos foi realizada por PCR-RFLP e os fragmentos visualizadas em gel de
agarose a 2%, corados com Sybr Green. A média do IMC encontrada foi de 29, 3±5,

Autor(es): Gabriela Sousa
Resumo: As aflatoxinas são metabólitos secundários produzidos principalmente
pelos fungos A. Flavus e A. Parasiticus, representam o grupo de micotoxinas que
mais afetam a qualidade e segurança de diversos produtos, pela alta toxicidade e
envolvimento na etiologia de patologias humanas. Os teores de nitratos são
parâmetros utilizados para definir a segurança de produtos destinados ao consumo
humano, uma vez que quando reduzido a nitrito por ação microbiana na saliva, reage
com aminas dando origem a compostos nitrosos, às nitrosaminas, potencialmente
carcinogênicos, além disso o nitrito está envolvido na etiologia da metemoglobinemia
em crianças, doença que causa impedimento no transporte de oxigênio dos alvéolos
pulmonares para os tecidos. O objetivo do presente estudo foi determinar o teor de
nitrato e a ocorrência de aflatoxinas totais em amostras de matérias primas para chás
e condimentos mais consumidos pela população regional coletadas nas principais
CEASAS e feiras livres da cidade de Salvador localizadas nos bairros Sete Portas,
Rio Vermelho e São Joaquim entre outubro de 2015 a junho de 2016. A ocorrência de
aflatoxinas foi determinada por cromatografia em camada delgada (CDD), pelo
método de Soares e Rodriguez-Amaya (1989) e para nitratos foi utilizada a
determinação direta pelo método do ácido salicílico (Cataldo et al., 1975). Os
resultados encontrados demonstram uma elevada contaminação por aflatoxinas em
diversas amostras de matérias primas para “chás” em relação ás amostras de
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5 kg/m2 e a média da medida de circunferência abdominal foi de 101, 3±13, 1 cm.
Entre as participantes, 98, 4%, possuíam hipertensão, dos quais 55, 6 %
apresentaram PAS &#8805;140 mmHg e 27, 0 % com PAD &#8805; 90 mmHg, sendo
que 58, 1% das mulheres que relataram uso de anti-hipertensivos, permaneciam com
a pressão arterial aumentada. A diabetes foi referida por 52, 4% das pacientes, entre
as quais 63, 6% utilizavam hipoglicemiante e possuíam a glicemia em jejum &#8805;
126mg/dL; a hipercolesterolemia foi observada em 80, 6% das mulheres, na qual 16%
utilizavam medicamento hipolipemiante e possuíam os níveis de colesterol total
elevados. A análise molecular para os polimorfismos estudados não demonstrou
associação significativa com os parâmetros analisados. Entretanto, os alelos 2a e
Kozak T, quando associados, parecem estar associados concentrações séricas
elevadas de colesterol total e colesterol LDL, sendo o alelo C do Kozak associado de
forma independente. Assim, são necessários estudos envolvendo a população
saudável, a fim de descrever a associação desses polimorfismos com a gravidade da
DAC e com fatores de risco relacionados a essa patologia, bem como estudos de
seguimento para esclarecer a participação destes no processo e agravamento da
doença aterosclerótica.

e CLAE em escala preparativa para a obtenção das substâncias puras. A identificação
das substâncias foi realizada utilizando técnicas espectroscópicas como
espectroscopia no UV/Vis e Ressonância Magnética Nuclear (RMN) ¹H e ¹³C. A
separação do extrato diclorometanico por CLAE, em escala preparativa, permitiu o
isolamento dois alcalóides do tipo cantinona, além de outras ainda não identificadas.
Alcalóides cantinonicos, característicos de Simaroubaceae são descritos na literatura
como possuindo atividade antineoplásica.
Palavras-chaves: Simaba, Quassinóides, Antitumoral
AVALIAÇÃO DA PERDA DE GORDURA EM FEZES DE CRIANÇAS ATRAVÉS DO
ESTEATÓCRITO
Autor(es): Gisele Maria Trindade Chagas, Márcia Cristina Aquino Teixeira, Flavia
Thamiris Figueiredo Pacheco
Resumo: A doença diarreica é uma das principais causas de morbimortalidade infantil
nos países em desenvolvimento, e diversos enteropatógenos como vírus, bactérias,
helmintos e protozoários podem estar envolvidos. A inflamação intestinal causada por
alguns desses agentes pode induzir à má absorção de substâncias, como gorduras,
interferindo no desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. O teste de
esteatócrito é pouco utilizado na rotina laboratorial e determina de maneira
semi-quantitativa a perda de gordura nas fezes, sendo eficiente para indivíduos em
eventos diarreicos ou aqueles com doenças que induzam a perda de gordura fecal,
como a fibrose cística. O objetivo deste estudo foi avaliar a etiologia infecciosa na
diarréia infantil e avaliar o uso do esteatócrito na determinação da perda de gordura
fecal em crianças com diarreia e em adultos e crianças portadores de fibrose cística
que estão em tratamento com reposição enzimática. Um total de 45 crianças com
doença diarreica foram avaliadas para presença de agentes etiológicos nas fezes.
Destas, 18 (40%) foram positivas para enteropatógenos, destacando-se as infecções
por Rotavírus (13, 3%) e Giardia duodenalis (11, 1%). A perda de gordura fecal,
medida pelo esteatócrito tradicional, foi significativamente mais elevada nas crianças
com diarreia do que em crianças assintomáticas (teste t-student; p<0, 0013),
corroborando com o quadro de má absorção de gordura durante o período diarreico.
dos 88 pacientes com Fibrose Cística que estavam em tratamento para reposição da
enzima pancreática elastase, 77% apresentaram taxas normais de gordura fecal
considerado até 3% e 23% apresentaram quadro de esteatorreia, com taxas de
esteatócrito acima desse valor. Esses dados sugerem que o esteatócrito pode ser
utilizado para avaliar a má absorção intestinal na doença diarreica, em pacientes com
Fibrose Cística e insuficiência pancreática pode-se usar o teste para fazer um
acompanhamento do tratamento com reposição enzimática, sugerindo uma forma de
acompanhamento e avaliação quando houver variação da dose medicamentosa.
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ESTUDO FITOQUÍMICO DA RAIZ DE BALFOURODENDROM MOLLE (MIQ)
PIRANI
Autor(es): Bianca Soares Carneiro, Iura Muniz Alves, Eudes da Silva Velozo
Resumo: A família Rutaceae, pertencente à ordem Sapindales, apresenta espécies
distribuídas nasregiões tropicais e temperadas do globo terrestre, principalmente, na
América Tropical, Sul da África e Austrália. No Brasil, existem cerca de duzentas
espécies já descritas. Quimicamente, Rutaceae é caracterizada pela produção de
metabólitos secundários como cumarinas, lignanas, limonóides e alcalóides,
especialmente aqueles derivados do ácido antranílico, por exemplo, os alcalóides
quinolínicos e quinolônicos. O gênero Balfourodendron é composto por duas
espécies, sendo elas: B. molle, encontrado em Minas Gerais e em estados do
Nordeste brasileiro; B. riedelianum, encontrado na região Sul do Brasil, bem como no
Nordeste da Argentina e no Uruguai. Tal espécie apresenta seu perfil fitoquímico
caracterizado pela presença de alcalóides quinolínicos, furoquinolínicos, quinolônicos
e indolopiridoquinazolínico. Entretanto, até o momento, nenhum estudo fitoquímico foi
relatado para B. molle, nas bases de dados disponíveis. Desta forma, este trabalho
tem como objetivo purificar, isolar, identificar e determinar estruturas das substâncias
majoritárias encontradas no espécime de Balfourodendron molle coletado no
município de Rio de Contas, em janeiro de 2015, especialmente em suas partes
subterrâneas. Após secagem, a raiz foi separada em duas partes, cerne e casca, as
quais foram submetidas à maceração a frio com hexano e metanol. Os macerados
obtidos originaram os respectivos extratos brutos após evaporação sob pressão
reduzida. O extrato hexânico da casca da raiz foi escolhido, inicialmente, após
avaliação preliminar por cromatografia em camada delgada e reveladores como vapor
de iodo e lâmpadas com luz ultravioleta, experimentos de espectroscopia na região
do infravermelho e ressonância magnética nuclear de hidrogênio. O fracionamento
deste extrato foi realizado por meio de cromatografia em coluna aberta utilizando
sistemas de solventes de baixa e média polaridade, resultando em algumas frações
purificadas. A análise dos dados espectroscópicos de RMN 1 H e 13 C obtidos para
tais frações e comparação com dados existentes na literatura para o gênero e família
sugerem a presença de estruturas compatíveis com alcalóides quinolínicos e
furoquinolínicos.
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TRIAGEM DE INIBIDORES DA BIOSSÍNTESE DE PIOCIANINA
Autor(es): Renata Leal Pereira, Marcelo Castilho, Thamires Froes
Resumo: A resistência bacteriana é um fenômeno crescente e de grande
complexidade que tem assumindo dimensões intercontinentais. Embora a seleção de
cepas resistentes possa ocorrer em qualquer espécie de bactéria, algumas de
destacam, como a P. aeruginosa, que apresenta alto grau de resistência a diversos
antibacterianos disponíveis atualmente. No Brasil, P. aeruginosa é considerada a
primeira causa de pneumonia nosocomial e a terceira causa de infecção primária na
corrente sanguínea, em unidades de terapia intensiva (Layeux B, 2010). Dependendo
das condições ambientais e do estado imunológico do paciente, P. aeruginosa pode
causar infecções agudas, crônica ou mesmo coexistir de forma assintomática com a
flora do paciente (VEESENMEYER et al, 2009). O dano tecidual é diretamente
relacionado com a presença de fatores de virulência, entre os quais estão a
piocianina, hemolisina, gelatinase, etc. A piocianina é considerada um dos principais
fatores de virulência de P. aeruginosa, pois afeta o transporte iônico, frequência de
batimento das células ciliadas, secreção de muco nas vias, causando uma resposta
inflamatória e danos celulares mediados por neutrófilos (MAVRODI et al 2001). Esse
fator de virulência contribui ainda para formação de biofilme e no transporte de
elétrons para a respiração bacteriana. A modulação de fatores de virulência
bacteriano não leva a seleção de cepas resistentes e pode ser vista como grande
promissora no combate a infecções bacteriana. Diante desse cenário, realizou-se a
padronização de expressão de uma enzimas da via de biossíntese da piocinina, phzS
e phzD, obtendo rendimento positivo quando purificada. Ademais, realizou-se com
ensaios de deslocamento térmico, sendo foi empregado o ThermoFluor®, que é uma
técnica baseada em deslocamento térmico útil para identificar tampões, aditivos (sais,
íons e etc.) e moléculas responsáveis pela estabilização ou desestabilização da
estrutura nativa de uma proteína (PANTOLIANO et al., 2001; GROFTEHAUGE et al.,
2015). Essa técnica permite avaliar o efeito de ligantes sobre a estabilidade térmica
da proteína através da fluorescência emitida quando o fluoróforo interage com sítios
hidrofóbicos da proteína em decorrência do aumento da temperatura, cujo ponto de
inflexão permite a determinação da temperatura de desenovelamento, Tm, da
proteína. (CUMMINGS et al., 2006). Foi feita triagem de estabilidade das enzimas
frente a diferentes variáveis, como pH, tampões e concentração do solvente orgânico.
Com condições padronizadas e otimizadas, foi feita a triagem de mais de 500
substâncias, encontrando substâncias promissoras, como a algumas naftoquinonas,
possíveis inibidores dessas enzimas.
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ESTUDO FITOQUÍMICO DAS RAÍZES DE SIMABA BAHIENSIS
Autor(es): Dara Leite Fontes, Rafael dos Santos Costa, Eudes da Silva Velozo
Resumo: A família Simaroubacea abrange 32 gêneros e mais de 170 espécies de
árvores e arbustos distribuídos nas regiões tropicais. Está localizada principalmente
na América, África e Austrália. Simaba é o maior gênero da família, abrangendo cerca
de 25 espécies, a maioria da América do Sul. No Brasil, foi registrada a ocorrência de
23 espécies que se distribuem na Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, 12
delas endêmicas no país. Recentemente, novas espécies estão sendo descritas no
Brasil e com isso há necessidade de maiores estudos acerca de seus constituintes
químicos para que, desta forma, seja possível definir a sua quimiotaxonomia.
Resumidamente, o perfil dos constituintes químicos desta família é caracterizado pela
presença de triterpenos, esteróides, cumarinas, flavonoides, sendo quassinóides e
alcalóides seus marcadores taxonômicos. Algumas espécies são descritas na
literatura por apresentar atividades citotóxica, antitumoral e antiparasitária. A atividade
antitumoral é atribuída à presença dos quassinóides e alcalóides encontrados nas
raízes e no caule de espécies da família Simaroubacea. Entre os alcalóides
identificados na família, as cantinonas se destacam por apresentar diversas
atividades biológicas tais como antiviral, antiparasitária, citotóxica, antibactericida.
Este trabalho tem como objetivo extrair, isolar e purificar os constituintes presentes
nas partes subterrâneas de Simaba bahiensis, uma espécie pouco estudada, que
ocorre na Bahia. Para análise dos extratos e frações foram utilizadas técnicas
instrumentais de separação como Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE),
em escala analítica, durante a fase de desenvolvimento de condições de separação,
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MODELAGEM AB INITIO DO PEPTÍDEO &#946;-AMILOIDE E DA APOE
INFLUÊNCIA DO HIPOTIREOIDISMO NO INFLUXO LEUCOCITÁRIO APÓS
ENVENENAMENTO EXPERIMENTAL PELO VENENO DE BOTHROPS LEUCURUS

Autor(es): Laís Mendes de Sousa, Samuel Pita
Resumo: A doença de Alzheimer (DA) é uma patologia, até o momento incurável, e
que se agrava ao longo do tempo. A demência ou a perda das funções cognitivas
(memória, orientação e linguagem) são algumas das características do portador
dessa enfermidade. A doença afeta 1% dos idosos entre os 65 e 70 anos e, algumas
previsões indicam que até 2050, 1 em cada 85 pessoas esteja afetada por esta
doença. Uma das teorias mais aceitas a respeito da causa desta doença se deve à
formação das placas amiloides (depósitos esféricos de &#946;-amilóide (A&#946;),
localizadas em áreas do córtex cerebral). O peptídeo &#946;-amilóide é produzido
pela ação proteolítica das &#946; e &#947;-secretasesda membrana glicoproteica na
proteína precursora amilóide (APP) e possui, até o presente, 15 diferentes isoformas
descritas. Nesta ação os resíduos de &#946;-amilóide contendo 42 e 43 aminoácidos
são minoritários, porém são as espécies mais encontradas nas placas cerebrais e
estão fortemente relacionados com a progressão da DA. Essa teoria é
complementada pelo papel da Apolipoproteína E (ApoE) em atuar no clearance deste
peptídeo. Sabe-se que a estrutura terciáriade uma proteína é adquiridano processo
de enovelamento, onde, uma combinação de forças influencia a obtenção da
conformação mais estável. Esta é altamente influenciada pelo meio em que a
molécula se encontra, sendo que as contribuições de todos os fatores ainda não são
completamente conhecidas, razão pela qual esta área de estudo é conhecida como
“problema do enovelamento” (do inglês, “foldingproblem”). Para entender a interação
entre o peptídeo beta-amilóide e a ApoE na DA, faz-se necessário a obtenção das
estruturas terciária de ambas proteínas. Para se alcançar este objetivo empregou-se
as técnicas de bioinformática como a modelagem ab initio, através do programa
Rosetta3. 5, no qual os modelos tridimensionais de uma proteína são preditos a partir
da sequência primária dos mesmos. Assim foram gerados 50 mil estruturas (modelos)
para cada uma das isoformas 1, 2 e 5 do peptídeo &#946;-amilóide. Estes modelos
foram analisados de acordo com 3 critérios: i) valores de desvio em relação a uma
estrutura de referência (PDB: 1IYT); ii) análise estereoquímica por meio do gráfico de
Ramachandran onde se constatou uma maior disposição dos resíduos em regiões
favoravelmente permitidas e, iii) análises energéticas feitas pelos servidores PROSAII
e QMEAN que apontaram para um alto valor de energia interna para os modelos.
Estes dados corroboram com o resultado da estrutura secundária do melhor modelo
pois o mesmo apresenta hélices-alfa bem definidas juntamente como outras regiões
parcialmente estruturadas. Desta forma ao analisar-se todos estes dados em conjunto
é possível entender o mecanismo de enovelamento do peptídeo &#946;-amilóide e,
de posse de sua estrutura tridimensional, compreender melhor como esta pode
impedir ou minimizar a formação das fibras amilóides, auxiliando assim no futuro
desenvolvimento novos fármacos contra a DA.

Autor(es): Seílma Santos da Cruz, Géssica Miranda Santos Matos, Camilla Lopes de
Santana Cerqueira, Luciana Lyra Casais-E-Silva
Resumo: As serpentes do gênero Bothrops são responsáveis pelo maior número de
acidentes ofídicos na América Latina. O principal agente etiológico dos acidentes
ofídicos na Região Metropolitana de Salvador é Bothrops leucurus. O envenenamento
botrópico pode ser sistêmico ou local, podendo ocorrer efeitos nefrotóxicos,
cardiovasculares e miotóxico, que pode causar mionecrose e até perda funcional ou
tecidual do membro. Os leucócitos desempenham um papel fundamental nos
mecanismos inflamatórios de defesa devido a sua capacidade de produzir e liberar
um grande número de mediadores que atuam no processo de reparo e de
regeneração tecidual. No caso de acidentes botrópicos, a terapia utilizada é a
soroterapia com antiveneno específico, com a qual, os efeitos sistêmicos do veneno
botrópico normalmente são revertidos. Por outro lado, a neutralização dos efeitos
locais é dificilmente obtida. Em decorrência desse fato, as ações locais induzidas
pelos venenos botrópicos atualmente são alvo de intensa investigação. Um aspecto
pouco estudado na caracterização dos efeitos locais e de sua evolução durante o
envenenamento é a contribuição dos hormônios, particularmente aqueles envolvidos
em respostas metabólicas ou de regeneração celular. A associação entre o reparo de
injúrias e os hormônios tireoidianos é bem conhecida, uma vez que estes hormônios
estimulam a proliferação epidérmica que por sua vez alteram o processo de
cicatrização. Em estudo anterior, demonstramos que o estado hipotireoidiano interfere
na resposta local induzida pelo veneno de B. leucurus, reduzindo a resposta do
edema, necrose e mionecrose. Em continuidade ao estudo, o presente projeto tem
como objetivo investigar a influência do hipotireoidismo no influxo leucocitário após
envenenamento experimental pelo veneno de Bothrops leucurus. O projeto foi
aprovado pela CEUA-ICS (protocolo no 057/2014). O veneno foi injetado (i. p.) na
dose de 125 &#956;g/Kg, em diferentes tempos amostrais e os leucócitos coletados
da cavidade peritoneal após lavagem com 5 mL de solução fisiológica, contendo
heparina (10 UI/mL). Após a coleta e homogeneização do líquido de lavagem, este foi
centrifugado a 800 rpm por 6 minutos e diluído em Líquido de Turk (1:20, v/v) para a
contagem do número total de leucócitos em câmara de Neubauer. A contagem
diferencial (mono/polimorfonucleares) foi realizada a partir de esfregaços corados por
Hema3, empregando-se microscopia óptica e objetiva de imersão em óleo. Os
resultados demonstraram que o veneno reduz o influxo leucocitário até a 6ª hora de
envenenamento, com alterações apenas na população de mononucleares,
confirmando que o estado hipotireoidiano modifica a inflamação local desencadeada
por este veneno. O estudo será continuado para melhor compreender a influencia dos
hormônios da tireóide no envenenamento ofídico.
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ISOLAMENTO DE BIOATIVOS DE ERYTHROXYLUM NOBILE

NÍVEIS SÉRICOS DE COLESTEROL NÃO-HDL, APOLIPOPROTEÍNAS A E B E
PROTEÍNA C REATIVA EM INDIVÍDUOS CONTROLES SADIOS E
DISLIPIDÊMICOS

Autor(es): Juceni David, Gildeon Marques

Autor(es): João Pedro Assunção Santos, Ajax Atta

Resumo: A família Erythroxylaceae consiste de quatro (4) gêneros com cerca de
duzentos e quarenta (240) espécies. Esses gêneros estão distribuídos principalmente
nas regiões tropicais do globo. A maioria das espécies pertence ao gênero
Erythroxylum, sendo que no Brasil, na região Nordeste, principalmente na Bahia,
encontra-se a principal diversidade e endemismo das espécies desse gênero. Os
outros três gêneros apresentam algumas espécies e são distribuídos exclusivamente
na África. Devido à descrição de algumas substâncias (alcalóides tropânicos,
diterpenos e flavoinóides) de interesse biológico presentes em algumas espécies do
gênero Erythroxylum e a escassez de estudos envolvendo a espécie E. nobile, faz-se
necessário a realização de pesquisas em busca de novos bioativos, para um melhor
aproveitamento dos elementos da biodiversidade brasileira. Desta forma, o presente
estudo propõe como objetivos: determinar a atividade inibitória da acetilcolinesterase,
isolar e purificar moléculas presentes no extrato por meio de técnicas
cromatográficas, tais como: Cromatografia em Coluna (CC), Cromatografia em
Camada Delgada Preparativa (CCDP), Cromatografia Liquida de Alta Eficiência
(HPLC) e Cromatografia por Exclusão (Sephadex LH-20) e, para biomonitoramento
da atividade biológica, utilizou-se o Teste de Inibição da Acetilcolinesterase (IAChE).
Após análise em Cromatografia em Camada Delgada Comparativa (CCDC), através
de revelação com luz UV (254nm e 365nm) e, com uso do reagente de
Liebermann-Burchard e vapores de iodo como reveladores químico, foram
encontradas três (3) substâncias com apenas um único ponto presente em cada
CCDC. A atividade inibitória da enzima acetilcolinesterase dos extratos de E. nobile,
foi avaliada pelo método quantitativo fotocolorimétrico de acordo com a técnica de
Ellman (1961) e suas respectivas modificações. Dentre os extratos avaliados de E.
nobile, extrato clorofórmico dos caules e das folhas, o extrato hexânico dos caules,
demonstraram maior capacidade de inibição enzimática sobre a acetilcolinesterase.
Os extratos de E. nobile serão fracionados até o isolamento de substâncias puras,
que deverão ser melhor avaliadas até que possam ser utilizadas.

Resumo: As doenças cardiovasculares (DCVs) associadas à dislipidemia e
resultantes daaterosclerose tornaram-se a principal causa de óbitos em todo mundo.
Existe umaestimativa de que 17, 3 milhões de pessoas morrem anualmente em
decorrência detais enfermidades, o que equivale a 30% de todas as causas de óbitos.
No Brasil, estima-se que as DCVs acometem cerca de 35% das pessoas na terceira
idade. Poroutro lado, a hepatite C crônica é uma das principais causas de doença
hepática noglobo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 2%
dapopulação mundial (aproximadamente 185 milhões de indivíduos)
estejaminfectadas cronicamente pelo vírus da hepatite C (HCV). No Brasil, 1, 0 a 1,
9% dapopulação brasileira seria portadora deste vírus, estando suscetíveis
aodesenvolvimento de cirrose hepática e/ou carcinoma hepatocelular. A
associaçãoentre a infecção pelo HCV e doenças cardiovasculares ainda não está
bemesclarecida e tem sido pouco estudada. Entretanto, é possível que o
backgroundgenético do indivíduo infectado e distintos fatores culturais e ambientais
contribuampara que a mesma ocorra. Adicionalmente, alguns mediadores
imunológicos ebioquímicos cuja produção se encontra alterada na hepatite C, a
exemplo daProteína C-Reativa (PCR), citocinas e quimiocinas inflamatórias, além de
alteraçõesno metabolismo lipídico dos pacientes infectados, poderiam contribuir para
osurgimento de DCVs nestes indivíduos. Assim, o presente estudo investigou
osfatores de risco para doenças cardiovasculares, o perfil lipídico, especificamente
osníveis de colesterol não-HDL, das apolipoproteínas A e B, o índice HOMA e
osníveis de PCR em indivíduos dislipidêmicos residentes na Bahia. Trinta e
oitopacientes participaram do presente estudo, 16 do gênero masculino e 22 do
gênerofeminino. O grupo controle foi formado por 27 indivíduos atendidos no
LACTFAR, 12homens e 15 mulheres, de idade equivalente. Não houve diferenças
significativasnos níveis de colesterol não-HDL, apoB e LDL nos homens e mulheres
dos doisgrupos, controle e dislipidemicos. Nos pacientes do sexo feminino, não foi
possívelobservar diferenças nos níveis de PCR. Contudo, os níveis de HDL, Índice
HOMA eapolipoproteína A foram diferentes nos homens e mulheres dos dois grupos.

Palavras-chaves: Processos Cromatográficos, Teste de Atividade Antioxidante,
Principio Ativo
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PADRONIZAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA PARA METABÓLITOS DE
CATECOLAMINAS E AVALIAÇÃO EM ESCOLARES DE SIMÕES FILHO
EXPOSTOS AO MANGANÊS

Autor(es): Larissa Roma, Joice Neves Reis Pedreira
Resumo: Infecções relacionadas aos cuidados de saúde causadas por bactérias
Gram-negativas, com alto índice de resistência, têm sido um grande problema de
saúde pública global. Dentre esses agentes, Acinetobacter spp. e Pseudomonas
aeruginosa correspondem a 11, 4% e 9, 9%, respectivamente, entre as infecções de
corrente sanguínea (ICS) por Gram-negativos em unidades de terapia intensiva
reportadas no Brasil. Esses patógenos apresentam, cada vez mais, mecanismos de
resistência aos antimicrobianos. Tais mecanismos têm como ação principal a
produção de carbapenemases que reduzem e limitam as opções terapêuticas,
contribuindo para elevados índices de morbidade e mortalidade. Esse estudo teve
como objetivo foi caracterizar o perfil de resistência de isolados de Acinetobacter
baumannii (n=18) e Pseudomonas aeruginosa (n=38) de ICS oriundos do Hospital
Ana Nery (HAN) e Hospital São Rafael (HSR) no período de maio de 2013 a abril de
2014 e março a dezembro de 2015, respectivamente. Foram identificados por meio
de automação nos Hospitais e posteriormente foram submetidas testes de
susceptibilidade a antimicrobianos (método Kirb-Bauer) e testes fenotípicos de
detecção de carbapenemase (Hodge Modificado e CIM- Método de Inativação de
Carbapenêmicos), além do teste da Nota técnica 01/2013 para detecção outras
enzimas de serina-beta-lactamases, metalo-beta-lactamase e cefalasporinase. A
resistência aos carbapenêmicos foi identificada em 30, 8% (8/26) dos casos de
infecção por P. aeruginosa e em 33, 3% (4/12) dos casos de infecção por A.
baumannii reportados no HAN. Entre os casos oriundos do HSR, as taxas de
resistências foram 25% (3/12) e 66, 7% (4/6) em isolados de P. aeruginosa e A.
baumanni, respetivamente. A produção de metalo-beta-lactamase foi detectada em
4/4 (100%) das amostras de A. baumanni de pacientes do HAN. Já em A. baumanni
oriundas do HSR foram identificados 3/4 (75%) produtores de outros mecanismos de
serino-beta-lactamase, cefalosporinas e/ou produtor de OXA-48 associada a
deficiência em porinas. Entre os isolados de P. aeruginosa do HSR, 3/3 (100%)
apresentaram mecanismo de resistência, sendo duas com produção de
cefalasporinase tipo AmpC e uma sendo provável produtora de KPC. A caracterização
do perfil de resistência destes agentes permitiu determinar o mecanismo prevalente e
assim otimizar opções de tratamento, contribuindo para a redução de custos com
internações prolongadas.

Autor(es): Matheus de Jesus Bandeira, Ana Laura Santos Anjos, Juliana Lima
Gomes Rodrigues, Nathália Ribeiro dos Santos, Sérgio Prado, José Antonio
Menezes-Filho
Resumo: Comunidades de Simões Filho, Bahia, têm sido impactadas por emissões
da eletrossiderúrgica de ligas ferro-manganês em todo município. Tem sido observado
que a população tem queixas relativas à deposição de poeira nas casas e agravos
respiratórios. Níveis elevados de manganês (Mn) no organismo estão associados
com menor desempenho intelectual nas crianças e suas mães. Estudos têm
demonstrado que níveis elevados de Mn no cérebro oxidam a dopamina, serotonina e
outros neurotransmissores, e que há influência desse metal nos níveis plasmáticos de
malondialdeído (MDA) em pessoas excessivamente expostas, em decorrência da
peroxidação lipídica como consequência do dano oxidativo. O objetivo deste estudo
foi padronizar e validar as metodologias analíticas para determinação dos níveis
plasmáticos dos metabólitos de dopamina e serotonina por cromatografia líquida de
alta eficiência (CLAE) com detector eletroquímico e do MDA por CLAE com detector
de fluorescência em escolares de Simões Filho. Além disso, pretende-se investigar se
existe associação entre os níveis de Mn no organismo, medidos no sangue, cabelo e
unhas dos pés, com o aumento dos metabólitos de catecolaminas (CA) e MDA em
plasma, os quais são biomarcadores de efeito neuroquímico do excesso de Mn na
fisiologia do cérebro. A padronização e validação da metodologia analítica para a
dosagem das CA’s ainda não foram realizadas, pois o detector eletroquímico não foi
adquirido até o momento dado ao adiamento do repasse da segunda parcela dos
recursos pela agência de fomento. No entanto, a metodologia para quantificação de
MDA obteve boa linearidade em plasma, atingindo um coeficiente de determinação
(R²) de 0, 9999. Embora tenha obtido precisão e recuperação satisfatórias na
concentração de 5 &#956;M, uma etapa de otimização do método ainda se faz
necessária, já que a recuperação para a concentração de 1, 25 &#956;M foi abaixo
de 80%. Nas amostras das crianças já analisadas (n=39), os valores médios de Mn
em cabelo (MnC) e Mn em unha dos pés (MnU) das crianças em uma das escolas de
Simões Filho apresentam média acima dos valores de referência para população não
exposta (0, 15 - 1, 2 &#956;g/g), indicando uma exposição elevada ao Mn nesta
população. No entanto, devido ao baixo número de amostras processadas até o
momento, os dados não são suficientes para extrair maiores conclusões.

Palavras-chaves: Acinetobacter; Pseudomonas; Resistência Antimicrob
PERFIL DE RESISTÊNCIA DE ENTEROBACTÉRIAS ISOLADAS EM INFECÇÕES
DE CORRENTE SANGUÍNEA (ICS) DE ORIGEM COMUNITÁRIA E HOSPITALAR
NA REGIÃO METROPOLITANA DA CIDADE DE SALVADOR, BAHIA
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PAPEL DOS RECEPTORES HISTAMINÉRGICOS H1 E H2 NO CEA SOBRE O
CONTROLE PRESSÃO SANGUÍNEA EM RATOS HIPERTENSO ESPONTÂNEOS
(SHR).

Autor(es): Angelica Amorim, Joice Neves Reis Pedreira, Larissa Roma
Resumo: As enterobactérias produtoras de beta-lactamases de amplo espectro
(ESBL), incluindo Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase (KPC)
representam um grave problema de saúde mundial, devido ao desenvolvimento de
resistência a múltiplos antimicrobianos. Boa parte das infecções de corrente
sanguínea (ICS) são causadas enterobactérias, logo, a correta identificação, bem
como a avaliação criteriosa do perfil de resistência a antibióticos das enterobactérias
é uma ferramenta valiosa, pois possibilita a adoção de medidas mais eficazes de
tratamento e controle de infecções com estes agentes. O objetivo desse estudo foi
identificar as principais espécies de enterobactérias causadoras de ICS oriundas de
dois hospitais na cidade de Salvador, Bahia, bem como descrever os perfis de
resistências e os principais mecanismos envolvidos. Neste estudo foram avaliados
250 isolados de enterobactérias oriundas de ICS. 117 isolados foram identificados de
109 casos recrutados no Hospital Ana Nery (HAN) no período de maio de 2013 a abril
de 2014 e 133 isolados de 118 pacientes foram identificados no Hospital São Rafael
(HSR) no período de março de 2015 a março de 2016. Os isolados foram
identificados através de sistema automatizado e em seguida submetidos a teste de
susceptibilidade a antimicrobianos pela técnica de Kirby Bauer e quando identificado
resistência aos beta-lactâmicos, fez-se testes fenotípicos para detecção de
Beta-Lactamase de Espectro Estendido (ESBL), AmpC plasmidial, e
carbapenemases. As enterobactérias mais frequentes no HAN foram: Klebsiella
pneumoniae (33%[39/117]), Enterobacter cloacae (20% [23/117]), Serratia
marcescens (16%[19/117]) e Escherichia coli (14%[16/117]). Já para o HSR as
principais enterobactérias identificadas foram: Klebsiella pneumoniae (38%[50/133]),
Escherichia coli (36%[48/133]), Serratia marcescens (11%[14/133]) e Enterobacter
cloacae (9% [12/133]). Dentre os isolados oriundos do HAN, um total de 37, 6%
(44/117) destas foram ESBL positivas, e entre os isolados produtores de ESBL, estão
principalmente as espécies Klebsiella pneumoniae (57%) seguida da Enterobacter
cloacae (23%). Apenas três isolados de Klebsiella pneumoniae foram resistentes aos
carbapenêmicos e destes (33% [1/3]) apresentou-se como produtor de
carbapenemase do tipo KPC. Entre as enterobactérias oriundas do HSR, 24, 8%
([33/133]) apresentaram fenótipo ESBL, dentre estes, estão principalmente a K.
pneumoniae com 67% dos isolados, seguida da E. coli com 27%. Nove isolados
foram resistentes carbapenêmicos e destes a espécie K. pneumoniae 55, 6% ([5/9])
foi a que apresentou maior número e percentual de resistência frente aos testes
fenotípicos Hodge, CIM e ICT. Ao final dos experimentos pode-se concluir que 67%
(6/9) dos isolados testados apresentaram algum mecanismo resistência. Destes, um
isolado (16, 7% [1/6]) da espécie E. cloacae mecanismo de resistência devido a
produção de cefalosporinases AmpC, e cinco isolados, sendo quatro isolados da
espécie K. pneumoniae (66, 6%[4/6]) e um isolado de E. coli (16, 7% [1/6])
apresentaram-se como produtores de carbapenemase tipo KPC. Os resultados deste

Autor(es): Camila Ferreira Perrone, Josmara Bartolomei Fregoneze
Resumo: A histamina é um neurotransmissor e hormônio que exerce diversas
funções em tecidos periféricos e centrais. Quimicamente, é uma amina biogênica
sintetizada a partir da oxidação do aminoácido L-histidina. Inicialmente reconhecida
por sua ação periférica, a histamina desempenha papel importante em funções
gastrointestinais, cardiovasculares, reprodutivas e imunológicas. Diversos estudos
tem demonstrado que a administração central de histamina pode promover alterações
cardiovasculares. Alterações provocadas pela histamina central no controle
cardiovascular parecem ser mediadas por ambos subtipos de receptores
histaminérgicos H1 e H2. Dados da literatura mostram que receptores H1 e H2 estão
distribuídos por todo o complexo amigdalóide. Diversos estudos têm relatado à
participação de diferentes núcleos da amígdala no controle cardiovascular. Em
estudos prévios do Laboratório de Neurociências-UFBA verificamos que o bloqueio
dos receptores H1 e H2 na amígdala medial impede a resposta hipertensiva ao
estresse de contenção, no entanto, a resposta taquicárdica ao estresse é mantida.
Algumas perguntas ainda precisam ser respondidas a respeito do papel das vias
histaminérgicas no controle da PA. Assim, o objetivo do presente trabalho foi
investigar o papel dos receptores histaminérgicos H1 e H2 presentes na amígdala
medial (MeA) sob a PA de ratos espontaneamente hipertensos (SHR). Ratos SHR
(12-16º semana de vida) foram submetidos à cirurgia estereotáxica para canulação
bilateral do MeA. Passado cinco dias, os animais foram submetidos à cateterização
da artéria carótida esquerda e, 24 horas após a cirurgia, foram iniciados os
experimentos com a gravação do registro da PA dos animais. As drogas utilizadas
para a microinjeção central bilateral foram a mepiramina e cimetidina (antagonistas
H1 e H2, respectivamente). No presente estudo, demonstrou-se que a administração
de cimetidina no MeA promoveu redução da PA em animais SHR em condições
basais de não-estresse, sem alterações na frequência cardíaca. No grupo tratado
com mepiramina não houve alteração significante no &#916;PAM e FC quando
comparados aos animais controles.
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estudo são relevantes para a saúde pública no sentido de contribuir para a
implementação de estratégias de controle para infecções por germes
multirresistentes, visando reduzir a morbimortalidade decorrentes de infecções
multirresistentes.

SPSS v. 9. 0 e Epi Info V. 7. 0. As medianas de idade do grupo com DAC e grupo
controle foram 61 (39 - 81) e 55 anos (40 - 65), respectivamente (p= 0, 007). A
frequência de diabetes melitos tipo 2 (DM2), hipertensão arterial, hipercolesterolemia
e histórico familiar foi maior nas mulheres DAC+, quando comparadas às mulheres
DAC- (p= 0, 01; 0, 01; 0, 03 e 0, 007, respectivamente). As demais variáveis, tais
como tabagismo, pressão arterial sistólica e diastólica, Índice de massa corpórea e
medida da circunferência abdominal não apresentaram diferenças significativas entre
os grupos estudados. Mulheres DAC+ apresentaram níveis mais elevados para as
concentrações de glicemia em jejum (p=0, 03), triglicerídeos (p=0, 0003) e VLDL
(p=0, 0007) e níveis reduzidos de HDL (p=0, 002), em relação ao grupo controle. Do
total de mulheres estudadas, 47 (41, 2%), 105 (92, 1%) e 81 (71%) utilizavam
tratamentos hipoglicemiantes, anti-hipertensivos e antilipemiantes, respectivamente.
Dessa forma, a presença do polimorfismo de ECA, associado aos resultados que
caracterizam hipertensão arterial, hipercolesterolemia e hiperglicemia, e dados
epidemiológicos desses indivíduos, poderão contribuir para compreensão dos
mecanismos moleculares envolvidos no desenvolvimento e gravidade da DAC,
gerando informações que permitirão uma interferência na história natural do
aparecimento e progressão dessas doenças ateroscleróticas, impactando na redução
da morbimortalidade causada por essa patologia.
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PERFIL
SOROLÓGICO
DE
CRIANÇAS
E
ADOLESCENTES
POLITRANSFUNDIDOS ATENDIDOS EM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SALVADOR
Autor(es): Indira Alves, Fernanda Washinngton de Mendonça Lima
Resumo: As crianças apresentam características muito diferentes dos adultos que
devem ser levadas em consideração no momento do procedimento hemoterápico
(DESMET & LACROIX, 2004). É muito difícil estabelecer uma diretriz universal para
transfusão sanguínea em crianças muito doentes, especialmente recém-nascidos
prematuros. Pedrosa e colaboradores analisando os principais fatores associados às
reações transfusionais em crianças, observaram que diversos fatores têm relação
direta com os incidentes transfusionais: faixa etária, tipo de hemocomponente,
comorbidade do paciente e politransfusão (PEDROSA et al., 2013). O controle de
infecções continua a ser um desafio para as unidades de tratamento e Serviços de
Hemoterapia (FONTAINE et al., 2010). Em estudos recente, pacientes com doenças
hematológicas foram analisados quanto ao perfil imunológico e soroprevalência para
CMV, por serem muitas vezes expostos ao vírus através de transfusões sanguíneas.
de acordo com seus títulos de anticorpos anti-CMV foram classificados negativo,
baixo, moderado e alto, sendo o perfil mais prevalente o classificado como baixo título
de IgG. A presença de grupos de título moderado e alto título sugere instabilidade da
infecção, o que pode ser associado a distúrbios hematológicos, transfusões de
sangue, imunossupressão, e até mesmo ao uso de medicamentos (MATOS et al.,
2011). Por se tratar de infecções na maioria dos casos assintomática, nota-se a
importância de combater a transmissão desse vírus, que só poderá ser identificado
através de testes laboratoriais. Crianças gravemente doentes, tratadas em unidades
pediátricas de cuidados intensivos, são geralmente indicadas para transfusão de
sangue. Para reduzir o risco de transmissão de patógenos ou de reações adversas
resultantes da transfusão de sangue, são adotadas algumas medidas, porém, apesar
das estratégias propostas para diminuir os riscos de reações pós-transfusionais nos
adultos serem eficazes, não são inteiramente aplicáveis em crianças. A doação de
sangue segura é uma grande preocupação nos Centros de Transfusão de sangue.
Muitos esforços têm sido depreendidos para garantir a segurança no fornecimento
adequado de bolsas de sangue, a seleção de doadores saudáveis e a prevenção de
doações de indivíduos com risco de transmitir infecções. Apesar do desenvolvimento
de ensaios para detectar doenças infecciosas, a transmissão de agentes infecciosos
por transfusão sanguínea ainda ocorre. Diante do exposto, a proposta atual visa
investigar a soroprevalência para os principais agentes infecciosos transmitidos pelo
sangue em crianças tratadas no Hospital Martagão Gesteira, submetidas a várias
transfusões sanguíneas. Convém ressaltar que atualmente a média de
hemotransfusões para cada criança é de cinco por paciente.
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TRITERPENOS DE UMA NOVA ESPÉCIE DE ASTERACEAE
Autor(es): Enéas Miguêz de Miranda Oliveira, Rafael dos Santos Costa, Eudes da
Silva Velozo
Resumo: O Brasil possui uma das maiores biodiversidades vegetais do planeta. Uma
parte significativa destas plantas permanece sem descrição botânica ou química.
Asteraceae é uma dos maiores grupos de Angiosperma. Compreendendo cerca de 1.
600 gêneros e 23. 000 espécies. No território brasileiro, a família é representada por,
aproximadamente, 180 gêneros e 1. 900 espécies, distribuídas em diversos
ecossistemas. Além da grande variedade morfológica e taxonômica, a Asteraceae é
caracterizada por biossintetizar uma grande diversidade de metabolitos secundários,
entre eles os terpenóides, poliacetilenos e os flavonóides, sendo uma característica
marcante da família a capacidade de produzir e acumular lactonas sesquiterpênicas.
Espécies desta família podem ser facilmente confundidas, ocasionando alguns erros
de identificação botânica. Uma nova espécie foi coletada em uma região de restinga
no sul da Bahia estando em fase de descrição. Devido a algumas semelhanças
morfológicas, esta nova espécie pode pertencer ao gênero Lychnophora. As espécies
do gênero Lychnophora apresentam um grande número de endemismo, sendo a
maior parte delas encontradas nos chamados campos rupestres do Brasil, nos
estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia. Resumidamente, o perfil dos constituintes
químicos deste gênero é caracterizado pela presença de terpenóides, lactonas
sesquiterpênicas, flavonoides e esteróides. Também já foram relatadas em algumas
espécies outras classes de compostos como poliacetilenos, lignanas e ácidos
fenólicos. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo identificar os
constituintes químicos majoritários presentes nas folhas de uma nova espécie de
Asteraceae, ocorrendo em campos rupestres do estado da Bahia e comparar com a
química de Lychnophora sp. Para a análise foram utilizadas técnicas cromatográficas,
como Cromatografia em camada delgada (CCD), Cromatografia em coluna (CC),
Cromatografia Gasosa (CG), Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e
técnicas espectroscópicas como Ultravioleta (UV) e Ressonância Magnética Nuclear
(RMN). Na análise fitoquímica do extrato, verificou-se o resultado positivo para o
reagente Libermamm-Buchard, indicando a presença de núcleos terpênicos. O
fracionamento do extrato metanólico das folhas, por meio de procedimentos
cromatográficos, permitiu o isolamento de um sólido branco amorfo. A comparação
dos dados do espectro no infravermelho e Ressonância Magnética Nuclear RMN ¹H e
¹³C com a literatura permitiu a identificação dos triterpenos, acetato de lupeol (1) e
pseudotaraxasterol (2) em mistura. A presença destes metabólitos, por si só, ainda
não é suficiente para contribuir com a quimiotaxonomia da espécie.
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PRESENÇA DO I/D DA ECA (GENE DA ENZIMA CONVERSORA DA
ANGIOTENSINA) EM MULHERES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA EM
SALVADOR - BA
Autor(es): Elisangela Adorno, Cleverson Alves Fonseca
Resumo: A doença arterial coronariana (DAC), representada pela aterosclerose, é
considerada a principal causa de morte nos países desenvolvidos e, atualmente, vista
como a patologia mais frequente, associada à incapacitação ou morte, podendo
manifestar-se como infarto do miocárdio, doença vascular periférica e AVE. Os fatores
de risco clássicos, como hipercolesterolemia, hipertensão arterial sistêmica, diabetes
mellitus, tabagismo, obesidade, sedentarismo e antecedentes familiares estão
associados à ocorrência de DAC. A Enzima Conversora de Angiotensina (ECA) é uma
metalopeptidase de zinco que tem a função de converter a angiotensina I,
decapeptideo inativo, em angiotensina II, um octapeptideo ativo e potente
vasoconstritor, bem como dregradar a bradicinina, um potente vasolilatador,
potencializando seu efeito, desenvolvendo um papel importante no sistema renina angiotensina (SRA). O gene que codifica a ECA está localizado no cromossomo 17
(17q23), podendo ocorrer na presença de inserção ou deleção de 287 pb de DNA,
influenciando, assim, nos níveis circulantes da enzima e no controle da pressão
arterial. Assim, o objetivo do estudo é correlacionar os polimorfismos Inserção e
Deleção da ECA (Gene da Enzima Conversora de Angiotensina) aos níveis de
pressão arterial e outros marcadores de risco para Doença Arterial Coronariana
(DAC) em mulheres atendidas no ambulatório do Hospital Ana Nery, Salvador - BA.
Para isso, está sendo realizado um estudo transversal, envolvendo 114 mulheres
submetidas a angiografia coronária (AC). As participantes foram agrupadas, de
acordo com o resultado da AC, seguindo os critérios estabelecidos pela Diretriz de
Doença Coronária Estável (2014), sendo o grupo caso composto por mulheres DAC+
e o grupo controle mulheres que não apresentaram critérios elegíveis para de DAC
(DAC-). As participantes responderam a um questionário epidemiológico e assinaram
o termo de consentimento livre e esclarecido. As análises moleculares são realizadas
por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), e os fragmentos visualizados em gel de
agarose a 2%, corados com SybrGreen e as análises estatísticas são realizadas pelo

Palavras-chaves: Asteraceae, Triterpenos, Lychnophora
CIÊNCIAS DA SAÚDE - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
AVALIAÇÃO DO USO DO CINEMA COMO ATENUANTE DAS DIFICULDADES DE
APRENDIZADO DE GENÉTICA HUMANA NO CURSO DE FISIOTERAPIA DA
UFBA
Autor(es): Juliana Sampaio, Elisangela de Jesus Campos, Gabriela Martins
Resumo: O cinema vem sendo utilizado como recurso de aprendizagem em diversos
níveis escolares, uma vez que, ao retratar a realidade em que se vive, auxilia os
estudantes na compreensão de temas relevantes e contemporâneos. A disciplina de
Genética Humana e Embriologia, oferecida ao Curso de Fisioterapia da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), traz em seu conteúdo temas considerados polêmicos e
atuais. Todavia, percebe-se uma grande dificuldade de entendimento e discussão dos
mesmos em sala de aula. Relatos de experiências em cursos de saúde que utilizaram
o cinema como recurso didático apontam um estimulo dos estudantes no processo de
discussão e apreensão do conhecimento e debate crítico. A proposta deste trabalho
foi avaliar se a criação de um Grupo de Extensão em Cinema e Genética (GECG)
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auxiliaria os estudantes no aprofundamento das discussões dos temas relacionados à
mesma. Foi realizado estudo do tipo analítico transversal prospectivo, utilizando-se
seis filmes de temas diversos, com alunos voluntários e regularmente matriculados na
disciplina Genética Humana e Embriologia do curso de Fisioterapia da UFBA no
semestre 2015. 2, onde, em cada sessão, foi aplicado um questionário, antes e
depois da exibição do filme, juntamente com a apresentação e discussão de um caso
real que tivesse associação com o tema do filme apresentado. Ao analisar os dados
coletados, observou-se que os alunos eram predominantemente do sexo feminino
com média de idade de 20, 3 anos, onde 19 relatavam contato anterior com conteúdo
da disciplina e 11 referiam interesse pela mesma. Os discentes afirmaram que os
fatores que mais interferiam no entendimento do conteúdo da disciplina de genética
humana eram material didático e ausência das aulas práticas. No entanto, 95% dos
que concluíram a atividade concordaram que a experiência do GECG foi positiva e
auxiliou no entendimento dos conteúdos teóricos. Os alunos mantiveram índice
semelhante de acertos das respostas pré e pós as sessões de cinema, com discreta
melhora no questionário dois. Percebeu-se que os alunos ficaram mais envolvidos
com a disciplina, porém que é necessária uma revisão na estrutura da dinâmica
apresentada a fim de favorecer melhor apreensão do resultado.

classificadores. Os participantes dessa pesquisa foram 16 enfermeiros que atuavam
no ACCR, recebidos e orientados pela equipe de apoio, composta pelos graduandos,
para então iniciar as discussões em grupo. A coleta de dados ocorreu entre junho e
julho de 2016, e posteriormente as discussões gravadas foram transcritas para
análise qualitativa da mestranda. Tal atividade está vinculada ao núcleo de estudos e
pesquisas sobre o idoso da Escola de Enfermagem da UFBA. Resultados: Essa
vivência proporcionou habilidades e aproximação, das estudantes, com informações
científicas não desenvolvidas anteriormente no curso de graduação. Essas
experiências permitiram acesso ao conhecimento dessa técnica de coleta de dados,
que possibilita gerar uma discussão enriquecedora entre os participantes da pesquisa
e a pesquisadora, de determinado tema, auxiliando na problematização e reflexão
crítica acerca deste. Ademais, a interação com a técnica de coleta de dados através
do GF, despertou interesse na sua utilização em pesquisas futuras. Então, participar
da coleta foi muito importante, pois acrescentou conhecimentos no âmbito
acadêmico, aproximou o entendimento sobre temáticas de acolhimento com
classificação de risco, à pessoa idosa, Emergência e AVC, bem como o convívio
harmonioso e profissional entre a pesquisadora, os acadêmicos e os participantes da
pesquisa. Conclusão: Esse estudo evidencia a importância da inserção de
graduandos multiprofissionais em grupos de estudo, permitindo dessa forma
ingressões em projetos de pesquisa, trocas de conhecimentos e vivências científicas,
permitindo uma melhor desenvoltura, segurança e organização, com a técnica de
coleta de dados de GF, para possíveis utilização em projetos futuros e/ou trabalhos
de conclusão de cursos. Referências: Backes D. S. ; Colomé J. S. ; Erdmann R. H. ;
Lunardi V. L. ; Grupo focal como técnica de coleta e análise de dados em pesquisas
qualitativas; O MUNDO DA SAÚDE, São Paulo: 2011;35(4):438-442.

Palavras-chaves: Aprendizado, Genética Humana, Filmes
EFICÁCIA DO NINTENDO WII® E FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR
PROPRIOCEPTIVA NA FUNÇÃO SENSÓRIO-MOTORA DE HEMIPARÉTICOS
CRÔNICOS PÓS-AVC: SÉRIE DE CASOS
Autor(es): Matheus Santos, Nildo Manuel da Silva Ribeiro, Luan Rafael Aguiar
Santos
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Resumo: Introdução: Sequelas na função sensório-motora estão presentes na
maioria dos indivíduos crônicos pós acidente Vascular Cerebral (AVC), limitando suas
atividades de vida diária e consequentemente impactando na sua qualidade de vida.
Embora exista uma variedade de intervenções convencionais e avançadas de
fisioterapia, frequentemente pacientes crônicos são submetidos a poucas opções de
reabilitação eficientes. Não há evidências de que uma única intervenção seja mais
eficaz do que a outra ao longo do processo de reabilitação. Portanto, para uma
recuperação funcional efetiva do paciente, os fisioterapeutas devem utilizar a
combinação de elementos de diversas abordagens pré-estabelecidas, a exemplo do
Nintendo Wii (NW) e da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP). No entanto,
existem evidências científicas insuficientes que suportem a aplicabilidade do NW e de
técnicas baseadas em abordagens neurofisiológicas, incluindo a FNP, como recurso
fisioterapêutico em pacientes pós-AVC, principalmente com foco na recuperação
sensório-motora. Objetivo: Determinar a eficácia do NW e FNP aplicados
isoladamente ou em conjunto na recuperação da função sensório-motora de
hemiparéticos crônicos pós-AVC. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do
tipo série de casos, composto por sujeitos com hemiparesia crônica pós-AVC,
distribuídos aleatoriamente em 3 grupos de tratamento: Grupo NW, Grupo FNP ou
Grupo NW e FNP. Os participantes foram submetidos a tratamento por 2 meses, 2
sessões por semana, 60 minutos por sessão. A função sensório-motora foi avaliada
através da Escala de Fugl-Meyer. Resultados: A amostra foi composta por 16 sujeitos,
9 homens e 7 mulheres, com idade variando entre 33 e 66 anos. No escore total da
escala, a maior diferença pré e pós intervenção foi observada no GFNP. Dentre os
domínios, o item mobilidade e dor apresentou maior aumento no escore no GFNP.
Conclusão: A utilização do NW e da FNP parece promover resultados positivos na
recuperação da função sensório-motora de indivíduos hemiparéticos crônicos
pós-AVC. Novos estudos mais robustos são necessários para determinar qual recurso
é capaz de promover resultados superiores sobre a recuperação da função
sensório-motora pós-AVC.

REDES CEREBRAIS DE INDIVÍDUOS COM HEMOGLOBINOPATIA HBSC COM
DOR CRÔNICA SECUNDÁRIA A NECROSE DA CABEÇA FEMORAL
Autor(es): Tiago da Silva Lopes, Abrahão Fontes Baptista, Wellington dos Santos
Silva
Resumo: Doença falciforme (DF) é um termo que engloba vários tipos de
hemoglobinopatias hereditárias, sendo o seu principal sintoma a dor. O mecanismo
doloroso ocorre pela falcização das hemácias em condições de pouca oxigenação,
esse fenômeno leva a uma obstrução dos pequenos vasos e consequente isquemia e
lesão tecidual. Um dos principais tecidos lesados é o ósseo, uma vez que é ricamente
vascularizado por pequenos vasos que quando obstruídos, geram um aumento da
pressão intraóssea e assim precipita à micro-lesão local, isso em longo prazo pode
provocar necrose da estrutura. Essa lesão é uma das principais causas para
incapacidade funcional e dor crônica nesses indivíduos. Os constantes estímulos
dolorosos experimentados por esses indivíduos pode levar a sensibilização central.
Avaliar a condição dolorosa é um grande desafio para os profissionais de saúde,
evidências sugerem que as redes cerebrais estão alteradas em condições dolorosas
crônicas, sugerindo que a conectividade entre regiões está comprometida nestas
condições, no entanto ainda se faz necessário investigar se essas alterações também
estão presentes nos indivíduos falcêmicos. O eletroencefalograma possui uma alta
resolução temporal e isso permite analisar as redes funcionais com maior precisão e
com isso ajudar a entender as possíveis repercussões centrais relacionadas à dor
crônica sentida por esses indivíduos. OBJETIVOS: Caracterizar os padrões de
conectividade cerebral de pacientes hemoglobina HbSC com dor crônica secundária
a osteonecrose avascular da cabeça do fêmur (NACF) comparando com indivíduos
saudáveis. MÉTODO: Trata-se de um estudo de corte transversal com grupo
comparação realizado no Laboratório de Eletroestimulação Funcional-UFBA. Os
participantes foram indivíduos falcêmicos com NACF, acompanhados nos centros de
referência em atendimento a pessoas com doenças falciformes (Carlos Gomes,
Salvador) e no Ambulatório do Hospital Universitário Professor Edgar Santos
(HUPES). Todos serão pareados com indivíduos saudáveis pareados por sexo e
idade. A amostra foi dividida em três grupos: HbSC com dor crônica (n=20) e Controle
(n=20); Os critérios de inclusão foram: Idade entre 18 anos e 50 anos, dor crônica
&#8805; 6 meses e diagnóstico de NACF, Genótipo do tipo HbSS ou HbSC, EVA
&#8805; 4. Os indivíduos controles não deveriam ter o diagnóstico de anemia
falciforme ou queixa de dor crônica. Os Critérios de exclusão foram: diagnóstico de
fibromialgia, ou qualquer acometimento que se confunda com os sintomas de DF e
dor do tipo neuropática. Todos os indivíduos foram encorajados há um dia antes da
coleta, lavarem os cabelos com sabão neutro, e se absterem de alimentos/bebidas
com cafeína, para garantir a confiabilidade dos dados. Em um primeiro momento,
foram aplicados questionários sobre o perfil doloroso dos pacientes e sobre a
condição clínica dos mesmos, sendo estes: DN-4, Escala HAD e PDI. Além disso, é
aplicada a EVA, cujo resultado tem que ser igual ou superior a 4, com o paciente em
repouso (como determina os critérios de inclusão/exclusão). Após isso, é feito o
exame físico, e aplicado um questionário de imagética visual e cinestésica (KVIQ), a
fim de treinar e minimizar os riscos de viés de coleta durante o exame
eletroencefalográfico. O questionário é composto por 05 movimentos simples.
Durante o registro eletroencefalográfico os eletrodos do EEG são colocados de
acordo com o sistema 10/20, com utilização de 30 canais referenciados pelo ponto
Cz. O couro cabeludo é limpo utilizando-se o gel preparador de pele Nuprep™, e os
eletrodos são fixados através de uma pasta condutora. Durante o registro, há três
momentos diferentes: no primeiro momento, só há o registro dos sinais, sem
imagética alguma, durante 4 minutos; no segundo, o indivíduo executa a imagética
com o movimento não doloroso, através de um comando de voz de abrir e fechar
mão, com duração de 2, 5 minutos; no terceiro momento, ocorre a imagética com

Palavras-chaves: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, REABILITAÇÃO, NINTENDO
WII
GRUPO FOCAL TÉCNICA DE COLETA DE DADOS NA PESQUISA QUALITATIVA RELATO DE EXPERIÊNCIA
Autor(es): Laíris Trindade, Alice de Andrade Santos, Raniele Araújo de Freitas, Luna
Moura, Larissa Chaves Pedreira
Resumo: Introdução: A pesquisa qualitativa se organiza em diversos contextos
metodológicos, os quais permitem um processo dinâmico de inserção a novas formas
de coleta e de análise de dados. O grupo focal (GF) representa uma técnica de coleta
de dados que, a partir da interação coletiva, promove uma ampla discussão sobre
uma temática ou foco específico. Dentre essas possibilidades, o GF representa uma
técnica de coleta de dados que pode-se tratar de uma entrevista em grupo, na qual a
interação configura-se como parte integrante do método. (BACKES, et al 2011).
Objetivo: Relatar a experiência de graduandos de fisioterapia e fonoaudiologia da
Universidade Federal da Bahia (UFBA) sobre a participação na organização da coleta
de dados com a técnica do GF, através do relato de experiência vivenciado na
pesquisa do Mestrado em Enfermagem intitulada: “Acolhimento com classificação de
risco (ACCR) à pessoa idosa com suspeita de Acidente Vascular Cerebral”. A coleta
foi realizada em um Hospital Geral de Referência para AVC na cidade de
Salvador/Bahia. Metodologia: Os estudantes desempenharam atividades juntos com
a pesquisadora, buscando identificar, através das discussões do GF, como ocorre o
ACCR à pessoa idosa com suspeita de AVC sob o olhar dos enfermeiros
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movimento doloroso, também comandado por uma gravação (abdução do quadril),
sendo que em todas as etapas o paciente permanece com olhos fechados. Um
colaborador da pesquisa fiscaliza o estado de alerta do paciente e observar se a
imagética está sendo feita de forma correta. A imagética é avaliada através da escala
cinestésica após cada registro, juntamente com a reavaliação da EVA. O grupo
controle (GC) é composto por indivíduos saudáveis e previamente aprovados nos
critérios de inclusão/ exclusão. Quando selecionados, eles são treinados pela Escala
de Imagética Visual e Cinestésica, assim como os indivíduos siclêmicos, e passam
pelas mesmas etapas do registro do EEG. As análises dos dados
eletroencefalográficos e a construção das RFC são feitas através do software
MATLAB® R2014a. RESULTADOS: Como a coleta e análise dos dados obtidos ainda
estão em andamento, não é possível estabelecer resultados conclusivos. Porém, até
então, foram coletados dados de 10 indivíduos SC. Destes, 06 dados foram
aproveitados, sendo todos os indivíduos do sexo feminino, 02 de raça parda e 04 de
raça negra, com idade média de 38, 8 anos. Quanto ao GC, foram coletados dados
de 09 indivíduos saudáveis. Portanto, faltam 14 indivíduos SC e 11 indivíduos GC
para completar a amostra de 15 indivíduos. Nenhum dos dados ainda foi analisado.
Anteriormente ao início das coletas, foram realizados treinamentos para que as
coletas ocorressem de forma adequada. Tais treinamentos foram realizados por
fisioterapeutas e um neurologista, experientes em EEG. Além das explicações
teóricas envolvendo o exame e a abordagem aos indivíduos participantes do estudo,
também ocorreram momentos práticos, até que fosse estabelecida total segurança na
aplicação dos questionários, da imagética visual e cinestésica, além do protocolo que
envolve o EEG. O treinamento para análise dos dados eletroencefalográficos e
construção das RFC está sendo realizado no presente momento por fisioterapeutas e
físicos experientes, na Universidade Federal da Bahia. DISCUSSÃO: Com os
resultados sendo ainda não-conclusivos, os dados são insuficientes para a
elaboração de uma discussão. O que se sabe é que o uso das RFC, construídas a
partir dos dados de EEG, apesar de relativamente recente, é um importante aliado na
compreensão dos padrões de conectividade cerebral do indivíduo e das modificações
corticais mediante presença de dor crônica. Entendendo esses mecanismos e
padrões, é possível traçar futuramente melhores condutas terapêuticas para os
pacientes falcêmicos, principalmente para alívio da dor, melhorando
consequentemente sua qualidade de vida.

QUEIXAS DE DEGLUTIÇÃO NA DOENÇA DE PARKINSON
Autor(es): Marília Evelin Novaes Leite
Resumo: A disfagia na doença de Parkinson (DP) foi descrita primeiramente por
James Parkinson, em 1817. Parkinson descreveu um típico paciente com DP com
significante perda de peso corporal, com importante dificuldade de ingerir alimentos
sólidos e líquidos (FUH et al., 1997). A aspiração traqueal de alimento é uma das
manifestações da disfagia, e pode estar associada à pneumonia aspirativa, uma das
maiores causas de morte na DP. Segundo CHIAPPETTA & ODA (2003) a disfagia na
DP é frequentemente associada à bradicinesia e rigidez muscular. A Doença de
Parkinson (DP) é um distúrbio do movimento, de caráter idiopático, de evolução
progressiva e lenta, e sua prevalência é estimada entre 100 a 150 casos para 100 mil
pessoas (TEIVE, 2002). A doença se manifesta pela diminuição da produção de
dopamina, que é um neurotransmissor importante no controle dos movimentos,
resultante da degeneração dos neurônios da zona compacta da substância negra
(locus niger) do mesencéfalo. Os principais sinais da doença são: tremor em repouso,
bradicinesia (lentidão dos movimentos), rigidez muscular e alteração postural. Em
pacientes parkinsonianos a disfagia é observada, com frequência, no decorrer da
evolução da doença e nem sempre associada à severidade global da mesma. A
dificuldade no processo de deglutição dos alimentos na doença de Parkinson
encontra-se na inabilidade da realização rápida e coordenada dos movimentos
envolvidos nesse processo. Carrara-de-Angelis (2000) menciona que as alterações
ocorrem em todas as fases da deglutição. O presente trabalho tem como objetivo
investigar as queixas de deglutição dos pacientes com DP; o levantamento das
queixas foi realizado através de questionário específico para este fim. Participaram do
estudo indivíduos com DP atendidos no ambulatório de Neurociências do Complexo
HUPES. O desenho do estudo é transversal descritivo. A amostra foi constituída por
cerca de 105 indivíduos com doença de Parkinson acompanhados no ambulatório de
Neurociências do Pavilhão Magalhães Neto da Universidade Federal da Bahia-UFBA.
Foram incluídos sujeitos com diagnóstico confirmado de doença de Parkinson
idiopática pelos critérios do United Kingdom Parkinson’s disease Brain Bank
(UKPDBB), em terapia dopaminérgica, com e sem queixas de dificuldades na
deglutição. O estágio da doença foi determinado pela Escala Hoehn and Yahr (H&Y)
(Hoehn, 1998). O processo de coleta de dados gerou um banco de dados com um n
de 104 participantes, onde 99% dos participantes apresentaram queixas variadas de
deglutição. O questionário utilizado para a construção do banco de dados possui 21
questões, foi obtida uma média de 40 respostas positivas. Os participantes da
pesquisa apresentam uma média de idade de 63 anos, e uma média de tempo de
doença de sete anos e cinco meses, sendo a maioria homens (68, 9%). As queixas
mais freqüentes encontradas foram: aumento do tempo para mastigar alimentos (53,
4%), aumento de saliva dentro da boca (50, 5%), necessidade de diminuir a
quantidade de comida dentro da boca (47, 65), relatos de engasgos e tosse (46, 6%)
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CIÊNCIAS DA SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA
EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRANSIENTES EM BEBÊS COM HIPOTIREOIDISMO
CONGÊNITO ANTES E APÓS A ADMINISTRAÇÃO DE LEVOTIROXINA
Autor(es): Jamile Morais de Albuquerque, Caio Lenidas Oliveira de Andrade,
Gabriela Machado, Luciene da Cruz Fernandes
Resumo: Introdução: Os hormônios tireoidianos são essenciais para o
desenvolvimento normal do cérebro, principalmente, na vida intrauterina até o
segundo ano de vida. Anormalidades congênitas da tireoide alteram o funcionamento
glandular e quando essas alterações envolvem a diminuição da produção dos
hormônios tireoidianos, tiroxina (T4) e triiodotironina (T3), define-se como
hipotireoidismo congênito (HC), sendo esta uma das alterações endócrinas mais
comuns em crianças, ocorrendo em aproximadamente 1: 2500 recém-nascidos.
Sabe-se que as alterações hormonais causadas por esse distúrbio reduzem a
produção energética celular, prejudicando a microcirculação, oxigenação e atividades
metabólicas dos órgãos neurossensoriais. Assim, as estruturas da orelha interna
serão acometidas, como as células ciliadas internas e externas do órgão de Corti e a
estria vascular. Objetivo: Analisar a presença das Emissões Otoacústicas Transientes
em bebês com hipotireoidismo congênito. Metodologia: Estudo prospectivo do tipo
transversal, que foi realizado com indivíduos com diagnóstico (grupo experimental) de
HC e com indivíduos sem HC (grupo comparação), com idade entre o nascimento até
a idade máxima de um ano, acompanhados na Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais (APAE) de Salvador - BA. As informações sobre HC foram coletadas a
partir da análise dos prontuários médicos de bebês com acompanhamento na
instituição. Para avaliação audiológica, foi realizada em todos os participantes
meatoscopia e emissões otoacústicas transientes. A avaliação audiológica foi
realizada com todos os participantes, composta por meatoscopia e emissões
otoacústicas transientes. Resultados: Foram realizadas EOA em 12 bebês com e sem
HC, sendo o grupo experimental composto por 83% do sexo masculino e 17% do
sexo Feminino e o grupo comparação composto por 59% do sexo masculino e 41%
do sexo feminino. Essa amostra foi composta por bebês entre 1 e 10 meses de vida,
estando o grupo experimental com 25% no 1º mês de vida, 25% no 2º mês de vida, 8,
5% no 3º mês de vida, 8, 5% no 6º mês de vida, 25% no 7º mês de vida e 8% no 10º
mês de vida e o grupo comparação com 42% no 1º mês de vida, 25% no 2º mês de
vida, 17% no 3º mês de vida, 8% no 4º mês de vida e 8% no 7º mês de vida. Do
grupo experimental 83% dos bebês passaram nas EOA bilateralmente, enquanto 17%
tiveram falha unilateral e no grupo comparação 100% dos bebês passaram
bilateralmente. 59% dos bebês tiveram diagnóstico de HC ainda no primeiro mês de
vida e começaram o tratamento de reposição hormonal com Levotiroxina
precocemente. Conclusão: Os bebês com hipotireoidismo congênito apresentam um
número maior de falha nas emissões otoacústicas comparadas ao grupo sem a
doença.

Palavras-chaves: Disfagia, Deglutição, Doença de Parkinson
LETRAMENTO EM LÍNGUA DE SINAIS E AS PRÁTICAS SOCIAIS DE
LINGUAGEM
Autor(es): Thiala Santana dos Santos Rola, Desirée de Vit Begrow
Resumo: Introdução: Muito antes do nascimento, a criança é falada pelos pais e é
com esse olhar que ela chega ao mundo e se constitui como sujeito. Neste sentido,
pensar na criança que não ouve leva-nos a entender as diferentes concepções
presentes no senso comum e que afetam as famílias ouvintes que recebem a criança
surda. Isso implica na reflexão de que tal fato acontece porque antes de identificar a
criança, quando há um diagnóstico de surdez, a família vê a deficiência que impede o
processo de interação atuando diretamente sobre todas as ações a que a criança terá
acesso. Assim, percebe-se que as famílias ouvintes pouco interagem com o filho
surdo, em função das disparidades linguísticas ligadas à diferença auditiva e ao não
entendimento da sociedade sobre a constituição desse através da língua de sinais. É
preciso entender que a língua portuguesa é estranha e inacessível ao surdo, porém
ele está inserido numa cultura em que esta é a língua oficial. Entende-se, então, que
mesmo não interagindo através da língua portuguesa oral/escrita, o surdo vê o mundo
que o cerca, construindo ideias sobre a língua, o meio ao seu redor e os “falantes”.
Assim, é a partir destas reflexões que se desenvolve este projeto, pois o surdo está
inserido em práticas culturais que o envolvem e o constituem, mesmo que a
linguagem compartilhada com ele não seja a de sua aquisição natural - língua de
sinais (LS-L1). Por isso, é necessário fomentar práticas de letramento em LS, a partir
da compreensão das práticas sociais de linguagem (SIGNORINI, 2001), uma vez que
a partir daí haverá promoção de um ambiente bilíngue e bicultural o que propicia a
circulação das informações nessa modalidade linguística, servindo também como
base para contextualizar o contato do surdo aos usos e funcionalidades da língua
portuguesa escrita. Objetivo: Promover práticas de letramento em LS e em LP
estimulando a inserção bilíngue/bicultural da criança surda e sua família. Metodologia:
O processo investigativo compreende uma abordagem epistemológica no campo
qualitativo desenvolvido como um Estudo de Caso em que serão acompanhadas as
crianças surdas que recebem atendimento fonoaudiológico na clínica escola do Curso
de Fonoaudiologia da UFBA. O projeto tem aprovação em Comitê de Ética em
Pesquisa (CAAE: 54509116. 0. 0000. 5662) e os sujeitos que concordarem em
participar da mesma, assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os
participantes deste estudo são as crianças atendidas no serviço e que, atualmente
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(semestre acadêmico 2016. 1), totalizam 11 crianças com idades variando de seis a
treze anos de idade e tempo de inserção no serviço variado o que implica também em
diferentes constituições linguísticas. As crianças atendidas são todas surdas de pais
ouvintes (FSPO) o que, de acordo à literatura, abrange cerca de 95% dos casos de
surdez. Além destas crianças, serão sujeitos, seus familiares, geralmente as mães
que trazem semanalmente as crianças ao serviço (quando se fala de família, serão
considerados apenas pai e mãe). Cada criança recebe um atendimento semanal e a
investigação usará estes mesmos momentos como fonte de dados, pois cada
atendimento será filmado e posteriormente transcrito para identificação dos objetivos
deste estudo. Pretende-se, a partir dos primeiros contatos com as famílias das
crianças surdas, realizar entrevistas semiestruturadas com os pais, a fim de identificar
o entendimento que têm sobre a importância da LS para o filho surdo, as formas de
aquisição promovidas pelo ambiente familiar, uso/domínio linguístico dessa
modalidade pelos familiares, valorização dessa língua, identificação do letramento da
família de forma geral, valorização dada pelos familiares para a escolarização da
criança surda e aprendizado da primeira e da segunda línguas, entendimento sobre o
processo e envolvimento familiar com o desenvolvimento linguístico da criança surda.
Todos os encontros com familiares e também as observações com as crianças, serão
registradas através de áudio (entrevistas) e filmagens (crianças) para promover
melhor análise dos acontecimentos e identificação dos eventos linguísticos ocorridos
e de interesse nesta investigação. A análise dos dados será feita a partir dos registros
obtidos na geração de dados e que serão transcritos a fim de elucidar de forma
interpretativa, e possibilitar a identificação e compreensão da ocorrência do
letramento em LS de forma a ser possível descrevê-los e analisá-los. Resultados: O
projeto teve início a partir da aprovação pelo CEP em agosto de 2016 e, portanto, os
impactos esperados dizem respeito às questões que envolvem diferentes aspectos,
dentre estes: culturais, linguísticos, educacionais, sociais e inclusive, clínicos.
Acredita-se ser possível identificar os aspectos relacionados ao letramento de
crianças surdas filhas de pais ouvintes e as práticas comumentemente
experienciadas pelas famílias na sociedade. Considerações Finais: Tais
considerações repercutem de forma importante sobre ações em diferentes níveis a
serem tomadas com a população de crianças surdas e seus familiares, desde o
momento do diagnóstico à sua inserção em ambiente educacional. Vale ressaltar que
do ponto de vista fonoaudiológico, é relevante demonstrar a importância desse apoio
no processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem da criança surda, bem
como orientando e oferecendo suporte aos familiares que se vêm confusos entre um
diagnóstico desconhecido e temido para o filho e as possibilidades de
desenvolvimento e inserção educacional e social da criança. Dessa forma,
entende-se que esta investigação vem atuar diretamente nesse sentido salientando
as experiências linguísticas que os familiares ouvintes têm com seus filhos surdos e
como os inserem no ambiente cultural e letrado compartilhado pelos ouvintes mesmo
antes de sua inserção educacional.

Palavras-chaves: Eventos relacionados a potenciais P300, Hipotireoidismo
congênito, Audição.
CIÊNCIAS DA SAÚDE - MEDICINA
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM
FALCIFORME - UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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COM

ANEMIA

Autor(es): Mário Ferrari Neto, Eduardo Pondé de Sena
Resumo: INTRODUÇÃO: A doença falciforme é uma doença hematológica
geneticamente herdada, caracterizada por hemólise crônica, complicações
vaso-oclusivas e danos em órgãos múltiplos progressiva, com um grande impacto na
expectativa e qualidade de vida dos pacientes e cuja incidência é de estimada em
mais de 300. 000 novos casos em todo o mundo por ano, principalmente na África
sub-saariana, Península Arábica e na Índia (Iughetti et al., 2016). As manifestações
agudas da doença incluem crise vaso-oclusiva, síndrome torácica aguda, acidente
vascular cerebral, priapismo, surdez súbita e anemia aguda, além de crise aplásica e
sequestro esplenico. Um alto risco de acidente vascular cerebral é observado em
crianças com anemia falciforme, com importantes sequelas motoras e neurológicas.
Este risco é bastante reduzido quando é feito terapia de transfusão crônica, sendo o
transplante de células-tronco hematopoiéticas a única terapia capaz de oferecer uma
cura para a anemia falciforme (Vermylen, 2013; Archer et al., 2015). No Brasil, é um
dos distúrbios genéticos mais frequentes, com aproximadamente 25 mil a 30 mil
portadores da doença e uma incidência anual de 3. 500 novos casos. Sua prevalência
é maior nas regiões nordeste e sudeste, particularmente nos estados da Bahia, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. METODOLOGIA: Trata-se de uma
revisão bibliográfica sistemática sem metanálise. A pesquisa será obtida nos bancos
de dados do PUBMED e Bireme, com base na estratégio PPR, usando os descritores
“sickle cell anemia”, “children” e “stroke”. Serão RESULTADOS: Foram encontrados
218 artigos na pesquisa das bases de dados, sendo selecionados 15 artigos para
leitura completa após exclusão com base nos critérios de seleção. Destes, oito foram
incluídos nesta revisão. DISCUSSÃO: O acidente vascular encefálico é uma das
principais e mais grave manifestação da anemia falciforme, sendo muito mais
frequente nestes pacientes do que na população geral. A avaliação neurológica
compõe pedra fundamental do cuidado inicial. Deve ser realizado em todos os
pacientes com suspeita de um episódio de AVE. Em termos de prevenção primária,
um dos exames essenciais para os pacientes com anemia falciforme, indenpendente
da faixa etária, é a ultrassonografica com doppler da artéria cerebral média, que
permite estimar o fluxo sanguíneo e estraticar o risco de AVE e realizar um tratamento
direcionado. A terapia transfusional crônica, realizada a casa três a cinco semanas
permanece como o principal método de tratamento tanto para prevenção primária
quanto secundária de epissódios de AVE.

Palavras-chaves: Fonoaudiologia, Surdo, Letramentos
O IMPACTO DO HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO NOS SINAIS E SINTOMAS
AUDITIVOS DE CRIANÇAS EM TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL COM
LEVOTIROXINA.
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ALTERAÇÕES VASCULARES CEREBRAIS EM PACIENTES COM DOENÇA DE
PARKINSON

Autor(es): Crésio Alves Dantas de Arago, Luciene da Cruz Fernandes, Caio Lenidas
Oliveira de Andrade, Hlida Braga de Oliveira

Autor(es): Ítalo Vilasbôas, Ailton de Souza Melo
Resumo: Objetivo: o presente estudo tem por objetivo investigar alterações auditivas
centrais em indivíduos com HC, através dos potenciais auditivos relacionados a
eventos (P300) existentes na literatura. Método: A busca por artigos foi realizada
utilizando os potenciais auditivos relacionados a eventos (P300) para avaliar a função
neurocognitiva de indivíduos acometidos pelo Hipotireoidismo Congênito. Resultados:
Através da pesquisa nas bases de dados eletrônicas foram encontrados quatro
artigos na MEDLINE e trinta e nove na PUBMED. Não foram encontrados artigos no
SCIELO e na BVS. Após cruzar os artigos encontrados, quatro foram excluídos por
duplicidade. Foram excluídos treze estudos, por terem sido realizados com animais.
Além destes, foram eliminados vinte e um estudos por tratarem de triagem auditiva
neonatal, potenciais de curta latência, emissões otoacústicas, análise de
componentes anteriores a onda P3 e por terem sido desenvolvidas com
recém-nascido. Após análise, quatro artigos foram considerados elegíveis para a
realização da presente revisão. Os artigos selecionados foram analisados
qualitativamente por meio da Escala Newcastle-Ottawa. Essa escala avalia três
dimensões, a saber: Seleção, Comparabilidade e Exposição. Conclusão: Esta revisão
demonstrou que apesar da deficiência de publicações na linha de investigação em
questão, os estudos existentes não encontraram resultados significantes na análise
do P300 que evidenciassem consequências auditivas centrais decorrentes do
hipotireoidismo congênito. Isso pode ter ocorrido devido uma série de questões, como
o fato de que todos os indivíduos participantes das pesquisas encontravam-se em
terapia de reposição hormonal, podendo-se ter sido reduzido os efeitos do HC no
organismo destes no momento. Outro fator seria a própria época de realização da
triagem neonatal, já que a mesma possibilita a redução dos impactos do HC no
acesso ao tratamento precoce e consequentemente a prevenção na redução dos
danos neurocognitivos. Além destes fatores, observou-se muitas lacunas nas
metodologias dos estudos, como padronização da captação do P300, critérios de
seleção, tamanho da amostragem, faixa etária utilizada, entre outros, as quais
possibilitaram vieses de análise. Conclui-se que mesmo com tratamento precoce, as
consequências do HC podem persistir em aspectos subclínicos e, diante disso, faz-se
necessário a realização de estudos mais específicos, claros e concisos, para que seja
possível esclarecer os impactos do HC na função neural auditiva.

Resumo: A doença de Parkinson (DP) é uma enfermidade crônica e degenerativa
que acomete 1, 8%de indivíduos acima de 65 anos, chegando a 2, 6% em
populações idosas acima de 85 anos. Dentre as manifestações não motoras da DP
destaca-se os transtornos do humor (apatia, anedonia e depressão), cognitivos,
sensoriais (hiposmia, comprometimento da gustação, dor, distúrbios do ciclo
sono-vigília) e autonômicos (comprometimento da sudorese, hipotensãoortostática,
disfunção urogenital e constipação). O estudo é um corte transversal, que estásendo
realizado em parentes de primeiro grau e pacientes com diagnóstico de doença
deParkinson, provenientes do ambulatório de movimentos involuntários do
ComplexoAmbulatorial Professor Magalhães Neto da Universidade Federal da Bahia.
O objetivo éfornecer ferramentas de detecção e intervenção precoces, as quais
podem auxiliar naidentificação de indivíduos com risco de desenvolvimento da
doença, e facilitar estratégiasterapêuticas e de reabilitação a serem desenvolvidas
para melhorar o prognóstico destespacientes. Foram coletados, até o momento,
dados de 40 pacientes com diagnóstico de doença deParkinson (DP) de acordo com
os critérios do banco de cérebros do Reino Unido. Todos ospacientes selecionados
realizaram o Mini exame do estado mental e obtiveram o escoremaior ou igual a 24.
Foram 24 pacientes do sexo masculino e 16 do sexo feminino, commédia de idade de
66, 1 anos. Destes, 20% apresentaram o Índice de Massa Corporal (IMC)elevado.
45% dos pacientes tinham diagnóstico também de Hipertensão arterial
sistêmica(HAS) e 10% de Diabetes melitus (DM). 15% já tiveram Acidente vascular
cerebral (AVC). 45% dos pacientes com DP relataram disfagia e sialorreia. 10%
relataram episódios de ilusãovisual. Somente um paciente apresentou ao exame do
Doppler hipofluxo em circulaçãoanterior. Não houve alterações nas angio-tomografias
realizadas em pacientes com DP. Coletou-se dados de 30 parentes de primeiro grau
de pacientes com DP. Foram 20 do sexomasculino e 10 do sexo feminino. A média de
idade foi de 60, 3 anos. Destes, 40%apresentaram IMC elevado, 30% já tinham
diagnóstico prévio de HAS e 5% de DM. 5% játiveram AVC. 50% dos indivíduos
obtiveram alterações do fluxo cerebral vistas no Dopplerde Carótidas. 20% das
angio-tomografias realizadas também mostraram aterosclerose. Alguns estudos
apontam para alterações vasculares cerebrais relacionadas a disautonomiapresente
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na doença que são peculiares, porém não há consenso quanto aos padrões
dahemodinâmica cerebral na doença de Parkinson. Muitos estudos avaliam as
alterações nãomotoras em indivíduos com diagnóstico de doença de Parkinson,
porém muitas destasalterações podem estar presentes na fase pré-motora, onde
existe menor comprometimentoneuronal, antes do estabelecimento de manifestações
motoras clássicas. Sabe-se que quandoos sinais cardinais da doença estão
presentes, já existe comprometimento acentuado dosistema nervoso e,
provavelmente, manifestações clínicas que possam ser mensuradas. Como início da
coleta de dados, já percebemos a existência de relação entre a DP e
alteraçõesvasculares cerebrais quando afirmamos que 15% dos pacientes já tiveram
Acidente vascularcerebral (AVC) e 45% têm diagnóstico de Hipertensão arterial
sistêmica (HAS). Apesardesses números, vimos que as alterações no fluxo cerebral e
a doença aterosclerótica estava mais presente no grupo de parentes de primeiro
grau. Também começamos a ver relaçãoentre a DP e suas manifestações
não-motoras como a sialorreia e disfagia, que ocorrem em45% dos pacientes
pesquisados. A frequência de alterações não-motoras em indivíduos comdiagnostico
de doença de Parkinson está bem estabelecida, porém entre familiares emprimeiro
grau em risco de desenvolver a doença ainda permanece desconhecida. Com
acontinuação da coleta de dados esperamos que os resultados deste estudo poderão
auxiliar noesclarecimento destas questões, permitindo o conhecimento das
características clínicas dasalterações não motoras da doença de Parkinson,
alterações estas responsáveis pela altamorbidade e mortalidade da doença.
Espera-se que transtornos do ciclo sono-vigília sejammais frequentes entre familiares
de pacientes com doença de Parkinson e ocorram em fasesprecoces da doença,
antes do desenvolvimento de sintomas motores. Caso isto se confirme, otratamento
precoce será estratégico, com consequências na morbidade e mortalidade dadoença.

Patológica do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, entre 2010 a 2015. Os
dados clínicos dos pacientes foram obtidos em consultas clínicas e através de
prontuários. Todos os diagnósticos histológicos de CHC foram obtidos através da
análise de peças cirúrgicas, explantes de fígado e biópsias hepáticas. A confecção do
banco e análise dos dados foi realizada pelo programa estatístico Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, Illinois, EUA, Release 16. 0. 2, 2008).
RESULTADOS: Foram identificados 164 casos de CHC nesse período. A média de
idade dos pacientes foi de 60±11 anos (22-91), e 76, 8% eram do gênero masculino.
Desses 71 pacientes (43, 3%) tiveram diagnóstico histológico, e 50 (71, 4%)
pacientes se associaram a cirrose e 21 (29, 6%) casos tiveram diagnóstico de CHC
não cirróticos (CHC-NC). CONCLUSÕES: Os resultados mostram nessa grande série
de pacientes que o CHC predominou em pacientes com cirrose e do sexo masculino,
e se relacionou a diversos fatores etiológicos, sendo que o VHC foi o fator de risco
mais prevalente. O estudo destaca também a elevada freqüência de pacientes com
CHC sem cirrose, demostrando que existem outros mecanismos que operam
independentes de cirrose promovendo o desenvolvimento do câncer. Portanto, é
preciso que mais estudos sejam desenvolvidos afim de elucidar todos mecanismos
que ainda permanecem obscuros no desenvolvimento do CHC.
Palavras-chaves: Carcinoma hepatocelular, fatores de risco, cirrose

AVALIAÇÃO COGNIVITA NA CARDIOMIOPATIA CHAGÁSICA
Autor(es): Beatriz Gonçalves, Jamary Oliveira-Filho, Renata Martins Maia, Louise
Porto, Marília Catto, Thiago Silva, Alisson Andrade, Pedro Muiños, Karina Garcia,
Camila Pereira
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Resumo: Introdução: A Doença de Chagas (DC) é a sexta maior infecção tropical do
mundo responsável pela morte de aproximadamente 14, 000 pessoas por ano
(Martins-Melo et al., 2012; Nunes et al., 2013). Estudos cognitivos em pacientes
acometidos por DC tem demonstrado a presença de acometimentos neurológicos
centrais, não apenas associados à complicação embólicas por insuficiência cardíaca
congestiva (ICC). Entretanto é necessário compreender quais são os domínios
cognitivos afetados e quais são os mecanismos por trás dessas alterações cognitivas.
Assim, pode-se buscar métodos diagnósticos, terapêuticos e de prevenção visando
reduzir a morbidade-mortalidade nesses pacientes. Objetivo: Avaliar se pacientes com
cardiomiopatia chagásica possuem maior déficits cognitivos quando comparados a
pacientes com cardiomiopatias por demais etiologias, e quais são as funções
cognitivas mais afetadas. Método: Estudo corte transversal onde foram admitidos
pacientes com insuficiência cardíaca em ambulatórios de referência em Salvador,
Bahia, Brasil. Esses pacientes foram submetidos a testes cognitivos com objetivo de
avaliar os domínios vísuo-espacial, de memória e de função executiva. Os pacientes
foram posteriormente separados em dois grupos, de insuficiência cardíaca de
etiologia chagásica e não chagásica, e comparados quanto ao acometimento
cognitivo. Critérios de inclusão: Foram admitidos apenas os pacientes que
apresentavam os sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva de acordo
com os critérios de Framingham para diagnóstico de ICC e que concordaram
voluntariamente em participar do estudo. Critérios de exclusão: Foram excluídos os
pacientes que tinham tido acidente vascular cerebral (AVC) alguma vez na vida,
investigados pelo Questionnaire for Verifying Stroke-Free Status (QVSFS), e os
pacientes cujo termo de consentimento livre esclarecido não pode ser obtido. Foram
também excluídos pacientes em uso de anticoagulantes, que apresentavam história
de câncer (exceto de pele), realizavam diálise, eram portadores de doença crônica
parenquimatosa do fígado e os que tinham algum evento trombótico do tipo infarto
agudo do miocárdio (IAM), trombose venosa profunda ou trombo-embolia pulmonar
nos últimos seis meses. Teste cognitivos: - Mini- Exame do Estado Mental (MEEM):
avaliar estado cognitivo global- Bateria Breve de Rastreio Cognitivo: inclui testes de
memória imediata e tardia, atenção, praxia, gnosia e linguagem. - Teste do Relógio:
avalia praxia e função vísuo-espacial. - Teste da Figura Complexa de Rey: avalia
função vísuo-espacial e memória. -Teste da sequência direta e inversa de dígitos:
avalia função executiva, memória operacional e atenção. - Teste da Fluência verbal
(sequência de animais em 1 min.): avalia função executiva, linguagem e memória
semântica. - Teste de Luria: avalia praxia e função executiva. Resultados: Um total de
139 pacientes foram recrutados porém 32 não possuíam sorologia para Doença de
Chagas e por isso não foram incluídos nos cálculos. dos 107 restantes, 57 possuíam
sorologia negativa para Chagas e 50 eram Chagásicos. Pacientes com
cardiomiopatia Chagásica e não Chagásica obtiveram resultados semelhantes nos
testes cognitivos, entretanto os pacientes Chagásicos apresentaram maior disfunção
cognitiva no domínio vísuo-espacial. Discussão: A compreensão dos mecanismos de
acometimento cognitivo merecem maior investigação. Provavelmente o acometimento
do sistema nervoso central, além dos fenômenos cardioembólicos, ocorre por um
status inflamatório crônico mediado pela interação agente-hospedeiro. Entretanto,
mais estudos são necessários para entender e precisar se o domínio vísuo-espacial é
acometido isoladamente e, se sim, porque apenas esse domínio já que a hipótese de
acometimento do sistema nervoso central gira em torno de uma alteração inflamatória
sistêmica. Existem estudos com espectroscopias através de ressonância magnética
cardíaca em pacientes com Doença de Chagas que sugerem um despovoamento
neuronal em algumas áreas cerebrais, entretanto não se sabe exatamente porque
algumas áreas são mais acometidas que outras. Conclusão: Doença de Chagas está
associada a disfunção cognitiva no domínio vísuo-espacial.

ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DE NANOBIOMATERIAIS COMPÓSITOS E DE
UM NOVO FÁRMACO PARA O REPARO ÓSSEO
Autor(es): Barbara Goncalves Fernandes, Fabiana Paim Rosa, Renata dos Santos
Almeida
Resumo: A nanotecnologia tem avançado nos setores da saúde, especialmente na
bioengenharia tecidual, e o desenvolvimento de biomateriais nanoestruturados
mostrou-se promissor por mimetizar a microestrutura tecidual, proporcionando
avanços na regeneração tecidual e na melhoria da qualidade de vida, por exemplo,
em pessoas que sofreram lesões ósseas extensas. Este trabalho objetivou avaliar a
biocompatibilidade e o comportamento osteogênico de um biomaterial compósito
nanoestruturado associado a um fármaco. Para os testes foram utilizados 60 ratos,
onde foi confeccionado um defeito crítico na região da calvária, e os animais foram
distribuídos para composição de quatro grupos: GMHAAl - Grupo com defeito
preenchido com microesferas de Hidroxiapatita - Alginato; GMHAAlgP - Grupo com
defeito preenchido com microesferas de Hidroxiapatita-Alginato e com administração
enteral de ranelato de estrôncio; GCPP - Grupo controle positivo padrão - defeito
preenchido apenas por coágulo e administração enteral de ranelato de estrôncio; e
GCNC - Grupo controle negativo - defeito preenchido apenas por coágulo. Estes
animais foram eutanasiados e avaliados nos pontos biológicos de 15, 45 e 120 dias.
Os resultados inferem que em todos os pontos biológicos a neoformação de matriz
osteóide foi mais evidente no GCPP. Aos 15 dias esta neoformação foi restrita as
bordas em todos os grupos, expandindo-se de maneira centrípeta, aos 45 e 120 dias,
para toda extensão do defeito, sendo em menor espessura na região central; e
circundando as partículas, nos grupos em que houve a implantação de biomaterial. A
reação inflamatória foi satisfatória em todos os grupos, tornando-se muito discreta
aos 120 dias. Porém, em GMHAAlgP aos 15 e 45 dias notou-se um grande infiltrado
mononuclear, formação de tecido de granulação e presença de macrófagos
espumosos. de maneira geral, a neovascularização ocorreu principalmente na fase
inicial, aos 15 dias, e nas regiões próximas as bordas ósseas. Conclui-se que o
biomaterial compósito de hidroxiapatita nanoestruturada com alginato é biocompatível
e osteocondutor, e que o fármaco ranelato de estrôncio influenciou positivamente no
metabolismo ósseo.
Palavras-chaves: Reparo ósseo, Biomateriais
ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS DO
ASSOCIADOS ÀS DIVERSAS ETIOLOGIAS

CARCINOMA

HEPATOCELULAR

Autor(es): Valéria Moreira, Helma Pinchemel Cotrim
Resumo: INTRODUÇÃO: O carcinoma hepatocelular (CHC), o tipo mais frequente de
câncer primário de fígado, é o sexto tumor sólido mais comum e a terceira causa de
mortalidade por câncer na população mundial. O principal fator de risco para o
desenvolvimento de carcinoma hepatocelular é a cirrose do fígado.. Os principais
fatores de risco conhecidos para CHC são virais (hepatites crônicas B e hepatite C),
tóxicas (álcool e aflatoxinas), metabólicas (diabetes e doença hepática gordurosa
não-alcoólica, hemocromatose hereditária) e relacionadas ao sistema imunológico
(cirrose biliar primária e hepatite auto-imune). OBJETIVOS: Descrever as principais
características e aspectos histopatológicos do CHC associados às diversas etiologias
(hepatites crônicas B e hepatite C, esteatoepatite não-alcoolica, cirrose alcoólica,
hemocromatose e outros). MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de série de casos, que
avaliou casos de CHC procedentes de Serviços de Gastro-Hepatologia e Anatomia
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metformina (p<0, 001). Discussão: Por suas implicações na prevenção primária pelo
HIV, um achado importante foi demonstrar que a maioria dos pacientes estudados
tinha idade inferior a 50 anos quando se descobriram portadores do HIV-1, sendo a
via heterossexual a mais relatada. Outra informação importante é o aumento na
contagem de linfócitos CD4 e redução na carga viral após o início da TARV,
confirmando sua eficácia. O presente estudo nos mostra o aumento e o surgimento
de comorbidades que podem ser relacionadas ao uso da TARV, é indiscutível os
benefícios trazidos pelo seu uso, por proporcionar aumento tanto da expectativa
quanto da qualidade vida e longevidade, porém, surgiram problemas relacionados ao
uso dessa terapêutica, o aparecimento de agravos à saúde, seja pela exposição aos
seus efeitos tóxicos pelo uso prolongado do medicamento ou pelo aparecimento de
comorbidades. Conclusão: Os pacientes foram em sua maioria do sexo masculino,
negros, solteiros, com baixa escolaridade e a categoria de exposição foi a
heterossexual; esforços preventivos devem levar esses resultados em conta. O uso
da TARV proporciona inúmeros benefícios, mas pode ser associada ao aparecimento
de comorbidades, desse modo, considera-se oportuno que sejam traçadas
estratégias de acompanhamento, visando o diagnóstico e intervenção precoce.

AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA DE FERRO NA RESPOSTA A TERAPIA
ANTIVIRAL DOS PACIENTES COM HEPATITE C ACOMPANHADOS EM UM
AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA
Autor(es): Elane Garcez de Santana Pereira, Maria Isabel Schinoni
Resumo: As hepatites virais (HV) estão entre as causas de inflamação hepática mais
prevalentes mundialmente. Dentre elas a hepatite causada pelo vírus da hepatite C
(VHC) apresenta elevada prevalência mundial e geralmente está associada a quadros
crônicos da doença. A infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) ocorre através do
contato com sangue ou fluidos corporais infectados. Estima-se que 3. 000. 000 de
pessoas no Brasil estejam infectadas, apesar da maioria desconhecer o diagnóstico.
A hepatite C é transmitida através de sangue ou fluidos corporais infectados, ou
mesmo contato com objetos contaminados. Principalmente, compartilhamento de
material perfuro-cortantes, como utilizados com drogas ilícitas (seringas, agulhas,
cachimbos, entre outros); higiene pessoal(lâminas de barbear e depilar, escovas de
dentes, alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam); ou pela confecção de
tatuagem e colocação de piercings; outras formas menos comuns de transmissão do
VHC são transmissão vertical e através de relações sexuais sem preservativos.
Várias alterações laboratoriais tem sido associadas à infecção pelo VHC. A
sobrecarga de ferro é uma delas, já que apesar de haver divergência na literatura,
diversos trabalhos sustentam a hipótese de que a sobrecarga de ferro pode contribuir
para a progressão da lesão hepática. Um dos motivos apresentados é a geração de
espécies reativas de oxigênio que influenciam nos danos aos tecidos. Assim, tem sido
demostrado que o acúmulo de ferro em paciente com hepatite C crônica apresenta
consequências clínicas para o paciente, principalmente associada a geração de dano
oxidativo e à resposta terapêutica com ribavirina e interferon. Objetivos: Estudar a
relação entre sobrecarga de ferro e a resposta à terapia antiviral em pacientes com
Hepatite C crônica. Metodologia :estudo de corte transversal descritivo a partir de
dados coletados em prontuários. Os exames utilizados para avaliar a sobrecarga de
ferro foi o laudo da biopsia hepática no que consta se existe ou não sobrecarga
hepatocitária de ferro em 100 prontuários de pacientes com VHCResultados: Em
relação a sobrecarga de ferro e grau de fibrose, foram encontrados 7 pacientes com
sobrecarga de ferro com grau de fibrose leve/moderada (F1/F2), 9 pacientes com
sobrecarga de ferro com grau de fibrose avançada (F3/F4), 27 pacientes sem
sobrecarga de ferro com grau de fibrose leve/moderada e 9 pacientes sem
sobrecarga de ferro com grau de fibrose avançada. O intervalo de confiança 95%
igual a 0, 21 a 0, 90 e o valor de p igual a 0, 02, demontrando que existe associação
entre sobrecarga de ferro e grau de fibrose hepática. Já a análise da sobrecarga de
ferro e desfecho do tratamento, demonstrou que não houve associação, sendo o p
igual a 0, 20. Discussão: os estudos relacionados ao efeito da sobrecarga de ferro
com resposta antiviral são conflitantes. Conclusão: em concordância com a maioria
dos estudos na literatura, a sobrecarga de ferro hepático está associada a um maior
grau de fibrose hepática, porém, não existe associação entre sobrecarga de ferro e
falha terapêutica.

Palavras-chaves: 1-HIV 2-Comorbidade 3-Idoso
INVESTIGAÇÃO DO DESEMPENHO EM LINGUAGEM, FUNÇÃO SENSÓRIO
MOTORA E MEMÓRIA/APRENDIZADO EM PORTADORES DE DOENÇA
FALCIFORME HBSS
Autor(es): Bernardo Argollo Fernandes
Resumo: A doença falciforme HbSS é doença vascular crônica, progressiva,
hereditária e de alta prevalência no estado da Bahia. Os acidentes vasculares
encefálicos (AVE) são frequentes e levam a déficits motores e cognitivos. O objetivo
deste estudo é investigar os fatores socioemocionais e cognitivos dos sujeitos com
HbSS para levantar os preditores de letalidade e desfechos negativos cognitivos,
motores e socioemocionais. Para a sua realização, foram selecionadas 30 crianças
entre 6-16 anos de idade, com histórico de fraco AVE atendidas no ambulatório de
neuropsicologia do Complexo-HUPES. A anemia falciforme é doença crônica de
elevada prevalência e associada a alta frequência de morbidade e letalidade. As
complicações neurológicas podem se instalar precocemente e incluem déficit motor,
crises epilépticas e involução cognitiva. Dor crônica, ocorrência de várias
hospitalizações e necessidade de cuidados contínuos tornam os indivíduos
susceptíveis a outros agravos e comprometimento socioemocional com repercussões
sociais e acadêmicas significativas. Medidas que visam acompanhar o
desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes portadores de DF
possibilitaram oferecer a estes, melhores oportunidades de tratamento, adaptação
escolar, social e consequentemente melhor qualidade de vida, autonomia e
prognóstico funcional na vida adulta. Fazendo parte de uma pesquisa maior, este
braço de estudo visa ampliar o conhecimento sobre acompanhamento do
desenvolvimento cognitivo através da avaliação neuropsicológica. Dessa forma, os
objetivos deste estudo são caracterizar o perfil cognitivo e clínico de indivíduos com
anemia falciforme. Trata-se de um estudo de série de casos com casuística
hospitalar. A pesquisa foi dividida nas seguintes etapas: 1. Treinamento do estudante
na anamnese, aplicação do CBCL e dos testes neuropsicológicos; 2. Seleção e
agendamento dos sujeitos; 3. Assinatura o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e assentimento da criança; 4. Aplicação de questionário e da escala
CBCL - Child Behavior Checklist, 5. Testagem do Quociente de Inteligência pelo
psicólogo; 6. Aplicação dos seguintes subtestes da bateria NEPSY II: Avaliação
Neuropsicológica do Desenvolvimento: Atenção Auditiva e Conjunto de Respostas,
Memória para Faces, Memória Tardia para Faces, Imitando Posições da Mão,
Flechas, Memória para Desenhos, Memória Tardia para Desenho, Memória para Lista
de Palavras, Inibindo Respostas, Processamento Visuoespacial, Compreendendo
Instruções, Quebra-cabeça Geométrico; 7. Digitação dos dados em pacote estatístico
SPSS; 8. Análise de dados sob tutoria e 9. Redação do estudo sob tutoria.

Palavras-chaves: Hepatite C, Sobrecarga de Ferro, Tratamento
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EPIDEMIOLÓGICAS DE PACIENTES
INFECTADOS PELO HIV-1 COM IDADE SUPERIOR A 50 ANOS, EM CENTRO DE
REFERÊNCIA DE SALVADOR
Autor(es): Rafaela Teles Martins, Carlos Roberto Brites Alves
Resumo: Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma
doença infectocontagiosa causada pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), e
atualmente, constitui um desafio na área de saúde. Em todo o mundo, a prevalência
de pessoas que vivem com HIV e tem idade superior a 50 anos dobrou nos últimos 20
anos, a explicação de maior relevância se deve a eficácia da terapia antirretroviral
(TARV), que tanto aumentou a expectativa de vida nas pessoas portadoras do HIV
quanto possibilitou o aumento de infecções pelo vírus em pessoas de mais idade,
transformado a infecção pelo HIV em uma doença crônica. Métodos: Pesquisa
epidemiológica de fonte secundária de dados. A amostra foi formada por pacientes
com idade superior a 50 anos na data da última consulta, em 2014 e 2015, atendidos
no ambulatório de HIV_AIDS do Complexo Universitário Professor Edgard Santos
(C-HUPES), da UFBA, que estavam em seguimento regular. Os dados foram obtidos
a partir da análise dos prontuários dos pacientes. Resultados: Entre os prontuários
analisados (n=133), a maioria era natural da Bahia (88%), com idade entre 50 e 59
anos (65, 4%), do sexo masculino (74, 4%), negro (63, 1%), solteiro (33, 8%) e com
baixa escolaridade (27, 1%); a principal categoria de exposição foi a heterossexual
(39, 1%), o diagnóstico foi realizado com idade inferior a 50 anos (76, 7%) não sendo
diagnosticada doença definidora de AIDS (48, 9%); 97, 7% usam a TARV; na consulta
inicial a média de CD4 foi de 334 cel/mm³ e a carga viral foi detectável (88%), após a
introdução da TARV a média de CD4 foi de 725, 4 cel/mm³ e a carga viral indetectável
(86, 5%); os antirretrovirais mais utilizados foram a Lamivudina (96, 2%), Zidovudina
(39, 8%), Tenofovir (54, 9%), Efavirenz (34, 6%) e Atazanavir (38, 3%); hipertensão
artéria e diabetes mellitus foram as comorbidades observadas tanto na primeira
consulta (10, 5% e 2, 3%, respectivamente) quanto na última consulta (30, 8% e 11,
3%, respectivamente); dislipidemia (9%), infarto agudo do miocárdio (0, 7%) e
osteoporose (0, 7%) foram encontradas apenas na última consulta; observou-se
diferenças estatisticamente entre o uso de anti-hipertensivos, hipolipemiantes e
hipoglicemiantes na primeira e última consulta, Losartana (p<0, 001), hidroclorotiazida
(p=0, 001), anlodipino (p=0, 04) e atenolol (p=0, 1), atorvastatina (p=0, 03) e

Palavras-chaves: cognição, neuropsicologia, HbSS
PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DOENÇAS REUMÁTICAS AUTOIMUNES EM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA
EM REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA DE SALVADOR-BAHIA
Autor(es): Wiviam Suzany Ferreira Carvalho, Teresa Cristina Martins Vicente Robazzi
Resumo: A maioria das doenças reumáticas autoimunes apresenta uma evolução
crônica, marcada por períodos de remissão e exacerbação das manifestações
clínicas. Uma característica marcante é a exposição dos pacientes a medicações de
alto impacto na qualidade de vida, que favorecem infecções e modificações corporais
significativas, tanto do ponto de vista estético, como na formação da densidade de
massa óssea final do indivíduo, interferindo no seu desenvolvimento. Na Bahia, os
estudos de prevalências das doenças reumáticas autoimunes são escassos,
tornando-se necessário uma visão geral do perfil destas doenças no Estado.
Objetivos: Relatar as características clínicas, epidemiológicas e terapêuticas de
crianças e adolescentes com doenças reumáticas autoimunes em ambulatório de
referência do SUS em Reumatologia Pediátrica de Salvador-Bahia. Metodologia:
Trata-se de um estudo retrospectivo de corte transversal, realizado com a população
de crianças e adolescentes atendidos entre dezembro de 2009 e dezembro de 2016,
no ambulatório de Reumatologia Pediátrica, referência do SUS na Bahia, incluindo os

93

diagnósticos de artrite idiopática juvenil, lúpus eritematoso sistêmico juvenil, febre
reumática, dermatomiosite juvenil, esclerodermia juvenil e doenças mistas do tecido
conjuntivo. Os dados são obtidos de forma secundária, através de revisão de
prontuários. Esta pesquisa se enquadra no item IV. 3. c da Resolução 466/2012 e foi
submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Bahia.
Resultados: Este trabalho já possui anuência do Comitê de Ética Pesquisa e no
momento encontra-se em fase de coleta de dados, houve levantamento da amostra e
solicitação dos prontuários, atualmente 96 prontuários de uma amostra aproximada
de 237 pacientes foram revisados, devido a limitações institucionais (greve, alteração
do local de arquivamento dos prontuários, demissão de funcionários) e atualizações
realizadas no instrumento de coleta da pesquisa houve um atraso na coleta desses
dados. A matriz do banco de dados já foi formatada e os dados estão sendo inseridos
nessa matriz. Aguarda-se a término da coleta de dados e inserção da totalidade dos
dados para ser realizada a analise dos dados, resultados finais, discussão e
considerações finais. Tendo em vista os atrasos e alterações, o período de coleta de
dados foi estendido e o projeto foi renovado pelo PIBIC 2016-2017, com conclusão
prevista para setembro de 2017.

anos, com tempo médio de acompanhamento de 16±9 anos. Trinta e três pacientes
(46%) da amostra total iniciaram o acompanhamento ambulatorial especializado da
hipertensão no momento do diagnóstico. O nível de adesão terapêutica de acordo
com o questionário Morisky foi de 6, 6±1, 6, valor abaixo do nível de adequação
determinado comumente como 7. O número de anti-hipertensivos médios utilizados
foi de 4, 3±1. A média dos resultados de microalbuminúria em amostra isolada
obtidos foi de 16, 56±22 mg/24h. Com relação aos resultados dos valores de índice
de tornozelo-braquial, a média dos resultados para ITB direito e esquerdo,
respectivamente 1, 013±0, 12 e 1, 00±0, 11. Na avaliação estatística, primeiramente
se avaliou a distribuição das variáveis índice de tornozelobraquial direto e esquerdo
(ITBD e ITBE) e microalbuminúria. Os coeficientes de correlação Spearman rho para
a combinação dos valores de ITBD e ITBE com os resultados de microalbuminúria
foram 0. 138 (p=0. 343) e -0. 004 (p=0. 977), respectivamente. A avaliação estatística
não demonstrou relação estatisticamente significante entre os níveis de
microalbuminúria medidos em laboratório e lesão endotelial demonstrada pelo valor
do índice de tornozelo-braquial. Isto vai de encontro aos dados encontrados na
literatura que demonstram que existe associação entre os níveis de microalbuminuria
e marcadores de lesão endotelial. Isso pode ser justificado pelo fato de que a amostra
reduzida limitou as conclusões do presente estudo como explicitado pela análise da
curva de distribuição dos resultados de microalbuminúria, por exemplo. Planeja-se
que a alimentação deste banco de dados continue sendo realizada para que no
futuro, com uma maior amostra, esta avaliação possa ser feita novamente realizada
para confirmar ou negar os achados aqui demonstrados. As características desta
população diferem da população geralmente atendida em outros serviços, o que pode
refletir de diferenças socioculturais que influenciam no acesso à saúde. A realização
de estudos deste cunho se justifica pela capacidade de gerar dados relevantes à
população atendida em um serviço de referência no tratamento da hipertensão
resistente, no entanto as particularidades desta população reduzem a validade
externa destes achados. A utilização destes indicadores, e a constante avaliação da
sua efetividade em prever lesão endotelial em pacientes hipertensos, é de grande
importância na possibilidade de detectar precocemente este tipo de acometimento
vascular em pacientes em alto risco que podem vir a desenvolver complicações
futuras. Assim, pode-se permitir a realização de prevenção primaria destes eventos,
reduzindo assim a morbimortalidade destes pacientes e possíveis custos associados
para os próprios pacientes e o estado.

Palavras-chaves: Doenças reumáticas autoimunes, Crianças, Adolescentes
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, BIOLÓGICO E VIROLÓGICO DOS PACIENTES COM
HEPATITE CRÔNICA POR VÍRUS HEPATOTRÓPICOS ATENDIDOS NO SERVIÇO
DE HEPATOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Autor(es): Fernanda Bastos
Resumo: Introdução: As hepatites crônicas são causada, principalmente, pelos vírus
da hepatite B, C e D (VHB, VHC e VHD). Elas apresentam curso silencioso e atingem
homens e mulheres. São de notificação compulsaria e apresentam vias de
transmissão parecida, predominando sexual e parenteral para VHB e transplante de
hemoderivados para o VHC. (1, 2, 7, 3) Materiais e métodos: Estudo transversal,
observacional, retrospectivo de avaliaçao de pacientes portadores de hepatopatias
crónicas por virus do Amabulatorio de Hepatologia do Pavilhão Magalhães Neto
-HUPES, Amostra do estudo; pacientes identificados com esta hepopatia destes
ambulatorios. Variaveis estudadas: demográicas, epidemiologicas dos virus e vias de
contagio, biologicas do virus Através do programa GraphPAD prisma versão 5
gratuita, foram analisados os valores nominais por frequência das variáveis e as
continuas por média, mínimo, máximo e mediana. Resultados: o numero de amostra
foi de 346 pacientes. O perfil epidemiológico frequente foi de homens, de cor parda,
natural e procedente do interior da Bahia, casado, da mais provável fonte de contágio
através de relação sexual para VHB e também de transfusão sanguínea antes de
1993 para VHC. Para VHB predominaram pacientes com AgHBe negativo e sem
tratamento prévio. Para VHC a média de HCVRNA foi de 3835221, genótipo 1. O grau
de fibrose mais apresentado foi de F2 e F3, sendo que os cirróticos representavam
11, 3% dos estudados, sendo a maioria classificado como Child A. A maioria dos
pacientes apresentaram níveis elevados de transaminases, sendo a média de AST
67, 85 unid. /L e de ALT de 82, 69 unid. /L (em cada um VHC e VHB). Conclusão: No
Brasil, o perfil de pacientes infectados pelo VHC é de homens, branco, na faixa etária
de 55 a 59 anos. Já os portadores do VHB também são homens, de 40 a 54 anos, e
mulheres de 20 a 34 anos. No presente estudo foi encontrado cor parda, a maioria do
interior do Estado.
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RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO NA CARDIOMIOPATIA CHAGÁSICA
Autor(es): Louise Porto
Resumo: Introdução: A doença de Chagas (DC) é uma tripanossomíase americana
causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A Organização Mundial da Saúde
estima que 8 à 10 milhões de pessoas são infectadas no mundo, principalmente na
América Latina onde a doença é endêmica. A doença de Chagas classicamente
apresenta-se na forma aguda ou inicial, a qual é seguida por uma fase crônica que
pode ser categorizada em indeterminada, cardíaca, ou forma digestiva com diferentes
manifestações clínicas. Alguns estudos mostram que tal moléstia está associada a
doenças cerebrais, desde cerebrovasculares a déficits cognitivos. Tais déficits podem
se relacionar com lesões em substância branca subcortical cerebral nos chagásicos
vistas em Ressonância Nuclear Magnética de crânio(RNM). Além disso, Oliveira-Filho
et al. demonstrou num estudo com 41 pacientes chagásicos e 32 pacientes com
cardiomiopatias de outras etiologias que o volume cerebral foi significativamente
menor em pacientes com DC ao se comparar com o outro grupo pela análise da
Tomografia cerebral. O objetivo do presente estudo é discriminar os mecanismos de
dano cerebral na doença de Chagas pela presença de lesões de substância branca
subcortical e avaliar o volume cerebral e cerebelar através da ressonância magnética
do encéfalo. Métodos: Foram incluídos no estudo 150 pacientes com diagnóstico de
insuficiência cardíaca congestiva pelos critérios de Framingham. Os pacientes que
possuíam todos os critérios de inclusão e nenhum dos critérios de exclusão foram
divididos entre os grupos de chagásicos x não-chagásicos. Para a avaliação e
quantificação do volume das lesões e quantificação do volume cerebral e cerebelar
estes pacientes foram submetidos a exames de RNM. As análises das imagens foram
feitas nas sequências FLAIR através do programa MRIcro versão 1. 4. Resultados:
Os dados de 135 pacientes foram analisados para o desfecho principal do estudo. O
grupo chagásico apresentou maior percentual de mulheres em relação ao grupo
controle(69, 1% x 52, 2%). Os testes estatísticos realizados mostraram que os
volumes de leucoaraiose em ambos os grupos não apresentaram diferenças
estatisticamente significantes (p=0, 269), assim como os volumes cebrais (p=0, 065).
e cerebelares (p=0, 129). Discussão: Nosso estudo não encontrou diferenças
estatisticamente significantes entre ambos os grupos em relação a idade, tabagismo,
hipertensão arterial sistêmica. Houve diferenças em relação à fração de ejeção do
ventrículo esquerdo e doença arterial coronariana. Nenhuma das variáveis
pesquisadas como preditores de leucoaraiose possui associação após realização dos
testes estatísticos e o maior grau de atrofia cerebral e cerebelar encontrado no grupo
de chagásicos não alcançou significância estatística. Pretendemos alcançar um n de
500 pacientes e assim conseguir identificar melhor essas diferenças.

Palavras-chaves: hepatites virais
PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO ENDOTELIAL E MICROALBUMINÚRIA EM
PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENTE
Autor(es): Roque Aras Jnior, Thiago Matos e Silva
Resumo: A Hipertensão Arterial Resistente (HAR) caracteriza-se pela ausência de
controle da pressão arterial, mesmo com a utilização de terapia otimizada. Evidências
indicam que a HAR está associada a um grau acentuado de disfunção endotelial, e
por isso, lesões em órgãos-alvo e comorbidades associadas devem ser
precocemente investigadas. Este trabalho tem como objetivo verificar a prevalência
de disfunção endotelial e microalbuminúria em pacientes com HAR, relacionando os
dados com o perfil populacional, comorbidades e adesão terapêutica. Trata-se de
estudo observacional, descritivo e transversal, a ser realizado no serviço de Doença
Cardiovascular Hipertensiva Grave do Ambulatório José Maria de Magalhães Neto da
Universidade Federal da Bahia, utilizando dados de indivíduos com HAR e analisando
variáveis epidemiológica, clinicas e laboratoriais. Este é um sub-estudo do projeto
“Avaliação Clínica e Metabólica na Hipertensão Arterial Sistêmica Resistente”,
inserindo-se em seus objetivos específicos. O projeto fora aprovado pelo Comitê de
Ética e Pesquisa do Hospital Ana Nery sob o número 138. 371, em 05/11/2012. Todos
os pacientes foram informados sobre a pesquisa e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Na amostra final do presente estudo foram
incluídos ao banco de dados 71 pacientes. A idade média encontrada foi de 67, 7±10.
87 anos, sendo 47 (66%) do sexo feminino, com altura média de 1, 57±0, 1m e peso
médio de aproximadamente 73, 7±18kg. A média da pressão arterial sistólica média
medida em consultório foi de 147, 25±27, 5 mmHg, pressão diastólica média de 85,
8±17 mmHg, e valor médio de pressão arterial média (PAM) de 106, 25±18 mmHg.
Com relação às características da população, 34 (48%) eram portadores de diabetes
melitus, 21 (30%) possuíam historia de tabagismo prévio, enquanto somente 1 referia
tabagismo atual. O tempo médio desde o diagnóstico de hipertensão foi de 21±11

Palavras-chaves: Doença de Chagas, Ressonância magnética do encéfalo
AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

94

COM FIBROSE CÍSTICA EM UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR

BIOMARCADORES DE DANO CEREBRAL NA CARDIOMIOPATIA CHAGÁSICA

Associada ao HTLV-1 (HAM/TSP) e Leucemia/Linfoma de Células T do Adulto (ATL).
A primeira ocorre na infância e as outras duas na vida adulta, mas com pouca
frequência ATL e HAM/TSP podem surgir muito precocemente. Já foram descritos
casos de DIH que evoluíram para HAM/TSP ou ATL. Este estudo tem o objetivo de
analisar os parâmetros clínicos e hematológicos de pacientes com DIH e/ou
HAM/TSP na infância ou adolescência visando observar possível evolução para ATL
smoldering leucêmica (&#8805; 5% de linfócitos atípicos em sangue periférico). Será
feita correlação entre percentual de células atípicas e formas clínicas daquelas
doenças e com remissão da DIH. MATERIAL E MÉTODOS Inclui 29 pacientes com
DIH, DIH/HAM/TSP ou HAM/TSP e 12 portadores assintomáticos do HTLV-1 (ELISA
positivos, confirmados por Western blot ou PCR) e HIV negativos, na faixa
infanto-juvenil que tiveram follow-up até há pelo menos 3 anos. Realizados exames
dermatológicos e neurológicos, de acordo com critérios pré-estabelecidos (La
Grenadeet al, 1998; Oliveira et al, 2005; Castro-Costa et al., 2006) e laboratoriais com
pesquisa de células atípicas em filmes de sangue periférico segundo Tsukasaki et al.,
1999. RESULTADOS Relação masculino/feminino: 1/2. 4. Média de idade: 18, 2 anos.
10 pacientes de DIH tinham doença ativa e 13 estavam em remissão (> 6 meses sem
lesões). Foram examinados 83 filmes sanguíneos dos 41 pacientes e portadores.
Foram encontrados linfócitos anormais em todos os pacientes, variando de 1% a
17%, sendo que 35 apresentaram &#8805; 5% de células atípicas em pelo menos
uma amostra, incluindo 9 assintomáticos. Nos indivíduos com filmes feitos em
diferentes épocas houve flutuação dos resultados. 22 indivíduos apresentaram
células em “flor”, em pelo menos uma amostra, variando de 1% a 3%. As células em
“flor” ocorreram, principalmente, em pacientes com DIH, associado ou não a
HAM/TSP e em apenas 4 assintomáticos. Não foram observados aspectos clínicos e
laboratoriais que sugerissem ATL, como linfocitose e elevação dos níveis da
desidrogenase láctica. CONCLUSÕES - 1. Células atípicas podem ser encontradas
tanto nos portadores como nos pacientes com DIH, DIH/HAM/TSP ou HAM/TSP e em
portadores assintomáticos na faixa infanto-juvenil. 2. Os níveis de células atípicas
flutuam ao longo da evolução sem ter caráter progressivo. 3. Nossos achados não
permitem considerar que a presença de &#8805; 5% de células atípicas em sangue
periférico deva ser considerada como forma smolderingleucêmica da ATL, como
refere a literatura (Shimoyama et al, 1991), podendo, no entanto, representar um fator
de risco para o desenvolvimento desta leucemia/linfoma. 4. Embora as células em
“flor” sejam consideradas patognomônicas da ATL, elas podem ser encontradas em
pacientes com DIH, DIH/HAM/TSP, HAM/TSP ou mesmo em portadores
assintomáticos do HTLV-1 na faixa infanto-juvenil.

Autor(es): Camila Pereira, Jamary Oliveira-Filho
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Autor(es): Bianca Sampaio Bonfim, Valmir Melo Filho, Erica Oliveira, Edna Lucia
Santos de Souza
Resumo: Introdução: a Fibrose cística (FC) é a doença autossômica recessiva mais
comum entre caucasianos, apresentando complicações sistêmicas e necessidade de
um regime terapêutico múltiplo, que demanda muito tempo de dedicação diária por
parte dos pacientes, dificultando a adesão ao tratamento (AT). Por esta razão, é
essencial a pesquisa das taxas de AT entre fibrocísticos, bem como das variáveis a
elas associadas. Objetivo: determinar o grau de adesão dos pacientes com FC de um
centro multidisciplinar de referência no tratamento da doença, localizado no
Complexo-HUPES da Universidade Federal da Bahia, Brasil e e pesquisar a sua
associação com dados clínicos e sociodemográficos dos pacientes e com as notas de
adesão atribuídas aos participantes pelos profissionais de saúde. Métodos: foram
aplicados questionários aos pacientes a partir de 14 anos e aos responsáveis de
pacientes de idade inferior a 14 anos. Os profissionais do ambulatório preencheram
um segundo questionário, fornecendo sua impressão acerca da adesão dos pacientes
para posterior comparação com as taxas autorreferidas. Foram coletados dados
clínicos dos pacientes em prontuário. Pretendia-se, com este projeto, ampliar os
conhecimentos a respeito da população atendida e melhorar a assistência prestada.
Resultados parciais: foram incluídos 53 pacientes (56, 6% do sexo masculino), com
mediana de idade de 112 meses (13 a 231). Os Índices de Adesão à Terapêutica
(IATs) médios para alfadornase, enzimas pancreáticas, tobramicina inalatória de uso
contínuo, suplementos vitamínicos, suplementos nutricionais, adição de óleo aos
alimentos e orientações nutricionais foram, respectivamente, 86, 1%; 96, 6%; 78, 6%;
88, 1%; 51, 8%; 77% e 78%. Vinte pacientes (37, 7%) realizavam fisioterapia
respiratória assistida e vinte e três (43, 4%) realizavam fisioterapia respiratória
domiciliar. O índice de Adesão Global (IAG) foi de 83, 2%. Conclusão: a taxa global
de adesão ao tratamento foi elevada quando comparada a de outros estudos. Foram
detectadas diferenças nos índices de AT a depender do elemento do esquema
terapêutico considerado.
Palavras-chaves: Fibrose cística, Adesão à medicação, Cooperação do paciente

Resumo: Introdução: Devido à sua alta prevalência e gravidade, principalmente como
doença cardíaca, a DC ainda está associada a um elevado índice de mortalidade.
Durante a fase crônica, podem ocorrer manifestações cerebrais, incluindo acidente
vascular cerebral(AVC) isquêmico, entretanto repercussões na função cognitiva e os
mecanismos estruturais envolvidos ainda são pouco entendidos na DC. Objetivos:
Avaliar os mecanismos de disfunção cognitiva na DC e determinar diferenças dos
metabólitos N-acetilaspartato (NAA), Colina(Cho), Creatina(Cr), Mioinositol (mI) e das
relações NAA/Cr; Cho/Cr; mI/Cr na espectroscopia por ressonância magnética
cerebral (SRNM) entre pacientes portadores de cardiomiopatia chagásica e
cardiomiopatias de outras etiologias. Metodologia: O presente estudo trata-se de
corte transversal de uma coorte de pacientes com insuficiência cardíaca, sem AVC
prévio, acompanhados em ambulatórios de miocardiopatia em Salvador-BA. Os
pacientes foram pareados quanto à etiologia chagásica ou não da cardiomiopatia.
Através de estudo de corte transversal comparamos os sinais espectroscópicos
nestes indivíduos e analisamos também dados sócio-demográficos (idade, sexo,
tabagismo, presença de hipertensão, coronariopatia, diabetes), uso de medicamentos
(antiagregante plaquetário e estatinas), função cardíaca (fração de ejeção ao
ecocardiograma), funções cognitivas (Mini-Exame do estado mental, fluência verbal,
Figura Complexa de Rey) e dados de ressonância nuclear magnética (espectroscopia
do NAA, Cr, Cho, mI e relações NAA/Cr; Cho/Cr, mI/Cr) nos grupos de paciente com
cardiomiopatia chagásica e não-chagásica. Resultados: Foram recrutados 139
pacientes, dos quais 107 realizaram SRNM. Nossos dados mostraram que os
pacientes com cardiomiopatia chagásica têm menor relação NAA/Cr do que pacientes
com cardiomiopatia de outras etiologias em análise multivariada. O desempenho nos
testes cognitivos foi semelhante em ambos grupos. Conclusão: Alterações em
metabólitos cerebrais na SRNM demonstram um um despovoamento neuronal em
pacientes com DC. Esta técnica poderá auxiliar em pesquisas futuras quanto à
fisiopatologia desta encefalopatia, bem como auxiliar no prognóstico identificando os
pacientes sob risco de desenvolverem déficits cognitivos por perda neuronal.

CORRELAÇÃO DOS DADOS CLÍNICOS DE PACIENTES COM DERMATITE
INFECCIOSA ASSOCIADA AO HTLV-1 (DIH) COM OU SEM MIELOPATIA E DE
IRMÃOS PORTADORES, AO LONGO DE SUA EVOLUÇÃO, COM A CARGA
PROVIRAL DO HTLV-1
Autor(es): Achilea Candida Lisboa Bittencourt, Gustavo Pereira da Motta Filho

CORRELAÇÃO DE DADOS DE PACIENTES COM DERMATITE INFECCIOSA
ASSOCIADA AO HTLV-1 COM LINFOCITOSE E PRESENÇA DE CÉLULAS
ATÍPICAS EM SANGUE PERIFÉRICO E POSSÍVEL DESENVOLVIMENTO DE
LEUCEMIA/LINFOMA

Resumo: INTRODUÇÃO Em Salvador, cerca de 2% da população é infectada pelo
vírus linfotrópico para células T humanas (HTLV-1). As principais doenças causadas
por este vírus são a leucemia/linfoma de células T do adulto (ATL), mielopatia
associada ao HTLV-1/Paraparesia espástica tropical (HAM/TSP), a dermatite
infecciosa associada ao HTLV-1 (DIH) e a uveite associada ao HTLV-1. Todas stas
doenças já foram diagnosticadas na Bahia. 40% dos pacientes de DIH evoluem para
HAM/TSP ainda na adolescência, indicando que a DIH favorece o desenvolvimento
da mielopatia. Pretendemos acompanhar pacientes com DIH e/ou HAM/TSP e
relacionar os achados clínicos e laboratoriais, principalmente, a linfocitose com carga
proviral (CPV). MATERIAL E MÉTODOS Acompanhamento de coorte de 39
portadores e pacientes com HTLV-1 (ELISA positiva com comprovação da infecção
pelo Western Blot. Sorologia para o HIVnegativa. Procederam-se aos exames
dermatológico, neurológico (usando as escalas OMDS, EDSS e IPEC) e laboratorial,
fazendo-se coleta de liquornos casos suspeitos de mielopatia. Diagnósticos feitos
segundo critérios pre-estabelecidos (La Grenade et al, 1998; Oliveira et al, 2010;
Castro-Costa et al, 2006). A CPV foi quantificadapor real-time PCR. Os resultados
foram dados em 106 células. RESULTADOS: Relação feminino/masculino: 3/1. Foram
12 pacientes com DIH/HAM/TSP, 22 com DIH, 4 com HAM/TSP sem DIH e um
assintomático. dos com DIH, 6 já estavam em remissão. As CPVs variaram de 15.
769, 2 a 196. 571, 4 nos pacientes com DIH apenas. Nos pacientes com DIH e
HAM/TSP variaram de 36. 336, 4 a 253. 411, 5 e nos pacientes com HAM/TSP sem
DIH os níveis foram mais baixos, variando de 16. 199, 8 a 33. 810, 6.
COMENTÁRIOS:Não se observou correlação da CPV com linfocitose, mesmo porque
nenhum dos pacientes apresentou esta manifestação. Foi elevado um número de
pacientes com DIH que evoluíram para mielopatia. Os níveis de CPV foram mais
elevados quando houve associação de DIH com HAM/TSP. A única paciente
assintomática do grupo mostrou CPV elevada, provavelmente, porque pouco tempo
depois apresentou sintomatologia de mielopatia. Sabe-se que pacientes com
mielopatia tem CPV elevado, no entanto, há acentuada elevação da CPV quando há
associação com a DIH.

Autor(es): Isadora Almeida, Achilea Candida Lisboa Bittencourt
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Resumo: O vírus linfotrópico para células T humanas tipo I (HTLV-1) incide em 1, 8%
da população de Salvador, Bahia. A maioria dos indivíduos infectados mantem-se
assintomáticos. As doenças mais graves associadas ao HTLV-1 são: Dermatite
Infecciosa Associada ao HTLV-1 (DIH), Paraparesia Espástica Tropical/ Mielopatia

CORRELAÇÃO ENTRE DADOS CLÍNICOS DA LEUCEMIA/LINFOMA DE
CÉLULAS T DO ADULTO COM CARGA PROVIRAL E PRESENÇA DE CÉLULAS
ATÍPICAS NO SANGUE PERIFÉRICO

Palavras-chaves: Doença de Chagas, Espectroscopia por Ressonância Nuclear
Magnética, Disfunção Cognitiva
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internações e perda do cateter de diálise. Inicialmente o tratamento é empírico, mas
requer a cultura do dialisato para sucesso terapêutico, uma vez que o tipo de
microorganismo causador da peritonite pode variar em cada instituição. Objetivos:
Determinar os principais microorganismos causadores de peritonite no pacientes em
diálise peritoneal do C-Hupes, assim como avaliar a prevalência e comparar com
outros estudos já realizados. Métodos: Foi realizada uma busca através dos dados
laboratoriais obtidos através de culturas dos pacientes que em diálise peritoneal
diagnosticados com peritonite do C-Hupes entre os anos de 2006 e 2015. Aspectos
éticos: O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética do Complexo Hospitalar
Universitário Professor Edgard Santos. Resultados: A idade média dos pacientes foi
de 51, 76 + 18, 36 anos, 58, 14% do sexo feminino e 41, 85% do masculino. A
mediana do tempo de ocorrência do quadro infeccioso, após início do tratamento de
diálise peritoneal foi de 482 dias (3509;1), e os principais sintomas foram turvação do
líquido de diálise e dor abdominal. Foram identificados 52 microorganismos
diferentes, num total de 250 resultados de cultura, 51, 2% deles gram positivos, 42,
4% gram negativos e 6, 4% fungos. Os principais microorganismos encontrados
foram: Sthaphylococcus sp, Sthaphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. 40, 27% apresentaram mais de um
episódio de peritonite, com uma média de 2, 82+1, 35 infecções por paciente. 55,
17% dos pacientes apresentaram recorrência do microorganismo causador do quadro
infeccioso, com uma média de 2, 17+0, 54 repetições. O Sthaphylococcus sp foi a
bactéria com maior recorrência, seguido do Sthaphylococcus aureus e da Klebsiella
pneumoniae. 10, 4% dos resultados identificaram mais de um microorganismo, sendo
que 88% foram 2 microorganismos, 7, 69% foram 3 e 3, 84% foram 4. Um total de 29
microorganismos foram encontrados simultaneamente com outros, sendo a maioria
gram negativos. Discussão: A maioria dos resultados são compatíveis com os
encontrados em outros estudos.

Autor(es): Rebeca Fernandes de Carvalho, Achilea Candida Lisboa Bittencourt
Resumo: A leucemia/linfoma de células T do adulto (ATL) é causada pelo vírus
linfotrópico para células T humanas tipo 1 (HTLV-1) e não responde à quimioterapia.
Ocorre em cerca de 5% dos indivíduos infectados pelo vírus e manifestando-se após
longo período de latência. Apresenta-se sob 5 formas clínicas: aguda, crônica,
linfomatosa, smoldering e tumoral primária da pele (TPP). Visamos investigar
marcadores fenotípicos e moleculares da ATL relacionados com seu desenvolvimento
e evolução. MATERIAL E MÉTODOS Foram avaliados os dados clínicos, laboratoriais
e evolutivos de 80 pacientes de ATL diagnosticados segundo critérios
pre-estabelecidos (Tsukasaki et al, 2009) assim como a morfologia linfocitária das
células tumorais circulantes e a carga proviral (CPV) do HTLV-1 nas diferentes formas
da doença. Estes resultados foram correlacionados com as formas clínicas e a
evolução da doença. RESULTADOSRelação masculino/feminino: 34/46. Foram 26
pacientes agudos, 21 crônicos, 12 linfomatosos, 16 smoldering e 5 TPP. Dezesete
evoluíram para outra forma, 13 foram para aguda. Apenas 3 da smoldering evoluíram
para crônica ou TPP. dos 80, 59 faleceram, sendo que 48 óbitos foram devido à ATL.
22 foram da forma aguda, 1 da crônica, 8 da linfomatosa, 1 da smoldering, 2 da
tumoral primária de pele. O óbito da smoldering foi devido a outra causa. Em 14
pacientes houve associação com mielopatia associada ao HTLV-1 (HAM) e em 51
envolvimento cutâneo. O menor tempo mediano de sobrevida (TMS) foi da forma
aguda (1, 7 meses) enquanto o da smoldering foi de 46 meses. A CPV da ATL foi
mais elevada que a dos portadores assintomáticos e correlacionou-se positivamente
com a linfocitose. Na forma smoldering com HAM a CPV foi mais elevada, porque é
sempre elevada na HAM. Não houve correlação entre CPV e sobrevida, idade e
envolvimento cutâneo. COMENTÁRIOSAs formas de ATL mais agressivas foram a
aguda, linfomatosa e TPP. Ao contrário do que ocorre no Japão, a forma smoldering
teve uma evolução prolongada, nenhum caso evoluiu para a forma aguda e o único
óbito foi devido a outra causa. Acreditamos que a forma smoldering é mais agressiva
no Japão porque lá esta forma é considerada juntamente com a forma TPP, de acordo
com a classificação de Shimoyama (1991). A frequência de células atípicas e em flor
no sangue periférico correlacionou-se com as formas clínicas Concluiu-se que a CPV
não é necessária para a classificação clínica da ATL, muito embora seja importante
no acompanhamento para avaliar possíveis evoluções para outras formas assim
como respostas terapêuticas
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GENITOPLASTIA FEMILIZANTE COM MOBILIZAÇÃO DO SEIO UROGENITAL E
PRESERVAÇÃO DOS CORPOS CAVERNOSOS
Autor(es): Vinícius Luiz Menezes Jesus, Maria Betânia Toralles, Ubirajara de Oliveira
Barroso Júnior
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Resumo: Genitoplastia feminilizante com mobilização do seio urogenital e
preservação dos corpos cavernosos em hospital universitário de Salvador - Bahia
(Brasil). Introdução: A ambiguidade genital é um fenômeno muito frequente nas
desordens de diferenciação sexual (DDS). A exposição excessiva a andrógenos,
como a testosterona e dihidrotestosterona (DHT), provoca virilização da genitália
externa de pacientes portadores de distúrbios de diferenciação do sexo em graus que
variam desde clitoromegalia leve sem fusão labioescrotal (Prader I) à masculinização
completa da genitália externa (Prader V). Tem havido uma grande evolução no
conhecimento da anatomia genital nas desordens de diferenciação sexual o que vem
permitindo que novas técnicas cirúrgicas sejam desenvolvidas. uma criança com
ambiguidade genital, a designação de gênero é passo importante, pois permite criar
uma identidade compatível desde cedo. Nesse contexto, a reconstrução genital em
acordo com o gênero designado ajuda a reforçar o gênero e deve ser realizada na
maioria dos casos de genitália ambígua. Objetivo: Avaliar retrospectivamente os
resultados cirúrgicos da genitoplastia feminilizante no ambulatório de DDS, utilizando
conceitos atuais para reconstrução genital, como a realização do procedimento em
um só tempo, por meio de mobilização do seio urogenital e preservação dos corpos
cavernosos. Metodologia: A partir de dados fornecidos pelo hospital universitário de
Salvador (Bahia, Brasil) admitidos no período entre Novembro de 2008 à Agosto de
2014, foram avaliados os prontuários de 9 pacientes submetidos a cirurgia em único
tempo cirúrgico. Resultados: A média de idade dos pacientes na cirurgia foi de 53, 9
(±48, 1) meses. A média de comprimento do falus pré-cirurgico foi de 3, 3 (±2) cm.
Oito pacientes com diagnóstico de Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC) e dois com
disgenesia gonadal realizaram genitoplastia feminilizante. Dentre estes pacientes
nove apresentam cariótipo 46, XX e apenas um 46, XY. O resultado cosmético foi
classificado como satisfatório pelas famílias dos pacientes em nove casos. Esse
estudo tem algumas limitações. Há um número pequeno de pacientes, o que
compromete a acurácia dos resultados. Entretanto, há poucos estudos publicados
com ambas as técnicas (MUT e preservação dos corpos cavernosos) e, ao nosso
conhecimento, nenhum combinando as duas. Há ausência de grupo controle. O
seguimento ainda de curto prazo. Apesar da vagina estar separada do reto em todos
os casos, é possível que as pacientes desenvolvam estenose vaginal e necessitem
reoperação ou dilatações vaginais no futuro. A avaliação de incontinência urinária por
registo em prontuário e não por questionário validado. Conclusões: A Mobilização do
seio urogenital com preservação dos corpos cavernosos é uma técnica factível e
segura. A técnica permite bom resultado estético e ausência de incontinência urinária

FATORES DE RISCO PARA CARCINOMA HEPATOCELULAR: ANÁLISE CLÍNICA
E HISTOLÓGICA
Autor(es): Erika Naegel Sirqueira, Cayane Hanuccha Mascarenhas Lima, Thálisson
Goçalves Tolentino de Figueiredo, Helma Pinchemel Cotrim, Valéria Moreira
Resumo: INTRODUÇÃO: o carcinoma hepatocelular (CHC) apresenta-se como a
quinta causa mais prevalente de câncer em todo o mundo, ficando em terceiro lugar
entre os tipos de cânceres que mais levam o paciente a óbito, apenas depois do
câncer de pulmão e estômago. Estima-se que mais de 80% dos casos de CHC
ocorram em países da Ásia e da África, sendo que nesses locais ele é mais
associado à infecção pelo vírus da hepatite C e B. A incidência dessa neoplasia em
países desenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil, vêm crescendo nos
últimos anos e o vírus da hepatite C (VHC) também é considerado umas das causas
desse acometimento. OBJETIVO: realizar uma análise das possíveis diferenças entre
as características clínicas e histológicas de pacientes portadores de CHC
relacionados a diversas etiologias (DGHNA/NASH, vírus B e C da hepatite,
hemocromatose, entre outros). PACIENTES E MÉTODOS: trata-se de um estudo de
caráter retrospectivo, que utiliza como população de referência pacientes oriundos
dos principais ambulatórios de atendimento de doenças do fígado, bem como do
serviço de anatomopatologia do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar
Santos (C-HUPES) entre 2010 e 2016. Foi elaborado um banco de dados com
variáveis que apresentavam as principais características dos pacientes portadores de
CHC. RESULTADOS: foram incluídos no banco de dados 155 casos de CHC,
identificando-se que os paciente portadores do vírus da hepatite C (VHC) são os mais
susceptíveis a desenvolver a doença 38, 4% (63); seguidos pelos que possuíam
doença alcoólica do fígado (DAF) 18, 3% (30); vírus B da hepatite, em 8, 4% (14);
esteatoepatite não alcoólica em 7, 3% (12); hemocromatose 0, 6% (01).
CONCLUSÕES: os resultados evidenciam que são várias as etiologias do CHC em
nosso meio; destaca-se a presença do CHC associada a esteatoepatite não alcoólica,
porém sugere uma predominância do vírus C da hepatite entre os casos encontrados.
Palavras-chaves: Carcinoma Hepatocelular, Doença Hepática Gordurosa Não
Alcoólica, Esteato-hepatite
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IMPACTO DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCRANIANA NA FUNÇÃO
GLOBAL E DESTREZA DO MEMBRO SUPERIOR DE CRIANÇAS COM PARALISIA
CEREBRAL HEMIPLÉGICA ESPÁSTICA

Autor(es): Naiara Rodrigues, Reinaldo Pessôa Martinelli
Resumo: Fundamentação Teórica/Justificativa: A diálise peritoneal é um dos
tratamentos mais usados em pacientes com falência renal, sendo a peritonite sua
principal complicação, podendo gerar falha da terapêutica, aumento o número de

Autor(es): Tainara Machado Berreto, Rita de Cssia Saldanha de Lucena
Resumo: Fundamentação teórica e justificativas: A Paralisia Cerebral (PC) abrange
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um grupo de desordens do desenvolvimento motor e da postura que se instalam no
sistema nervoso central em desenvolvimento com uma prevalência de até 3, 5:1000
em crianças de até 7 anos. Dentre esses a PC espástica é a mais comum, sendo a
hemiplégica uma das de maior sobrevida, e um importante campo de atuação no
aumento da qualidade de vida do paciente. Estudos sobre a Eletroestimulação
Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) tem mostrado que ela é uma técnica
capaz de modular o funcionamento neuronal cortical gerando impacto nas habilidades
motoras, sensitivas e comportamentais do indivíduo e sendo segura para o uso em
crianças. Objetivo: Avaliar o efeito da ETCC em crianças com PC hemiplégica
espástica nos parâmetros de sensibilidade, coordenação de movimentos e
propriocepção. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico simples cego auto
pareado, os voluntários para esse estudo serão crianças de 5 a 12 anos com
diagnóstico e PC hemiplégica espástica, alfabetizadas, com marcha independente e
que não tenham história recente de crise convulsiva, nem faça uso de medicações
neurolépticas. Cada paciente passará por uma avaliação funcional do membro
superior através de um protocolo desenvolvido para este estudo que inclui testes de
motricidade, propriocepção e sensibilidade. A intervenção consiste em cinco sessões
de ETCC em uma semana, cada uma durando 20 min onde será aplicada uma
corrente de 2mA sobre o córtex motor primário do lado afetado do paciente. A
avaliação é aplicada antes da primeira e após a ultima sessão de ETCC. Resultados:
Como o estudo foi prorrogado até 2017 os resultados ainda não podem ser
divulgados. Até o momento um total de 15 pacientes está inscritos como voluntários
da pesquisa que ainda está na fase de intervenção, fase esta que deve ser concluída
nos próximos meses. Discussão: Por não ser prevista análise interina de dados não é
possível avaliar os resultados até o momento.

INCIDÊNCIA DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA POR DISTRITOS SANITÁRIOS
DE SALVADOR-BA NO ANO 2015
Autor(es): Arthus Torres de Souza, Maria Elisabete Pereira dos Santos, Cláudia
Batista, Maria de Fátima Diz Fernandez, Danielle Moreira Oliveira, Caiusca Uzeda
Resumo: Introdução: A epidemia de doenças transmissíveis por arbovírus - como
dengue, zika e chikungunya - envolve aspectos ligados à qualidade do ambiente
urbano, bem como da qualidade de vida dos residentes de determinada localidade. A
incidência destes agravos está relacionada às condições socioambientais que
propiciam a proliferação do mosquito Aedes aegypti, a picada do mosquito infectado
pelo vírus, bem como ações de controle vetorial. Objetivos: Estimar a incidência de
Dengue, Zika e Chikungunya em Salvador-BA no ano de 2015, correlacionando-as ao
conceito de qualidade do ambiente urbano-ambiental e qualidade de vida, junto aos
fatores e determinantes sociais. Metodologia: A análise baseou-se na coleta de dados
referente aos casos novos de dengue, febre pelo vírus zika e febre de chikungunya
na população de Salvador-BA no ano de 2015. A coleta de dados ocorreu no dia 11 de
abril de 2016 a partir da ferramenta TABNET Win32 2. 7 no site do TABNET, na
secção “Agravos Notificados” e, posteriormente, “Notificação Individual”. Como itens
para filtragem foi escolhido o ano de 2015 em período disponível; “Dengue”, “Febre
pelo vírus zika” e “febre de chikungunya” na secção de Agravos Notificados, “Distrito
Residência” como informação da categoria linha e “Ano de notificação” na categoria
coluna. Resultados: A epidemia de zika e chikungunya em Salvador-BA revelou-se
importante aspecto de debate público no setor saúde no ano de 2015. Neste ano,
houve notificação de 11. 267 casos de dengue, zika e chikungunya no município de
Salvador, dos quais 79, 04% foram de dengue, 8 % de zika e 12, 96% de
chikungunya. Foi encontrada maior incidência nos distritos sanitários de Cabula/Beiru,
Liberdade e o do Subúrbio Ferroviário, com 33, 44%, 28, 99% e 25, 44%,
respectivamente, do total de casos notificados. Chama-se a atenção que dos 11. 267
casos (dengue, zika e chikungunya) 1. 339 casos tiveram localidade ignorada.
Conclusão: Com base na interpretação dos dados observados pode-se sugerir
relações com fatores e determinantes do processo saúde-doença, imbricados em
conceitos de qualidade do ambiente urbano. Logo, o aprofundamento deste problema
de saúde pública requer análise e cruzamento de variáveis socioeconômicas e
ambientais que podem estar associadas ao risco de transmissão das arboviroses,
podendo contribuir para o controle de tais agravos.
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IMPACTO DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCRANIANA NA REABILITAÇÃO
DA FORÇA MANUAL DE CRIANÇAS HEMIPLÉGICAS ESPÁSTICAS COM
PARALISIA CEREBRAL
Autor(es): Mayara Bento, Rita de Cssia Saldanha de Lucena, Tainara Machado
Berreto
Resumo: Fundamentação teórica e justificativa: A paralisia cerebral (PC) é o mais
comum distúrbio do desenvolvimento associado a comprometimento e incapacidade
permanentes da função motora e representa um grupo de desordens permanentes do
desenvolvimento do movimento e postura, causando limitação de atividades, que são
atribuídas a distúrbios não progressivos que ocorrem no cérebro fetal ou infantil em
desenvolvimento. O comprometimento motor de origem cerebral está presente em
todos os casos de PC, mas outros comprometimentos relacionados com o dano
cerebral incluem epilepsia, retardo intelectual e prejuízo socioemocional. Por outro
lado, quase todas as crianças com hemiplegia tornam-se capazes de deabulambular,
enquanto a minoria daquelas com quadriplegia atingem a deambulação. Já a maioria
das crianças diplégicas atinge a deambulação, embora em taxas menores que
aquelas hemiplégicas. Os paradigmas da estimulação transcraniana por corrente
contínua (ETCC) têm recebido um grande interesse nos últimos anos como uma
ferramenta para modulação da excitabilidade cortical e comportamento em uma
variedade de situações clínicas e condições experimentais. de outra forma, as
terapias atuais para a paralisia cerebral promovem desfechos limitados e incertos.
Novas alternativas terapêuticas com maior eficácia, segurança e durabilidade devem
ser aventadas a fim de proporcionar melhora da qualidade de vida do paciente com
PC. de outra forma, é necessária avaliação do impacto da EETC nessa população
devido à escassez de ensaios clínicos semelhantes. Objetivo: O objetivo do presente
trabalho é avaliar o impacto da eletroestimulação transcraniana por corrente contínua
sobre a função manual em crianças com paralisia cerebral hemiplégica espástica.
Mais especificamente verificar o impacto da ETCC sobre função muscular individual e
força do membro superior hemiparético. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico
terapêutico simples cego, não controlado, auto comparado. As crianças voluntárias
para esse estudo devem estar faixa etária de 5 a 12 anos e possuirem diagnóstico de
PC hemiplégica espástica, com marcha independente, devem ser alfabetizadas e não
possuirem história recente de crise convulsiva ou fazerem uso de medicações
neurolépticas. Inicialmente as crianças passarão por uma avaliação funcional de
membro superior que inclui o exame físico e testes de avaliação quanto a força e
precisão de movimentos de membros superiores, e em seguida são submetidas a
eletroestimulação. As intervenções são realizadas em cinco sessões de vinte minutos
em dias consecutivos, sendo os ânodos posicionados na área motora do hemisfério
cerebral acometido. No quinto dia, as crianças são reavaliadas. Resultados: Um total
de 15 crianças voluntárias estão inscritas para a pesquisa que está em fase de
intervenção até 2017. Até o presente momento foi realizada caracterização clínica de
08 crianças de ambos os sexos, dentre elas 3 crianças foram excluídas do estudo por
apresentarem algum dos critérios de exclusão e 01 por tem apenas dois anos, não se
adequando à faixa etária do estudo. Essas quatro crianças selecionadas fizeram
parte da primeira fase de intervenção. As outras 07 crianças possuem dados
incompletos nos prontuários e ainda está sendo aguardado o seu retorno para
avaliação mais completa. Discussão: Por se tratar de um ensaio clínico em fase de
coleta de dados os resultados ainda não podem ser divulgados, bem como não é
possível fazer análise dos dados de forma parcial, uma vez que, avaliação parcial dos
resultados pode gerar vieses para as equipes de intervenção e de avaliação alterando
assim o resultado do estudo.

Palavras-chaves: Zika, Dengue, Chikungunya
INVESTIGAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MEDIDAS NUTRICIONAIS COM
QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE, SINTOMAS DEPRESSIVOS E
MORTALIDADE EM PACIENTES EM HEMODIÁLISE DE MANUTENÇÃO: ESTUDO
PROHEMO
Autor(es): Raissa Borges Peixoto, Marcelo Lopes, Antônio Alberto Lopes
Resumo: FUNDAMENTOS E OBJETIVOS. A depleção energético proteica (DEP)
apresenta elevada taxa de prevalência e forte associação com morbimortalidade em
pacientes em hemodiálise de manutenção (HDM). O Escore de
Desnutrição-Inflamação (MIS) tem sido utilizado para o diagnóstico de DEP, além de
avaliação nutricional composta por medidas laboratoriais e antropométricas. O
presente estudo investiga associações do MIS, da força de preensão manual (FPM),
e medidas antropométricas - índice de massa corpórea (IMC), índice de conicidade
(ICO) e circunferência média do braço (CMB)- com mortalidade, qualidade de vida
relacionada à saúde (QVRS) e sintomas depressivos. MÉTODOS. Estudo de coorte
prospectiva “Estudo Prospectivo do Prognóstico de Pacientes em Hemodiálise de
Manutenção” (PROHEMO) em desenvolvimento em clínicas de diálise de Salvador,
incluindo 319 participantes. Versão atual do MIS foi utilizada como indicador
nutricional, podendo variar de 0 a 30 (maior valor indica pior estado nutricional;
comparando &#8805;6 e <6). A FPM foi determinada por meio de dinamômetro e a
mediana da FPM da presente amostra foi utilizada para associação (< mediana
comparada com &#8805; mediana) com mortalidade, QVRS e sintomas depressivos.
O IMC foi calculado através da fórmula: peso (kg)/altura² (m²). O ICO foi calculado
através da fórmula: circunferência da cintura (m)/[0, 109 x raiz quadrada(peso
(kg)/altura (m)] e a CMB, através da fórmula: Circunferência do Braço (cm) - [0, 314 x
Prega cutânea tricipital(mm)]. A versão para a língua portuguesa do Kidney Disease
Quality of Life-Short Form (KDQOL-SF) foi utilizada para determinar escores de
QVRS. Os sintomas depressivos foram avaliados por meio dos escores Beck
Depression Inventory (BDI) e Center for Epidemiologic Studies Depression Scale
(CES-D), sendo que maiores escores significam maior probabilidade de depressão.
Regressão de Cox ajustada para sexo e idade foi utilizada para associações entre
essas variáveis e mortalidade. Regressão Linear foi usada para associações com
QVRS. Método de Spearman foi utilizado para correlações com sintomas
depressivos. RESULTADOS. A regressão de Cox mostrou que a mortalidade foi maior
em pacientes com MIS &#8805; 6 (HR=2, 69; Intervalo de Confiança (IC) de 95% = 1,
49 - 4, 85), IMC inferior a mediana (HR=1, 83; IC de 95% = 1, 07 - 3, 10) e FPM
abaixo da mediana (HR= 3, 49; IC de 95% = 1, 86 - 6, 53). Pacientes com menor
pontuação no MIS e com FPM e CMB acima da mediana apresentaram melhores
pontuações no componente físico de QVRS. A regressão linear mostrou que melhores
pontuações no MCS foram encontradas em pacientes com elevado IMC e ICO, mas
não foi alcançada significância estatística. MIS se correlacionou positivamente com
sintomas depressivos (BDI 0, 388 e CES-D 0, 309, p<0, 001) e FPM apresentou
correlações negativas com ambos escores de sintomas depressivos (BDI -0, 337;
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p<0, 001; CES-D -0, 245; p<0, 001), enquanto a CMB se correlacionou
negativamente apenas com o CES-D (-0, 193; p=0, 014). CONCLUSÕES: Associação
significativa entre o MIS, FPM e IMC com mortalidade foi encontrada, sugerindo que o
MIS e o FPM podem ser usados para predizer mortalidade nos pacientes em HDM e
que um maior IMC comporta-se como fator de proteção na população dialítica. O
índice de conicidade não demonstrou ser um forte preditor de mortalidade, QVRS e
sintomas depressivos na presente amostra. Os resultados sugerem que MIS e FPM
são os indicadores nutricionais que se correlacionam melhor com sintomas
depressivos.

indicadores de saúde mais utilizado como balizador de medida das condições de
saúde de determinada região. O acesso aos serviços de saúde, situação sanitária,
nível de escolaridade da mãe, renda média, dentre outros condicionantes sociais,
impactam na qualidade de saúde infantil e refletem as condições de vida das
populações. Objetivos: Verificar a ocorrência do CMI, por distrito sanitário de
Salvador-BA, no período de 2006 a 2015 correlacionando-os com variáveis
socioeconômicas, ambientais e de assistência à saúde. Metodologia: Trata-se de
estudo ecológico retrospectivo, de base populacional, fundamentado na análise de
dados secundários fornecidos pelos Sistemas de Informação em Saúde. Esses dados
irão compor a população do estudo com os óbitos infantis de mães residentes em
Salvador - BA, ocorridos entre o período de 2006 a 2015. Os dados do Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação sobre Nascidos
Vivos (SINASC) do Ministério da Saúde serão utilizados para obtenção do Coeficiente
de Mortalidade Infantil (CMI). Resultados: A análise dos dados permitiu observar
decréscimo substancial dos coeficientes entre os doze distritos sanitários de saúde de
Salvador entre 2006 e 2015. Relevante destacar alto coeficiente obtido no item
“ignorado” como possível viés de análise da mortalidade infantil. Na primeira metade
do agregado temporal (2006 a 2010), os distritos do Centro histórico, Liberdade e
Subúrbio ferroviário apresentaram os maiores índices. Já na segunda metade do
agregado (2011 a 2015), o distrito do Centro histórico apresentou declínio do
coeficiente, enquanto os outros dois mantiveram elevados índices. Conclusão: As
diferenças observadas nos coeficientes, por distrito sanitário, reiteram que as
características socioeconômicas, ambientais, de cunho educacional, religioso-cultural
e de saúde têm estreita relação com as condições de vida das populações e, por
conseguinte, as taxas de óbito infantil. O monitoramento da mortalidade infantil e de
seus fatores de risco é essencial para identificar possíveis causas evitáveis de
agravos à saúde, podendo assim ajudar no planejamento de novas políticas e
programas de cunho socioeconômico, educacional e de acesso aos serviços de
saúde, que respondam a real demanda da cidade, ao tempo que corrige as
desigualdades e iniquidades.
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INVESTIGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE EFEITO DA IDADE E RAÇA EM
ASSOCIAÇÕES EM GÊNERO COM QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA A
SAÚDE EM PACIENTES EM HEMODIÁLISE DE MANUTENÇÃO (ESTUDO
PROHEMO)
Autor(es): Jéssica Fernandes, Antônio Alberto Lopes
Resumo: FUNDAMENTAÇÃO:Apesar de avanços na hemodiálise ter promovido
melhoria na sobrevida desses pacientes, a otimização da terapia dialítica não tem
melhorado a qualidade de vida relacionada a saúde(QVRS) desses pacientes.
Estudos realizados nos Estados Unidos indicam uma pior QVRS, tanto no aspecto
físico quanto no aspecto mental, por mulheres em tratamento de hemodiálise de
manutenção (HDM), como também em paciente brancos. Esses trabalhos mostram
também um maior comprometimento da QVRS em pacientes mais velhos do que em
pacientes jovens. OBJETIVOS:O presente estudo objetiva investigar o efeito de
modificação que a idade e a raça exercem na associação de qualidade de vida e
sexo. MÉTODOS: Corte transversal com amostra de pacientes adultos participantes
do “Estudo Prospectivo do Prognóstico de Pacientes em Hemodiálise de
Manutenção” PROHEMO, desenvolvido em quatro serviços de diálise de Salvador.
Variáveis de Resultado (Dependentes):Escores de QVRS. Variáveis preditoras: sexo.
Variáveis analisadas como modificadoras de efeito: raça (estratificada entre branca e
não branca) e idade (estratificada entre <50 e >50 anos). Tamanho Amostral: 578
pacientes. Para escores de QVRS foi utilizada a versão para a língua portuguesa do
Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-SF). Foram determinados escores
das seguintes escalas de QVRS:sumário do componente físico (PCS), sumário do
componente mental (MCS). Maiores escores de QVRS indicam melhor QVRS.
Análise estatística:Teste qui-quadrado foi usado para comparar proporções; O teste t
e ANOVA e os correspondentes testes não paramétricos, Mann Ehitney e Kruskal
Wallis, foram usados para diferenças relacionadas a variáveis quantitativas; Modelos
de regressão linear foram utilizados para estimar diferenças entre mulheres e homens
nos escores de medidas de QVRS com ajustes para potenciais confundidores;
Modelos de regressão linear com coeficientes de interação de sexo com idade (<50
anos e >50 anos) e sexo com raça (branco e não brancos) foram usados para avaliar
se as comparações entre mulheres e homens nos escores de PCS e MCS variam
entre os grupos étnicos e raciais. RESULTADOS:60, 4% da amostra são homens, 88,
4% não-brancos, 11, 6% brancos e a maioria (52, 6%) são menores de 50 anos. A
média de idade das mulheres foi de aproximadamente 48, 6+13, 6 e dos homens 48,
7+13, 8. As médias de escores de QVRS em PCS e MCS, respectivamente, foram
maiores em homens 43, 57+10, 06 e 49, 22+11, 60 do que em mulheres 38, 59+10,
88 e 46, 42+12, 29 pontos. Quando estratificado para raça, no grupo classificado
como branco, homens tiveram melhores escores de PCS do que mulheres, 49,
22+11, 60 e 46, 42+12, 29 respectivamente, com diferença entre os grupos de 6, 49
pontos. Já as médias do MCS não apresentaram diferenças significativas. No grupo
classificado como não-branco tanto as médias de escores de MCS quanto de PCS
foram maiores em homens do que em mulheres com diferenças entre os grupos de 4,
88 pontos em PCS e 3, 06 pontos no MCS a mais para os homens. Na estratificação
de idade, homens, novamente, tiveram melhores escores de qualidade de vida em
PCS, tanto na idade inferior a 50 anos com diferenças de médias de 3, 69 pontos no
MCS e 3, 35 pontos no PCS, quanto no grupo com idade igual ou superior a 50 anos,
com 6, 53 pontos e 2, 18 pontos a mais para homens no PCS e MCS,
respectivamente. CONCLUSÃO: O estudo realizado em Salvador encontrou maiores
médias de escores de QVRS em homens do que em mulheres no PCS e no MCS. Há
diferença de média favorável aos homens, no componente físico, maior no grupo
estratificado para idade superior a 50 anos, em relação ao grupo com idade inferior a
50 anos. No componente mental, após estratificação para raça, a associação de
maiores médias em homens do que em mulheres só foi identificada no grupo
não-branco. Esses achados indicam um possível efeito de modificação exercido pela
raça e idade sobre a associação de qualidade de vida relacionada a saúde e sexo.
Por este trabalho apresentar limitações metodológicas inerentes a um estudo de corte
transversal, novos trabalhos serão necessários para investigar melhor este efeito.
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PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DAS ANOMALIAS CONGÊNITAS
DIAGNOSTICADAS NO CONTEXTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM
MONTE SANTO, BAHIA
Autor(es): Tamiris Machado Barreto, Angelina Xavier Acosta
Resumo: Os defeitos congênitos (DC) são anormalidades estruturais e/ou funcionais
que se apresentam desde o nascimento em decorrência de uma causa genética,
ambiental ou mista. Elas acometem um órgão ou conjunto de órgãos e, de modo
geral, pode-se considerar que pelo menos 3% dos nascidos vivos apresentam alguma
anomalia do desenvolvimento, determinada, total ou parcialmente, por fatores
genéticos. Monte Santo, município baiano com população de aproximadamente 52.
338 habitantes, está localizado no chamado polígono da seca. Segundo o IBGE
(2010), 39, 6% da população estão na extrema pobreza - renda per capta de até 70
reais - enquanto que em nível estadual esta proporção é de 17, 2%. Para além das
características econômicas e socioambientais do município, a população de Monte
Santo tem um perfil bastante peculiar no campo da genética médica. Este perfil
refere-se a alta prevalência de diversas doenças genéticas autossômicas recessivas,
a exemplo da surdez hereditária não-sindrômica (SHNS), hipotireoidismo congênito,
fenilcetonúria e mucopolissacaridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy). Neste
contexto, foi estabelecido em Monte Santo um programa de genética médica pioneiro.
Educação em saúde, aconselhamento genético e tratamento são fornecidos
localmente ou na capital do Estado, em colaboração com o Hospital Universitário da
Universidade Federal da Bahia. Um programa inédito de triagem neonatal para
MPSVI também foi estabelecido no município, onde a prevalência da doença é a
maior do mundo. A alta taxa de ocorrência de casamentos consanguíneos pode
favorecer o aparecimento e aumento da frequência de doenças autossômicas
recessivas em uma população. Na população de Monte Santo, foram avaliadas a
estrutura da população e frequência dos diferentes tipos de casamento ao longo de
três períodos, 1860-1895, 1950-1961 e 1975-2010, totalizando 9. 765 casamentos
registrados nos livros paroquiais de casamento da cidade. As taxas de endogamia
foram 37, 1%, 13, 2% e 4, 2%, respectivamente. A baixa taxa de migração e alta
frequência de casamentos endogâmicos e consangüíneos mostram que o
crescimento dessa população é predominantemente interna e poderia explicar a
ocorrência e aumento da frequência de doenças genéticas recessivas na cidade. Este
projeto visa realizar uma caracterização epidemiológica das anomalias congênitas
diagnosticadas no contexto da Estratégia de Saúde da Família no Município de Monte
Santo - Bahia.
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PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA E SUA RELAÇÃO COM
INDICADORES DE GRAVIDADE EM PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL
RESISTENTE

O COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL POR DISTRITO SANITÁRIO DE
SALVADOR-BA DO ANO 2006 A 2015
Autor(es): Caiusca Uzeda, Cláudia Batista, Maria de Fátima Diz Fernandez, Arthus
Torres de Souza, Danielle Moreira Oliveira

Autor(es): Adilson Machado Gomes Jr., Roque Aras Junior
Resumo: Fundamentação Teórica: A hipertensão arterial resistente (HAR) é definida
pela ausência de controle adequado da pressão arterial segundo as metas

Resumo: Introdução: O coeficiente de mortalidade infantil (CMI) é um dos de
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recomendadas, a despeito do uso múltipla terapia anti-hipertensiva. A síndrome
metabólica (SM) apresenta-se como um transtorno que está relacionado com a
presença de obesidade visceral, dislipidemia, resistência a insulina, hiperglicemia e
hipertensão. Indivíduos portadores destas condições apresentam alto risco para
desenvolvimento de doença cardiovascular. Estudos atuais apontam uma relação
entre a HAR e a SM. Objetivo: Determinar a frequência de SM em uma população de
pacientes com HAR e sua relação com indicadores de gravidade. Métodos:
Realizou-se um estudo de caráter observacional, descritivo, do tipo série de casos
com pacientes de um serviço especializado. Os pacientes foram estratificados quanto
à expressão ou não de SM. Para definir a existência de SM, utilizou-se os critérios da
International Diabetes Federation. Nos diferentes subgrupos, as variáveis analisadas
foram a presença de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) através do índice de
massa do ventrículo ao ecocardiograma, a função renal a partir da estimativa da
filtração glomerular pela equação de Cockcroft-Gaut, quantidade de medicamentos
em uso, níveis pressóricos e manifestações clinicas da doença aterosclerótica.
Resultados Foram avaliados 104 pacientes, destes 67% eram do sexo feminino, a
faixa etária variou de 37 a 91 anos com média de 63±12 anos. A prevalência de SM
foi de 72%. Quando analisadas as diferentes variáveis nos dois subgrupos, com e
sem síndrome metabólica, encontrou-se, respectivamente, a frequência de diabetes
foi de 45% vs 7% (p<0, 001) e a de obesidade, 45% vs 14% (p<0, 001); encontrou-se
hipertrofia ventricular esquerda em 37% vs 38%; 43 % vs 41% possuíam
manifestação de doença aterosclerótica; os níveis pressóricos estavam elevados em
74% vs 64; encontrou-se alteração da função renal em 34% vs 43%; e a quantidade
média de anti-hipertensivos utilizados foi de 5±1 vs 4±1 (p=0, 033). Discussão: A alta
frequência de SM encontrada corrobora com os dados existentes na literatura, de que
existe associação entre as duas condições. Conclusão: Diabetes e obesidade
estiveram associadas com a SM em sujeitos com HAR e a quantidade média de
anti-hjipertensivos utilizados foi maior em portadores de SM.

Nascimento-Carvalho
Resumo: A pneumonia é uma doença infecciosa comum na infância e responsável
por grande morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo, especialmente em
crianças menores de cinco anos de idade. O derrame pleural é uma complicação
temida pelos pediatras que acompanham crianças internadas com diagnóstico de
pneumonia, levando muitas vezes a um maior tempo de internação hospitalar e
tratamento com antibiótico por período prolongado. O recrutamento das crianças com
pneumonias adquiridas na comunidade e derrame pleural, em hospital de referência
onde o projeto foi conduzido, auxiliará na investigação dos agentes etiológicos
implicados no evento, com a utilização de métodos da biologia molecular como
reação em cadeia da polimerase (PCR) na análise do líquido pleural. Trata-se de um
estudo observacional, com amostra de conveniência de crianças com idades entre 2
e 59 meses, cujo objetivo principal é pesquisar o agente etiológico das pneumonias
da comunidade em crianças com pneumonia e derrame pleural, pela técnica de PCR
no fluido pleural. Foram realizadas visitas diárias a um hospital de referência a fim de
identificar e recrutar as crianças elegíveis. Foram acompanhadas no período de
observação 189 crianças com diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade,
45 (23, 8%) crianças tinham derrame pleural e destas, 15 (33, 3%) foram incluídas no
estudo, pois realizaram punção pleural com fins terapêuticos e diagnósticos, no
período de junho de 2015 a julho de 2016. A idade média das crianças elegíveis foi de
30, 13 meses, com mínima de 5 meses e máxima de 66 meses. 05 eram do sexo
feminino (33, 3%) e 10 do sexo masculino (66, 6%). dos casos de excluídos: 10 (33,
3%) crianças não foram puncionadas após Rx com derrame pleural, pois a
ultrassonografia evidenciou derrame pleural de pequeno volume; 18 (60%) crianças
foram para a decorticação; 1 (3, 33%) criança em crise falcêmica e 1 (3, 33%) criança
com enfisema. A medicação usada em todos os casos foi a monoterapia com
ceftriaxona ou associada a outro antibiótico; a duração do tratamento foi de 14 a 21
dias. No momento o projeto ainda se encontra em coleta de dados, pois não foi
possível ainda o alcance do n total proposto.

Palavras-chaves: Hipertensão, Hipertensão resistente, Síndrome Metabólica

Palavras-chaves: infecção do trato respiratório inferior, derrame pleural, etiologia
PRINCIPAIS OPÇÕES DE TRATAMENTO E PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM
CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC)
RELAÇÃO
ENTRE
POLIMORFISMOS
NO
GENE
HIOMT
(HIDROXINDOL-O-METILTRANFERASE) COM CRONOTIPOS E ANSIEDADE

Autor(es): Cayane Hanuccha Mascarenhas Lima, Helma Pinchemel Cotrim,
Thálisson Goçalves Tolentino de Figueiredo, Valéria Moreira, Erika Naegel Sirqueira

Autor(es): Victor Menezes Silva
Resumo: O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um tema sempre atual e de interesse,
pois apresenta elevados índices de morbidade e mortalidade; ocupa a 5ª posição
entre os tipos de cânceres mais prevalentes em todo o mundo, e a 3ª posição entre
os com maior número de óbitos. Trata-se de um câncer agressivo, que tipicamente
surge num contexto de doença crônica do fígado, com a presença de cirrose
(principal fator de risco para o CHC). O diagnóstico precoce é fundamental para se
conseguir realizar um tratamento efetivo do CHC. A terapia de eleição preconizada
para o CHC é a ressecção cirúrgica do fígado (ou hepatectomia), com taxas de
sobrevida em 5 anos de 50-70%, especialmente em pacientes com nódulo único e
função hepática preservada. Entretanto, em função das condições clínicas do
paciente e/ou do estádio da doença, muitos não são candidatos a esta terapia. A
depender do estádio da doença, e consequentemente da terapia empregada, o
prognóstico dos pacientes é distinto. Apesar de ser um assunto de grande relevância
para a saúde pública, a literatura sobre o tema é pobre em dados regionais. Assim,
consideramos de enorme importância desenvolver um estudo a fim de traçar um perfil
clínico e epidemiológico dos pacientes diagnosticados com CHC na Bahia, com
enfoque nas formas de tratamento que têm sido empregadas, visto que cada uma
traduz um estádio de doença à época do diagnóstico (o que significa avaliar também
o quão precoce ou não têm sido esse diagnóstico). O Complexo Hospitalar
Universitário Professor Edgard Santos (C-HUPES), da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), é considerado um centro de referência para o acompanhamento de
pacientes com diversas hepatopatias e, portanto, foi o escolhido para sediar este
estudo. Análises estatísticas criteriosas do banco de dados elaborado (164 pacientes)
mostraram que, na Bahia, entre os anos de 2010 e 2015, a média de idade dos
pacientes portadores de CHC foi de 60 ± 11 anos (02 - 91); o sexo masculino foi
encontrado em 76, 8% dos casos. Foram conseguidos os dados referentes a opções
terapêuticas de 48 pacientes (29, 2%). Encontrou-se que o principal tratamento
utilizado entre esses pacientes foi o transplante hepático, realizado em 28 pacientes
de forma isolada (58, 3%) e em associação a quimioembolização prévia em 03
pacientes (6, 3%). Foram as outras opções terapêuticas encontradas: hepatectomia
isolada em 07 pacientes (14, 5%), quimioembolização isolada em 06 pacientes (12,
5%), quimioembolização associada a hepatectomia em 01 paciente (2, 1%). A escolha
por tratamento paliativo com quimioterapia sistêmica foi vista em apenas 03 pacientes
(6, 3%). A verificação de que na maioria dos casos foi tentada uma estratégia curativa
(transplante ou hepatectomia, com ou sem quimioembolização), leva à suspeição de
que há uma tendência para a realização de diagnósticos cada vez mais precoces.
Este estudo deve servir de base para novas pesquisas, a fim de confirmar e melhor
avaliar os resultados aqui encontrados, mantendo viva a busca por maior
conhecimento, visando melhores cuidados para os pacientes portadores de CHC.

Resumo: O sistema de temporização circadiano nos núcleos supraquiasmáticos do
hipotálamo também regulam as enzimas que atuam da via de síntese da melatonina.
Consequentemente, variações nos genes codificantes destas enzimas são essenciais
na regulação de fenótipos circadianos. O objetivo do estudo foi identificar os níveis de
ansiedade e diferentes cronotipos de estudantes universitários e investigar suas
possíveis relações. Foram investigados 103 estudantes do Centro de Ciências da
Saúde, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Os estudantes
responderam a um questionário de identificação de indivíduos matutinos e
vespertinos, o Questionário de Cronotipo (QC) e ao Inventário de Ansiedade Traço e
Estado (IDATE). Maior parte da amostra foi identificada como cronotipo intermediário
(42%), e os indivíduos com maiores tendências vespertinas e matutinas foram
identificados com distribuição equivalente (29% e 29%). Quanto aos dados do IDATE,
encontrou-se uma média para estado de ansiedade de 44. 05 (±9. 9) e para traço de
ansiedade de 41. 14 (±9. 8). Foi identificada nos indivíduos matutinos, uma média de
35. 21 (±5. 21) para estado de ansiedade, enquanto nos indivíduos vespertinos, uma
média do estado de ansiedade de 54. 82 (±7. 03). Pode-se afirmar com esse estudo,
a existência de uma relação entre o cronotipo e ansiedade na população investigada.
Existe uma forte correlação negativa estatisticamente significante (p<0. 05), os
estudantes vespertinos estão mais ansiosos do que os estudantes matutinos. A
elevada ocorrência dos níveis de ansiedade nos estudantes vespertinos pode ser
uma consequência da alta demanda acadêmica em um turno em que seus níveis
padrões de ritmos biológicos não são compatíveis, gerando diariamente
dessincronizações sucessivas e colaborando com a fase atrasada desses indivíduos.
Logo, é importante contemplar, enquanto característica fisiológica e individual, as
diferentes tendências à matutinidade e vespertinidade. Espera-se, que os resultados
contribuam para subsidiar as diferentes gestões no planejamento acadêmico,
reforçando o debate acerca da necessidade de implantação e oferta de cursos
noturnos nas universidades que ainda não os oferecem, além de possíveis
reformulações dos itinerários diurnos.
Palavras-chaves: Polimorfismo Genético, Cronotipo, Ansiedade
SEGUIMENTO DE CRIANÇAS COM
COMUNIDADE E DERRAME PLEURAL

PNEUMONIAS

ADQUIRIDAS
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Autor(es): Marconi Costa Pereira da Silva, Cristiana Nascimento-Carvalho, Ana Luisa
Vilas-Boas
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Resumo: A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) tem grande importância na
infância pela elevada morbimortalidade. A PAC tem como agentes etiológicos diversos
vírus e bactérias, sendo os vírus influenza tipo A e tipo B, diretamente ligados a um
pior prognóstico das pneumonias adquiridas na comunidade. O derrame pleural pode
ser uma complicação das pneumonias, e muitas vezes os agentes etiológicos do
líquido pleural não são pesquisados e nem identificados, o que pode dificultar o
manejo clínico da doença. Este estudo observacional realizado com crianças

RECRUTAMENTO DE CRIANÇAS COM PNEUMONIAS ADQUIRIDAS NA
COMUNIDADE E DERRAME PLEURAL
Autor(es): Lívia Michele Carlos Pinheiro, Ana Luisa Vilas-Boas, Cristiana
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admitidas em um hospital pediátrico na cidade de Salvador-Ba, buscou por meio da
vigilância ativa identificar todos os casos de pneumonia adquirida na comunidade
com derrame pleural diagnosticados na admissão na unidade hospitalar, buscando
conhecer os principais agentes etiológicos envolvidos nas pneumonias com derrame
pleural e utilizando-se para isso a análise molecular do líquido pleural, do soro e do
aspirado nasal. O seguimento das crianças incluídas na pesquisa buscou avaliar a
evolução clínica dos mesmos e o sucesso do tratamento. Para isso, uma rotina foi
estabelecida visando minimizar as perdas, que incluiu a vigilância das crianças
admitidas com pneumonia adquirida na comunidade e derrame no hospital, a coleta
de material biológico, acompanhamento da avaliação radiológica, agendamento para
o retorno ambulatorial cerca de 2-3 semanas depois da alta, realização da avaliação
de retorno com supervisão da pesquisadora responsável pelo projeto, bem como a
participação na análise dos dados. Quarenta e cinco crianças (23, 8%), sendo 55, 6%
do sexo masculino (25), e 44, 4% feminino (20), tiveram diagnóstico de PAC com
derrame parapneumônico na admissão na unidade hospitalar no período de junho de
2015 a julho de 2016, destas, 15 (33, 3%) foram incluídas na pesquisa e outras 30
preencheram algum critério de exclusão. A idade média das crianças elegíveis foi de
30, 13 meses, sendo a mínima de 5 meses e a máxima de 66 meses.

comida e o comer entremeiam-se com concepções de alimentos saudáveis e não
saudáveis, e sua construção é influenciada por crenças, tradições e práticas do
mundo contemporâneo. Entende-se, portanto, que o olhar atento para este importante
espaço de comercialização de alimentos exige que, cada vez mais, se considerem as
questões que estão intrínsecas à sua constituição, e que se relacionam intimamente
ao pensar sobre a comida e o comer, assim como sobre a construção identitária deste
grupo e a forma como o sujeito se articula com o mundo e como essas interações
influenciam suas escolhas direcionadas ao comer.
Palavras-chaves: práticas alimentares, alimentação saudável, Educação alimentar e
Nutricional
A CONSTRUÇÃO DO GOSTO E DO PRAZER: ESTUDO EM UMA FEIRA-LIVRE DA
CIDADE DE SALVADOR/BAHIA.
Autor(es): Jamile da Costa Braz, Ligia Amparo da Silva Santos, Indira Gomes
Resumo: O presente trabalho busca compreender o processo da construção do
gosto e do prazer considerando o discurso da alimentação saudável em uma
feira-livre situada no bairro Periperi do município de Salvador Bahia, a partir do ponto
de vista dos seus trabalhadores e frequentadores. O estudo possui foco no ramo das
ciências sociais e da nutrição e faz parte do Núcleo de Estudo e Pesquisa em
Alimentação e Cultura- NEPAC/ UFBA. A metodologia utilizada tratou-se de análise
qualitativa utilizando material empírico produzido em dois estudos realizados
anteriormente (edições PIBIC 2014-2015). Inicialmente foi realizado levantamento
bibliográfico para aproximação com o tema, em seguida, paralelamente às leituras
ocorreram visitas nas feiras com posterior elaboração de diário de campo. As idas à
campo permitiram observar as feiras livres e suas peculiaridades. As cores das frutas,
o verde das hortaliças, como cada alimento se apresenta e o cheiro dos mais ativos
ao menos estridentes, os quais fazem da feira de Periperi um espaço de socialização
frente a uma luta de persistência na paisagem urbana. O material empírico analisado
correspondeu a oito entrevistas semiestruturadas. dos entrevistados, todos são
atuantes na feira de Periperi, sendo: 6 vendedores, 1 frequentadora da feira e 1
marceneiro que ajuda alguns dias da semana na barraca do avô. Após sucessivas
leituras, as entrevistas foram categorizadas em uma matriz para melhor organização
e análise do material, sendo criadas três categorias: Afetividade Familiar, construção
e definição do Gosto; A dinâmica do Gosto na Infância; Autolimitação do Gosto e
Prazer. Diante do exposto, foi possível enxergar a feira livre, o gosto e o prazer como
fenômenos de um sistema complexo, integrado e ao mesmo tempo palpável, onde há
dinâmica interagindo culturalmente, seja por relações comerciais, afetivas ou
identitárias; sendo carregados de relações sociais. Assim, o presente trabalho
contribui para suscitar novas experiências com o gosto e prazer na imersão da cultura
e na atual concepção da alimentação saudável.

Palavras-chaves: Pneumonia adquirida na comunidade, Derrame pleural, Crianças
TRANSTORNOS DO CICLO SONO-VIGÍLIA NA DOENÇA DE PARKINSON
Autor(es): Lucas Pinto, Ailton de Souza Melo
Resumo: James Parkinson descreveu, em 1817, a síndrome motora clássica da
moléstia que leva o seu nome, caracterizada por bradicinesia, rigidez, tremor e
instabilidade postural. Desde então, essa definição tem sido dogmática na prática
médica. Ainda nessa época, Parkinson também descreveu sintomas não-motores
associados à patologia, levando a uma intensa evolução investigativa que se estende
até os dias atuais acerca da chamada Síndrome Pré-Motora da Doença de Parkinson
(DP). Estudos demonstraram que distúrbios do sono fazem parte deste espectro. Pelo
fato de a etiologia da DP ainda não ser inteiramente compreendida, a formulação de
hipóteses com base na interação entre clínica, achados fisiopatológicos e estudos
epidemiológicos é fundamental para novas descobertas sobre essa síndrome
multifatorial e de prevalência crescente no contexto atual de envelhecimento
populacional do planeta. A doença de Parkinson (DP) é uma enfermidade crônica e
degenerativa que acomete 1, 8% de indivíduos acima de 65 anos, chegando a 2, 6%
em populações idosas acima de 85 anos. Dentre as manifestações não motoras da
DP destacam-se os transtornos do humor (apatia, anedonia e depressão), cognitivos,
sensoriais (hiposmia, comprometimento da gustação, dor, distúrbios do ciclo
sono-vigília) e autonômicos (comprometimento da sudorese, hipotensão ortostática,
disfunção urogenital e constipação). O estudo é uma corte transversal, que está
sendo realizado em parentes em primeiro grau e pacientes com diagnóstico de
doença de Parkinson, provenientes do ambulatório de movimentos involuntários do
Complexo Ambulatorial Professor Magalhães Neto da Universidade Federal da Bahia.
O objetivo é fornecer ferramentas de detecção e intervenção precoces, as quais
podem auxiliar na identificação de indivíduos com risco de desenvolvimento da
doença, e facilitar estratégias terapêuticas e de reabilitação a serem desenvolvidas
para melhorar o prognóstico destes pacientes. Nossos resultados mostraram que
grande parte dos pacientes com doença de Parkinson afirmam ter uma má qualidade
de sono. Um dado que foi bastante visto foi que muitos deles levantam varias vezes a
noite para ir ao banheiro, o que pode representar uma patologia vesical associada.

Palavras-chaves: Feira-Livre, Gosto, Prazer
A HIGIENE E O DISCURSO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: UM ESTUDO EM
DUAS FEIRAS-LIVRES DA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA
Autor(es): Ligia Amparo da Silva Santos, Isaque Santos
Resumo: Este estudo busca compreender as acepções acerca da higiene e o
discurso da alimentação saudável em duasfeiras livres da cidade de Salvador/Bahia,
a partir do ponto de vista de seus trabalhadores e frequentadores. Apesquisa
baseia-se numa abordagem socioantropológica, em interface com as Ciências da
Saúde, Alimentaçãoe Nutrição. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, em
que, os dados produzidos são oriundos de trabalhos anteriores desenvolvidos por
estudantes vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC) e ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação e Cultura
(NEPAC/UFBA). O material empírico acerca da relação entre higiene e alimentação
saudável, constituído de entrevistas com trabalhadores e frequentadores de feiras
livres realizadas no período entre 2012 e 2014 foi refinado, analisado e discutido com
o apoio do referencial teórico. No início do projeto, foram realizadas reuniões
semanais com os participantes da edição 2015 do PIBIC, em que os estudantes
discutiam e refletiam sobre os referenciais teóricos que eram propostos para serem
discutidos. Os resultados obtidos nesta pesquisa possuem a intenção de discutir a
responsabilidade atribuída aos sujeitos no que se refere a higiene das feiras em
estudo, bem como compreender as concepções de limpo e sujo a partir dos sujeitos,
o que se torna de fundamental importância para este trabalho. Observou-se que os
sujeitos da pesquisa possuem visões próprias acerca da responsabilidade das
práticas de higiene que são realizadas no espaço das feiras em estudo, assim como
as concepções do que acreditam ser uma feira limpa e uma feira suja. Percebeu-se
que as ideias sobre sobre os significados do “limpo” e do “sujo” são influenciadas pelo
saber científico a partir daintrodução desse pensamento para eles, seja pelo discurso
biomédico, seja pelos meios de comunicação e que a forma como a feira está
estruturada pode interferir na apresentação e no consumo dos produtos aos clientes.

Palavras-chaves: Parkinson, sono, vigília
CIÊNCIAS DA SAÚDE - NUTRIÇÃO
A COMIDA, O COMER E A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA EM DUAS
FEIRAS-LIVRES DA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA
Autor(es): Caroline dos Santos, Ligia Amparo da Silva Santos
Resumo: O presente trabalho teve o objetivo de compreender a relação existente
entre comida, comer e construção identitária, no âmbito de duas feiras livres da
cidade de Salvador/Bahia (feira popular de Periperi e feira popular das Sete Portas), a
partir da ótica de seus trabalhadores e frequentadores. Durante o período
compreendido entre agosto de 2015 e agosto de 2016, retomou-se os materiais
empíricos produzidos sobre essa temática, em PIBIC anteriores, desenvolvidos tanto
na feira das Sete Portas, quanto de Periperi. Esse material envolveu seis diários de
campo, 15 entrevistas com 177 páginas, e três relatórios. Foram realizadas leituras
flutuantes e identificação das principais questões que emergiram relacionadas ao
objeto de estudo, além de pesquisas bibliográficas relacionadas com a temática em
questão. Ainda foram realizadas visitas às feiras de Periperi e das Sete Portas,
quando se produziu quatro diários de campo que, em complemento ao material
empírico disponível, auxiliaram a desenvolver interpretações sobre a construção
identitária, considerando o discurso contemporâneo da alimentação saudável. A partir
da análise dos dados, foi possível identificar similaridades em características
marcantes ao perfil do trabalhador feirante, as quais agregam identidades comuns a
esses sujeitos, como o fato do estudo se contrapor ao trabalho na feira. A feira é vista
como um espaço cheio de especialidade, sons, movimentos e personagens, que
interagem com o seu histórico e suas relações de identidade e que para além da
comercialização de alimentos se configura um espaço de lazer. O discurso sobre a
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ASSOCIAÇÃO ENTRE SINTOMAS DE DEPRESSÃO E OBESIDADE ENTRE
ADOLESCENTES
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Autor(es): Taíne Hermida de França, Mõnica Leila Portela de Santana
Resumo: A obesidade e a depressão são doenças prevalentes na adolescência, mas
com expressão na vida adulta, e ambas têm complexa relação entre os fatores
etiológicos. A obesidade e a depressão imprimem prejuízos na qualidade de vida e
nas relações sociais dos indivíduos, além de favorecerem a ocorrência de várias
comorbidades (WHO, 2013), atuando mais expressivamente no final da adolescência,
em função das inseguranças relacionadas ao desenvolvimento biopsicossociais, mais
frequentes nessa fase (MARMORSTEIN et al, 2014). Este estudo pretende identificar
a associação entre excesso de peso e sintomas da depressão em estudantes de
escolas públicas de Salvador, Bahia. Foi realizado estudo piloto da pesquisa intitulada
“Ambiente escolar e familiar e risco cardiovascular: uma abordagem prospectiva”, a
qual está sendo realizada em quatro países: Inglaterra, Estados Unidos, Índia e
Brasil. No Brasil, o estudo está sendo desenvolvida em duas escolas da rede
estadual de ensino da Bahia. O estudo piloto foi realizado no período de setembro a
novembro de 2015 em uma escola da rede pública de turno integral de SalvadorBahia, tendo delineamento transversal. Participaram 104 alunos selecionados e
recrutados por meio da listagem por turma. Para o estudo piloto foram coletadas
informações sobre dados demográficos, antropométricos, e da saúde mental. Para a
avaliação dos sintomas de depressão, será utilizado o Inventário de Depressão
Infantil, no qual o respondente com pontuação igual ou superior a 17 considera-o com
provável depressão. Para avaliação dos dados antropométricos, foi utilizado o índice
de massa corporal em percentil por sexo e idade, além da circunferência da cintura.
Os resultados deste estudo identificaram prevalência de 22, 2% de sintomas de
depressão entre os adolescentes com excesso de peso e de 11, 1% entre aqueles
com circunferência da cintura aumentada, não existindo associação entre as variáveis
antropométricas (excesso de peso - p=0, 93 e circunferência da cintura - p=0, 66) e
de saúde mental. Este estudo sugere não existir associação entre excesso de peso e
sintomas de depressão em adolescentes de uma escola pública de Salvador.

DADOS DO TRABALHO ANÁLISE DAS CONCENTRAÇÕES PLASMÁTICAS DE
CA E SR APÓS A ADMINISTRAÇÃO ENTERAL DE FÁRMACO RANELATO DE
ESTRÔNCIO E DA IMPLANTAÇÃO, EM DEFEITO ÓSSEO, DE
NANOBIOMATERIAIS COMPÓSITOS, DOPADOS COM SR
Autor(es): Sanielle Oliveira, Iorrana Índira dos Anjos Ribeiro, Fabiana Paim Rosa
Resumo: Desenvolver e aperfeiçoar técnicas e biomateriais que possam devolver a
estrutura e funcionalidade do tecido ósseo em caso de perdas ósseas extensas,
ainda se caracteriza como um grande desafio para a medicina e para os
pesquisadores da Área da Bioengenharia Tecidual Óssea. Além das pesquisas com
biomateriais para a regeneração do osso, alguns fármacos têm sido pesquisados
para incrementar o metabolismo deste tecido, entre eles, destaca-se o ranelato de
estrôncio. O estrôncio em concentrações plasmáticas adequadas pode favorecer a
regeneração do tecido ósseo, tanto por meio do estímulo a atividade osteoblástica,
quanto pela inibição da atividade osteoclástica. Devido a este papel do estrôncio no
metabolismo ósseo este trabalho objetivou analisar a concentração plasmática de
cálcio e de estrôncio no plasma sanguíneo após a administração enteral de fármaco
ranelato de estrôncio (PROTOS), um novo Fármaco HAAlgSr associados ou não a
implantação, em defeito ósseo, de Nanobiomateriais compósitos, dopados ou não
com estrôncio (Sr). Para a realização deste estudo foram utilizados 54 ratos
distribuídos nos seguintes grupos: GCNC - grupo controle negativo, defeito
preenchido por coágulo e sem administração de fármaco; GCPP - grupo controle
positivo PROTOS, defeito preenchido por coágulo e com administração dePROTOS;
GMHAAlgP - grupo com defeito preenchido por microesferas de
hidroxiapatita/alginato e com administração de PROTOS; GCPF-1 - grupo controle
positivo Fármaco, defeito preenchido por coágulo e com administração de Fármaco
HAAlg1%Sr5% pó; GCPF-2 - grupo controle positivo Fármaco, defeito preenchido por
coágulo e com administração de Fármaco HAAlg2, 5%Sr10% microesferas; e
GCPF-3 - grupo controle positivo Fármaco, defeito preenchido por coágulo e com
administração de Fármaco HAAlg2, 5%Sr10% pó. Foram confeccionados defeitos
ósseos com 8, 5mm de diâmetro, na calvária. No segundo dia de pós-operatório
iniciou-se à administração enteral do ranelato de estrôncio (PROTOS®) e Fármaco
HAAlgSr pormeio da incorporação destes à dieta como ração pastosa. A coleta de
sangue dos animais dos grupos GCPF-1, GCPF-2 e GCPF-3 foi realizada no ponto
biológico de 15 dias, nos demais grupos, GCPP, GCNC e GMHAAlgP a coleta foi
realizada em três pontos biológicos, 15, 45 e 120 dias. Após a coleta de sangue os
animais foram eutanasiados. As análises demonstraram que as concentrações
plasmáticas de cálcio (Ca) foram maiores que as concentrações plasmáticas de
estrôncio (Sr) para todos os grupos. Os grupos com administração do Fármaco
HAAlgSr, GCPF-1, GCPF-2 e GCPF-3, tiveram concentrações de estrôncio maiores
que a do grupo controle negativo (GCNC). Já quando comparados com o grupo
controle positivo PROTOS (GCPP) o GCPF-1 e GCPF-3 apresentaram concentrações
de Sr menores que a do GCPP e o grupo GCPF-2 apresentou maior concentração.
Entre todos os grupos, o GMHAAlgP teve menores taxas de estrôncio. A
concentração de Ca não variou muito entre os grupos. Portanto, conclui-se que
efetivamente houve um aumento na concentração plasmática do estrôncio,
entretanto, para o fármaco experimental, a concentração ideal ainda não foi obtida, e
por esta razão este estudo está em continuidade, a partir das evidências obtidas.

Palavras-chaves: obesidade, depressão, adolescentes
CONSUMO DE MACRONUTRIENTES POR FUNCIONÁRIOS E ESTUDANTES DA
UFBA SUBMETIDOS À AVALIAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA À
LACTOSE
Autor(es): Geisa de Jesus Santos, Raquel Rocha, Renata Barbosa Vilaça Marques
de Carvalho, Naiade Silveira Almeida, Vanessa Oliveira, Jilmara Fiuza de Oliveira
Resumo: A Intolerância à Lactose (IL) é definida pelo NIH Consensus Development
Conference Statement: lactose intolerance and health Consenso (2010) como uma
síndrome clínica caracterizada por dor abdominal, diarreia, náuseas, flatulência e
distensão abdominal após a ingestão de lactose. Alguns indivíduos com IL tendem a
excluir ou reduzir a quantidade de leite da dieta, pois esta conduta parece aliviar os
sintomas ocasionados pela doença. No entanto, deve-se ter muita cautela ao
restringi-lo, uma vez que este contém nutrientes que são importantes para o
organismo, como por exemplo, cálcio, proteína, magnésio, potássio e riboflavina.
Além disso, indivíduos com IL podem tolerar até 12 g de lactose por dia e toleram
bem os produtos lácteos fermentados, não sendo necessária a exclusão completa
destes alimentos. Considerando os benefícios do leite e seus derivados na saúde
humana e a possibilidade de diminuição do seu consumo por intolerantes à lactose, o
objetivo deste estudo foi comparar o consumo de macronutrientes entre os indivíduos
com IL diagnosticada, IL auto relatada e não IL (NIL). Trata-se de um estudo
observacional descritivo transversal, onde a IL foi diagnosticada a partir do teste de
hidrogênio expirado (THE) e a avaliação da ingestão diária dos macronutrientes foi
realizada considerando a média de 02 recordatórios de 24 horas utilizando o
programa Dietpro®. Noventa e cinco pessoas participaram do estudo, sendo que
apenas 87 o completaram. A maioria era do sexo feminino (77, 0%), pardos (54, 0%),
com média de idade de 32, 4 ± 11, 8 anos e possuía renda familiar mensal &#8805; 3
salários mínimos (80%). A prevalência de IL diagnosticada foi de 34, 5% e da auto
relatada 36, 7%. A média de consumo de carboidrato, proteína e lipídios foi
semelhante entre os grupos. Conclui-se que a possível restrição de leite e derivados
por indivíduos com IL não modificou a ingestão diária de macronutrientes desta
população.

Palavras-chaves: Estrôncio, Biomateriais, PROTOS
ANÁLISE DE RISCOS OCUPACIONAIS EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS DA CIDADE DE SALVADOR, BAHIA.
Autor(es): Giselle Ramos Coutinho, Maria da Purificação Nazaré Araújo
Resumo: Um Serviço de Alimentação e Nutrição - SAN tem a finalidade de prestar
assistência nutricional por meio de confecção de refeições para pessoas sadias ou
enfermas, assim, essa atividade exige exatidão, rapidez e sincronia da equipe. O
presente estudo tem como objetivo a análise dos riscos ocupacionais relacionados à
dinâmica do trabalho em serviço de alimentação e nutrição em hospitais da cidade de
Salvador, Bahia. Trata-se de um estudo transversal, de abordagem qualitativa com
observação participante em três hospitais públicos do Município de Salvador- Bahia.
Na primeira fase foram realizadas escutas dos diferentes agentes envolvidos no
contexto do trabalho de um SAN hospitalar e, observação de rotina de trabalho.
Ressalta-se que para um adequado funcionamento do serviço, faz-se necessário uma
cozinha equipada e projetada para tal funcionalidade. Apesar de existir maquinários
cada vez mais eficientes no mercado, o serviço de alimentação estudado não possui
tais inovações. Ademais apresentou, em geral, condições inadequadas como: ruído
excessivo, calor, umidade, baixa iluminação, trabalho repetitivo, postura estática, e
sobrecarga muscular, o que pode afetar a saúde do trabalhador. Além de possuir os
equipamentos é de suma importância a manutenção destes, minimizando assim os
riscos inerentes às diversas atividades do SAN. No entanto, não é o que se observou
no serviço analisado, reiterado na narrativa de uma trabalhadora “Está faltando tudo,
tudo. Falta muita coisa, é... por exemplo, um ralo, porque tem que ser manual, não
pode comprar uma “centrifuga”, não é?”. Recorrente, também, foram as queixas dos
trabalhadores em relação a um dos principais equipamentos básico para qualquer
cozinha: o fogão. Um equipamento deste porte desregulado, com problemas de
vazamento de gás, como foi o caso do serviço analisado, pode ocasionar graves
acidentes. Além disso, a saúde dos trabalhadores é afetada pela organização do
trabalho, pelo estilo de liderança e relações interpessoais. Como, também pela

Palavras-chaves: Lactose, Leite
INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS-METABÓLICOS EM PACIENTES COM
DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA
Autor(es): Iasmin Barreto, Raquel Rocha
Resumo: Trabalho de iniciação científica realizado no ambulatório de Esteatohepatite
da Universidade Federal da Bahia. Foram avaliados 27 pacientes, adultos de ambos
os sexos, mensurando as medidas antropométricas de peso, altura e circunferência
da cintura para determinação dos indicadores: índice de massa corporal, Índice de
conicidade, Produto de acumulação lipídica e Razão cintura-estatura. Observou-se
grande proporção de indivíduos com síndrome metabólica (55, 6%), e a maioria
apresentou elevação de todos os indicadores antropométricos analisados, entretanto,
sem diferença estatisticamente significante.
Palavras-chaves: obesidade, avaliação antropométrica, doença hepática gordurosa
não alcoólica
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função que exerce. Por exemplo, um cozinheiro está constantemente exposto a
elevadas temperaturas, vapor, carregamento de peso, movimentos repetitivos, cortes,
entre outros.

Produção de doces ou compotas: as frutas passarão por etapas de descascamento,
corte, adição de ingredientes (água e açúcar), cocção e envase (MARTINS, 2007),
seguidas de exaustão e tratamento térmico, como descrito para as geleias. Produção
de polpas de frutas: os vegetais seguirão etapas de descascamento, desintegração,
despolpamento, embalagem e congelamento (BASTOS et al., 1999). Produção de
molhos e extratos: as amostras passarão por etapas de trituração, despolpamento,
concentração e embalagem, conforme métodos da EMBRAPA (2003), seguida de
exaustão e tratamento térmico, como descrito para as geleias. A avaliação
microbiológica de todos os produtos observará padrões da RDC 12/2001, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério daSaúde. As análises físico-químicas a
serem realizadas compreenderão as determinações de umidade, acidez titulável, pH,
cinzas, sólidos solúveis, proteínas, lipídeos, carboidratos e valor calórico total
conforme técnicas descritas pelo Instituto Adolfo Lutz. Será determinada também a
atividade de água (Aw), através da constate dielétrica, em equipamento AQUALAB
Lite, com exatidão ±0, 015 e resolução 0, 001, e de através da constate dielétrica, em
equipamento AQUALAB Lite, com exatidão ±0, 015 e resolução 0, 001, e de Cor, pelo
sistema L*, a*, b*, em colorímetro modelo CR-400 (Konica Minolta, Japão). Todas as
análises serão realizadas nos tempos zero, 15, 30, 60 e 75 dias de armazenamento.
Através dessa pesquisa é esperado que a proposta possa apresentar contribuições
sob diferentes dimensões: econômica, social, da saúde e científica.

Palavras-chaves: SAN, Risco ocupacional
ÂNGULO DE FASE
INSTITUCIONALIZADOS

E

FATORES

ASSOCIADOS

DE

IDOSOS

Autor(es): Leonardo Borges Ramos Costa, Lilian Barbosa Ramos, Anna Karla
Carneiro Roriz Lopes de Souza
Resumo: Introdução: O ângulo de fase (AF) tem sido proposto como um biomarcador
do estado nutricional, um indicador de massa celular corpórea e preditor de
integridade e funcionalidade das membranas celulares, de distribuição de água entre
os espaços intra e extracelulares, sendo uma ferramenta de diagnóstico e
acompanhamento nutricional cada vez mais utilizada. O AF destaca-se nesse
contexto por ser um parâmetro simples, rápido, e relativamente econômico. Objetivo:
Avaliar a associação entre o ângulo de fase e as variáveis demográficas, nutricionais
e clinicas em idosos institucionalizados. Metodologia: Trata-se de um estudo
descritivo transversal, com idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos
os sexos, residentes de Instituições de longa permanência para idosos, na cidade de
Salvador. Foi realizado o exame da Bioimpedância elétrica para determinação do
Ângulo de fase, sendo considerado valor de AF normal de 4 a 80, a avaliação
nutricional dos idosos através do Índice de Massa Corporal (IMC) e da Mini Avaliação
Nutricional (MAN), e para avaliação da capacidade funcional utilizou-se a escala de
Barthel. As principais doenças crônicas não transmissíveis foram acessadas através
de um questionário previamente padronizado. As análises estatísticas foram
realizadas com o auxílio do programa Statistical Package for the Social Science
(SPSS), versão 16. 0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia (CEPNUT), sob o parecer
11/2012. Resultados: Participaram deste estudo 213 idosos. As médias de idade e
IMC foram maiores entre as mulheres em relação aos homens. 54% dos idosos, de
ambos os sexos, encontravam-se com desnutrição, de acordo com o IMC. 77, 2% dos
homens avaliados tiveram valores do ângulo de fase normais, enquanto 60, 9% das
mulheres apresentaram valor do ângulo de fase reduzido. A maioria dos idosos era
independente e as doenças crônicas mais prevalentes foram a dislipidemia e a
hipertensão.

Palavras-chaves: Bahia, Economia Solidária, Aproveitamento Integral os Alimentos
AVALIAÇÃO DA ACEITAÇÃO ALIMENTAR PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM TRÊS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE
SALVADOR - BA
Autor(es): Thais Burgos Nunes, Jamacy Costa Souza
Resumo: O objetivo desse relatório é apresentar uma síntese dos resultados obtidos
no projeto de pesquisa elaborado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em
Alimentação Coletiva (GEPAC) da Escola de Nutrição, Universidade Federal da
Bahia, sob orientação do professor Dr. Jamacy Costa Souza, de acordo com o plano
de trabalho “Avaliação da aceitação alimentar entre usuários de Serviços de
Alimentação e Nutrição em três hospitais da rede estadual de Salvador-BA”. Tendo
em vista que a alimentação hospitalar é um dos temas de grande importância na área
de nutrição, pois em ambiente hospitalar são servidas diversas refeições para uma
grande quantidade de pessoas diariamente. Além de ser um espaço propício a
contaminações, é o lugar onde muitas pessoas necessitam de um suprimento
nutricional adequado ao seu tratamento. A literatura tem apresentado a alimentação
hospitalar como alvo de críticas e rejeições por parte dos pacientes, dos usuários do
serviço, e também pela população em geral, com os alimentos sendo apontados
como sem gosto, sem cheiro e com uma textura diferente. Sendo assim, a comida
servida deve estar adequada do ponto de vista nutricional para trazer benefícios aos
seus pacientes, mas também deve apresentar aspectos sensoriais de boa qualidade
(como sabor, aroma, textura e temperatura), promovendo assim um momento de
prazer ao comer e satisfação para aqueles que o estão consumindo. Afinal, o efeito
terapêutico da dieta só se realiza mediante o consumo das refeições. Esse projeto e
essa bolsa dão continuidade ao trabalho do ano anterior, onde já foi feita a coleta de
dados da primeira unidade hospitalar e que já foram posteriormente analisados. E
durante a vigência da bolsa deste ano, se iniciou a coleta de dados do segundo
hospital, mas que ainda não foi concluída. Foi realizada também uma apresentação
desses dados no Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEMENTE)
em Dezembro de 2015.

Palavras-chaves: Ângulo de Fase, Bioimpedância Elétrica, Idosos institucionalizados
APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS, EM COMUNIDADES
VULNERÁVEIS DE SALVADOR- BAHIA: OBTENÇÃO DE ALIMENTO EXTRUSADO
TIPO “SNACKS”
Autor(es): Thayse Souza, Dalva Maria da Nobrega Furtunato, Ícaro Ribeiro Cazumbá
Silva
Resumo: Na Bahia, apesar da diminuição da pobreza, a desigualdade é marcante,
sendo o estado classificado em oitavo lugar quanto à pobreza extrema. Em Salvador,
3, 9% das famílias classificam-se como extremamente pobres, enquanto 13, 2% e 36,
3% detêm renda per capita de até um quarto e meio salário mínimo, respectivamente.
Entre os bolsões de pobreza de Salvador, o Nordeste de Amaralina é uma região que
se destaca suapopulação é composta predominantemente por negros e
afrodescendentes e parte considerável da faixaeconomicamente ativa (61%) não tem
emprego. No bairro mais pobre, Santa Cruz, o índice de chefes de família com renda
inferior a um salário mínimo atinge 40%. Nessa região, uma das estratégias para
reduzir a pobreza consiste na formação de redes de solidariedade, na busca de
formas participativas de organização do trabalho e de geração de renda, em um
modelo que se contrapõe ao capitalismo - a economia solidária. Oaproveitamento
integral de alimentos, como prática de saúde, pode ser utilizado nas comunidades
produtoras de alimentos e tem como meta o interesse pela produção de alimentos
saudáveis, seja a nível familiar, educacional ou institucional. Utilizar o alimento em
sua totalidade significa mais do que economia, significa usar os recursos disponíveis
sem desperdício, reciclando e respeitando a natureza, em prol de uma alimentação
com prazer e dignidade. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi promover a geração
e a transferência de tecnologias para o aproveitamento de descartes de alimentos
vegetais, apoiando o estabelecimento de uma rede de economia solidária que vise à
sustentabilidade e ao desenvolvimento social, junto a comunidades vulneráveis de
Salvador -BA. As frutas e hortaliças oriundas dos supermercados serão selecionadas,
com vistas à produção de polpas, doces, geleias, frutas desidratadas, extrato e
molhos. O desenvolvimento dos produtos será realizado conforme se descreve
abaixo: Recebimento, seleção e lavagem da matéria-prima: as frutas e hortaliças
serão recebidas e selecionadas, observando-se os vegetais sem sinais de podridão,
amassamento ou injúrias, sendo em seguida submetidas à lavagem para remoção
das sujidades superficiais e utilizados para a elaboração dos produtos descritos
abaixo:Produção de vegetais desidratados: os produtos passarão por etapas de
descascamento ou fatiamento, segunda lavagem, desidratação e embalagem,
conforme metodologia descrita por Cornejo e Nogueira (2006). Produção de geleias:
os vegetais passarão por etapas de descascamento, despolpamento, adição dei
ingredientes (água, açúcar, pectina e ácido cítrico) para o desenvolvimento de
formulações, conforme o tipo de fruta, seguida de cocção com controle do ponto final,
pela análise do teor de sólidos solúveis em refratômetro, segundo Lopes (2007).

Palavras-chaves: GEPAC, UFBA, Terapêutico
AVALIAÇÃO DA ACEITAÇÃO DOS CARDÁPIOS DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
ESTUDANTIL DO RESTAURANTE MANOEL JOSÉ DE CARVALHO DA UFBA
Autor(es): Deise Nascimento Evangelista, Maria da Conceição Pereira Fonseca
Resumo: Alimentação coletiva são atividades de alimentação e nutrição realizadas
em Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs). Os Restaurantes Universitários são
exemplos de UANs e atendem a comunidade acadêmica. O cardápio é um dos
principais instrumentos utilizados para gerenciar essas unidades e reflete a qualidade
do Serviço de Alimentação. O estudo procurou avaliar a aceitação do cardápio
ofertado, no Restaurante Universitário da cidade de Salvador (Ba), considerando os
sistemas de distribuição por porcionamento das refeições e self service. O estudo foi
exploratório, com coleta de dados primários e análise do processo produtivo da UAN
durante seis dias do mês de outubro de 2015, dez alunos do curso de Nutrição e
integrantes do grupo de pesquisa que atua no Serviço de Alimentação da
Universidade realizaram a coleta de dados, foram utilizados formulários próprios,
considerando os sistemas de distribuição por porcionamento e self service, além do
levantamento das seguintes variáveis: quantidade total de refeição produzida no dia,
sobra não distribuída aos comensais (sobra limpa), sobra não aproveitável, presente
nos balcões de distribuição (sobra suja ou sobra de balcão), quantidade ofertada aos
comensais, número de comensais do dia, per capita médio ofertado e consumido
pelos comensais e restos devolvidos nas bandejas, esses dados foram obtidos
através da mensuração por balança digital, os quais foram complementados com a
enquete (626 entrevistados) e a pesquisa de satisfação (350 entrevistados) para
analisar e mensurar os fatores envolvidos na aceitação dos comensais. Para estimar
o percentual da quantidade de sobras e restos, assim como as sobras e restos per
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captas e os índices de resto-ingestão foram utilizadas fórmulas propostas por Vaz
(2006). Foram utilizadas frequência simples, média, desvio padrão e teste
Qui-quadrado para análise estatística dos dados apresentados. Considerando as
investigações realizadas constatou-se a avaliação regular do cardápio executado. As
duas modalidades de distribuição apresentaram elevados índices de rejeição e não
mostraram diferenças estatisticamente significantes, embora o tipo self service tenha
obtido melhores resultados. Quase todas as preparações influenciaram no montante
de resto-ingestão, com exceção do feijão, sobremesa e opção, sendo que os motivos
relacionados a baixa aceitação foram: o sabor, a variedade e a quantidade servida.
Assim, observa-se a baixa aceitação do cardápio do Restaurante pelos comensais,
sendo necessário adequar o planejamento da Unidade.

são responsáveis pela produção do abará e 58, 6% compram a folha de bananeira na
feira de são joaquim. Sobre os critérios sobre vestimentas, treinamento e ingredientes
no preparo e venda de abarás, 89, 7% das baianas estavam vestidas com o traje
típico, 82, 8% receberam treinamento sobre boas práticas de fabricação, quanto aos
ingredientes presentes na massa do abará: 72, 4% relataram adicionar sal à
preparação, 55, 2% adicionam o azeite de dendê do tipo integral, enquanto que 44,
8% preferem a oleína de palma, 100% colocam camarão seco na massa do abará,
17% adicionam alho e 65, 5% adicionam outros ingredientes à massa tais como:
tomate, coentro gengibre dentre outros. 48, 3% cozinham o abará em água, e 51, 7%
das entrevistadas, vendem até 24 unidades de abará por dia. Diante ados dados
analisados e a falta de publicações sobre o assunto, pode-se concluir que literatura
carece de informações mais detalhadas sobre este importante alimento da cultura
africana, que proporcione mais conhecimentos sobre a real origem da receita.

Palavras-chaves: alimentação coletiva, cardápio, aceitação
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INFLUÊNCIA DO EXTRATO ETANÓLICO DA ERVA-DOCE (PIMPINELLA ANISUM
LINN) NA HISTOLOGIA E MORFOMETRIA DAS GLÂNDULAS MAMÁRIAS DAS
RATAS LACTANTES

AVALIAÇÃO DO TEOR DE CINZAS EM
COMERCIALIZADAS NA CIDADE DE SALVADOR

Autor(es): Nayonara Santana Aguiar, Daniela Silva Rocha, Regiane Yatsuda, Ana
Marques Botelho, Patricia Prado Santos, Gladistone Correia Messias, Dhaisa
Cristhina Alves Silva, Manoela Trindade, Rayra Almeida Sousa, Mara Viana Silva
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Autor(es): Cíntia Silva, Deusdelia Almeida
Resumo: O Abará é um prato típico da culinária baiana e assim como o acarajé, a
matéria-prima básica para a confecção do abará é o feijão caupi (Vigna unguiculata L.
Walp.), em suas inúmeras variedades: fradinho, macassar, olho de pombo, costela de
vaca, boca preta, etc. que possuem características desejáveis, como alto conteúdo
proteico, energético, de fibras alimentares e de minerais, tais como: ferro, zinco,
potássio, fósforo e magnésio. O conteúdo em cinzas de uma amostra alimentícia é
frequentemente utilizado como critério na identificação de alimentos, com isso, este
teor torna-se importante para os alimentos ricos em minerais, pois está estritamente
relacionado com o seu valor nutricional, podendo assim ser utilizado como medida
geral de qualidade. Objetivo: avaliar o teor de cinzas em amostras de abará
comercializadas na cidade de Salvador. Metodologia: Foram coletadas 30 amostras
de abarás nos pontos de vendas das baianas de acarajés distribuídos nos distritos
sanitários Barra/Ondina e Centro histórico da cidade de Salvador. Estes locais foram
selecionados por representarem 34 % dos pontos de vendas da cidade de Salvador. A
determinação de cinzas foi realizada em mufla à temperatura de 550 °C. Os
resultados foram expressos em %. Pode-se verificar que houve uma grande
divergência dentre as amostras analisadas com relação ao do teor de cinzas. Na
(Tabela 1) houve amostras com o teor de cinzas de (3, 51%) a (13, 07%) e na (Tabela
2), amostras com teores de (3, 41%) a (10, 61%). Conclusão: Desta forma,
percebe-se que as amostras analisadas apresentaram uma variação expressiva com
relação ao teor de cinzas. Podendo atribuir isto ao fato de não haver um padrão na
proporção dos ingredientes no preparo das massas de abará. Assim como,
verificou-se neste projeto que a receita do abará vem sofrendo modificações com
acréscimo de ingredientes que não fazem parte da receita como amido, bacalhau, o
que em parte, justifica a heterogeneidade encontra no teor de cinzas.

Resumo: A Pimpinella Anisum Linn é uma planta utilizada popularmente devido seu
efeito galactagogo. O objetivo deste estudo foi de avaliar a influência do extrato
etanólico da erva-doce (P. Anisum L.), na histologia e morfometria das glândulas
mamárias em modelo experimental animal. Foram utilizadas neste experimento seis
ratas lactantes por grupo, no início da lactação, amamentando de sete a oito filhotes,
sendo que o grupo 1 (controle) recebeu 0, 4 ml de água destilada (n=6); e o grupo 2
recebeu 0, 4 ml de Pimpinella Anisum Linn (extrato etanólico de erva-doce) na dose
de 12, 5 mg/kg. Todos os animais foram tratados diariamente às 18:00 h por via
intraperitoneal, com início do tratamento do 3º até o 19º dia de vida dos filhotes. No
20º dia de experimento, as ratas foram sacrificadas e foram retiradas três pares de
glândulas mamárias (inguinal, abdominal e torácica) para analise histológica. A média
de lóbulos por glândula mamária no grupo tratado com EEED 12, 5mg/kg apresentou
resultados significativamente superiores (p<0, 05) com 172, 7 ± 35, 88 ao
encontrados no grupo controle 92, 11 ± 16, 11. A média de ductos por glândula
mamária no grupo tratado com EEED 12, 5 mg/kg apresentou resultado
significativamente inferior quando comparado ao grupo controle, sendo 8, 36 ± 1, 26
e 15, 8 ± 0, 62 respectivamente. A média do número de vasos sanguíneos por
glândula mamária apresentou resultados significativamente superior quando
comparados ao grupo controle negativo (p<0, 05) sendo de 78, 5 ± 29, 1 e 37, 4 ± 7,
9, respectivamente. Apesar das glândulas mamárias estarem com um maior
percentual de involução alveolar (90%), conclui-se que com a análise histológica da
glândula mamária no 20º dia de experimento, o extrato etanólico de erva-doce na
dosagem de 12, 5 mg/kg, apresentou resultados positivos para a estimativa da
produção de leite, sendo confirmados por um aumento na quantidade de lóbulos, no
número de vasos sanguíneos e presença de células totalmente diferenciadas,
corroborando com o crescimento da ninhada dos filhotes e também com aumento da
estimativa da produção de leite.
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Resumo: O processo de alimentação no Brasil passou por uma transição, onde
inicialmente os portugueses preparavam sua comida e posteriormente a mulher
africana passou a prepara-los, assim, introduzindo ingredientes que lhe eram
familiares, da cultura africana. A grande concentração de escravos no estado da
Bahia é o aspecto associado a sua herança culinária identificada por pratos como:
caruru, o vatapá, acarajé, efó, abará e a moqueca de peixe, entre outros, além dos
doces como exemplo a cocada, o lelê e a queijada dentre outros. Símbolo da culinária
baiana o abará também conhecido por abala ou olelé, é um bolinho à base de feijão
fradinho moído, azeite de dendê, cebola e pimenta, cozidos enrolados em folha de
bananeira, podendo ser acrescida de recheios ou não. Dados sobre a composição
dos alimentos, são necessários à diversas finalidades, entre elas a adequação das
dietas; determinação da orientação alimentar e nutricional; avaliação o produto
alimentar; e rotulagem dos produtos. Por se tratar de informações de uso tão
abrangente é necessário que estes dados sejam o mais exatos e precisos. A extração
de lipídios é uma determinação importante em estudos bioquímicos, fisiológicos e
nutricionais dos mais diversos tipos de alimentos e, portanto, deve ser realizada com
acurácia. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o teor lipídico
em amostras de abará comercializados na cidade do Salvador. Foram coletadas 30
amostras de abarás nos pontos de vendas das baianas de acarajés distribuídos nos
distritos sanitários Barra/Ondina e Centro histórico da cidade de Salvador.
Posteriormente foi realizada a determinação do teor lipídico das abarás por meio do
extrator de gorduras Soxhlet. Apesar de ser uma comida tipica, largamente
consumida na Bahia ainda existe uma enorme deficiência de dados bibliográficos
referentes à composição centesimal do abará. No presente estudo observou-se uma
variação no teor de gordura dos abarás de 9, 81% a 28, 36%, variação esta que pode
ser atribuída a forma artesanal a qual o abará é produzido e ausência de um padrão
no modo de preparo dos mesmos. Conclui-se, dessa forma, que são necessários
mais estudos com a finalidade de caracterizar nutricionalmente o abará, visto que o
mesmo é largamente consumido no estado da Bahia.

Autor(es): Camila Ferreira Ramos, Deusdelia Almeida
Resumo: O Abará é um bolinho de feijão caupi (Vigna unguiculata) moído, cozido em
banho-maria, embrulhado em folha de bananeira. Prato típico da culinária baiana, é
elaborado da mesma forma que o acarajé, excetuando-se o método de cocção
empregado e a adição de camarão seco e dendê a massa. O objetivo do presente
trabalho foi investigar as técnicas empregadas pelas baianas de acarajés para o
preparo de abarás comercializados na cidade de Salvador. Metodologia: Em cada
ponto visitado, realizou-se a apresentação do projeto, bem como do termo de
consentimento esclarecido (1 via do entrevistado e 1 via do entrevistador), aplicação
do questionário com 34 questões que investigou sobre os principais pontos sobre
preparo, comercialização e armazenamento dos abarás. Após a coleta dos dados,
estes foram analisados pelo programa google drive e excel. Resultados: Como era de
se esperar 89, 7% dos vendedores são do sexo feminino, a maioria possui
escolaridade além do fundamental completo, 65, 5 % exercem a profissão há mais de
10 anos, 37, 9 % trabalham todos os dias, 69 % das baianas permanecem no posto
de trabalho mais que 5 horas. Em relação ao feijão empregado para produzir a
iguaria, 55 % das entrevistadas preferem o feijão fradinho com casca, 82, 8 %
preferem retirar o tegumento da leguminosa na hora do preparo, 69 % utilizam
processador para moer o feijão; para escolha da coloração dos feijões, 75, 9 % optam
pelos mais brancos e 65, 5 % compram na feira de São Joaquim. Quanto aos critérios
de armazenamento e obtenção da massa, 75, 9 % mantém o feijão menos que 6
horas em remolho, a maioria mantém o cozimento do abará por volta de 20-40
minutos, 51, 9 % doam os abarás caso não sejam vendidos no mesmo dia. Em
relação ao método de produção da massa do abará, 96, 6% não repousam a massa
antes do cozimento e acabam produzindo a mesma no dia que é vendida, 27, 6%
gasta cerca de 40 minutos para produzir e cozinhar o abará, 79, 3% produzem a
massa nas suas residências, 89, 7% relataram que é em torno de 1-2 pessoas que
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Autor(es): Djane Santo, Jairza Maria Barreto Medeiros
Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos tardios de dieta hiperlipidica
durante gestação e lactação e da preferência alimentar na vida adulta sobre
parâmetros metabólicos em ratos descendentes. Foram utilizadas ratas adultas da
linhagem Wistar compreendendo dois grupos conforme dieta oferecida durante a
gestação e lactação: grupo controle (GC) e grupo teste (GT). Os filhotes foram
divididos em dois grupos de acordo com a dieta materna, sendo Grupo Descendentes
Controle (GDC)(n=12) e Grupo Descendentes teste (GDT) (n=11). Ao desmame,
todos os descendentes foram alimentados com dieta controle. Aos 90 dias de vida,
cada rato foi alocado em gaiola metabólica individualizada e após o período de
adaptação foram ofertadas as duas dietas durante 16 dias. Ao final do experimento,
foi calculado o ganho de peso e coletado o sangue para análise do colesterol total e
frações e da glicemia de jejum. Para análise dos dados paramétricos foi empregada a
análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Bonferroni, assim como foi
empregado o teste t de Student. Para os não paramétricos, foi utilizado o teste U de
Mann-Whitney, p< 0, 05. A análise dos dados mostrou que a evolução ponderal no
17º(GDC 28, 98g ; GCT 33, 80) 19º(GDC 32, 55g; GDT 37, 32g) e 21º (GDC37, 40g ;
GDT 42, 33g) foi maior no grupo teste (p < 0. 001), porém do 45º ao 87º(GDC 128,
62g + 13, 18 ; GDT 139, 05g + 17, 33) e do 90º ao 120º dia (GDC 49, 63g (41, 88 54, 87%) ; GDT60, 04g(33, 70 - 74, 40%)) não foi observado diferença
estatisticamente significante no ganho ponderal dos animais. Quanto a glicemia de
jejum (GDC 76, 09mg/dl + 6, 95 ; GDT 73, 00mg/dl + 12, 58) e os valores do CT (GDC
82, 00mg/dc (71, 25- 89, 00) ; GDT 78, 00mg/dl (78, 5 - 82, 5)), LDL(GDC 37, 00mg/dl
(15, 5 - 42, 00) ; GDT 41, 00mg/dl (37, 5 - 42, 5%)), HDL(GDC 32, 00mg/dl (30, 25 54, 25%) ; GDT 31, 00mg/dl (29, 5 - 32, 00%), VLDL (GDC 13, 00mg/dl (7, 75 - 14,
00%) ; GDT 9, 5 mg/d (9, 00 - 11, 00%)), TG (GDC 67, 00mg/dl (39, 00 - 70, 25%) ;
GDT49, 00mg/dl (44, 5 - 54, 5%)) também não foi observado diferença entre os
grupos. O presente estudo demonstrou utilização da dieta hiperlipídica durante
gestação e lactação foi suficiente para alterar a evolução ponderal da prole, porém
após desmame a exposição a dieta não foi suficiente para provocar alterações no
ganho ponderal, na glicemia de jejum e no perfil lipídico entre os grupos. Outros
estudos necessitam ser realizados para elucidar de forma mais clara estes achados

AVALIAÇÃO ENTRE ÂNGULO DE FASE, SARCOPENIA, OBESIDADE
SARCOPÊNICA E FATORES ASSOCIADOS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
DA CIDADE DE SALVADOR - BA
Autor(es): Lais Helena Leandro Ribeiro, Anna Karla Carneiro Roriz Lopes de Souza,
Lilian Barbosa Ramos
Resumo: Introdução: No Brasil e em outros países em desenvolvimento, vem sendo
observado um aumento da população idosa e prevalência de doenças características
do processo do envelhecimento, com destaque para a sarcopenia e a obesidade
sarcopênica, síndromes geriátricas de grande impacto na saúde e qualidade de vida
do idoso. A sarcopenia é definida pela perda de massa muscular esquelética e,
simultaneamente, perda da força muscular e comprometimento da função. Há poucos
estudos de prevalência da sarcopenia e obesidade sarcopênica em idosos
institucionalizados, sobretudo brasileiros. Objetivo: Determinar a prevalência da
sarcopenia e obesidade sarcopênica e fatores associados. Metodologia: Estudo
transversal com idosos avaliados, com idade igual ou superior a 60 anos e de ambos
os sexos, residentes em instituições de longa permanência (ILPIs). Foi aplicado um
formulário previamente padronizado e codificado. Para o diagnóstico da sarcopenia
utilizou-se o Índice de Músculo Esquelético (IME) e o Teste Time Up and Go (TUG) e
para o diagnóstico de obesidade sarcopênica foi utilizado o IME e o TUG aliado ao
Índice de Massa Corporal (IMC). A avaliação do estado nutricional dos idosos foi feita
pelo IMC e pela Mini Avaliação Nutricional (MAN). Esse projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia (CEPNUT),
com parecer nº 11/12. Resultados: A amostra foi composta por 174 idosos
institucionalizados, na sua maioria do sexo feminino, onde 3, 4% dos idosos tinham
sarcopenia e nenhum idoso foi diagnosticado com obesidade sarcopênica. A
avaliação da MAN identificou que 37, 4% estavam em risco nutricional e 5, 7% eram
desnutridos. Em relação ao IMC, a média final encontrada foi de 24, 0 Kg/m².
Conclusão: A partir dos resultados encontrados é possível concluir que a prevalência
de sarcopenia foi baixa em idosos residentes em instituições de longa permanência.
Considerando que a maioria dos idosos era desnutrida ou em risco nutricional não
houve idosos com obesidade sarcopênica.

Palavras-chaves: dieta hiperlipidica pogramação metabólica doenças
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EFEITOS TARDIOS DO CONSUMO DE DIETA HIPERLIPÍDICA DURANTE A
GESTAÇÃO E LACTAÇÃO SOBRE A PREFERÊNCIA ALIMENTAR EM RATOS
DESCENDENTES

EFEITOS TARDIOS DE DIETA HIPERLIPÍDICA DURANTE A GESTAÇÃO E
LACTAÇÃO E DA PREFERENCIA ALIMENTAR NA VIDA ADULTA SOBRE
INDICADORES DE OBESIDADE EM RATOS DESCENDENTES

Autor(es): Rafael Teixeira da Silva, Lucimeire Santana Santos, Luciana de Jesus
Dantas Ferreira, Ana Paula Azevêdo Macêdo, Djane Santo, Gabriele dos Santos
Cordeiro, Mariane dos Santos Gonçalves, Jairza Maria Barreto Medeiros

Autor(es): Ana Paula Azevêdo Macêdo, Djane Santo, Jairza Maria Barreto Medeiros,
Rafael Teixeira da Silva, Gabriela dos Santos Perez, Gabriele dos Santos Cordeiro,
Luciana de Jesus Dantas Ferreira, Mariane dos Santos Gonçalves, Lucimeire
Santana Santos, Alaine Cibele Silva Sousa

Resumo: As dietas hiperlipídicas são caracterizadas pelo alto teor de gordura em sua
composição, e isso pode acarretar problemas como a obesidade. Esse problema de
saúde pública vem crescendo cada vez mais e é caracterizado pelo acúmulo
excessivo de gordura nas células adiposas. O consumo de dietas hiperlipidicas
palatáveis durante a gestação e lactação pode influenciar na preferência alimentar e
no desenvolvimento de doenças na vida adulta. O objetivo do estudo é avaliar os
efeitos tardios do consumo de dieta hiperlipídica durante a gestação e lactação sobre
a preferência alimentar em ratos descendentes adultos. Serão utilizadas ratas adultas
da linhagem Wistar compreendendo dois grupos conforme dieta oferecida durante a
gestação e lactação: grupo controle (GC) alimentado com dieta padrão e grupo teste
(GT) com dieta hiperlipídica. Os filhotes serão divididos em dois grupos de acordo
com a dieta materna, sendo Grupo Descendentes Controle (GDC) formado por ratos
cujas mães foram alimentadas com dieta padrão (n=12) e Grupo Descendentes teste
(GDT), composto por ratos cujas as mães foram submetidas a dieta hiperlipídica
(n=11). Ao desmame, todos os descendentes serão alimentados com dieta controle.
Aos 90 dias de vida, cada rato será alocado em gaiola metabólica individualizada e
após o período de adaptação, serão ofertadas as duas dietas (hiperlipídica ou
controle) durante 16 dias, caracterizando a preferência alimentar. Todos os animais
serão mantidos no biotério sob as mesmas condições, temperatura de 23 ± 2 º C e
ciclo claro/escuro de 12 horas. Para análise dos dados paramétricos será empregado
o teste t de Student. Para os não paramétricos, será utilizado o teste U de
Mann-Whitney, p< 0, 05. A análise dos dados mostrou que não ocorreu uma diferença
significativa no ganho de peso no período de preferência alimentar (102º ao 118º dia
de vida) entre os grupos GDC (23, 347) e GDT (35, 245), p= 0, 093. O consumo
absoluto da dieta controle durante o período de preferencia alimentar também não
apresentou uma diferença significativa entre os grupos GDC (4, 371) e GDT (2, 715),
p= 0, 601), assim como o consumo relativo da dieta controle, GDC(1, 347) e GDT (1,
026), p= 0, 782. O consumo alimentar absoluto de dieta hiperlipidica no período da
preferencia alimentar não apresentou diferença significativa entre os grupos GDC (41,
609) e GDT (44, 650), p= 0, 273. Assim como o consumo alimentar relativo de dieta
hiperlipidica durante o período de preferencia também não mostrou diferença
significativa entre os grupos GDC (13, 136) e GDT (13, 689), p= 0, 390. Apesar de
não apresentarem diferenças significativas no peso e consumo alimentar no período
de preferencia alimentar, é importante atentar-se para os possíveis problemas que
dietas ricas em gorduras, carboidratos e sódio podem causar a saúde.

Resumo: O presente estudo avaliou os efeitos tardios de dieta hiperlipídica durante a
gestação e lactação e da preferência alimentar na vida adulta sobre indicadores de
obesidade em ratos descendentes. Foram utilizadas ratas adultas da linhagem Wistar
compreendendo dois grupos conforme dieta oferecida durante a gestação e lactação:
grupo controle (GC) alimentado com dieta padrão e grupo teste (GT) com dieta
hiperlipídica. Os filhotes foram divididos em dois grupos de acordo com a dieta
materna, sendo Grupo Descendentes Controle (GDC) formado por ratos cujas mães
foram alimentadas com dieta padrão e Grupo Descendentes Teste (GDT), composto
por ratos cujas mães foram submetidas à dieta hiperlipídica. Ao desmame, todos os
descendentes foram alimentados com dieta controle. Aos 90 dias de vida, cada rato
foi alocado em gaiola metabólica individualizada e após o período de adaptação,
foram ofertadas as duas dietas (hiperlipídica ou controle) durante 16 dias. Ao final do
experimento (120 dias de vida), o peso, o comprimento corporal e a quantidade de
tecido adiposo foram avaliados. Em seguida, o Índice de Lee foi calculado e
analisado. Para análise dos dados paramétricos foi empregado o teste t de Student.
Para os não paramétricos, foi utilizado o teste U de Mann-Whitney, p< 0, 05. A análise
dos dados do peso corporal absoluto (mediana, valores min. e max.) (GDC=327, 2
(313, 730-343, 985); GDT=356, 8 (306, 935-376, 613)), do comprimento corporal
absoluto (GDC= 24, 40 (24, 15 - 24, 70); GDT= 23, 99 (24, 15 - 24, 70)); da média dos
valores do peso de tecido adiposo retroperitoneal absoluto (GDC=7, 189±0, 781;
GDT=8, 989±1, 382) e dos valores de peso relativo do tecido adiposo retroperitoneal
(GDC=2, 210±0, 228; GDT=2, 591±0, 325) não foram encontradas diferença
estatisticamente significante entre os grupos. A análise dos dados (Média ±EP)
mostrou que o índice de Lee (GDC=0, 282±0, 00206; GDT=0, 292±0, 00322) foi
significativamente maior no grupo teste. O consumo de dieta hiperlipídica durante a
gestação, lactação e no período da preferência alimentar promoveu aumento do
índice de Lee, porém, não alterou a quantidade de tecido adiposo retroperitoneal em
ratos descendentes adultos.
Palavras-chaves: Dieta hiperlipídica, Preferência alimentar, Programação metabólica
EFEITOS TARDIOS DE DIETA HIPERLIPIDICA DURANTE A GESTAÇÃO E
LACTAÇÃO E NA VIDA ADULTA SOBRE PARÂMETROS METABÓLICOS EM
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EXCESSO DE PESO E RISCO CARDIOMETABÓLICO EM ADOLESCENTES DE
ESCOLAS PÚBLICAS DE SALVADOR

Resumo: As doenças cardiovasculares (DCV) e as alterações metabólicas têm
acometido os indivíduos com frequência maior e cada vez mais precocemente, sendo
as principais causas de morbimortalidade mundial. Um dos principais fatores de risco
das DCV é a obesidade, um importante problema de saúde, atualmente considerada
epidemia mundial. Assim, é importante reconhecer e tratar mais precocemente os
indivíduos em que o agrupamento de fatores de risco os torna mais propensos a um
evento cardiometabólico. O presente estudo objetivou investigar a relação entre os
indicadores antropométricos de obesidade abdominal e os níveis séricos de
triglicérides. Trata-se de um estudo transversal realizado no ambulatório de Nutrição e
Hipertensão do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos na cidade
de Salvador-Bahia. Uma amostra de conveniência constituída por pacientes
hipertensos, de ambos os sexos, adultos e idosos foram submetidos à avaliação
antropométrica (peso, altura, circunferência da cintura e circunferência do quadril) e à
dosagem dos níveis de triglicérides.. Os dados foram expressos utilizando-se da
média e de seu respectivo desvio padrão para variáveis contínuas e da distribuição
de frequência para variáveis categóricas. Para avaliar as possíveis associações entre
as variáveis foi utilizado o coeficiente de Correlação de Pearson. Para todas as
análises foi adotado um nível de significância de 5%. Foram investigados 120
pacientes, sendo 16, 7 % homens e 83, 3% mulheres, com média de idade de 55, 98
anos (DP 9, 21) (63%). Os indicadores antropométricos de adiposidade abdominal
identificaram alta prevalência de obesidade, a saber: Circunferência da cintura alta
(CC) (94, 2%); Razão Cintura Quadril (RCQ) 72, 5%, relação cintura/estatura (RCE)
96, 7%, e índice de conicidade (IC) 85, 8%. Foram encontradas correlações entre
todos os indicadores antropométricos estudados e os níveis de TG. O estudo concluiu
que existe correlação entre indicadores antropométricos de excesso de peso e os
níveis séricos de TG. Assim, os indicadores antropométricos podem ser utilizados na
triagem de indivíduos com fatores de risco cardiovasculares, contribuindo para o
planejamento de medidas adequadas para uma intervenção precoce.

Autor(es): Sineide Freitas de Souza, Valterlinda Queiroz
Resumo: INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase de transformações que podem
influenciar os hábitos alimentares do indivíduo. Tem-se observado atualmente entre
os adolescentes, um elevado consumo de alimentos altamente processados e
hipercalóricos, aliado a um estilo de vida sedentário. Estas mudanças no
comportamento podem ter correlação direta com os índices crescentes de
adolescentes com sobrepeso. Esse excesso ponderal contribui para o surgimento de
doenças do coração, alterações nos níveis pressóricos, distúrbios como resistência a
insulina, diabetes mellitus tipo II e aterosclerose já na infância. Portanto, esse estudo
teve como objetivo conhecer a associação entre o excesso de peso e alterações nos
marcadores de risco cardiometabólico em adolescentes de uma escola de Salvador.
MATERIAL E MÉTODOS: Os resultados foram obtidos de um estudo piloto, de caráter
transversal, com uma amostra de 104 estudantes, com idade entre 10 e 18 anos. A
variável de exposição principal (estado antropométrico), desfecho (fatores de risco
cardiometabólicos representado neste estudo pelos níveis pressóricos) e de ajuste
(sociodemográficos e estilo de vida) foram coletadas no baseline. RESULTADOS: Os
resultados evidenciaram um maior número de adolescentes do sexo feminino (70,
2%), com a maioria na faixa etária de 10 a 13 anos (62, 6%), de cor parda (44, 2%) e
maior parte matriculada no quinto ano (27, 9%). Quanto ao estilo de vida 100%
referiram não fazer uso de cigarro e 94, 1% não consumiam bebida alcoólica. Em
relação ao estado antropométrico 21, 2% cursava com excesso de peso e 16, 2%
com circunferência da cintura aumentada. A prevalência de níveis pressóricos
alterados foi de 25, 7%. Observou-se que nos adolescentes com níveis pressóricos
normais 12, 5% tinham excesso de peso, enquanto que no grupo com níveis
pressóricos alterados o percentual de excesso de peso foi de 46, 2% (p<0, 000).
Observou-se ainda que nos adolescentes com níveis pressóricos normais 11, 2%
tinham circunferência da cintura aumentada, enquanto que no grupo com níveis
pressóricos alterados o percentual foi de 30, 8% (p=0, 020). CONCLUSÃO: Diante
dos resultados, é evidente a importância da detecção precoce de alterações
metabólicas para que dessa forma seja possível contribuir para o desenvolvimento de
programas de saúde com foco na prevenção do excesso de peso e evitar que os
jovens desenvolvam precocemente doenças cardiovasculares e todas as
consequências associadas.

Palavras-chaves: Obesidade, Antropometria, Triglicérides
INGESTÃO DE CÁLCIO, VITAMINA D E OCORRÊNCIA DE OSTEOPOROSE EM
MULHERES IDOSAS.
Autor(es): Juliana Campos Cardoso Silva, Lilian Barbosa Ramos, Anna Karla
Carneiro Roriz Lopes de Souza, Drielle Alencar, Daiana Dias Lima

Palavras-chaves: Adolescentes, Excesso de peso, Risco cardiometabólico

Resumo: A osteoporose é um distúrbio osteometabólico caracterizado pela
diminuição da massa mineral óssea, com deterioração da microarquitetura dos ossos,
levando a um aumento da fragilidade esquelética e risco de fraturas (NETO et al.,
2002). A massa óssea adequada a cada indivíduo está associada a uma boa nutrição,
que deve ser constituída de uma dieta balanceada, com quantidade suficiente de
calorias, cálcio e vitamina D. (PINHEIRO et al., 2009). A avaliação da ingestão
alimentar do cálcio e vitamina D em mulheres no período da pós-menopausa torna-se
primordial a fim de auxiliar na tomada de decisões e intervenções nutricionais
eficazes(COUTINHO, 2013). O Recordatório de 24h (R24h) é um dos métodos mais
utilizados para avaliação do consumo alimentar. É uma metodologia de baixo custo,
rápida aplicação e tende a não alterar a ingestão do entrevistado. (RUTISHAUSERV,
2002; FISBERG et al., 2005; TUCKER, 2007). Objetivo: avaliar a associação entre
ingestão alimentar de cálcio, vitamina D e osteoporose. Metodologia: estudo de corte
transversal realizado com 68 mulheres com idade igual ou superior a 60 anos,
atendidas nos Ambulatórios de Geriatria e Nutrição do Pavilhão José Francisco
Magalhães Netto - Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos
(HUPES). Variáveis: Para avaliação da ingestão de cálcio e vitamina D foi aplicado o
recordatório de 24 horas adotando a metodologia do Multiple Pass Method (MPM). Os
resultados foram comparados com as recomendações estipuladas pela Dietary
Reference Intake (DRI). Para aferição do conteúdo mineral ósseo foi utilizado
densitômetro com protocolo de avaliação por Absortometria Radiológica de Dupla
Energia (DEXA) Foram calculadas as médias e desvios-padrão das variáveis
contínuas. Para analisar a associação entre as variáveis foi utilizado o Qui-quadrado
de Pearson. Resultados: A média da idade foi de 73, 27 anos (DP 6, 9). A prevalência
de osteoporose foi de 54, 5%. Na avaliação da ingestão alimentar de vitamina D,
observou-se que o consumo médio foi de 3, 46 IU/dia (DP 4, 35) e todas as idosas
apresentaram ingestão insuficiente. Quanto ao cálcio, a média de ingestão foi de 820
mg/dia (DP 529, 32), 72, 7% ingeriam quantidades abaixo das recomendações.
Levando em consideração o diagnóstico do distúrbio osteometabolico, 83, 3% das
idosas que apresentaram osteoporose ingeriam cálcio abaixo das quantidades
recomendadas, porém não houve diferença estatisticamente significante (p>0, 05).
Conclusão: Foi observada uma baixa ingestão de vitamina D e de cálcio na
população avaliada e que não houve associação entre ingestão e osteoporose. É
necessário que o incentivo à exposição solar, à suplementação medicamentosa de
vitamina d+Cálcio e o enriquecimento alimentar sejam condutas de saúde pública em
nosso país.

FATORES ASSOCIADOS À OBESIDADE SARCOPÊNICA EM HOMENS E
MULHERES ADULTOS DA COORTE ELSA-BRASIL
Autor(es): Glenda Souza de Oliveira, Sheila Maria Alvim Matos
Resumo: O aumento da adiposidade e a diminuição da massa muscular esquelética
são importantes alterações corporais relacionadas ao processo de envelhecimento.
Essas condições em conjunto podem levar a um quadro de obesidade sarcopênica
(OS) e constitui um importante problema de saúde pública, pois se associa a piores
condições físicas e funcionais. O objetivo deste estudo é estimar a prevalência da
obesidade sarcopênica (OS) e identificar os fatores associados a essa condição em
homens e mulheres adultos participantes do ELSA-Brasil. Estudo transversal,
utilizando dados da linha de base do ELSA-Brasil. Para o estudo foram selecionados
2029 participantes (homens e mulheres) do Centro de Investigação - CI Bahia na
faixa etária entre 35-74 anos. A massa muscular total (MMT) foi estimada por meio da
equação proposta por Lee et al. (2000): MMT(kg) = 0, 244 x peso + 7, 8 x estatura - 0,
098 x idade + 6, 6 x sexo + etnia - 3, 3. Após o cálculo da (MMT) foi calculado o Índice
de Massa Muscular (IMM kg/m2) usando a equação proposta por Janssen et al
(2004) para classificação da obesidade sarcopênica, sendo considerado OS
indivíduos com (IMM <= 10, 75kg/m2) para homens e (IMM <=6, 76kg/m2) para
mulheres e Índice de Massa Corporal - IMC >=25kg/m2. Dentre os 2029 participantes
do estudo, a maioria era do sexo feminino (58, 6%) com média de idade de 53, 6 (± 9,
16) anos. A prevalência de obesidade sarcopênica foi de 6, 6%. Apenas os homens
apresentaram obesidade sarcopênica, sendo esta condição significativamente maior
entre indivíduos com idade entre 34-59 anos (59, 2%), com ensino superior (7, 9%),
que tinham um companheiro (8, 5%), com sobrepeso/obesidade aos 20 anos, que
relataram já ter bebido ou ainda fazer uso de bebidas (7, 1%), fazer uso excessivo de
álcool (10, 5%) e já ter fumado ou ainda fumar (9, 7%). O consumo diário de frutas,
verduras, fastfoods, prática de atividade física no lazer e peso ao nascer não se
associaram estatisticamente à OS. Em conclusão, a prevalência de obesidade
sarcopênica encontrada pelo estudo não apresentou diferença estatisticamente
significante entre indivíduos com consumo diário de frutas, verduras, fastfoods e
prática de atividade física no lazer, contudo, a modificação da dieta e a prática de
exercício físico têm sido sugeridos como importantes fatores para prevenção da
sarcopenia e obesidade.

Palavras-chaves: idosas, vitamina d, osteoporose

Palavras-chaves: Obesidade Sarcopenica
OBESIDADE ABDOMINAL ENTRE PARTICIPANTES DA COORTE ELSA-BRASIL
INDICADORES
ANTROPOMÉTRICOS
DE
OBESIDADE
RELACIONADOS A NÍVEIS SÉRICOS DE TRGLICÉRIDES

ABDOMINAL

Autor(es): Camila Gusmão Rheinschmitt, Sheila Maria Alvim Matos, Michaela
Eickemberg

Autor(es): Nara Goodwin, Maria Ester Pereira da Conceção Machado

Resumo: O acúmulo de gordura na região abdominal tem se mostrado como fator de
risco independente para doenças crônicas não transmissíveis, mesmo sem excesso
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de peso corporal. Frente à necessidade de predizer o risco de doenças relacionadas
ao excesso de gordura abdominal, o interesse na quantificação desse tecido tornase
cada vez maior. O estudo objetiva caracterizar a obesidade abdominal em
participantes do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSABrasil), considerando
as diferenças existências entre sexo e idade. Tratase de análise transversal dos
dados da linha de base do ELSABrasil, obtidos entre os anos 20082010, com
servidores de seis instituições públicas de ensino e pesquisa do Brasil, localizadas no
sul, sudeste e nordeste (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de
São Paulo, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Espírito
Santo, Universidade Federal da Bahia e Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro).
Foram usados cinco indicadores de adiposidade abdominal: circunferência da cintura,
razão cintura quadril, índice de conicidade, índice de adiposidade visceral e produto
da acumulação lipídica. Estatística descritiva avaliou a distribuição dos indicadores de
obesidade abdominal. As observações foram estratificadas por sexo (masculino e
feminino) e grupos etários (adulto - 35 a 59 anos e idoso - 60 a 74 anos). As análises
foram realizadas por meio do pacote estatístico Stata 12. 0®. dos 15105
participantes, 54, 41% foram do sexo feminino e 45, 59% do sexo masculino. Com
relação aos grupos etários, 78, 40% dos participantes eram adultos e 21, 60% idosos.
Dentre o total de participantes, 63, 11% apresentaram algum grau de excesso de
peso corporal. Ao analisar os indicadores de obesidade abdominal, mais de 60% dos
participantes apresentam excesso de gordura na região abdominal. Quando
estratificado por sexo e grupo etário, o valor médio da circunferência da cintura para
homens adultos e idosos foi de 94, 74 cm e 97, 4 cm, respectivamente&#894; e para
mulheres adultas e idosas foi de 86, 99 e 90, 63 respectivamente. O valor médio da
razão cintura quadril para homens adultos e idosos foi de 0, 94 e 0, 98,
respectivamente&#894; e para mulheres adultas e idosas foi de 0, 84 e 0, 88,
respectivamente. A média do índice de conicidade para o sexo masculino foi de 1, 27
para adultos e 1, 31 para idosos&#894; e para o sexo feminino foi de 1, 21 para
adultas e 1, 26 para idosas. O produto da acumulação lipídica médio para homens
adultos foi de 58, 88 e homens idosos foi de 59, 64 e para mulheres adultas foi de 41,
10 e idosas foi de 51, 75. Por fim, o índice de adiposidade visceral médio foi para
homens adultos e idosos 3, 50 e 3, 28, respectivamente&#894; e para mulheres
adultas e idosas 2, 43 e 2, 76, respectivamente.

os funcionários que compõem o quadro é fundamental. O objetivo deste trabalho é
buscar compreender, através de uma aproximação etnográfica, os significados do
trabalho para os diferentes agentes de Unidades de Alimentação e Nutrição.
Inicialmente houve a coleta de artigos das bases de dados: Biblioteca Virtual de
Saúde (BVS), PUBMED, Lilacs, Scielo. As palavras chaves e descritores utilizados
foram: Percepção do trabalho, Alimentação Hospitalar, Serviço de Alimentação
Hospitalar, Satisfação em Serviço de Alimentação, Workers Food Service,
Manipuladores de Alimentos, Food Handler Hospital, Food Service Hospital. Deste
modo, para redação deste relatório foram utilizadas entrevistas realizadas com
funcionários do SAN de um dos hospitais da rede estadual envolvidos no projeto.
Essas entrevistas são provenientes de um estudo etnográfico sobre condições de
trabalho e sobre práticas, percepções e significados do trabalho entre os autores
envolvidos, direta ou indiretamente, com a produção e distribuição de refeições aos
pacientes internados, seus acompanhantes e aos funcionários do hospital. As
entrevistas foram gravadas com autorização dos participantes e transcritas
posteriormente. Os nomes foram modificados, portanto pseudônimos foram adotados.
Com as análises das entrevistas, foi possível verificar que o trabalho pode assumir
mais de um significado para os funcionários deste SAN. Primeiramente, o significado
mais visto diz respeito a “emancipação pessoal” proporcionada pela entrada no SAN.
Para a maioria dos funcionários a conquista deste emprego representa um avanço na
vida profissional, ou pelo menos um meio de se chegar a isto. Outro ponto percebido
a partir das entrevistas é que, apesar de não estarem diretamente ligados a equipe de
saúde que cuida da saúde dos pacientes, a responsabilidade de prover o alimento a
estes pacientes e a noção da importância da alimentação para a recuperação dos
enfermos, permite que os trabalhadores atribuam as suas atividades o significado de
fundamental para o cuidado e recuperação do estado de saúde, bem como de tornar
a estadia no hospital menos difícil.
Palavras-chaves: Percepção do trabalho, Alimentação hospitalar, Serviço de
alimentação hospitalar
PREVALÊNCIA DE SARCOPENIA E SUA CORRELAÇÃO COM O ÂNGULO DE
FASE EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DE SALVADOR-BA

Palavras-chaves: ELSA-Brasil, Obesidade abdominal
Autor(es): Letícia Agnes de Araújo Lopes, Anna Karla Carneiro Roriz Lopes de
Souza, Lilian Barbosa Ramos
OCORRÊNCIA DE CRONOBACTER SAKAZAKII EM FÓRMULAS LÁCTEAS
INFANTIS PREPARADAS EM MATERNIDADES E HOSPITAIS DE SALVADOR, BA

Resumo: INTRODUÇÃO: A sarcopenia é uma síndrome complexa, inerente ao
processo de envelhecimento, diretamente associada à fragilidade que confere maior
risco para quedas, fraturas, incapacidade, dependência, hospitalização recorrente e
mortalidade. As principais técnicas sugeridas para a avaliação da sarcopenia são
muitas vezes inacessíveis na prática clínica o ângulo de fase (AF), tem se destacado
ferramenta barata, usada como marcador de composição corporal e estado funcional
destes indivíduos. OBJETIVO: Conhecer a prevalência de sarcopenia e investigar sua
correlação com o ângulo de fase em idosos residentes em Instituições de Longa
Permanência. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal com 213 idosos
institucionalizados da cidade de Salvador-Bahia. Bioimpedância elétrica foi realizada
para estimar índice de músculo esquelético (IME), usado para diagnóstico da
sarcopenia, e ângulo de fase. Obesidade sarcopênica foi diagnosticada pela
sarcopenia associada à obesidade, representada por IMC > 30kg/m². RESULTADOS:
A prevalência global de sarcopenia, incluindo os dois estágios, foi de 72, 8%, sendo
mais prevalente no sexo masculino dos quais 47, 3% e 40, 4% apresentaram
sarcopenia moderada e grave, respectivamente. Já a obesidade sarcopênica foi
encontrada em 2, 8% dos idosos e essa foi mais prevalente entre as mulheres (3,
2%). 50, 7% dos idosos apresentaram baixos valores de ângulo de fase,
principalmente idosos do sexo masculino (77, 2%). O AF apresentou correlação
positiva (r=0, 387), e estatisticamente significante (p= 0, 00) com o IME, principal
indicador da sarcopenia. CONCLUSÃO: A prevalência de sarcopenia foi elevada entre
idosos institucionalizados. Sugere-se que o AF pode ser uma ferramenta útil para a
detecção de variações na massa muscular em idosos sarcopênicos. Embora nos
últimos anos a sarcopenia tenha se tornado um tema cientificamente mais explorado,
dados sobre sua prevalência, bem como sua correlação com valores de AF, em ILPIs
ainda são escassos. O presente estudo agrega conhecimentos sobre essa
população, pois foi realizado com uma amostra representativa de idosos que vivem
sob essas condições.

Autor(es): Lidiane Barbosa Santiago, Adrielle Bahiense Trevisan, Rogeria Castro
Almeida, Larissa Silva
Resumo: Cronobacter sakazakii é um patógeno emergente e está relacionado a
surtos de meningite, enterocolite necrosante e sepse, relatados principalmente em
neonatos debilitados, devido ao consumo de fórmulas lácteas infantis. O objetivo
desse estudo foi verificar a ocorrência de C. sakazakii em fórmulas lácteas infantis
preparadas em lactários de hospitais particulares na cidade de Salvador, BA. Foram
incluídos no estudo maternidades e hospitais especializados que possuíam área de
preparação de fórmulas lácteas infantis. As amostras colhidas compreenderam
fórmulas lácteas infantis desidratas (em pó), fórmulas lácteas reconstituídas e
utensílios envolvidos no preparo das mamadeiras, de acordo com o método ISO/TS
22964 modificado. Foi realizada a confirmação bioquímica através do kit galeria
Bactray®, adicionado de outras sete provas convencionais, fermentação dos
carboidratos glicose, sacarose, lactose, manitol e D-sorbitol, redução do vermelho de
metila e motilidade. Investigou-se 150 amostras de fórmulas lácteas infantis e 75 de
utensílios da preparação de mamadeiras em três lactários de hospitais. Verificou-se
que 49, 7% das amostras estavam contaminadas com enterobactérias e as amostras
de utensílios mostraram o maior índice de contaminação, independente do lactário de
origem. Entre as fórmulas lácteas, as reconstituídas apresentaram maior frequência
da contaminação. Na comparação entre os lactários, os lactários B e C foram os que
apresentaram os mais elevados índices de enterobactérias. Quanto ao C. sakasakii, o
microrganismo foi isolado de uma fórmula láctea desidratada e de uma fórmula láctea
reconstituída, no entanto, não foi detectado em amostras de utensílios. Outras
enterobactérias encontradas nas amostras de fórmulas lácteas desidratada e/ou
reconstituída foram: Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cancerogenus,
Enterobacter gergoviae, Hafnia alvei. Conclui-se que embora a ocorrência de C.
sakazakii em fórmulas lácteas infantis tenha sido baixa, o risco da infecção em
neonatos está presente, agravado pela alta frequência de outras enterobactérias de
interesse em saúde pública, fazendo-se necessário um controle higiênico-sanitário
rígido durante toda a cadeia produtiva das fórmulas lácteas infantis.

Palavras-chaves: sarcopenia, ângulo de fase, idosos institucionalizados
PROCESSO DE MUDANÇA DAS DIRETORIAS REGIONAIS DE SAÚDE, NA
REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA, EM NÚCLEOS REGIONAIS DE SAÚDE (NRS)

Palavras-chaves: cronobacter sakazakii, formula lactea infantil
Autor(es): Fabiana Rodrigues Ferreira, Adriano Santos, Jamille Amorim Carvalho,
Lucas Gomes Amaral, João Antônio Brito Porto
OS SENTIDOS DO TRABALHO EM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR:
ESTUDO DE CUNHO ETNOGRÁFICO EM UM HOSPITAL PÚBLICO DA CIDADE
DE SALVADOR, BAHIA

Resumo: Introdução: O atual Plano Diretor de Regionalização (PDR) da Bahia tem
inspiração na Reforma Administrativa do Estado da Bahia, na década de sessenta,
que dividiu o estado em 21 macrorregiões administrativas (regiões geoeconômicas).
O desenho das Regiões de Saúde, apesar de atual, nem sempre corresponde aos
fluxos reais dos usuários em busca dos serviços de saúde, trazendo problemas às
tentativas de racionalidade de pactuação e regulação intermunicipal. As Diretorias
Regionais de Saúde (Dires), por exemplo, são heranças dos Centros Executivos
Regionais de Saúde (dos anos sessenta), e seguiam a distribuição territorial dos anos
oitenta. Os movimentos para readequá-las ou redistribuí-las conforme desenho e

Autor(es): Mariana Gomes da Silva, Maria Da Purificação Nazaré Araújo, Jamacy
Costa Souza
Resumo: Um serviço de alimentação e nutrição caracteriza-se por um serviço
complexo, com uma complexidade ainda maior quando parte integrante de uma
unidade hospitalar, diante disto, entender os significados que este trabalho tem para
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dinâmica atual do PDR foram tímidos e insuficientes, essencialmente pelo grau de
envolvimento político-partidária de muitos dos seus dirigentes. Ainda assim, as Dires
pareciam desempenhar um importante papel no apoio institucional, sobretudo, aos
pequenos municípios. Em dezembro de 2014, de maneira ambígua, foi publicada a
Lei Estadual nº 13. 204 que dentre outras modificações na estrutura organizacional da
Administração Pública do Poder Executivo Estadual, determinou a extinção das Dires
e a criação dos Núcleos Regionais de Saúde (NRS). Objetivos: 1) Analisar as
implicações das mudanças das Diretorias Regionais de Saúde em Núcleos Regionais
de Saúde na macrorregião Sudoeste da Bahia, no processo de regionalização; 2)
Discutir o processo de mudanças das Dires em Núcleos Regionais de Saúde.
Metodologia: Essa investigação é um estudo de caso, de caráter qualitativo, pois, por
meio de revisão de literatura, revisão documental e entrevistas semiestruturadas,
buscou-se estabelecer uma análise crítico-reflexiva para compreensão de questões
da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva da diretriz da
regionalização. Neste sentido, fez-se uma análise do processo sócio-histórico das
Diretorias Regionais de Saúde até a mudança das mesmas em Núcleos Regionais de
Saúde. As singularidades foram captadas ouvindo-se dirigentes que atuaram em
Dires, na região Sudoeste da Bahia (Brumado, Guanambi, Itapetinga ou Vitória da
Conquista) ou que atualmente trabalham no NRS. A pesquisa é financiada pelo
PRODOC e pela Fapesb e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da UFBA
(Parecer 624. 168, de 24/04/2014). Discussão e Resultados: Pode-se considerar que
as Dires refletiam ambiguidades do processo de regionalização burocrático e
verticalizado, uma vez que a regionalização não nasceu de demandas dos poderes
locais, ou seja, avançou por indução financeira e mecanismos de habilitação por
adesão às normas operacionais. A relação das Dires com os municípios não logrou
acúmulo político e técnico para conduzir processos de planejamento compartilhado.
Mediante a descentralização, municípios tornam-se autônomos nas políticas e
passaram a depender menos das intermediações das Dires, mesmo porque, as
condições estruturais e técnicas impuseram restrições consideráveis a um apoio
qualificado. O processo de regionalização parece ter contribuído para reformulação
do processo de trabalhos dos profissionais da Dires, mas, ainda, com limites e críticas
internas e externas. A mudança para NRS não considerou o histórico das Dires, nem
envolveu os trabalhadores no processo, sendo uma das queixas mais evidenciadas
pelos gestores entrevistados. A mudança concentrou a estrutura administrativa e
técnica em uma estrutura única na região Sudoeste do estado, sem, contudo, ampliar
o quadro de funcionários ou dar suporte tecnológico ampliando as dificuldades e
diminuído a capacidade de apoio institucional. As Dires de Brumado, Itapetinga,
Guanambi, Caetité e Boquira tornaram-se Bases Operacionais de Saúde (BOS)
vinculadas ao NRS de Vitória da Conquista (antiga 20ª Dires). Tal reestruturação
gerou perda de autonomia financeira e os recursos das BOS ficaram dependentes da
aprovação do NRS. Considerações Finais: A reforma administrativa em curso, na
Bahia, tem sido encarada como um enxugamento da ‘máquina pública’ para
diminuição de gastos, em detrimento do processo de fortalecimento e
aperfeiçoamento da regionalização. Entre outras coisas, as DIRES desenvolviam ou
poderiam desenvolver um vigoroso apoio institucional aos municípios nas regiões de
saúde, ou seja, os NRS precisarão responder a uma demanda de fortalecimento das
redes regionais de saúde. Ainda assim, há criativos movimentos na busca de
modelagens sanitárias que respondam uma governança regional com vista à
conformação de uma rede de atenção à saúde integrada e compartilhada entre os
municípios em cada Região de Saúde, sendo a Comissão Intergestores Regional
(CIR) um espaço que tenta responder às demandas regionais, mesmo com muitas
limitações.

familiar e risco cardiovascular: uma abordagem prospectiva” sendo realizado em
quatro países: Inglaterra, Estados Unidos, índia e Brasil. No Brasil, o estudo está
sendo desenvolvido em escolares de duas escolas estaduais de Salvador - Bahia. O
estudo piloto teve delineamento transversal e foi realizado em uma escola pública
estadual de turno integral de Salvador, no período de outubro a novembro de 2015.
Participaram da pesquisa estudantes selecionados e recrutados a partir da listagem
dos alunos por turma. Para avaliar os sintomas de transtorno alimentar utilizou-se o
questionário Teste de Investigação Bulimia de Edinburgh (BITE) e o Teste de Atitudes
Alimentares (EAT-26). O Inventário de Depressão Infantil - CDI foi utilizado para
avaliar a sintomatologia e a intensidade da depressão. Foram coletados também
dados antropométricos e informações demográficas. O índice de massa corporal em
percentil por sexo e idade foi utilizado para caracterizar o estado antropométrico do
adolescente. Entre os 104 adolescentes que participaram do estudo, a maioria era do
sexo feminino (70, 2%) e 81% tinham entre 10 a 14 anos de idade. A maioria dos
estudantes estava eutróficos e 12, 5% deles tinham sintomas de transtornos
alimentares. Na análise bivariada, a prevalência de sintomas de transtornos
alimentares foi maior entre os adolescentes do sexo feminino (RP: 2, 87; IC: 1, 09-7,
50), idade igual ou maior que 14 anos (RP: 2, 19; IC: 1, 21-3, 98), circunferência da
cintura aumentada (RP: 1, 89; IC: 1, 01-3, 46), que tinham sofrimento mental (RP: 2,
74; IC: 1, 61-4, 67) e sofriam provocações da família em relação ao peso (RP: 1, 87;
IC: 1, 06-3, 30). Conclusão: Sintomas de transtornos alimentares são prevalentes
entre os participantes deste estudo. Fatores demográficos, antropométricos e
psicológicos se associaram positivamente com a ocorrência de sintomas de
transtornos alimentares entres os participantes deste estudo.
Palavras-chaves: Transtornos alimentares, adolescentes
USO DE BICICLETA E CAMINHADA COM PROPÓSITO DE DESLOCAMENTO
ENTRE PARTICIPANTES DO ELSA-BRASIL
Autor(es): Ianne Tayrine Martins Silva, Sheila Maria Alvim Matos
Resumo: A Introdução: O deslocamento ativo por meio de caminhadas ou o uso de
bicicleta não é um comportamento frequente em diversas regiões do mundo, porém
traz benefícios para a saúde das populações e é importante a intervenção por meio
de estratégias como forma de incentivo a prática de atividade física regular. O
Objetivo da pesquisa: Este trabalho tem o objetivo de identificar os principais
determinantes socioeconômicos, ambientais e individuais associados ao uso da
bicicleta e caminhada como forma de deslocamento em adultos participantes do
ELSA-Brasil. Os Métodos: É um estudo transversal com 15. 105 participantes da linha
de base do ELSA-Brasil (2008-2010). Foram utilizadas variáveis socioeconômicas,
ambientais eindividuais associadas ao uso da bicicleta e caminhada como forma de
deslocamento. O tempo de deslocamento com bicicleta e/ou caminhada foi obtido
com dois domínios da versão longa do International Physical Activity Questionnaire,
considerou-se inativos &lt;10 min/semana, insuficientemente ativos de 10-149
min/semana e ativos &gt;= 150 min/semana. A Análise de classes latentes foi utilizada
para construir perfis socioeconômico e antropométrico. Utilizou-se a regressão
logística politômica multivariada e o softwares STATA e Mplus. Os Resultados: O uso
de bicicleta ou caminhada com propósito de deslocamento foi observado em 34% dos
participantes, os homens foram mais ativos que as mulheres, 36, 1% e 32, 2%,
respectivamente. Foram mais ativos no deslocamento os participantes commenor
nível socioeconômico (RRR=1, 84; IC95% 1, 67-2, 02), fumantes (RRR=1, 18;IC95%
1, 05-1, 32); homens (RRR=1, 13; IC95% 1, 04-1, 22) e pessoas mais velhas, sendo
observado aumento no gradiente com aumento da idade (45 a 54 anos RRR=1, 13
IC95% 1, 02-1, 26; 55 a 64 anos RRR=1, 19; IC95% 1, 06-1, 33 e 65 a 74 anos
RRR=1, 31 IC95% 1, 13-1, 52). A Conclusão: Entre os domínios o deslocamento ativo
tende a ser o menos frequente, confirmado por este presente estudo. O
deslocamento ativo deve ser estimulado nessa população com o objetivo de adquirir
benefícios para a saúde.

Palavras-chaves: Regionalização em Saúde, Diretorias Reginais de Saúde,
Planejamento Regional
SINTOMAS DE TRANSTORNOS ALIMENTARES E OS FATORES ASSOCIADOS
EM ADOLESCENTES
Autor(es): Tainá Silva, Mõnica Leila Portela de Santana

Palavras-chaves: bicicleta, ELSA-Brasil, caminhada
Resumo: Transtornos alimentares são perturbações persistentes no comportamento
alimentar que resultam em danos biopsicossociais, além de problemas
fisiopatológicos associados. Anorexia e bulimia nervosa estão entre os principais
distúrbios alimentares. Na anorexia nervosa (AN) o indivíduo se percebe acima do
peso, o que o conduz à adoção de dietas extremamente restritivas, seguida por
excessiva perda de massa corporal, em função da distorção da imagem corporal.
Além do tipo restritivo, a AN pode se associar também ao comportamento de
compulsão alimentar e adoção de métodos compensatórios, denominando-se de AN
tipo compulsivo/purgativo. A bulimia nervosa (BN) se caracteriza por episódio de
compulsão alimentar e sensação de perda de controle. O indivíduo com BN sente
vergonha e desconforto dos seus problemas alimentares, e, muitas vezes, se
distancia das pessoas do seu convívio, o que pode exacerbar sentimentos negativos
relacionados ao peso corporal e a forma do corpo. Na adolescência, período crítico
de desenvolvimento físico e cognitivo, esses transtornos são considerados
importantes problemas de saúde devido a sua alta prevalência e consequências
psicossociais e físicas para essa fase da vida. O grau de perda de peso e a prática de
métodos compensatórios adotadas pelos indivíduos com transtornos alimentares
integram carga de morbimortalidade, em especial entre adolescentes e jovens, o que
demonstra a necessidade de identificação imediata dos seus fatores associados, bem
como adoção de medidas assistenciais, controle e prevenção. Este trabalho tem por
objetivo determinar a prevalência e os fatores associados dos sintomas de
transtornos alimentares entre escolares da cidade de Salvador-Ba. Foi realizado
estudo piloto do projeto de pesquisa mais ampla intitulada “Ambiente escolar e

UTILIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO BASEADA EM INTERNET NA PROMOÇÃO DE
ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL EM ESCOLARES: ADAPTAÇÃO CULTURAL DO
PROGRAMA STAYINGFIT
Autor(es): Júlia Caffé Oliveira Uzêda, Karine Brito Beck Silva, Rita de Cássia Ribeiro
Silva
Resumo: Introdução: Prevenir a obesidade juvenil constitui uma importante estratégia
para evitar o adoecimento dos adolescentes, com foco na redução dos principais
fatores de risco para o excesso de peso e outras doenças crônicas não transmissíveis
(BRASIL 2006). Ações para promoção de hábitos saudáveis carecem de tecnologias
educacionais efetivas para favorecer a aprendizagem sobre os comportamentos de
saúde. Alguns estudos sugerem que as intervenções utilizem ferramentas,
multimídias e outros recursos tecnológicos inovadores. O StayingFit é um programa
de intervenção baseada em internet com 16 sessões temáticos desenvolvidos para
construir hábitos saudáveis e aperfeiçoar a imagem corporal positiva de adolescentes
do ensino fundamental. O programa utiliza dos princípios da ciência do
comportamento (por exemplo, autocontrole e definição de metas) para promover
mudanças de comportamento sustentáveis. O stayingfit foi desenvolvido
originalmente pelo Departmento Psychiatry, Stanford Medical Center, Stanford, CA,
USA e disponibilizado para adaptação no Brasil. Objetivo: Proceder à adaptação do
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StayingFit à cultura brasileira. Métodos: O processo de adaptação cultural é o
processo de modificação sistemática das intervenções, considerando a língua, a
cultura e o contexto de forma a torná-la compatível com os padrões culturais e
significativos aos valores da clientela. Para tanto será utilizado a técnica de consenso
(técnica Delphi). Esse processo foi realizado em 5 estágios: coleta de informação,
desenho preliminar da adaptação, pré-teste, refinamento da intervenção adaptada
culturalmente e julgamento da adaptação cultural. Resultados: Após o processo de
tradução do StayingFit, foram observadas algumas discrepâncias entre a versão
traduzida e a versão original. Além disso, foram feitas modificações relativa a
condensação de sessões, visualização do site (cara do programa) e interatividade.
Conclusão: Espera-se que StayingFit em uma versão adaptada seja um instrumento
viável para a promoção da alimentação saudável em adolescentes de escolas
públicas de Salvador/Ba e capazes de promover mudanças de hábitos individuais e
coletivos que proporcionem mudanças nos parâmetros antropométricos e bioquímicos
neste grupo etário, uma vez que estudos com esta tecnologia evidenciam seu
potencial pedagógico para promoção, desenvolvimento e manutenção de hábitos e
práticas alimentares saudáveis.

fabricante (T1 = 35 N. cm; T2 = 45 N. cm; T3 = 70 N. cm; T4 = &#8734;).
Imediatamente após a aplicação de cada torque foi feita uma fotografia da imagem
obtida em lupa estereoscópica seguida de digitalização, buscando fornecer dados
concretos sobre a deformação do hexágono dos implantes em cada momento.
Concluídos os procedimentos de aplicação de torque e fotografias, os corpos de
prova foram avaliados quanto à ocorrência de alterações na forma dos hexágonos
através de programa computadorizado analítico específico (IMAGE J) e do software
específico Autodesk AutoCAD 2016. RESULTADOS E CONCLUSÃO: A aplicação do
torque externo não resultou em alterações significativas na estrutura do hexágono
externo após a aplicação de torques correspondentes a 35, 45 e 70 N. cm. No
entanto, após a aplicação de torque externo infinito ocorreram alterações nas
dimensões do hexágono. No tocante ao torque interno aplicado aos implantes de
hexágono externo constatou-se não ter havido alteração alguma nas dimensões do
hexágono. Pode-se concluir, portanto, que a possibilidade de distorção do hexágono
externo dos implantes fabricados pela Nobel Biocare reside na possibilidade de se
ultrapassar o limite de 70 N. cm através de torques externos. Assim sendo, o
marcador infinito pode ser utilizado na execução dos torques internos sem que haja o
risco de alguma distorção significativa do hexágono externo.

Palavras-chaves: Adaptação Cultural, Intervenção baseada em Internet, Promoção
da Saúde em Adolescentes
VALIDAÇÃO DA BIOIMPEDÂNCIA SEGMENTAR COMO
ESTIMATIVA DO CONTEÚDO MINERAL ÓSSEO EM IDOSAS

MÉTODO

Palavras-chaves: Odontologia, Implante dentário, Torque
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ASMA GRAVE E GENGIVITE EM ADULTOS
Autor(es): Ludmilla Macedo Bacelar, Soraya Trindade, Isaac Suzart Gomes-Filho,
Kaliane Rocha Soledade-Marques, Johelle de Santana Passos Soares

Autor(es): Daiana Dias Lima, Lilian Barbosa Ramos, Drielle Alencar, Juliana Campos
Cardoso Silva, Anna Karla Carneiro Roriz Lopes de Souza

Resumo: Introdução: A asma brônquica é uma doença inflamatória crônica, que
acomete as vias aéreas e atingem uma grande parcela de pessoas. Estudos mostram
que existe uma estreita relação de pacientes com asma bronquial e ocorrência de
doenças periodontais. Objetivo: Este trabalho propôs-se a avaliar associação entre
gengivite e asma grave em adultos assistidos pelo PROAR, Salvador-BA.
Metodologia: Foi realizado um estudo caso controle com indivíduos assistidos no
Programa de Controle de Asma e Rinite Alérgica (PROAR), Salvador-Ba. A amostra
foi formada por 379 indivíduos maiores que 18 anos, que tiveram diagnóstico de
asma confirmado pelos médicos do PROAR, segundo os critérios propostos pelo
Global Initiative for Asthma (GINA). A coleta de dados foi realizada através de
entrevista estruturada, exame bucal e registro de dados de prontuários existentes no
serviço. Um cirurgião-dentista treinado realizou o exame periodontal. Foram
registradas as medidas de profundidade de sondagem, nível de inserção clínica,
sangramento gengival e presença de placa visível. A análise estatística compreendeu
comparação da proporção entre grupos com emprego do teste qui-quadrado (nível de
significância de 5%) e aplicação de regressão logística para obtenção das medidas
de odds ratio (OR) e intervalos de confiança a 95% (IC 95%). Resultados:
Observou-se que o número de dentes foi menor nos casos e as médias de
sangramento gengival, índice de placa e dentes com profundidade de sondagem
>4mm foram mais expressivas, sendo essas alterações significantes a 5%. Fatores
como obesidade, idade avançada, baixa escolaridade, hipertensão e respiração bucal
foram associados a asma. Na análise multivariada, observou-se que a Odds Ratio
(OR) bruta foi estatisticamente significante entre asma e gengivite (ORbruta= 2, 7;
IC95%: 1, 1-6, 4; P=0, 03). Porém, quando ajustada para os confundidores idade,
escolaridade e obesidade, essa associação perdeu a sua significância (ORajustada=
1, 82; IC 95%= 0, 72-4, 65, p=0, 21). Conclusões: Pode se concluir que a indivíduos
com asma grave tendem apresentar pior condição periodontal, e aí se inclui a
gengival, do que indivíduos sem asma. Porém não houve associação entre asma e
gengivite nessa população do estudo. Esses achados chamam atenção para a
necessidade de ações de prevenção e controle mais efetivas nesse grupo
populacional.

Resumo: Nas últimas décadas, os distúrbios ósseos, com ênfase para a
osteoporose, têm sido considerados um dos maiores problemas de saúde pública
mundial muito relacionada ao período da menopausa (SOUZA, 2012). Para identificar
a doença há várias técnicas, dentre as quais a densitometria óssea que é medida
pela absorção de raios-X de dupla energia (DEXA). É o exame mais preciso
(GUERRA; PRADO, 2010), entretanto, apresenta algumas limitações. A
bioimpedância (BIA) destaca-se como um método alternativo na estimativa da
composição corporal, oferecendo vantagens em relação a outros métodos, porém, até
o momento não foi validada para estimar o conteúdo mineral ósseo. O objetivo desse
estudo foi conhecer a prevalência de osteoporose em idosas e testar a validade da
Bioimpedância Segmentar como método de triagem da doença. Metodologia: estudo
de corte transversal, realizado com 71 mulheres, com idade igual ou superior a 60
anos, atendidas nos Ambulatórios de Geriatria e Nutrição do Pavilhão José Francisco
Magalhães Netto - Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos
(HUPES). A coleta de dados foi realizada entre abril e julho de 2015, esses dados
foram colhidos por equipe treinada e todas as técnicas foram padronizadas. Variáveis:
para aferição do conteúdo mineral ósseo foi utilizado densitômetro com protocolo de
avaliação por Absortometria Radiológica de Dupla Energia (DEXA) e a Bioimpedância
elétrica segmentar (BIA). Pelo DEXA o diagnóstico de osteoporose foi determinado
pela densidade mineral óssea (DMO) cujo T score apresentasse valor inferior a -2, 5
desvios padrão. A acurácia da bioimpedância segmentar em identificar a osteoporose
foi avaliada a partir da comparação com o método padrão ouro DEXA utilizando a
Curva Receiver Operating Characteristc (ROC). Observou-se que a BIA apresentou
ponto de corte de 2, 55 gramas de mineral ósseo como sendo o de melhor
sensibilidade e especificidade para identificar a osteoporose. A área sob a curva ROC
foi de 0, 66 e estatísticamente significante. Conclui-se que a prevalência de
osteoporose nas idosas foi elevada. A BIA segmentar apresentou satisfatória
sensibilidade para predizer osteoporose em idosas. Mais estudos são necessários
para confirmar a validade das medidas da BIA segmentar em diferentes grupos
populacionais, O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Nutrição da
UFBA (CEPNUT).

Palavras-chaves: Asma, Doença periodontal, Gengivite
Palavras-chaves: Idosas, Osteoporose, Bioimpedância Segmentar
CIÊNCIAS DA SAÚDE - ODONTOLOGIA

ATIVIDADE CITOTÓXICA DO VENENO DE BOTHROPS LEUCURUS SOBRE
LEUCÓCITOS PERITONEAIS

ANÁLISE DO GRAU DE DEFORMAÇÃO DO HEXÁGONO DE IMPLANTES
DENTÁRIOS SUBMETIDOS A TORQUES PADRONIZADOS

Autor(es): Camilla Lopes de Santana Cerqueira, Géssica Miranda Santos Matos,
Seílma Santos da Cruz, Luciana Lyra Casais-e-Silva

Autor(es): Fernanda Leal, Elisangela de Jesus Campos, Danilo Barral de Arajo

Resumo: Os acidentes causados por serpentes peçonhentas constituem importante
problema de Saúde Pública em regiões tropicais do mundo. Devido à importância
destes acidentes, pelo número de pessoas afetadas e o risco de morbi-mortalidade
dos envenenados, a Organização Mundial de Saúde incluiu em 2009 os acidentes por
animais peçonhentos na lista de Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN). As
serpentes responsáveis pelo maior número de acidentes ofídicos na América Latina
pertencem ao gênero Bothrops. No Brasil, essas serpentes têm recebido grande
atenção devido à elevada incidência de acidentes, sendo mais de 90% dos casos
oficialmente registrados. Na Bahia, B. leucurus é o principal agente etiológico dos
acidentes ofídicos. O envenenamento é caracterizado por intensa reação local e
disfunções sistêmicas. As manifestações sistêmicas incluem principalmente
alterações da hemostasia, caracterizadas por distúrbios da coagulação, da agregação
plaquetária e depleção de fibrinogênio, decorrentes da ação coagulante e/ou
anticoagulante do veneno. Podem ainda ocorrer efeitos nefrotóxicos devido a ação
direta do veneno sobre o glomérulo e/ou túbulos renais ou indiretamente pela sua
ação miotóxica ou, ainda, pela isquemia causada pela lesão vascular. O efeito
sistêmico do veneno é bem neutralizado pelo soro antiofídico. Entretanto, o soro não

Resumo: INTRODUÇÃO: Na odontologia atual, relevante parcela das reabilitações
orais pode ser solucionada a partir da utilização dos implantes osseointegráveis,
alternativa esta que é capaz de reestabelecer a forma, função e estética das unidades
dentárias de maneira satisfatória. No entanto, para este tipo de tratamento
reabilitador, é exigida uma determinada força de instalação dos implantes nas bases
ósseas, o que pode provocar a deformação do hexágono do implante, levando assim
ao possível comprometimento da reabilitação oral, uma vez que a adaptação passiva
dos componentes não ocorrerá de forma adequada. OBJETIVO: Estudar, in vitro, o
grau de deformação morfológica em implantes de hexágono externo submetidos a
quatro torques de valores padronizados, confrontando, assim, as diferentes formas de
instalação, sejam elas com torque na superfície interna ou externa do implante.
DESENVOLVIMENTO: O estudo em questão foi formado por dois grupos de estudo
experimentais (GExp1- Torque externo, GExp2- Torque interno). Cada grupo foi
constituído por três implantes dentários fabricados pela Nobel Biocare. Os implantes
foram submetidos à aplicação de valores fixos de torques estabelecidos pelo próprio
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apresenta eficácia completa sobre os efeitos locais. As manifestações locais
predominantes incluem lesões hemorrágicas, necrose muscular e resposta
inflamatória eminente, com presença de edema intenso, exudato purulento e intensa
dor local. A relação entre a variação hormonal e as ações farmacológicas do veneno
de B. leucurus é relativamente escassa. Em estudos recentes foi observado que o
estado de hipotireoidismo interfere na resposta local induzida pelo veneno de B.
leucurus, reduzindo o edema, necrose e hemorragia. Os objetivos desse trabalho
foram avaliar o efeito citotóxico do veneno da serpente B. leucurus, em diferentes
concentrações, sobre leucócitos peritoneais, a partir de ensaios in vitro, e
compreender a interferência do hipotireoidismo na viabilidade destas células. O
projeto foi aprovado pela CEUA-ICS (protocolo no 057/2014). O veneno foi injetado (i.
p.) na dose de 125 &#956;g/Kg e os leucócitos coletados da cavidade peritoneal após
lavagem com 5 mL de solução fisiológica, contendo heparina (10 UI/mL). A atividade
citotóxica foi avaliada pelo método exclusão de Azul de Tripan (1%). Os resultados
demonstraram que o veneno na concentração de 1000 mg/mL induziu uma
diminuição de aproximadamente 38% na viabilidade celular e na dose de 500 ug/mL,
16, 5 % de células estavam mortas. Entretanto, nas duas concentrações menores,
250 &#956;g/mL e 125 &#956;g/mL, o veneno não foi considerado citotóxico,
apresentando 4% e 1, 75% de redução na viabilidade celular, respectivamente,
quando comparados ao controle. As análises das células coletadas em estado
hipotireoidiano ainda não foram concluídas.

teste de Tukey com nível de discrepância de 5%. Os valores médios de discrepância
encontrados foram: Dencrilay + Alginato (0, 127 mm), Dencrilay + Silicone de
Condensação (0, 101 mm), Refine Bright + Alginato (0, 060 mm) e Refine Bright +
Silicone de Condensação (0, 077 mm). Ao analisar os resultados obtidos, foi possível
observar que não houve diferença estatística significante entre os grupos. O estudo
em questão faz parte de projeto de pesquisa onde haverá a análise e outras resinas
acrílicas e resinas bisacrílicas, além de haver também a análise do molde com a
silicona de adição. Com isso, os resultados obtidos não foram conclusivos.
Palavras-chaves: Prótese provisória, Discrepância marginal, Resina acrílica
AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DOS EFEITOS DA FOTOTERAPIA LASER &#955;660
NM NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EM RATOS HIPOTIREOIDIANOS
Autor(es): Lorena Ferreira
Resumo: A fotobiomodulação a Laser tem demonstrado resultados positivos no
reparo de feridas em vários modelos experimentais de distúrbios sistêmicos, porém a
literatura é incipiente em se tratando de hipotireoidianos. Deste modo, acredita-se que
o uso da fotobiomodulação a laser seria justificável em tecidos cuja cicatrização está
sendo comprometida pela deficiência dos hormônios tireoidianos. Desta forma, o
objetivo desse estudo é verificar a influência da fototerapia laser nos parâmetros de
&#955;660nm, 40mW, F=0, 4cm2, CW (modelo Twin Flex Evolution, MMoptics®, São
Carlos, SP) ajustada à 10J/cm² (sessão), no reparo tecidual de ratos com
hipotireoidismo induzido experimentalmente. Foram selecionados 72 ratos Wistar
albinus, divididos em dois grupos experimentais: Eutireoidianos (EU) e
Hipotireoidianos (HIPO). Em seguida, após a indução do hipotireoidismo, os ratos dos
grupos (EU e HIPO) serão submetidos à anestesia e serão confeccionadas feridas
cutâneas excisionais padronizadas de 1cm x 1cm que serão deixadas sem sutura
para cicatrizar por segunda intenção. Os ratos de cada grupo serão então divididos
em 2 subgrupos, cada qual com 18 animais (06 ratos para cada período
experimental): EU e HIPO controle, nos quais não será realizado nenhum tipo de
tratamento - 3, 7 e 14 dias) e EU e HIPO Laser submetidos a irradiação que será
executada imediatamente após o ato cirúrgico e repetidos a cada 48 horas durante os
tempos experimentais. Após o período experimental, os ratos foram sacrificados e
removida a área da ferida. Os espécimes foram processados para a técnica de rotina
(Hematoxilina/Eosina). A seguir será feita análise por microscopia de luz e avaliados
por histomorfometria. Os dados serão tabulados e submetidos à análise estatística. O
uso do laser na cicatrização de feridas é um método viável, não-invasivo,
não-farmacológico e com baixo índice de efeitos colaterais na indução da ação
anti-inflamatória, angiogênese, proliferação fibroblástica e deposição de colágeno. No
caso de pacientes sistemicamente comprometidos, como pacientes com
hipotireoidismo, torna-se um procedimento promissor no seu tratamento de feridas.

Palavras-chaves: Veneno Bothrops leucurus citotocixidade Leucócitos
AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO BUCAL DE ADULTOS COM RESPIRAÇÃO BUCAL E
ASMA GRAVE
Autor(es): Luciana Sales Conceição Barbosa, Kaliane Rocha Soledade-Marques,
Johelle de Santana Passos Soares, Isaac Suzart Gomes-Filho, Simone Seixas da
Cruz
Resumo: Introdução: Muitos estudos têm investigado a respiração bucal em virtude
das repercussões na cavidade oral, causando alterações estomatognáticas e
disfunções salivares que podem gerar inflamação dos tecidos periodontais e cárie
dentária. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo descrever a condição bucal
de respiradores bucais adultos com asma grave. Metodologia: A metodologia
compreende um estudo transversal descritivo, com indivíduos adultos atendidos no
Programa para Controle da Asma na Bahia (ProAR), da cidade de Salvador, Bahia,
Brasil. Após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, a amostra foi
submetida a avaliação da condição bucal completa para registro de cárie,
sangramento gengival, presença de biofilme dentário, e doença periodontal. As
informações obtidas foram provenientes de dados primários (entrevista e exame
clínico bucal realizado por pesquisadores treinados) e de registro dos prontuários
médicos no serviço. A análise dos dados envolveu análise da distribuição frequencial
de todas as variáveis do estudo, sendo utilizado o teste qui-quadrado (x2) de Pearson
e/ou de Fischer, com valor de p de 5%. Resultados: Os resultados dessa pesquisa
mostram alta prevalência de indivíduos com respiração bucal. Houve associações
estatisticamente significantes entre respiração bucal e sexo, densidade domiciliar,
renda própria, IMC> 25KG/m2 e exacerbação da asma. Houve discreta tendência de
aumento no sangramento gengival e placa dentária visível no grupo com respiração
bucal, mas não foi estatisticamente significante. Os achados mostraram que não
houve associação da periodontite com respiração bucal em indivíduos com asma,
embora a frequência desse evento fosse maior nos indivíduos com condição bucal
mais comprometida. Pode se ainda afirmar a baixa condição socioeconômica desses
indivíduos com respiração bucal e asma grave. Conclusões: Novos estudos são
necessários para melhor compreender a magnitude da ocorrência de problemas
bucais nessa população e assim, contribuir para implementação de ações de saúde
que promovam qualidade de vida de indivíduos com síndrome de respiração bucal e
asma.

Palavras-chaves: fototerapia; cicatrização; hipotireoidismo
DENTINA REACIONAL E REPARATIVA FORMADAS APÓS EXTRUSÃO DE
INCISIVOS SUPERIORES DE RATOS HIPOTIREOIDIANOS: UM ESTUDO
MORFOLÓGICO
Autor(es): Isabela Sacramento, Brenda Cabral Sarmento Teixeira, Dandara Andrade,
Gabriela Ferraz Fonseca, Tânia Tavares Rodriguez, Márcio Cajazeira Aguiar
Resumo: O hipotireoidismo, estado metabólico resultante da deficiência dos
hormônios da tireóide, é a doença mais comum que acomete essa glândula, sendo
mais freqüente em mulheres que homens. O hipotireoidismo congênito e aquele
adquirido na juventude resulta em atraso no desenvolvimento do esqueleto e na idade
óssea, além de reduzir a diferenciação, maturação e metabolismo das células ósseas.
Os traumas dentários, principalmente aqueles que envolvem os dentes anteriores,
variam de 4 a 30% na população em geral e acomete, principalmente, crianças e
adultos jovens. A inter-relação entre os hormônios tireoidianos com o metabolismo
ósseo é bem elucidada, porém são bastante escassos os estudos sobre a relação do
hipotireoidismo com a dentina. Sendo assim, é possível sugerir uma analogia do
metabolismo ósseo com a formação da dentina terciária após injúria pulpar, devido às
semelhanças morfológicas das células “odontoblast-like” aos osteoblastos e da matriz
dentinária contendo células inclusas ao osso primário. O objetivo desse estudo foi
avaliar o efeito do hipotireoidismo sobre a formação de dentina terciária em resposta
a
trauma
dentário.
Esse
estudo
foi
aprovado&#8239;pela
CEUA-ICS&#8239;no&#8239;053/2014. &#8239;Foram utilizados quarenta ratos
machos Wistar, com peso médio inicial de 250g (02/03 meses de idade), divididos em
dois grupos experimentais: ratos eutireoidianos (EU) e ratos hipotireoidianos (HIPO),
tratados com propiltiouracil (PTU) 0, 05g/100ml durante 04 ou 07 semanas, na água
de beber. Os ratos EU e HIPO foram subdivididos em grupos submetidos ou não a
extrusão dentária do incisivo superior direito. Foi realizado uma extrusão de três
milímetros no incisivo superior direito. Após, o dente foi reposicionado, obedecendo à
sua posição original. Decorridos 7 e 30 dias, os animais foram eutanasiados, sendo
suas maxilas fixadas, desmineralizadas e processadas para microscopia de luz. As
imagens coradas com H/E foram analisadas e apenas as regiões contendo a interface
polpa-dentina localizada entre 400µm e 900µm a partir da extremidade apical do
incisivo superior direito foram consideradas. Para a análise morfométrica dos grupos
sem extrusão, a região captada compreendeu uma área, distante 400 µm do ápice
radicular. Nos dentes submetidos à luxação, a área captada incluiu a interface
polpa-dentina, distante 400 µm do início apical da linha cálcio-traumática. A contagem
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE ADAPTAÇÃO MARGINAL DE COROAS PROVISÓRIAS
CONFECCIONADAS COM RESINA ACRÍLICA
Autor(es): Amanda Andrade Badaró, Emilena Maria Castor Xisto Lima
Resumo: A confecção da prótese provisória é uma etapa essencial para um bom
tratamento protético por ser responsável pela saúde gengival e pulpar, evitar o
deslocamento dental, restabelecer a oclusão e servir como base para a confecção da
prótese final. Uma boa adaptação marginal da prótese provisória é requisito
fundamental para que a mesma cumpra suas funções, sendo importante a escolha da
técnica de confecção, material de moldagem e material provisório. O objetivo desde
trabalho é avaliar o grau de adaptação marginal de coroas provisórias em resina
acrílica confeccionadas pela técnica de moldagem prévia. As resinas acrílicas
utilizadas foram Dencrilay (Dencril, BR) e Refine Bright (Kota, JP). Foram
confeccionados 48 corpos de prova distribuídos em quatro grupos de acordo com o
material de moldagem e resina acrílica utilizados (molde em alginato e molde em
silicona de condensação). As coroas provisórias foram adaptadas sobre um padrão
em metal, o qual tinha uma marcação central nas faces vestibular, lingual, mesial e
distal, levadas a um microscópio com aumento de 45x e fotografadas, para leitura da
discrepância marginal. Foram realizadas 12 leituras, sendo 3 em cada face e obtida
um média para cada corpo de prova. Foi feita a análise estatística utilizando ANOVA e
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dos odontoblastos primários foi realizada por dois observadores independentes. A
densidade celular foi obtida após conversão da quantidade de odontoblastos
primários em número de células por unidade de área (células/mm2). Os critérios
morfométricos para a contagem celular foram adotados com base na posição da
camada de odontoblastos primários na polpa dentária e na morfologia celular. A
espessura da dentina terciária secretada após o trauma extrusivo foi estimada
histomorfometricamente a partir das mesmas imagens captadas para a contagem dos
odontoblastos primários. Os critérios morfométricos para o estudo da espessura da
dentina terciária foram adotados com base na diferença entre as matrizes de dentina
fisiológica e as dentinas terciárias e por meio da presença de linha cálcio-traumática
entre as matrizes. Os resultados foram expressos como medianas e intervalos
interquartis (25-75%), e as diferenças com p<0. 05 foram consideradas
estatisticamente significantes. O status de hipotireoidismo não foi condição limitante
na densidade de odontoblastos primários. Ratos HIPO não submetidos ao trauma
dentário apresentaram densidade de odontoblastos primários semelhantes aos seus
controles EU. Os grupos EU e HIPO, não submetidos ao trauma dentário, mostraram
valores similares para densidade de odontoblastos e para espessura dentinária
quando comparou-se os dois períodos analisados. Após 7 dias de trauma extrusivo,
os ratos EU e HIPO mostraram redução da densidade de odontoblastos primários.
Entretanto, não houve diferença de densidade celular em ambos os grupos (EU e
HIPO) após 30 dias de injúria pulpar. Ocorreu aumento da densidade odontoblástica e
da matriz de dentina terciária, quando comparou-se os períodos analisados de 7 e 30
dias, nos grupos de ratos EU e HIPO. A espessura dentinária dos grupos de ratos não
submetidos ao trauma de extrusão apresentou valor igual a zero. Todos os grupos
submetidos à extrusão apresentaram uma maior espessura de dentina terciária (p<0,
05) quando comparados aos grupos controle não luxados. O hipotireoidismo não
alterou a espessura de dentina terciária no período de 7 dias após extrusão,
entretanto observou-se aumento da espessura dentinária após 30 dias de extrusão
quando comparado com o grupo controle EU. Apesar de o odontoblasto original ser
uma célula que não se renova, novos odontoblastos foram formados a partir de
células mesenquimais indiferenciadas, já que houve uma recuperação da densidade
celular aos 30 dias, em ambos os grupos EU e HIPO submetidos ao trauma extrusivo.
Isso ocorreu devido às características do incisivo do rato, que mostra uma polpa
dentária muito jovem com alguns aspectos de papila dentária, sendo assim, a
deficiência do hormônio tireoidiano não interferiu na densidade de odontoblastos
primários, em nenhum dos tempos observados, quando comparados com os ratos
EU. O hipotireoidismo não alterou a espessura de dentina terciária no período de 7
dias após extrusão, mas após 30 dias de extrusão observou-se aumento da
espessura dentinária. Os ratos HIPO apresentaram-se extremidade apical encurtada,
indicando possivelmente uma interrupção ou diminuição da velocidade de erupção
dentária, o que pode explicar o aumento observado da espessura dentinária.

tiroxina (T4) e tri-iodotironina (T3), interferem na atividade metabólica do ser humano,
estando relacionado com os processos anabólicos e catabólicos de proteínas, lipídios
e carboidratos. No hipotireoidismo, essas reações estão deficientes e, o reparo
tecidual é comprometido. A fotobiomodulação a Laser tem demonstrado resultados
positivos no reparo de feridas em vários modelos experimentais de distúrbios
sistêmicos, porém a literatura é incipiente em se tratando de hipotireoidianos. Desta
forma, o objetivo deste estudo é demonstrar uma técnica de indução do
hipotireoidismo e verificar a influência da fototerapia a Laser nos parâmetros de
&#955;660nm, 40mW, f =4mm2, CW (modelo Twin Flex Evolution, MMoptics®, São
Carlos, SP) ajustada à 10J/cm² (sessão), no reparo tecidual de ratos com
hipotireoidismo induzido experimentalmente. Foram selecionados 72 ratos Wistar
albinus e divididos em dois grupos experimentais: O grupo dos animais Eutireoidianos
(EU) e dos Hipotireoidianos (HIPO). Em seguida, após a indução do hipotireoidismo,
os ratos dos grupos (EU e HIPO) foram submetidos à anestesia e foram
confeccionadas feridas cutâneas excisionais padronizadas de 1cm² que foram
deixadas sem sutura para cicatrizar por segunda intenção. Os ratos de cada grupo
foram então divididos em 2 subgrupos, cada qual com 18 animais (06 ratos para cada
período experimental): EU e HIPO controle, nos quais não foram realizados nenhum
tipo de tratamento e EU e HIPO Lasersubmetidos a irradiação que foi aplicada
imediatamente após o ato cirúrgico e repetidos a cada 48 horas durante os tempos
experimentais. Após o período experimental, os ratos foram sacrificados e removida a
área da ferida. Os espécimes foram encaminhados para processamento da técnica
de rotina (Hematoxilina/Eosina). A seguir será feita a análise morfométrica das
lâminas que serão analisadas de forma semi-quantitativa, pelo sistema de cruzes e os
dados serão tabulados e submetidos à análise estatística.
Palavras-chaves: Hipotireoidismo, Reparo tecidual, Laserterapia
O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL EM UM MUNICÍPIO DO
SUDOESTE BAIANO
Autor(es): Larissa Oliveira Ramos Silva, Sandra Garrido de Barros
Resumo: Após a implementação do SUS, a definição dos seus princípios (equidade,
descentralização, universalidade, hierarquização e participação social) levou um
grande desafio para a saúde bucal, que era a reformulação das práticas de saúde.
Poucos estudos têm abordado o processo de formulação e implantação das políticas
de saúde bucal no âmbito local. Nesse sentido, esse estudo propôs-se a descrever o
processo de implementação das políticas de saúde bucal no município de Vitória da
Conquista, Bahia. Foi realizado estudo sócio-histórico do desenvolvimento da Política
de Saúde Bucal no município no período de 1998-2015. O estudo baseou-se na
análise dos Relatórios Anuais de Gestão e Planos Municipais de Saúde. Foram
coletados dados do contexto político, os principais fatos ocorridos na saúde bucal no
município, a cobertura do Programa de Saúde da Família e da Equipe de Saúde
Bucal, o número e a composição das equipes de saúde da família, das equipes de
saúde bucal, dos núcleos de apoio à saúde da família, e as atividades de saúde bucal
promovidas pela secretaria municipal. Foi realizada uma síntese de todas as
informações obtidas através do referencial teórico utilizado, buscando reunir
elementos capazes de caracterizar o desenvolvimento da política municipal de saúde
bucal. O município está localizado na região sudoeste do estado da Bahia, há cerca
de 517 km da capital estadual. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o município tem população estimada em 2015 de 343. 243
habitantes, e área territorial de 3. 704, 018 km². A decisão política do nível local em
organizar o sistema de saúde tendo como fundamento a atenção primária à saúde,
com território de atuação definido, com população adstrita, acesso universal e
contínuo aos serviços de saúde, com vínculo e corresponsabilização, participação da
comunidade foi decisiva para a implementação precoce de equipes de saúde bucal
no PSF. O município adotou essas premissas sem contar inicialmente com um
incentivo financeiro do Ministério da Saúde, obteve bons resultados e constituiu-se
caso exemplar.
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INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ESPESSURAS E OPACIDADES DA CERÂMICA E
DO TIPO DE FONTE LED NA ENERGIA LUMINOSA DISPONÍVEL SOB A
RESTAURAÇÃO
Autor(es): Gabriela Cerqueira, Paula Mathias Canedo
Resumo: Sabe-se que um dos momentos mais importantes para a realização das
restaurações indiretas é a cimentação, e, esta por sua vez, depende muito de uma
adequada fotoativação. A energia luminosa emitida pelo aparelho fotoativador e que
atinge o cimento resinoso é alterada pela presença da restauração indireta de
cerâmica. A espessura e opacidade das cerâmicas são fatores a serem considerados
durante a fotopolimerização do material resinoso. O objetivo deste trabalho foi
quantificar a energia luminosa emitida por 3 aparelhos fotopolimerizadores LEDs e
disponível sob 4 diferentes espessuras e opacidades de laminados cerâmicos. Foram
confeccionadas 128 lâminas de cerâmica de dissilicato de lítio (IPS e. Max Press® Ivoclar Vivadent, Liechtenstein-Schaan), com 4 opacidades (HT BL1/ LT BL1/ MO 0/
HO 0) e, em 4 espessuras (0, 3mm/0, 8mm/1, 5mm/2, 0mm). O total de energia
emitido por 40s, por cada um dos três aparelhos de Luz Emitida por Diodo (LED)
(Valo (V) - Ultradent / Blue Phase II (BP) - Ivoclar Vivadent / Radii Plus (RI) - SDI)
foram mensurados, sob as 16 condições experimentais (n=8) e uma condição
controle (ausência de material cerâmico). A análise da energia total emitida (J/cm2) foi
mensurada pelo simulador Marc (Blue-Light analytics inc., Halifax). A condição
controle resultou nos mais altos valores de energia luminosa. Para todos os aparelhos
testados, maiores valores de energia foram obtidos quando a lâmina cerâmica de 0,
3mm, na opacidade HT foi utilizada (BP - 27, 3J / V - 32, 1J / RI - 35, 9J) Quando
utilizada a lâmina cerâmica de 2, 0 mm, na opacidade HO, para todos os aparelhos
testados, menores valores de energia foram registrados (BP - 5, 9J / V - 6, 4J / RI - 5,
3J) (Anova / Teste Tukey, p<0, 05). O aumento da espessura da lâmina cerâmica foi o
fator que mais reduziu a energia luminosa disponível sob a restauração cerâmica,
independentemente do aparelho testado.

Palavras-chaves: atenção à saúde bucal, políticas de saúde, assistência
odontológica
PERIODONTITE E FATORES ASSOCIADOS EM USUÁRIOS DE SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS
Autor(es): Thais Azevedo, Daniele Veiga Siqueira, Luanderson Pereira, Fernanda
Lima Silva, Andreia Leal Figueiredo, Sonia Cristina Lima Chaves
Resumo: A doença periodontal é denominada como um conjunto de processos
inflamatórios e infecciosos que envolvem os tecidos periodontais. Considerada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma das principais doenças de risco
para a saúde oral, apresenta diversos estágios com diferentes manifestações clínicas
e distintos padrões de evolução. No panorama dos países pertencentes à América
Latina, a periodontite agressiva em adolescentes é encontrada em cerca de 2% e a
periodontite incipiente é de 20%. O exame é realizado com o auxílio da sonda
periodontal milimetrada é considerado o melhor método para caracterização do
estado de saúde e doença periodontal obtidos através de parâmetros clínicos. O
objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência da periodontite e fatores
socioeconômicos demográficos, hábitos de higiene oral e deletérios e utilização de
serviços na atenção secundária em indivíduos usuários de serviços odontológicos em
um município coberto pela estratégia de saúde da família. Trata-se de um estudo
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MODELO DE INDUÇÃO DE HIPOTIREOIDISMO E REPARO TECIDUAL
Autor(es): Luis Caique de Jesus Araújo Silva, Virgínia Dias Uzêda e Silva, Luciana
Maria Pedreira Ramalho
Resumo: Os hormônios tireoidianos, produzidos pela glândula tireóide na forma de
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transversal no qual foi realizado através de dois questionários que continham
questões sobre os aspectos socioeconômicos, hábitos, condições de saúde, hábitos
de higiene bucal e o tipo de tratamento realizado. Foi realizado o exame completo
para a condição da periodontite. Os dados foram processados no programa SPSS
versão 13. 0 e foi utilizado o teste estatístico Quiquadrado de Pearson, observando o
intervalo de confiança de 95%, valor de p<0, 05. Foram examinados 407 indivíduos
do município de São Sebastião do Passé, na Bahia. Os resultados mostraram que a
predominância foi de mulheres com idade média de 35, 7 anos (DP= 14, 068), 53%
(n= 89) não realizaram sequer um procedimento na atenção secundária e a
prevalência da periodontite nos usuários dos serviços odontológicos foi de 16, 5%.
Houve associação essa associação para os moradores da zona rural (OR=1, 0&#894;
IC=0, 190, 57) e que possuíam menor renda (OR= 0, 48&#894; IC= 0, 280, 82).
Constatou-se que os serviços de saúde bucal não são resolutivos em relação aos
problemas periodontais na atenção secundária com a realização de poucos
procedimentos de promoção de saúde, curativos e preventivos, de baixa
resolutividade e impactando de forma negativa a vida desses usuários.

associado à atuação química dos fotossensibilizadores induzem danos nas
biomoléculas que conduzem à perda da funcionalidade biológica apropriada, levando
a inativação da célula de parasitas. Por essas razões, estudos que abordem novas
terapias com vista a reduzir os efeitos indesejados são de suma importância. A
terapia fotodinâmica (TFD), é uma das técnicas dita como sendo promissoras no
tratamento de inúmeras doenças parasitárias. Portanto, este trabalho objetivou avaliar
os efeitos da TFD na L. braziliensis, bem como a interação deste parasito com
macrófagos J774, utilizando como fotossensibilizador, o azul de metileno na
concentração de 12, 5 &#956;g/mL associado ao LASER vermelho de baixa potência
com - = 660 nm, 40 mW, 8, 4 J/cm2, com tempo de pré-irradiação de 30 minutos.
Palavras-chaves: TERAPIA FOTODINÂMICA, Leishmania braziliensis
AVALIAÇÃO DO EFEITO DA UTILIZAÇÃO DA FOTOBIOMODULAÇÃO LED EM
DEFEITOS ÓSSEOS CONFECCIONADOS EM FÊMUR DE RATOS WISTAR
DESNUTRIDOS: ESTUDO HISTOMORFOMÉTRICO E ESPECTROSCÓPICO EM
MODELO ANIMAL

Palavras-chaves: Periodontite, Acessos ao serviço de saúde, Estratégia saúde da
família

Autor(es): Daiane Ribeiro, Antonio Luiz Barbosa Pinheiro
VALIAÇÃO DOS EFEITOS DA FOTOTERAPIA LASER &#955;660 NM NA
EXPRESSÃO IMUNOHISTOQUÍMICA DA ACTINA DE MÚSCULO LISO (SMA)
DURANTE O REPARO TECIDUAL EM RATOS HIPOTIREOIDIANOS

Resumo: Apesar do crescimento da obesidade, a desnutrição ainda é um problema
em larga escala, presente em boa parte dos países do mundo. Está relacionada a
muitos casos de morbidade e mortalidade. Pode ter como uma das causas ser a
fratura de ossos associada ao sistema estomatognático. O tecido ósseo é um tecido
especializado, dinâmico e altamente organizado, sendo composto de uma porção
orgânica e inorgânica. Estudos mostram que a fotobiomodulação a laser é eficaz para
reparar defeitos no osso estando eles submetidos ou não a materiais de enxerto,
devido ao fato de o osso irradiado mostrar aumento osteoblástico, maior deposição
de colágeno e neoformação óssea quando comparado com o osso não irradiado. A
associação de enxerto ósseo e biomateriais faz melhorar a cicatrização do tecido
ósseo. Este trabalho se propôs a avaliar do Efeito da Utilização da Fotobiomodulação
LASER/LED em defeitos ósseos confeccionados em fêmur de ratos Wistar
desnutridos e não desnutrido através de estudo histomorfométrico e espectroscópico
em modelo animal. Neste trabalho 40 ratos foram utilizados e houve a criação de um
defeito ósseo com 5mm2 no fêmur esquerdo de cada animal. Sendo o grupo I,
controle, preenchido apenas por coágulo sanguíneo. Grupo II o defeito foi
confeccionado em animais desnutridos e preenchido com coágulo sanguíneo. Grupo
II (Laser não desnutridos), o defeito foi preenchido com coágulo sanguíneo e irradiado
com laser. no Grupo IV (Laser desnutridos), foi preenchido apenas por coágulo
sanguíneo e foi irradiado com Laser No Grupo V (LED não desnutridos) os defeito foi
preenchido por coágulo sanguíneo e irradiado por LED no Grupo VI (LED
desnutridos), preenchido apenas com coágulo sanguíneo e sob a radiação LED.
Animais receberam irradiação a cada 48h durante os primeiros 15 dias e foram a
óbito após 15 e 30 dias. Os resultados mostraram que a desnutrição afeta a
cicatrização óssea, especialmente no início da cicatrização e que o uso do LED
influencia positivamente na regeneração óssea.

Autor(es): Rafael Drummond Rodrigues, Luciana Maria Pedreira Ramalho
Resumo: A fotobiomodulação a Laser tem demonstrado resultados positivos no
reparo de feridas em vários modelos experimentais de distúrbios sistêmicos, tal como
a capacidade de aumentar a síntese de colágeno pelos fibroblastos e induzir a
angiogênese, além de estimular a diferenciação miofibroblástica nas fases iniciais da
cicatrização. Em outras palavras, a laserterapia é responsável por induzir a
biomodulação tecidual pós-operatória. Entretanto, a literatura ainda é incipiente em se
tratando de hipotireoidianos. Complicações na glândula tireoide podem acarretar em
desordens causadas pela deficiência na secreção de hormônios que estão envolvidos
em processos de ativação metabólica que controlam, dentre outras atividades, a
cicatrização de lesões superficiais. Deste modo, acredita-se que o uso da
fotobiomodulação a laser seria justificável em tecidos cuja cicatrização está sendo
comprometida pela deficiência dos hormônios tireoidianos. Desta forma, o objetivo
deste estudo foi verificar a influência da fototerapia Laser nos parâmetros de
&#955;660nm, 40mW, f = 4mm2, CW (modelo Twin Flex Evolution, MMoptics®, São
Carlos, SP) ajustada à 10J/cm² (sessão), no reparo tecidual de ratos com
hipotireoidismo induzido experimentalmente. Será realizada a análise
imunohistoquímica do processo de reparo determinando a proliferação
miofibroblástica pela imunoexpressão da &#945;-SMA. Foram selecionados 72 ratos
Wistar albinus, divididos em dois grupos experimentais: Eutireoidianos (EU) e
Hipotireoidianos (HIPO). Em seguida, após a indução do hipotireoidismo, os ratos dos
grupos (EU e HIPO) foram submetidos à anestesia e foram confeccionadas feridas
cutâneas excisionais padronizadas de 1cm² que foram, por sua vez, deixadas sem
sutura para cicatrizar por segunda intenção. Os ratos de cada grupo foram então
divididos em 2 subgrupos, cada qual com 18 animais (06 ratos para cada período
experimental): EU e HIPO controle, nos quais não foram realizados nenhum tipo de
tratamento e EU e HIPO Laser submetidos a irradiação que foi aplicada
imediatamente após o ato cirúrgico e repetidos a cada 48 horas durante os tempos
experimentais. Após o período experimental, os ratos foram sacrificados e removida a
área da ferida. Os espécimes foram processados para a técnica de rotina
(Hematoxilina/Eosina) e será realizada a coloração imunoistoquímica. A seguir será
feita análise morfométrica do anticorpo pesquisado. As reações imunohistoquímicas
serão analisadas e os dados serão tabulados e submetidos à análise estatística.

Palavras-chaves: laserterapia, LED, desnutrição
COMPARAÇÃO DO VOLUME DE MODELOS TRIDIMENSIONAIS GERADOS A
PARTIR
DE
DIFERENTES
EQUIPAMENTOS
DE
TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA FANBEAM
Autor(es): Mariana Carvalho Coelho, Viviane Sarmento, Vanessa Pacheco, Leonardo
Francisco Provedel, Carolina Moreira Presídio
Resumo: Para obtenção dos modelos tridimensionais virtuais são várias as técnicas
que permitem a captura de informações de um segmento anatômico e sua
transferência para o computador, que em conjunto são denominadas de técnicas de
engenharia reversa, como a tomografia computadorizada (TC) e o escaneamento
tridimensional. Uma vez capturadas e armazenadas no computador, tais informações
poderão ser processadas, medidas e avaliadas. Os equipamentos de tomografia
computadorizada (TC), inicialmente apenas utilizados na área médica, são
denominados de tomografia computadorizada fanbeam ou de feixe em leque (TCFL).
Nesta técnica, os dados são adquiridos utilizando um feixe estreito de raios X em
forma de leque transmitido através do paciente. O paciente é fotografado, fatia por
fatia, normalmente no plano axial, e a interpretação da imagem é obtida pelo
empilhamento das fatias para obter múltiplas representações bidimensionais. Na
verdade, com TCFL, a qualidade da imagem de reconstruções 3D e de reformatações
multiplanares não depende da espessura do corte ou do seu incremento. Os
equipamentos mais modernos, denominados multicortes (ou multislice), permitem a
aquisição de vários cortes axiais simultaneamente, reduzindo consideravelmente o
tempo de varredura em comparação com os sistemas de corte simples. Isto reduz o
tempo de exame, sem reduzir a qualidade de imagem e, principalmente, diminuindo o
tempo de exposição do indivíduo à radiação X e seus efeitos deletérios ao organismo
(SUKOVIC, 2003; GARIB et al. 2007; SCARFE, FARMAN, SUKOVIC, 2006). São
escassos na literatura, entretanto, estudos que avaliam a acurácia dos modelos
tridimensionais virtuais produzidos por diferentes equipamentos de tomografia
computadorizada fanbeam ou de feixe em leque (TCFL). Este estudo teve como
objetivo avaliar acurácia dimensional volumétrica de modelos tridimensionais virtuais
através da engenharia reversa obtidos por diferentes equipamentos de tomografia
computadorizada fanbeam ou de feixe em leque (TCFL): dois diferentes
equipamentos de tomografia computadorizada helicoidal singleslice, com diferentes

Palavras-chaves: fototerapia, reparo tecidual, hipotireoidismo
AVALIAÇÃO DA TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIPARASITÁRIA NA INFECÇÃO
ENTRE LEISHMANIA BRAZILIENSIS E CÉLULAS J774
Autor(es): Talita Ramires Henriques, Susana Carla Pires Sampaio de Oliveira,
Antonio Luiz Barbosa Pinheiro
Resumo: A leishmaniose é uma doença de grande relevância à saúde pública,
segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) ela infecta cerca de 350 milhões de
pessoas em 88 países em todo o mundo e com cerca de 1-2 milhões de novos casos
estimados que ocorra a cada ano. As leishmanioses são doenças infecto-parasitárias
que acometem o homem, causadas por várias espécies de protozoários do gênero
Leishmania que são transmitidas por vetores espécie fêmea dos gêneros
Phlebotumos e Lutzomyia, e podem ser classificadas em três principais formas:
leishmaniose cutânea (LC), leishmaniose mucocutânea (LMC), e leishmaniose
visceral (LV). Seu tratamento é realizado através da administração de medicamentos
considerados tóxicos as células humanas, caros e ineficientes às diversas espécies
de Leishmania, podendo resultar em cepas resistentes. A Terapia fotodinâmica (TFD)
antiparasitária surge em diversos estudos como uma nova alternativa de terapia com
vista de diminuir efeitos indesejados. Ao contrário dos medicamentos convencionais a
TFD age via produção de oxigênio singlete ou ROS (espécies reativas de oxigénio),
os quais não apresentam uma especificidade com relação ao alvo biomolecular,
reagindo rapidamente com uma variedade de substratos, Desta forma, a TFD
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espessuras de corte volumétrico axiais, e dois diferentes equipamentos de tomografia
computadorizada helicoidal multislice (com quatro e com 128 canais).

temporomandibular, e o hábito de morder objetos, lábios e língua implicaram em
maior ocorrência de Disfunção temporomandibular e os resultados foram
estatisticamente significantes. Conclusões: considerando o impacto das DTMs na
qualidade de vida e desempenho laboral, se faz necessário o aprofundamento sobre
a potencial associação entre os setores ocupacionais e a ocorrência de DTM,
sobretudo o setor administrativo, bem como, o possível desenvolvimento de hábitos
parafuncionais no trabalho.

Palavras-chaves: tomografia computadorizada, engenharia reversa
COMPARAÇÃO DO VOLUME DE MODELOS TRIDIMENSIONAIS GERADOS A
PARTIR DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO COM
DIFERENTES TAMANHOS DE VOXEL

Palavras-chaves: odontologia, Articulação temporomandibular, saúde do trabalhador

Autor(es): Vanessa Pacheco, Viviane Sarmento, Mariana Carvalho Coelho, Carolina
Moreira Presídio, Christiano Queiroz

CONDIÇÕES E NECESSIDADES DE SAÚDE BUCAL EM TRANSPLANTADOS
HEPÁTICOS

Resumo: A utilização de tecnologias CAD-CAM (Computer Aided Design - Computer
Aided Manufacturing) tem se tornado cada vez mais comum na área da saúde. Na
Odontologia, tais técnicas permitem a obtenção de modelos tridimensionais virtuais
que poderão ser plotados, gerando modelos físicos. Esses modelos, sejam virtuais ou
físicos, devem reproduzir com máxima fidelidade a região estudada, auxiliando o
diagnóstico e o planejamento terapêutico de casos complexos, que requerem
abordagens cirúrgicas de grandes proporções ou tratamentos reabilitadores
desafiadores. Para obtenção dos modelos tridimensionais virtuais são várias as
técnicas que permitem a captura de informações de um segmento anatômico e sua
transferência para o computador, que em conjunto são denominadas de técnicas de
engenharia reversa, como a tomografia computadorizada (TC) e o escaneamento
tridimensional. Uma vez capturadas e armazenadas no computador, tais informações
poderão ser processadas, medidas e avaliadas. A recém-introduzida TC de feixe
cônico (TCFC), indicada especialmente para a região dentomaxilofacial, está se
tornando cada vez mais popular em muitas especialidades da Odontologia. A TCFC
representa uma técnica de aquisição de imagens baseada no feixe de raios X com
formato cônico, que gira uma única vez em torno da região de interesse. Essas
imagens são enviadas ao computador e reconstruídas a partir de um conjunto de
dados tridimensionais, sendo obtidos cortes nos três planos do espaço. Esse
equipamento apresenta vantagens consideráveis quando comparada com a TC de
feixe em leque (TCFL) também conhecida com TC fanbeam, tais como: limitação da
colimação do feixe primário de raios X para a área de interesse, reduzindo portanto o
tamanho da área irradiada; maior acurácia da imagem, porque os voxels são
isotrópicos e com menores dimensões e isso produz uma resolução submilimétrica;
tempo mais rápido de escaneamento; redução da dose de radiação; e diminuição do
artefato de imagem (SCARFE, FARMAN, SUKOVIC, 2006). Este estudo teve como
objetivo avaliar a acurácia dimensional de modelos tridimensionais virtuais obtidos por
um equipamento de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), com
diferentes tamanhos de voxel (0, 2, 0, 3 e 0, 4mm). Para isto oito mandíbulas secas
foram escaneadas e os arquivos gerados foram exportados em DICOM e
processados no software 3D Doctor®, para geração de modelos tridimensionais,
salvos na extensão Standard Triangle Language (STL). Foi calculado o volume dos
modelos e depois comparados. A distribuição normal dos dados foi testada pelo teste
de Shapiro-Wilk, que demonstrou distribuição anormal dos dados. Aplicou-se então o
teste de Friedman para uma probabilidade de erro de 5%. Os resultados
demonstraram diferença estatística (p= 0, 005) entre o volume das reconstruções
tridimensionais geradas a partir de exames de TCFC com voxel de 0, 2 e 0, 4mm.
Considerando a necessidade de empregar menores doses de radiação X, e não
tendo havido diferença significante (p> 0, 05) entre o volume das reconstruções
obtidas de TCFC com voxels de 0, 2 e 0, 3mm, estas últimas parecem ser melhor
indicadas para o exame de TCFC em Odontologia.

Autor(es): Larissa Lima Costa, Antonio Fernando Pereira Falcão, Liliane Elze Lins
Kusterer, Viviane Sarmento
Resumo: A doença hepática crônica (DHC) é definida como uma lesão inflamatória
do fígado, com etiologias e graus de necrose e inflamação hepatocelular variados,
que pode progredir até a cirrose hepática. A hepatite C é considerada um dos maiores
problemas de saúde pública da atualidade, sendo a maior responsável pela taxa de
mortalidade devido às doenças hepáticas em todo mundo. O transplante hepático é o
tratamento padrão-ouro em diversas patologias, como erros inatos do metabolismo e
cirrose. Para consumação do ato cirúrgico, é fundamental a intervenção do
profissional cirurgião-dentista, eliminando e prevenindo o surgimento de focos
infecciosos, evitando bacteremia, no futuro paciente transplantado e
imunossuprimido. Esse profissional se torna de extrema relevância para o prognóstico
favorável do tratamento multidisciplinar, sendo focada principalmente na prevenção
da cárie e doença periodontal no pré e pós-transplante. Pacientes pós-transplantados
hepático apresentam diversos tipos de diagnóstico e manifestações bucais, como:
patologias associadas ao periodonto de proteção e sustentação decorrente do uso de
fármacos imunossupressores, alterações dentárias que podem ser levados ou não
pelo transplante hepático, coloração verde dos dentes e da gengiva devido ao
elevado níveis séricos de bilirrubina secundária antes do transplante; aumento de
volume gengival e gengivite, um dos mais comuns efeitos adversos da terapia
imunossupressora (principalmente ciclosporina); falta de higiene oral, muitas vezes
devido ao paciente e ao núcleo familiar negligenciarem a saúde bucal, deixando-a em
nível secundário de atenção ou irregular atendimento odontológico
preventivo-curativo. Portanto, o objetivo desse estudo é acompanhar semanalmente
no ambulatório de Hepatologia do Magalhães Neto, os pacientes portadores de DHC
que foram submetidos a transplante hepático ou que estão em fila, e avaliar as
condições e necessidades de saúde bucal dos mesmos e, descrever a importância de
um protocolo de atendimento odontológico para pacientes pré e pós-transplantados
hepáticos como corolário da garantia de uma atenção à saúde bucal eficiente,
imprescindível para sua qualidade de vida.
Palavras-chaves: Manifestações orais, transplante de fígado, cirrose hepática
CONTRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO PARA FORMALIZAÇÃO DAS
PROFISSÕES AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL
Autor(es): Juliana Souza, Sandra Garrido de Barros
Resumo: A atuação do pessoal auxiliar na Odontologia faz parte do funcionamento
da maior parte dosconsultórios odontológicos e unidades públicas de saúde,
principalmente a partir dos anos 2000quando houve a inserção da equipe de saúde
bucal na Estratégia de Saúde da Família (ESF). No âmbito clínico, além da melhoria
significativa na produtividade ambulatorial, osauxiliares contribuem com a
continuidade dos movimentos operatórios, menor desgastefísico e emocional do
cirurgião-dentista, fatores que influenciam direta ou indiretamentena qualidade de
vida desses profissionais. No âmbito das ações depromoção e educação em saúde e
prevenção de doenças, a atuação da equipe auxiliaramplia as atividades preventivas,
diminui o tempo clínico e otimiza o atendimentoodontológico. Nesta perspectiva
inserem-se as categorias de: Auxiliar em Saúde Bucal(ASB), Técnico em Saúde Bucal
(TSB) e Auxiliar de Prótese Dentária (APD). O Auxiliar emSaúde Bucal (ASB) e o
técnico em Saúde Bucal (TSB) são profissões regulamentadas pela LeiNº11889, de
dezembro de 2008. O termo Auxiliar de Consultório Dentário, ou ACD, refere-se ao
ASB antes da regulamentação, bem como o TSB, antes da regulamentação,
eraconhecido como Técnico em Higiene Dental (THD). O primeiro processo
parlamentar aalterar esta terminologia foi o Projeto de Lei 2. 489/2003 de autoria de
Fátima Bezerra. O processo de reconhecimento profissional e regulamentação das
profissões auxiliares em saúdebucal no Brasil foi longo, pois permeava interesses
contraditórios entre grupos políticos, sindicais e iniciativa privada. Estes interesses
interferiram diretamente nas deliberações do Poder Legislativo Brasileiro, o qual
através de projetos de leis, aprovações e vetos refletia o contexto político. O objetivo
deste trabalho foi analisar as contribuições do poder legislativo brasileiro para
aformalização das profissões auxiliares na Odontologia, através de uma pesquisa
documental dos projetos processos parlamentares, bem como o mapeamento das
trajetórias profissionais dosagentes envolvidos e elementos que descrevem o
processo de luta pelo reconhecimento profissional das categorias auxiliares.
Palavras-chave: Recursos humanos em Saúde. Saúde Bucal. Assistentes de
odontologia. Legislação odontológica.
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CONDIÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM TRABALHADORES
DA INDÚSTRIA ORIUNDOS DO DISTRITO FEDERAL E SEIS ESTADOS
BRASILEIROS
Autor(es): Diane Vasconcelos de Santana Oliveira, Maria Isabel Pereira Vianna
Resumo: Objetivo: Acredita-se que a exclusão histórica da população adulta
brasileira e, especialmente, da classe trabalhadora, do acesso a ações de promoção
de saúde e aos serviços públicos de saúde bucal teve como consequência o
estabelecimento de um perfil epidemiológico desfavorável, tanto no que diz respeito
às principais doenças bucais, a cárie dentária e as doenças periodontais, quanto a
condições menos estudadas como as dores orofaciais. Busca-se no presente trabalho
descrever a condição da articulação temporomandibular (ATM) de trabalhadores da
indústria de acordo com o ramo de atividade, exposições ocupacionais referidas e
hábitos parafuncionais, visando identificar potenciais fatores associados e
sistematizar o perfil epidemiológico destes trabalhadores. Materiais e métodos:
trata-se de um estudo de delineamento transversal que envolveu 1666 trabalhadores
da indústria oriundos do Distrito Federal e mais 6 estados brasileiros (Amazonas,
Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pernambuco) que foram
atendidos nas unidades do Serviço Social da Indústria (SESI) no ano de 2011. Foi
conduzida uma análise descritiva das variáveis de interesse e apresentados os
resultados relacionados à Disfunção Temporomandibular, de acordo com o ramo
industrial, exposição ocupacional referida e hábitos parafuncionais. Resultados: a
ocorrência de DTM foi de 21% na população de estudo. As diferenças na ocorrência
de DTM de acordo com as variáveis sociodemográficas e comportamentais não se
mostraram estatisticamente significantes. Por sua vez, as exposições físicas,
químicas e acidentes implicaram em uma menor ocorrência de Disfunção

Palavras-chaves: Recursos humanos em saúde, Saúde bucal, Legislação
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odontológia

os animais serão eutanasiados no oitavo dia pós-operatório, logo em seguida ao
procedimento microbiológico, com uma overdose de anestésico geral, a seguir serão
realizadas biópsias excisionais nas feridas. O objetivo do trabalho é Avaliar, in vivo, o
efeito estimulatório da radiação Laser Vermelho (&#955;660nm, 40mW) com
aFotossensibilização Letal associando um composto fenotiazínico (Azul de Metileno e
Azulde Toluidina O) no processo de cicatrização de feridas cutâneas infectadas por
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) em dorso de rato. A ação antimicrobiana dos
Laseres não-ablativos tem sido pesquisada em umprocesso conhecido como
fotossensibilização letal por Laser (FLL) ou terapia fotodinâmica. Nessa terapia, a luz
emitida por um Laser não-ablativo ativa um fotossensibilizadorespecífico que passa
então a demonstrar um efeito letal sobre as bactérias

CUIDADO À SAÚDE BUCAL DE PACIENTES COM DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA
E SEUS ASPECTOS ÉTICOS
Autor(es): Liliane Elze Lins Kusterer, Larissa Souza Santos, Inácio Lima Silva Aguiar,
Fernando Martins Carvalho, Viviane Sarmento, Antonio Fernando Pereira Falcão
Resumo: Esta atividade permanente de extensão, vinculada ao Complexo Hospitalar
Professor Edgar Santos (C-HUPES) objetivou avaliar os aspectos Éticos e Bioéticos
envolvidos na atenção odontológica de pacientes com Doença Hepática Crônica
(DHC). Trata-se de uma atividade permanente onde é realizada a atenção à saúde
bucal integral dos pacientes com DHC e inclui a análise teórico-conceitual baseada
em dois tipos de dados: os dados primários, os quais foram gerados pelo projeto
intitulado “Condições de saúde bucal e qualidade de vida em portadores doença
hepática crônica e hepatites virais”, e os dados secundários, os quais foram gerados
pelo projeto “Perfil de saúde bucal de pacientes em lista de transplante hepático:
contribuição à elaboração do plano de tratamento odontológico”. A Bioética busca
discutir os problemas de saúde sob a base da responsabilidade moral de forma
ampla, abrangendo as necessidades coletivas. Os aspectos éticos da atenção à
saúde bucal de pacientes portadores de doença hepática crônica ainda são poucos
discutidos no Brasil. A consequência mais grave de diversas doenças hepáticas é a
progressão para a falência crônica do fígado, evoluindo para os diversos quadros de
cirrose. Dentre as diversas situações que podem impedir a realização do transplante
hepático, encontram-se muitas doenças relativas à saúde bucal (cáries, infecção
pulpar e abscessos), as quais, dependendo de sua gravidade, podem fazer com que
o indivíduo seja inativado na lista de espera de transplante. A resolução dos
processos infecciosos bucais em pacientes com DHC implica obrigatoriamente no
tratamento das mesmas pela equipe multidisciplinar. O tratamento tem maior custo,
pois geralmente requer internamento hospitalar, uso de hemoderivados e anestesia
geral pela deficiência dos fatores de coagulação produzidos pelo fígado e
plaquetopenia, podendo mesmo em pequenas cirurgias haver sangramento
abundante com risco de evolução para óbito. Medidas preventivas de promoção à
saúde bucal, diagnóstico precoce, tratamento de cáries e gengivites, impediriam a
progressão da doença e reduziriam muito os custos de internamentos hospitalares
para tratamento das mesmas. A remoção de focos infecciosos nos maxilares é
necessária para evitar estas complicações pós-transplante hepático ou mesmo
durante a espera onde o paciente pode evoluir com encefalopatia hepática
consequente a infecções. O trabalho realizado por pesquisadores da UFBA
evidenciou que o estado de saúde bucal precário de pacientes em lista de transplante
hepático pode propiciar infecções sistêmicas no período pré e pós-transplantes e que
o tratamento de pacientes, nestas condições, pode estar associado à diminuição da
taxa de mortalidade. Os procedimentos cirúrgicos nos maxilares devem ser realizados
após criteriosa discussão com a equipe multidisciplinar, devendo o paciente também
ser acompanhado pelo hepatologista da equipe de transplante hepático no pré e
pós-operatório e são realizados geralmente em ambiente hospitalar, sob anestesia
geral, devido à necessidade de acompanhamento multidisciplinar do paciente. Até o
momento, não existe na literatura discussões Bioéticas sobre a temática que possam
direcionar as políticas públicas para promoção de saúde bucal destes pacientes. Além
de avaliar os aspectos Éticos e Bioéticos, esse projeto visou à capacitação de
estudantes de graduação e pós-graduação para o atendimento dos pacientes com
DHC, tanto na realização do tratamento odontológico adequado quando no
acolhimento ambulatorial. Tal capacitação juntamente com o cumprimento dos
princípios Bioéticos, justiça, não-maleficência, beneficência e autonomia, confirmam o
retorno social promovido pela Pesquisa, visto que os pacientes com DHC são
acolhidos e tratados no programa permanente de extensão.

Palavras-chaves: Laser, Fotossensibilização letal, Fenotiazina
EFICÁCIA DA FOTOSSENSIBILIZAÇÃO LETAL COM O USO DA FENOTIAZINA
ASSOCIADA AO LED VERMELHO (?632NM±2NM) EM STAPHYLOCOCCUS
AUREUS (ATCC 25923). ESTUDO IN VIVO
Autor(es): Bruno Luiz Ribeiro Campos Neves, Luiz Guilherme Pinheiro Soares,
Antonio Luiz Barbosa Pinheiro, Susana Carla Pires Sampaio de Oliveira
Resumo: A infecção é a complicação mais comum na cicatrização das feridas. A
reparação dos tecidos infectados ocorre apenas após destruição dos microrganismos
e a remoção do tecido necrótico. Os principais agentes etiológicos da infecção de
uma ferida cirúrgica na pele e nanasofaringe são o Staphylococcus aureus. O
tratamento da ferida e a assepsia, que sãomanobras para manter o ambiente livre de
germes, têm como objetivo evitar ou diminuir osriscos de complicações decorrentes
da infecção, além de facilitar o processo de cicatrização. A ação antimicrobiana dos
Lasers e LEDs tem sido pesquisada em um processo conhecidocomo
fotossensibilização letal ou terapia fotodinâmica. Objetiva-se avaliar, in vivo, o efeito
estimulatório da radiação LED com a Fotossensibilização Letal associando um
compostofenotiazínico no processo de cicatrização de feridas cutâneas infectadas por
Staphylococcusaureus em dorso de rato. No experimento in vivo serão usados nos
grupos a concentração de12, 5 mg/ml do composto fenotiazinico combinada com a
dose 12J/cm2. Serão utilizados 25ratos Wistar albinus machos igualmente divididos
em cinco grupos, com cinco animais emcada. G1- Controle Negativo, G2- Controle
Positivo, G3- Fenotiazinico, G4- LED Vermelho, G5- FL-LED Após a anestesia geral,
será realizada uma ferida no dorso do animal de 1cm2 detodos os animais e será
infectada com S. aureus e tratados de acordo com o protocolo de cadagrupo. Será
feita uma coleta com um swab na secreção da ferida com 48h e nono dia
apóscontaminação. Para a análise histológica os animais serão eutanasiados no
oitavo dia pós operatório, logo em seguida ao procedimento microbiológico, com uma
overdose deanestésico geral, a seguir serão realizadas biópsias excisionais nas
feridas. Quando antibióticos são utilizados em excesso, bactérias podem
desenvolverresistência, resultado em super microrganismos que devem ser tratados
com algo novo. Entretanto, autoridades em saúde pública alegam que apenas poucas
drogas estão sendodesenvolvidas, desta forma restam poucas alternativas para
combater estas novas formas de microrganismos mais virulentos. A Fototerapia LED
tem demonstrado resultados positivos tanto in vitro quanto in vivo, o que nos anima a
buscar o melhor protocolo para que os órgãos competentes possam liberaresta nova
modalidade terapêutica para benefício do público
Palavras-chaves: Fotossensibilização, Staphylococcus aureus, LED
ESTUDO CLÍNICO, TOMOGRÁFICO E IMUNOHISTOQUÍMICO DE LESÕES
INTRA-ÓSSEAS BENIGNAS DOS MAXILARES.

Palavras-chaves: Doença Hepática Crônica, Saúde Bucal, Qualidade de Vida
Autor(es): Priscila Azevedo Simões Ângelo, Iêda Rocha Rebello
EFICÁCIA DA FOTOSSENSIBILIZAÇÃO LETAL COM O USO DA FENOTIAZINA
ASSOCIADA AO LASER VERMELHO (&#955;660NM) EM STAPHYLOCOCCUS
AUREUS (ATCC 25923). ESTUDO IN VIVO

Resumo: O estudo da prevalência das patologias, incluindo as que acometem a
região maxilofacial, é de fundamental importância aos clínicos, aos epidemiologistas e
aos grupos gestores para formulação de um perfil de necessidades de uma
determinada região. (Bastone, E. B, 2008). Uma variedade de lesões benignas pode
acometer a região bucomaxilofacial. Dentre elas podemos encontrar as malformações
vasculares, os cistos e os tumores. (Jafari-Ashkavandi Z, 2011). Os tumores nos
maxilares, apesar de poderem ser originados igualmente as lesões císticas, se
apresentam mais raramente neste sítio, podendo ser de natureza benigna ou
maligna, incluindo suas metástases. (White SC, 2007). Através de um estudo
associativo, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento epidemiológico das
lesões intraósseas benignas dos maxilares de pacientes atendidos no serviço de
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal da Bahia, por meio de análise de exames anatomopatológicos e
estabelecer correlação quanto a idade e gênero dos pacientes e localização da lesão.
Neste estudo foram analisados 17 laudos anatomopatológicos, tendo sido
encontrados como resultado 17 lesões. Estas lesões foram classificadas em 13
entidades diferentes: Lesão Central de Células Gigantes; Fibroma Ossificante; Cisto
Odontogênico; Tumor Odontogênico Ceratocistico; Cisto Dentigero; Cisto Ósseo
Traumático; Ameloblastoma Sólido; Osteosarcoma bem diferenciado; Cisto
Odontogênico Glandular; Displasia Óssea Florida; Tumor Odontogênico Ceratocistico;
Ameloblastoma de Células Basais; Lesão Fibro-ósssea. O cirurgião-dentista deve ter
o domínio do tipo e necessidade dos exames para o direcionamento da melhor
abordagem terapêutica. Nesse contexto, a biópsia é um procedimento não só
necessário, mas imprescindível, para elaboração do plano de tratamento adequado,

Autor(es): Ághata Cavalcante Dourado, Aparecida Marques
Resumo: Staphylococcus aureus é o agente mais comum em infecções, que podem
se localizar na pele ou em regiões mais profundas, é também conhecido pela sua
elevada capacidade de desenvolver resistência aos fármacos de eleição. Algumas
terapias como a fotossensibilização letal com Laser associada ao composto
fenotiazinico têm demonstrado efeito bactericida e de cicatrização do tecido infectado.
O objetivo deste estudo será o de avaliar in vivo, o efeito do poder bactericida e
estimulatório da radiação Laser Vermelho (?660nm) nas doses de 50J/cm² e
100J/cm² associado ao composto fenotiazinico na concentração de 1, 0 µg/ml
utilizada na fotossensibilização letal sobre o processo de cicatrização de feridas
cutâneas infectadas por Staphylococcus aureus (ATCC 25923), através de estudo
histológico (in vivo). Serão utilizados 35 ratos Wistar albinus machos igualmente
divididos em sete grupos, cinco em cada. G1- Controle (bactérias), G2- Controle
(Tratamento Padrão), G3- Fenotiazinico, G4- Laser Vermelho 660nm (50J/cm2), G5Laser Vermelho 660nm (100J/cm2), G6- FLL Laser 660nm (50J/cm2), G7- FLL Laser
660nm (100J/cm2). Após a anestesia geral, será realizado uma ferida no dorso do
animal de 1cm2 de todos os animais e será infectada com S. aureus e tratados de
acordo com o protocolo de cada grupo. Será feita uma coleta com um swab na
secreção da ferida com 48h e nono dia após contaminação. Para a análise histológica
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estabelecendo assim o diagnóstico e prognóstico condizentes com a realidade do
paciente (Barbosa et al., 2005). O conhecimento da prevalência das lesões benignas
dos maxilares permite um melhor entendimento do diagnóstico presuntivo a fim de
orientar racionalmente o processo de diagnóstico, sendo possível planejar
tratamentos adequados e determinar as estratégias de prevenção.

contribuem com o crescimento das lesões.
Palavras-chaves: reabsorção, odontogênico, imunoistoquímica
ESTUDO DA EXPRESSÃO DO LIGANTE DO RECEPTOR ATIVADOR DO FATOR
NUCLEAR KB (RANKL) EM CISTOS E TUMORES ODONTOGÊNICOS

Palavras-chaves: Patologia Bucal, Lesões Maxilofaciais

Autor(es): Thalita Santana, Rafael Santos, Giele Tenisi Braga, Águida Cristina
Gomes Henriques

ESTUDO CLÍNICO-CIRÚRGICO DE LESÕES INTRAÓSSEAS BENIGNAS DOS
MAXILARES

Resumo: Introdução: A progressão e agressividade das lesões odontogênicas está
relacionada à reabsorção óssea, dependendo diretamente da formação e ativação
dos osteoclastos. Essa ativação é regulada por moléculas expressas tanto por células
epiteliais quanto mesenquimais. Dentre as diversas, o RANKL é uma importante
proteína, que atua no desenvolvimento, evolução e crescimento de cistos e tumores
odontogênicos. Objetivo: Investigar a participação do RANKL no desenvolvimento do
Ameloblastoma Sólido (AS), Tumor Odontogênico Queratocístico (TOQ) e Cisto
Radicular (CR), a fim de maior esclarecimento sobre o comportamento biológico
distinto assumidos por essas lesões. Metodologia: A amostra foi constituída por 18
ASs, 13 TOQs e 30 CRs, dos quais foram obtidos cortes de 3µm e submetidos à
técnica da imunoistoquímica para anti-RANKL. A análise imunoistoquímica foi
realizada no parênquima e estroma das lesões neoplásicas e no epitélio e cápsula do
CR, utilizando-se os seguintes escores: 0 ou nenhuma marcação (<10% das células
positivas), 1 (11-25%), 2 (26-75%) e 3 (>76%). Dados como idade e sexo do paciente,
bem como localização e tamanho da lesão foram obtidos a partir de fichas clínicas de
requisições de biópsias. Foram descritos os aspectos referentes aos padrões
característicos do epitélio/parênquima e cápsula/estroma das lesões e do tipo
morfológico do AS. Resultados: A imunoexpressão do RANKL no AS foi evidenciada
no parênquima e estroma tumoral, com predomínio do escore 3 em ambos
compartimentos (n=11) e (n=11). No TOQ, a expressão foi observada no epitélio
cístico e cápsula. Com relação à porcentagem de expressão na cápsula, o escore 3
foi atribuído a maioria dos casos (n=8). O Epitélio do TOQ, por sua vez, exibiu
predomínio de escore 2 (n=8). Para o CR, a expressão no compartimento epitelial
obteve o escore 3 na metade dos casos (n=15) e o escore 2 foi considerado na
cápsula para maior parte dos casos (n=23). Conclusões: A avaliação da
imunoexpressão do RANKL nas lesões estudadas sugere que esta proteína participe
da atividade de osteoclastogênese, estando envolvida no crescimento e expansão
das mesmas. Além disso, a imunopositividade elevada no compartimento epitelial e
nas células mesenquimais propõe que ambos sítios influenciem tal progressão.

Autor(es): Jessica Juliana Brito Caetano, Gabriela Dias Prado, Iêda Rocha Rebello
Resumo: As lesões que ocorrem no tecido ósseo são, classificadas de acordo com
sua origem em neoplásicas e não neoplásicas, podendo estas últimas, serem
alterações metabólicas, anormalidades genéticas, condições inflamatórias ou cistos.
Uma variedade de lesões não neoplásicas pode acometer a região dos maxilares e
podem se manifestar em tecidos extra ou intra-ósseos. Dentre as lesões benignas
intra-ósseas estão as malformações vasculares, cistos e tumores. As lesões benignas
na sua maioria apresentam crescimento lento e assintomático, entretanto, cistos e
tumores com potencial mutilador representam um problema na saúde e estado
psicológico dos indivíduos. Para que ocorra um eficiente diagnóstico e tratamento
destas lesões é imprescindível que haja uma associação entre os exames
imaginológicos, anatomopatológico e exame clínico dos pacientes. A tomografia
computadorizada apresenta grande importância como auxiliar no diagnóstico de
lesões intraósseas, bem como, fornece a localização de estruturas anatômicas
importantes relacionadas a esta lesão. O conhecimento das entidades patológicas
mais frequentes encontradas na cavidade oral é de grande interesse e importância
para o cirurgião-dentista. Na literatura há muitos trabalhos referentes à cárie dental e
doença periodontal em adultos, entretanto, estudos sobre afecções de tecido ósseo
localizada nos maxilares, não são relatados com tanta frequência, bem como a
prevalência destas lesões e a sua relação com algumas variáveis como perfil sócio
econômico e exames laboratoriais. Ressalvando-se as pesquisas epidemiológicas
sobre o câncer bucal, os estudos epidemiológicos sobre lesões intraósseas benignas
são escassos5. Na literatura, dados e informações sobre a ocorrência lesões
intraósseas são diversos e possuem uma relativa raridade, apontado a necessidade
de um tempo considerável para qualquer centro recolha dados suficientes de
ocorrência destas lesões. de antemão, é notável a variação geográfica na distribuição
e frequência das lesões não neoplásicas, entretanto, no Brasil há poucos estudos que
relatam a prevalência dessas lesões e indicadores sociais. Observando tais déficits
de estudos que possam agregar dados sobre fatores condicionantes e determinantes
populacionais dos portadores dessas lesões, bem como na associação dos exames
recomendados que poderiam contribuir na melhor compreensão destas lesões. Por
ser um estudo associativo, este presente trabalho objetivou analisar aspectos do perfil
socioeconômico, clinico, tomográfico e anatomopatológico os pacientes portadores de
lesões intraósseas não neoplásicas dos maxilares.
Palavras-chaves: Neoplasia,
Imuno-Histoquímica
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ESTUDO HISTOLÓGICO DA DENTINA TERCIÁRIA FORMADA APÓS EXTRUSÃO
DE INCISIVOS
Autor(es): Gabriela Ferraz Fonseca, Isabela Sacramento, Brenda Cabral Sarmento
Teixeira, Dandara Andrade, Tânia Tavares Rodriguez, Márcio Cajazeira Aguiar
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Resumo: Com base no crescente interesse pela utilização dos lasers na prática
odontológica, o presente plano de trabalho avaliou o efeito do GaAlAs sobre a
formação da matriz dentinária em resposta a um trauma dentário e sua relação com
as alterações estruturais observadas nesta matriz. Ratos foram divididos em grupos
(luxados com laser, luxados sem laser, não luxados com laser e não luxados e sem
laser). Os grupos com luxação compreenderam os animais cujo incisivo foi submetido
a um movimento extrusivo e depois reposicionado. A mucosa palatina dos dentes dos
grupos com laser foi irradiada com laser, repetindo-a com intervalo de 48 horas,
totalizando 4 e 8 aplicações nos grupos de 7 e 30 dias, respectivamente. Decorridos 7
e 30 dias, as amostras foram processadas histologicamente e analisadas para o tipo
de matriz dentinária depositada, inflamação e vascularização, presença de trauma
extrusivo, da irradiação com laser e dos períodos de eutanásia. Este foi o primeiro
estudo a explorar o uso do laser GaAlAs para terapia pulpar em modelo de injúria
pulpar sem exposição pulpar e sem contaminação química ou bacteriana em incisivos
de ratos. de acordo com os resultados obtidos, foi possível concluir que, o modelo
experimental não foi adequado para o estudo da influência da fotobiomodulação
sobre a injúria pulpar. A vascularização e a resposta pulpar a injúria podem ter sido
influenciadas pelo fato da polpa dentária do incisivo de rato ser composto por um
tecido imaturo, muito vascularizado e associado a um ápice aberto, uma condição
que não é encontrada em dentes maduros e erupcionados. Em relação aos achados
histomorfométricos sobre a espessura de dentina terciária permitiram inferir que o
laser elegido, GaAlAs 780nm, não estimulou a produção de dentina terciária, mas
contribuiu para a formação de uma matriz terciária mais regular. Os achados desse
estudo precisam ser confirmados por pesquisas experimentais utilizando lasers com
diferentes comprimentos de onda e demais parâmetros a fim de avaliar a ação
terapêutica do laser sobre a polpa vital em dentes injuriados.

ESTUDO DA EXPRESSÃO DA CATEPSINA K EM CISTOS E TUMORES
ODONTOGÊNICOS
Autor(es): Giele Tenisi Braga, Rafael Santos, Thalita Santana, Águida Cristina
Gomes Henriques
Resumo: Introdução: O processo de reabsorção óssea é fundamental para o
estabelecimento e progressão dos cistos e tumores odontogênicos e quanto maior a
perda óssea, maior a agressividade da lesão. A atividade osteolítica nessas lesões é
regulada por uma série de proteínas que se encontram alteradas, sendo a catepsina
K uma importante molécula, apesar de sua atuação ainda não ter sido estudada em
lesões odontogênicas. Objetivo: Investigar a expressão imunoistoquímica da
catepsina K em uma série de casos de AS (ameloblastoma sólido), TOQ (tumor
odontogênico queratocístico) e CR (cisto radicular) correlacionando-a com aspectos
clínicos dessas lesões. Metodologia: A amostra foi constituída por 18 ASs, 13 TOQs e
30 CRs, dos quais foram obtidos cortes de 3µm e submetidos à técnica da
imunoistoquímica para anti-catepsina K. A análise imunoistoquímica foi realizada no
parênquima e estroma das lesões neoplásicas e no epitélio e cápsula do CR,
utilizando-se os seguintes escores: 0 ou nenhuma marcação (<10% das células
positivas), 1 (11-25%), 2 (26-75%) e 3 (>76%). Dados como idade e sexo do paciente,
bem como localização e tamanho da lesão foram obtidos a partir de fichas clínicas de
requisições de biópsias. Foram descritos os aspectos referentes aos padrões
característicos do epitélio/parênquima e cápsula/estroma das lesões e do tipo
morfológico do AS. Resultados: No estroma do AS predominou escore zero (n=15),
seguido pelo 1 (n=2) e 2 (n=1). No parênquima, predominou o escore zero (n=10),
seguido pelos 3 e 1 (n=3 para cada) e 2 (n=2). Na cápsula do TOQ, o escore zero foi
atribuído à maioria dos casos (n=7), em seguida, os escores 3, 2 e 1 (n=2 para cada).
No epitélio predominou o 3 (n=6), estando, depois o 1 (n=4) seguido do escore 2
(n=3). Os dados clínicos e morfológicos encontrados estavam de acordo com o que é
mais comumente relatado na literatura Conclusão: A catepsina K parece ter uma
participação mais significativa na osteoclastogênese e desenvolvimento do TOQ do
que no AS e CR. Nas três lesões, tanto as células epiteliais quanto as células
mesenquimais foram capazes de sintetizar a Catepsina K, sugerindo que as mesmas

Palavras-chaves: Dentina terciária tecido pulpar laser
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO SOL E LESÕES SUGESTIVAS DE CÂNCER DE
LÁBIO EM PESCADORAS ARTESANAIS
Autor(es): Ellen Lemos, Mirella Aguiar
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Resumo: A pesca artesanal é considerada uma das atividades mais tradicionais do
Brasil, feita para fins lucrativos comerciais ou como fonte de obtenção de alimentos
para diversas famílias. É possível identificar vários fatores de risco à saúde dos
pescadores. Dentre eles estão as patologias bucais, como cárie, gengivite e doenças
periodontais, bem como alterações estomatológicas que podem levar ao câncer de
lábio em associação a exposição prolongada ao sol. A queilite actínica (QA) é uma
lesão potencialmente cancerígena associada à exposição excessiva ou crônica à
radiação ultravioleta. O objetivo do estudo foi verificar a associação entre a exposição
solar ocupacional e a QA em pescadoras artesanais / marisqueiras em Saubara-BA,
além de traçar o perfil socioeconômico das marisqueiras. Um estudo de corte
transversal realizado em 2015 investigou 201 pescadoras cadastradas na Associação
de Marisqueiras de Saubara, Bahia. Todas as participantes foram entrevistadas e
examinadas; a variáveis dependentes consistiram em idade, renda, escolaridade,
estado civil, raça, exposição diária-semanal-mensal ao sol, uso de proteção, hábitos
(fumo e álcool). O teste Qui-Quadrado foi usado para as associações, p-valor de 5%.
A Queilite actínica foi identificada em 12 pescadoras (5, 97%), com média de idade de
40 anos, a maioria com renda menor do que um salário mínimo (72, 7%), estudaram
até o ensino fundamental (66, 7%), morava com um companheiro (41, 7%), cor da
pele preta (58, 3%), não fumavam (100%), não consumiam bebidas alcoólicas (58,
3%), utilizavam algum tipo de fotoproteção (100%), com exposição diária ao sol de 3
a 5 horas (50, 0%), 3 dias por semana (58, 3%), 4 semanas ao mês (66, 7%), tempo
médio de exposição de 25 anos. A prevalência da doença esteve associada às
variáveis renda mensal, uso de fotoproteção, uso de protetor labial e de chapéu de
aba curta. Ações de promoção em saúde são indicadas para esclarecimento à
população acerca da doença e de como preveni-la.

e potencialmente malignas. Foram estudados 14 casos, submetidos à reação
imuno-histoquímica para a proteína FoxM1, utilizando sistema polimérico AdvanceTM.
As lâminas serão avaliadas de acordo aos critérios propostos pela Organização
Mundial de Saúde, sendo categorizadas de acordo com o sistema TNM e parâmetros
clínicos dos tumores onde será feita a análise semi-quantitativa dos casos,
considerando a porcentagem de células marcadas positivamente e a intensidade
dessa imunomarcação. Como consequência do ganho ou perda da função do FOX, o
destino celular pode ser modificado, promovendo a carcinogênese e a progressão
tumoral, sendo a superexpressão do FoxM1 essencial para a progressão do tumor.
Espera-se que os casos com alto grau de malignidade e com metástases apresentem
um índice maior de FoxM1, para que esse marcador possa ser usado como
prognóstico e na distinção de tumores da cavidade oral.
Palavras-chaves: FoxM1, Carcinoma, imunoistoquimica
FOXM1 EM QUELITE ACTINICA
Autor(es): Ângelo Adalberto Ferreira, Jean Santos
Resumo: Proteínas Forkhead box (Fox) pertence a uma grande família de fatores de
transcrição queinclui mais de 55 membros disitintos agrupados em 17 subfamílias de
acordo com as suassequências homólogas dentro de seus domínios de ligação do
DNA(1-3, 5 do Kalin et al. 2011). Dentre estas, destaca-se o fator de transcrição
FoxM1 cuja sua expressão é críticapara a progressão do ciclo celular (Kalin et al.
2011). Existem três isoformas do FoxM1:FoxM1a, FoxM1b, FoxM1c, sendo as formas
a e b com funções transcricionais, ao contrárioda forma a (Ye et al. 1997). Dessa
forma, vários processos biológicos estão envolvidos com a ativação desse fator de
trancriçao como embriogênese, proliferação, diferenciação, apoptose, migração,
invasão, angiogênese e inflamação (Kalin et al 2011, Halasi e Gartel, 2013). Na boca,
pode existir uma variedade de doenças, incluindo lesões potencialmentemalignas,
bem como neoplasias benignas e malignas. Destaca-se aqui a queilite actínica, que é
carcinoma escamocelular e as neoplasias de glândula salivar. Tendo em vista
serconsistente a função desse fator de transcrição como um importante elemento de
proliferaçãocelular, o presente trabalho visa a estudar, por imuno-histoquímica, o
papel do FoxM1 emlesões de queilite actínica. Foram estudados 33 casos de queilite
actínica com diferentes graus de displasia epitelial. Esses casos foram obtidos dos
arquivos de Patologia Cirúrgica da FOUFBA. Os dadosclínicos referentes à idade,
sexo, localização anatômica serão obtidos a partir das fichas deexames
anatomopatológicos. Sendo os carcinomas escamocelulares categorizados de
acordocom o TNM e parâmetros clínicos dos tumors. Para análise histológica, foram
realizadoscortes de 5 micrômetros de espessura a partir domaterial fixado em formol
e emblocado emparafina. As lâminas referentes a cada caso foram coradas em
hematoxilina/eosina(H/E) esubmetidas a novo exame histológico sob microscopia de
luz. realizada com o sistema polimérico Envision (Dako Corporation). O marcador
utilizado foi oanticorpos monoclonal contra FoxM1, em cortes de 3 micrômetros de
espessura a partir domaterial emblocado em parafina.

Palavras-chaves: Queilite actínica, Pescador Artesanal
FLUOROSE DENTÁRIA EM ESCOLARES DE 12 E 15-19 ANOS NO MUNICÍPIO DE
SALVADOR
Autor(es): Ramon Roque, Erlane Silva dos Anjos, Elvis Vieira, Maria Cristina Teixeira
Cangussu
Resumo: A literatura relata a fluorose dentária como problema para a saúde bucal
coletiva e que se torna relevante a realização de levantamentos epidemiológicos para
se conhecer a realidade de um local. O uso do flúor na odontologia é apontado como
um dos principais responsáveis pelo declínio da prevalência de cárie em todo o
mundo. É utilizado na fluoretação das águas de abastecimento público, em
dentifrícios, bebidas, suplementos na dieta alimentar, entre outros métodos
preventivos de abrangência coletiva. A fluorose dentária é uma patologia
caracterizada pela presença de defeitos de mineralização do esmalte devido a
exposição do germe dentário a altas concentrações de flúor. Este estudo teve como
objetivo estimar a prevalência e gravidade de fluorose dentária em escolares de 12 e
15-19 anos de idade matriculados em escolas de ensino fundamental e médio da
rede pública do município de Salvador - Bahia. Buscou ainda, caracterizar essa
população e a forma de acesso aos serviços odontológicos. Trata-se de um estudo
transversal, no qual a amostra foi composta por 2967 escolares. Os dados foram
coletados por meio de um questionário e de um exame clínico bucal. O índice de
Dean foi usado para medir o grau de fluorose. A análise estatística foi estimada a
partir do intervalo de confiança e teste do qui- quadrado, ambos com 95% de
significância. A prevalência da fluorose dentária aos 12 anos de idade, segundo o
índice Dean, foi de 31, 7 % praticamente restrita as severidades muito leve (21, 8%) e
leve (7%). Para a idade de 15 a 19 anos, foi de 21, 7%, em relação a severidade
também predominou muito leve (15, 7%) e leve (5%). Também se revelou
estaticamente significante a associação entre fluorose dentária e as variáveis :etnia
negro/parda, atraso escolar, ausência de carie, sexo masculino e idade. Os
resultados encontrados indicam a necessidade de implementação de medidas de
atenção à saúde bucal, ao controle de fluoretos e monitoramento da fluorose dentária.

Palavras-chaves: Queilite, FoxM1, imunoistoquimica
IDENTIFICAÇÃO DE GLIPICANS 3 E 5 EM CARCINOMA ESCAMOCELULAR
ORAL: RELAÇÃO COM MOLÉCULAS HEDGEHOG E CD105
Autor(es): Clarissa Araújo Gurgel, Giovana Araujo
Resumo: Introdução: O câncer de boca é um problema de saúde pública e o sexto
tumor mais frequente no mundo, sendo que o carcinoma escamocelular oral (CEO) é
o subtipo histológico mais comum e corresponde a cerca de 95% dos casos
diagnosticados. A via Hedgehog (HH) é responsável pelo crescimento e diferenciação
celular de vários órgãos durante o desenvolvimento embrionário, além de contribuir
para a manutenção e crescimento de células-tronco adultas e reparo tecidual. A
desregulação da via HH está associada ao desenvolvimento e progressão de
diversas neoplasias e a re-ativação desta via jájfoi descrita em CEO. Os glipicans são
proteoglicanos que estão presente na membrana plasmática e participam da
regulação de várias vias de sinalização, inclusive a via HH, podendo atenuar a
atividade da cascata sinalizadora (GPC3), através dos sinais para degradação do
morfógeno SHH, ou estimulando a interação entre o ligante SHH e o receptor PTCH1
(GPC5). Objetivo: Avaliar o perfil de expressão das proteínas GPC 3 e 5,
associando-os com a proteína SHH e angiogênese. Materiais e métodos: Vinte e oito
casos de CEO, 9 casos de margens tumorais (MAT) e 4 casos de mucosa bucal não
neoplásica (MNN) foram submetidos à reação imuno-histoquímica para as proteínas
GPC3, GPC5, SHH e CD105 utilizando o sistema polimérico AdvanceTM. As análises
das proteínas foram realizadas de acordos com paramêtros semi-quantitativos
descritos por Gurgel et al. (2008). A co-localização das proteínas GPC3/SHH e
GPC5/CD105 foi avaliada através da dupla marcação imuno-histoquímica utilizando o
sistema EnVisionTM DoubleStain System. Resultados: A imunomarcação da proteína
GPC3 no grupo de CEOs, foi detectada na membrana e no citoplasma das células do
parênquima. dos 23 casos (88, 46%) casos positivos para GPC3, 11 (42, 3%) tumores
apresentaram menos de 5% de células imunomarcadas, sendo classificado como
escore 0, seguidos dos escores 1+ (n=5; 19, 23%), 3+ (n=3, 11, 56%), 2+ (n=2; 7,
69%) e escore 4+(n=2; 7, 69%). As células tumorais imunopositivas foram
encontradas, principalmente, na periferia das ilhas tumorais, e uma maior expressão
do GPC3 foi observada na região de “ Front” de invasão do tumor. Na
imunomarcação de GPC5 em CEOs, 14 casos (50%) exibiram células tumorais

Palavras-chaves: Fluorose Dentária, epidemiologia, escolares
FOXM1 EM CARCINOMAS ESCAMOCELULARES E COMPARAÇÃO COM
PARÂMETROS CLÍNICOS
Autor(es): Rafaella Vicência Lima Queiroz, Jean Santos
Resumo: O carcinoma escamocelular corresponde à neoplasia maligna mais comum
da cavidade oral que possui diferentes graus de diferenciação e frequentemente
apresentam metástases regionais e à distância. Proteínas Forkhead Fox (Fox)
pertencem a uma grande família de fatores de transcrição que inclui mais de 55
membros distintos agrupados em 17 subfamílias de acordo com as suas sequências
homólogas dentro de seus domínios de ligação do DNA e estão envolvidos em
diversos processos biológicos, como embriogênese, proliferação, diferenciação,
apoptose, migração, entre outros. Dentre estas famílias, destaca-se o fator de
transcrição FoxM1, cuja sua expressão é crítica para a progressão do ciclo celular. O
aumento da expressão de FoxM1 é regulada por oncogenes e fatores de
crescimento. As células tumorais que expressam o FoxM1 são resistentes a
apoptose, apresentando fortes implicações na resistência à quimioterapia. A
capacidade do FoxM1 de conferir resistência aos fármacos citotóxicos advém da sua
capacidade de ativar a expressão de genes importantes para a sobrevivência aos
danos no DNA. O projeto objetiva avaliar a superexpressão dessa proteína em
carcinoma escamocelular e referir a super-expressão do FoxM1 em lesões malignas
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positivas para esta protéina. Destas 14 amostras, 5 (38, 46%) tinham apenas 5% de
células positivas, ou seja, escore 0, enquanto que escores 1+, 2+, 4 + foram
identificadas em 5 (38, 36%), 2 (15, 28%), 2 (7, 7%) CEO’s, respectivamente. Houve
a marcação do estroma em 14 (50%) dos CEOs, especialmente em células endotelias
e fibroblastos. Conclusões: A presença concomitante de GPC3 e SHH em citoplasma
de células tumorais indica que este proteoglicano pode estar envolvido na
degradação deste morfógeno e consequente regulação da via HH em CEBs. A
presença de GPC5 em estroma tumoral (células endoteliais e fibroblastos) pode estar
associada a regulação da via HH neste compartimento do microambiente tumoral.

INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ESPESSURAS E OPACIDADES DE CERÂMICA E
DO TIPO DE FONTE LED NO GRAU DE CONVERSÃO DE UM CIMENTO
RESINOSO.
Autor(es): Paula Mathias Canedo, Andrea Araújo de Nóbrega Cavalcanti, Thaiane
Aguiar, Flávio Aguiar, Laís Sampaio Souza
Resumo: Os cimentos resinosos fotoativados são os materiais de eleição para a
cimentação dos laminados cerâmicos, contudo durante a fotoativação do cimento
resinoso, localizado sob a faceta cerâmica, a presença dessa peça entre a fonte de
luz e o material resinoso pode alterar completamente a energia luminosa necessária
para converter os monômeros resinosos do cimento em polímeros, influenciando na
polimerização do material cimentante. Este estudo avaliou o efeito de diferentes
espessuras e opacidades de uma cerâmica de dissilicato de lítio no grau de
conversão de um cimento resinoso fotativado, utilizando três aparelhos emissores de
luz LED. Para isso, foram confeccionadas 128 lâminas de cerâmica de dissilicato de
lítio cerâmicas (IPS e. Max Press® Ivoclar/Vivadent) com 4 diferentes opacidades (HT
- alta translucidez /LT - Baixa translucidez / MO - Média opacidade/ HO - alta
opacidade) e, em 4 diferentes espessuras (0, 3mm/0, 8mm/1, 5mm/2, 0mm), com
diâmetro de 5, 0mm. Em um total de 16 condições experimentais (n=8) e uma
condição controle (ausência de material cerâmico), para cada um dos três aparelhos
fotoativadores testados (Bluephase II, Radii cal e Valo), totalizando 51 grupos. Para
isso, 255 corpos de prova foram confeccionados usando um cimento resinoso
fotopolimerizável (Variolink Veneer - Ivoclar Vivadent), que foi fotoativado sob as
condições experimentais (n=5). Para a avaliação do grau de conversão do cimento
resinoso, foi utilizado o Espectroscópio de Transmissão Infravermelha Transformada
de Fourier (FITIR). O cálculo do grau de conversão foi realizado através da análise da
mudança na proporção entre as alturas dos picos das ligações duplas de carbono
alifática e aromática. Os dados obtidos foram tabulados e analisados estatisticamente
(ANOVA, teste Tuckey e teste Dunnett), com nível de significância de 5%. Para Em
todos os aparelhos fotoativadores, o grau de conversão diminuiu à medida que a
espessura da cerâmica aumentaou. O aumento da opacidade também interferiu
negativamente no grau de conversão do cimento resinoso. Quanto aos aparelhos
testados, o Valo demonstrou melhor desempenho quando comparado ao RadiiCal.

Palavras-chaves: carcinoma de células escamosas, Hedgehog, Glipican
INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO E DO NÍVEL DE OPACIDADE SOBRE A
MICRODUREZA DE RESINAS COMPOSTAS
Autor(es): Isabella Morais Fontenelle, Nadhya Daihany Oliveira Silva, Leonardo
Cunha
Resumo: Considerando o atual cenário da Odontologia Restauradora e uma
crescente demanda por estética pelos pacientes, tem se notado um maior esforço
pelos fabricantes no desenvolvimento de resinas compostas que apresentem
melhores propriedades mecânicas e ópticas. Este material restaurador é amplamente
utilizado no ambiente clínico, sendo considerado, na maioria dos casos, a principal
escolha para a realização de procedimentos restauradores diretos. Adicionalmente,
as resinas compostas dispõem de um mecanismo de adesão bem estabelecido ao
remanescente dental e uma diversidade de tons e opções de opacidade que
proporcionam possibilidades quase ilimitadas para que se reproduza de maneira
efetiva a estrutura dental. Objetivo: Avaliar a influência da composição e do nível de
opacidade de resinas compostas, comercialmente disponíveis, sobre o
desenvolvimento de propriedades mecânicas através do teste de microdureza.
Materiais e métodos: Para a confecção dos corpos-de-prova, utilizou-se três marcas
comerciais de resinas compostas (Opallis, FiltekZ350 e EmpressDirect). Para cada
marca, duas opacidades foram selecionadas: dentinaA1 e esmalteA1. Um total de
cinco amostras foram confeccionadas para cada grupo. No sentido de padronizar as
amostras, foi utilizada uma matriz metálica de 5mm de altura por 5mm de diâmetro.
Após a confecção, as resinas foram submetidas a fotoativação imediata por 40
segundos a 1200 mW/cm2 e armazenadas em estufa a 37oC por 24 horas. As
medidas de dureza Knoop foram efetuadas por um microdurômetro/HMV - 2000,
Shimadzu, Japan, sob carga de 50 gramas, por 30 segundos. Os valores foram
colocados em tabelas específicas, submetidos a ANOVA e teste de Tukey com 5% de
significância. Resultados: Os valores variaram de 34, 4 a 69, 1. Não houve diferença
estatística entre as opacidades esmalte e dentina para FiltekZ350, sendo que para
EmpressDirect e Opallis a resina de esmalte apresentou valores superiores a de
dentina. Conclusão: Conclui-se que a microdureza está diretamente associada ao
volume e disposição das partículas de carga, além da opacidade.

Palavras-chaves: curing, resin ciment, ceramics retorations
INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ESPESSURAS E OPACIDADES DE CERÂMICA, E
DO TIPO DE FONTE LED NA SORÇÃO E SOLUBILIDADE DE UM CIMENTO
RESINOSO FOTOATIVADO
Autor(es): Mariana Carvalho, Paula Mathias Canedo, Laís Sampaio Souza, Andrea
Araújo de Nóbrega Cavalcanti, Gabriela Cerqueira
Resumo: Os cimentos resinosos são materiais comumente usados para a
cimentação de peçascerâmicas pelas suas características de baixa solubilidade, alta
força de união, propriedadesmecânicas superiores e por contribuírem no reforço de
restaurações indiretas. A imersãodesses materiais em meio aquoso leva à ocorrência
de dois diferentes mecanismos: a sorçãode água e a solubilidade ou lixiviação de
seus componentes, como partículas de carga emonômeros residuais, levando à
subsequente redução na massa do material. Os fenômenosde sorção de água e
solubilidade podem ser considerados como precursores de umavariedade de
processos químicos e físicos, que acarretam efeitos deletérios na estrutura
dosmateriais resinosos, podendo comprometer seu desempenho clínico e,
consequentemente, adurabilidade das restaurações estéticas odontológicas. O
objetivo deste trabalho foi avaliar aspropriedades físicas (a sorção de água e
solubilidade) de um cimento resinoso (All CemVeneer - FGM) fotoativado sob quatro
diferentes espessuras e quatro opacidades de umacerâmica à base de dissilicato de
lítio (IPS e. Max Press® - Ivoclar/Vivadent), considerandotambém três diferentes
aparelhos fotoativadores e emissores de luz diodo (LED) e diferentesespessuras e
opacidades de cerâmicas. Para esta avaliação, foram confeccionados 204 corposde
prova (cps) do cimento testado (1mm espessura X 3mm diâmetro), sendo 51 cps,
confeccionados para cada um dos quatro aparelhos fotopolimerizadores que foram
testados, divididos nas 17 condições (n=3). Os corpos de prova dos grupos controles
e experimentaisforam pesados em três momentos distintos para obtenção das
massas M1(após a confecçãodos corpos de prova), M2 (após 7 dias de
armazenamento em água) e M3 (após o ciclo dedessecação). A partir das massas
obtidas, os valores de sorção de água e solubilidade foramcalculados, tabulados e
analisados estatisticamente (Análise de Variância), com nível designificância de 5%.
Assim, pôde-se concluir que a sorção de água e a solubilidade docimento resinoso
AllCem não foram alteradas pelas condições experimentais testadas.

Palavras-chaves: Resinas compostas, Opacidade, Microdureza
INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO E DO NÍVEL DE OPACIDADE SOBRE A
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DIAMETRAL DE RESINAS COMPOSTAS
Autor(es): Nadhya Daihany Oliveira Silva, Isabella Morais Fontenelle, Leonardo
Cunha
Resumo: O presente estudo tem como objetivo comparar a resistência à tração
diametral de resinascompostas comercialmente disponíveis com os diferentes tipos
de opacidades apresentadas por elas. Para a realização dos testes foram
confeccionados 10 corpos-de-prova para cada material testado, sendo três
compósitosrestauradores com opacidade padronizada para esmalte: Filtek Z350 A3E,
Opallis EA3 eEmpress Direct A3 Enamel e três compósitos restauradores com
opacidade padronizadapara dentina: Filtek Z350 A3D, Opallis DA3 e Empress Direct
A3 Dentin, totalizando 60amostras neste estudo. Ao final da confecção das amostras,
as mesmas foram armazenadasem ambiente com 100% de umidade em estufa à
uma temperatura de 37ºC por um período de sete dias. Decorrido esse tempo, a
análise da resistência à tração diametral (RTD) foi então realizada em uma máquina
de ensaios mecânicos universais (EMIC, São Paulo) com velocidade de 1, 0 mm/min.
As médias obtidas nos ensaios foram então tabuladas e avaliadas quanto à
normalidade com o teste Kolmogorov - Smirnov, ANOVA e teste Tukey (p<0, 05). Para
opacidade de esmalte, os valores de RTD (MPa) variaram de 24, 3 (Empress Direct) a
35, 7 (Filtek Z350), não sendo observado diferença estatística para as resinas Opallis
e Filtek Z350, mas ambas sendo estatisticamente superiores quando comparadascom
a resina Empress Direct. Para a opacidade de dentina, os valores de RTD
(MPa)apresentaram uma variação de 27, 9 (Opallis) a 39, 1 (Filtek Z350), não sendo
observado diferença estatisticamente significante para as resinas Opallis e Empress
Direct, no entanto, ambas apresentaram resultados estatisticamente inferiores
quando comparadas com a resina Filtek Z350. Desse modo, os resultados permitiram
concluir que dentro das limitações de um estudo laboratorial, o qual este projeto
encontra-se inserido a opacidade não apresentou influência quanto a resistência
mecânica da resina composta, todavia, o tipo comercial de resina composta foi
significante no desenvolvimento da propriedade mecânica do material avaliado.

Palavras-chaves: cimento, sorção, solubilidade
INTERAÇÃO DE COMPONENTES CELULARES E ESTROMAIS E
MICROVASCULARES EM TUMOR ODONTOGÊNICO QUERATOCÍSTICO: UM
ESTUDO COMPARATIVO.
Autor(es): Eliabe Santos, Jean Santos, Ernesto Souza Neto, Flavia Caló

Palavras-chaves: Resina composta; opacidade; tração diametral

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo estudar, por meio da
imunohistoquímica, a participação de componentes celulares e estromais a exemplo
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dos mastócitos (mast cell triptase), miofibroblastos (alfa-SMA) e macrófagos (CD163)
e componentes vasculares (CD34 e D2-40) em uma série de tumores odontogênicos
queratocísticos (TOQs), na tentativa de fornecer subsídios para compreender a
interação entre esses componentes e o comportamento biológico distinto dessa
lesão. Para fins comparativos, cistos radiculares (CRs) e folículos pericoronários
(FPs) também foram incluídos. A amostra foi composta por 30 TOQs, 15 CRs e 07
FPs. Para a avaliação dos mastócitos, miofibroblastos e macrófagos, foram
quantificadas as céluals imunorreativas aos marcadores mast cell triptase, alf-SMA e
CD163, respectivamente, em 10 campos (400x). Os índices angiogênico e
linfangiogênico foram avaliados por meio da densidade microvascular (MVD) e da
densidade microvascular linfática (MVDL) dos microvasos marcados,
respectivamente, pelos marcadores CD34 e d2-40. Foi o utilizado o teste ANOVA com
o pós teste de correção de Turkey, para análise estatística entre os marcadores
segundo o tipo de lesão. Para a análise de correlação entre os marcadores dentro de
uma mesma lesão, utilizamos a correlação de Pearson. Para a associação, no TOQ,
entre os marcadores e a presença de inflamação, utilizamos o Teste T Student. A
análise do marcador mast cell triptase revelou existir diferenças significativas (p<0,
05) entre a densidade de células mastocitárias presentes nos CRs(22, 7) em relação
aos FPs (1, 23) e TOQs (7, 39), e entre a densidade mastocitária presente nos TOQs
e FPs. Ouve também diferença significativa (p<0, 05) entra a densidade de
miofibroblastos em TOQs(29, 25) em relação aos CRs(4, 66) e Fps(1, 50). A diferença
da densidade de miofibroblastos entre CRs e FPs não foi significativa (p>0, 05). A
respeito dos macrófagos, não houve diferença significativa(p=0, 084) entre as
densidades de macrófagos presentes nos TOQs(2, 31), CRs(1, 42) e FPs(0, 14). Na
avaliação do índice angiogênico, não houve diferenças significativas entre as três
lesões estudadas. No entanto, para o índice linfangiogênicos, houve diferença
significativa (p<0, 05) entre a MVDL presente nos TOQs(11, 64) em relação aos
CRs(4, 19) e FPs(0, 167). A diferença a MVDL dos CRs em relação aos FPs não foi
estatísticamente significante (p>0, 05). não foi encontrada associação significativa
(p>0, 05) entre os marcadores estudados com a presença de inflamação no TOQ. NO
presente trabalho, encontramos um correlação positiva e moderada entre os
marcadores mast cell triptase e CD34 nos TOQ (p=0, 0025). Já nos CRs,
encontramos um correlação inversa e moderada entre os marcadores SMA x CD34
(p=0017). Nos FPs, também encontramos uma correlação inversa entre os mesmos
marcadores anteriores, porém forte(p=0, 049). Embora os componentes celulares e
microvasculares, aqui representados por mastócitos, miofibroblastos, macrófagos
cd163 positivos e vasos CD34 e D2-40, respectivamente, sejam importantes para
manutenção do arcabouço estrutural do TOQ e CR, existiu uma interação significante
entre mast cell triptase e CD34 no TOQ e entre CD34 e o alfa-SMA no CR.

ligantes, SHH e IHH. Demonstramos, ainda, que a via HH também é expressa em
células endoteliais, podendo contribuir na angiogênese tumoral. Por fim, a
identificação de GLI1 no núcleo de células endoteliais, sugere que a inibição da via
HH pode ser útil em vários tipos de neoplasias que dependam da angiogênese para a
sua progressão.
Palavras-chaves: Carcinoma de células escamosas, Angiogênese, Proteínas
Hedgehog
O PERFIL DE SAÚDE BUCAL EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS E BEBIDAS
Autor(es): Geovana Figueira Sampaio, Maria Isabel Pereira Vianna
Resumo: Estudo de corte transversal que objetivou sistematizar o perfil de saúde
bucal de trabalhadores da indústria de alimentos e bebidas, de acordo com o setor e
grupo de industrias, considerando a cárie dentária (CPOD), doenças periodontais
(IPC e PIP), lesões de mucosa e erosões dentárias. Utilizou-se um banco de dados
pré-existente contendo 983 trabalhadores oriundos de sete estados brasileiros,
atendidos no Serviço Social da Indústria, em 2011. Foi conduzida uma análise
descritiva de variáveis sociodemográficas, comportamentais e relacionadas ao
trabalho, bem como, das condições bucais referidas. Exploratoriamente, utilizando-se
o qui-quadrado de Pearson e um nível de significância de 5%, observou-se ocorrência
e/ou gravidade das condições bucais de acordo com o setor, se produtivo ou
administrativo, e com o grupo da indústria, classificado com base no CNAE.
Observou-se um CPOD de 11, 02, prevalecendo os dentes perdidos (41, 33%) e a
maior gravidade da cárie dentária foi registrada entre trabalhadores do setor
administrativo (p=0, 04) e nas indústrias fornecedoras de alimentos preparados (p=0,
04). Quanto a condição periodontalobservou-se como condição mais severa o
sangramento gengival em 7, 43% dos trabalhadores, o cálculo em 55, 75%, bolsa
moderada de 4-5 mm em 9, 87% e bolsa profunda com 6mm ou mais em 5, 29% da
população de estudo. Além disso, 13, 32% dos trabalhadores apresentaram algum
nível de perda de inserção periodontal e as alterações de maior gravidade ocorreram
nas indústrias de refrigerantes (p=0, 00). A erosão dentária foi observada em 5, 6%
dos trabalhadores e 5, 07% apresentaram algum tipo de lesão da mucosa oral.
Tratou-se de um estudo que contou com um número expressivode trabalhadores,
oriundos de diferentes estados da federação, abordou umadiversidade de condições
bucais e representou um esforço de aproximação, sistematização e foco na questão
do trabalho, mesmo diante da ausência de dadosrelativos às exposições
ocupacionais específicas existentes nas indústriasconsideradas no estudo. Devido
aos múltiplos desfechos que as exposições ocupacionais podem ocasionar na saúde
bucal dos trabalhadores recomenda-se a atuação de dentistas do trabalho nas
plantas industriais, bem como, a realização de estudos longitudinais capazes de
abordar adequadamente as associações entre exposições ocupacionais, condições
de trabalho e alterações do sistema estomatognático de trabalhadores da indústria.

Palavras-chaves: Tumor odontogênico queratocístico, mastócitos, miofibroblastos
MOLÉCULAS HEDGEHOG (SHH, IHH E GLI1) E ANGIOGÊNESE EM CARCINOMA
ESCAMOCELULAR ORAL.
Autor(es): Gizelle Costa Roque, Clarissa Araújo Gurgel

Palavras-chaves: saúde bucal, saúde do trabalhador, Indústria
Resumo: Introdução: O câncer de boca está entre os 10 tumores mais frequentes no
mundo, sendo o Carcinoma Escamocelular Oral (CEO) o tipo histológico
predominante, correspondendo a mais de 95% dos casos diagnosticados. A
desregulação da via de sinalização embrionária Hedgehog (HH) está associada ao
desenvolvimento e progressão de diversos tumores humanos e a ativação aberrante
desta cascata sinalizadora já foi descrita em CEO. A via HH apresenta um importante
papel na formação de novos vasos sanguíneos e, em neoplasias, a maior expressão
de componentes desta via pode influenciar o microambiente tumoral e,
consequentemente, o processo angiogênico. Objetivo: Avaliar a expressão de
componentes da via HH (SHH, IHH e GLI1) em CEBs, associando a imunoexpressão
dessas moléculas com a angiogênese neste tipo de tumor. Materiais e Métodos: Vinte
e oito casos de CEB, 9 casos de margens tumorais (MAT) e 4 casos de mucosa bucal
não neoplásica (MNN) foram submetidos à reação imunohistoquímica para as
proteínas CD105, SHH, IHH e GLI1 utilizando o sistema polimérico AdvanceTM. A
co-localização das proteínas GLI1/CD105 foi avaliada através de dupla marcação
imuno-histoquímica. As lâminas foram escaneadas em microscópio digital virtual e a
microdensidade vascular (CD105) foi mensurada considerando-se os vasos
neoformados em 5 áreas adjacentes às ilhas tumorais. A seguir, estas mesmas áreas
de vasos neoformados (CD105+) foram analisadas para a marcação de SHH, IHH e
GLI1 em células endoteliais. A análise estatística foi realizada utilizando GraphPad
Prism versão 6. 03. Resultados: Em parênquima tumoral, a proteína SHH estava
presente no citoplasma de células neoplásicas e foi positiva em 25 casos (89, 28%)
de CEB. Vinte e dois casos (78, 57%) apresentaram marcação citoplasmática da
proteína IHH no parênquima tumoral. A proteína GLI1 apresentou marcação
citoplasmática e nuclear em 24 (85, 72%) casos de CEB. Quando comparado à MAT
e MNN, os casos de CEB apresentaram maior imunoexpressão de SHH (p=0. 01),
IHH (p=0. 39), GLI1 (p=0. 03). Foi observada a presença de vasos SHH+, IHH+ e
GLI1+ em áreas de vasos CD105+, com correlação entre as proteínas CD105 e GLI1
(r=0. 54; p=0. 002) e CD105 e IHH (r=0. 39; p=0. 03). de forma similar, em MAT, foi
observada a presença de moléculas HH em vasos CD105+, embora em menor
proporção (n=4; 44, 44%). No estroma do CEO, a marcação da proteína GLI1, fator
de transcrição da via HH, foi observada predominantemente no núcleo de células
endoteliais. Através da co-localização das proteínas, pôde-se perceber a presença de
GLI1 no núcleo da célula endotelial, enquanto a proteína CD105 estava presente no
citoplasma deste mesmo tipo celular. Conclusões: Nossos resultados sugerem a
participação da via HH em CEBs, ratificando a sua re-ativação neste tipo de tumor,
através de uma sinalização autócrina e parácrina, com participação de ambos

O POSICIONAMENTO DO CFO EM TORNO DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL NO
PRIMEIRO E SEGUNDO GOVERNO LULA 2003-2010
Autor(es): Lucas Pires Teixeira, Sonia Cristina Lima Chaves, Priscila Silva Gonzaga,
Ana Maria Freire de Lima Almeida
Resumo: Objetivo: esse estudo analisou a posição e tomada de posição do Conselho
Federal de Odontologia entre 2002 e nos dois governos Lula 2003-2006 e 2007-2010
tendo em vista ter sido esse momento aquele da construção social da problemática
em torno dos problemas bucais da população brasileira, entrada na agenda e
formulação e implementação inicial da PNSB atual. Metodologia:Foi conduzida
análise documental das publicações do Conselho Federal de Odontologia (CFO),
analisada a posição social e trajetória dos seus dirigentes. Todo o material coletado
nos jornais e periódicos foi categorizado buscando compreender essa entidade como
aquela que se situa no “espaço da política de saúde bucal” como um espaço social
onde as diversas instituições e agentes engajados pertencem a diferentes campos,
com distintos capitais acumulados e interesses em jogo. As categorias de análise
nesse estudo foram demandas profissionais e posição da entidade sobre a política,
analisadas através do software Nvivo. Resultados: O CFO, em 2002 iniciou série de
reportagens em torno da defesa da política pública em torno do tema fome zero, cárie
zero e boca cheia de dentes, com foco na ampliação das vagas públicas no mercado
de trabalho. Nas demandas profissionais, o CFO desde 2002 até o final de 2010 deu
destaque a diversos projetos de lei de diferentes partidos políticos na obrigatoriedade
do atendimento odontológico no SUS e demandas salarias. Outro demanda foi o
excesso de cursos de odontologia no Brasil. Entre em 2004-2006, o CFO destacou a
ampliação da equipe de saúde bucal, defendendo a isonomia com os médicos e lança
a primeira edição do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia, uma
parceria do CFO com o Ministério da Saúde, que premia prefeituras de municípios
que investiram e se destacaram na saúde bucal. Conclusão: A participação do CFO é
propositiva no sentido de apoiar o campo político na construção de agenda focada
principalmente nos interesses da categoria em torno de novos empregos na área
pública, bem como na regulamentação das profissões auxiliares. É preciso estudar o
papel das demais entidades nesse espaço de luta no mesmo período já que há
indícios de relações permanentes entre esses atores não-governamentais.
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OCORRÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA E FATORES ASSOCIADOS EM ADULTOS
COM ASMA GRAVE

PREVALÊNCIA E SEVERIDADE DE CÁRIE EM PRÉ-ESCOLARES NO MUNICÍPIO
DE SALVADOR-BA

Autor(es): Lais Ribeiro Oliveira, Johelle de Santana Passos Soares, Soraya Castro
Trindade, Isaac Saac Suzart Gomes Filho, Kaliane Rocha Soledade Marques

Autor(es): Beatriz Oliva, Maria Beatriz Barreto de Sousa Cabral
Resumo: A cárie na primeira infância ainda constitui um grave problema de saúde
coletiva, conforme estudos realizados por diversos autores em vários países e, de
modo particular, no Brasil. A presença precoce da doença cárie em crianças de pouca
idade adquire características destrutivas especificas, apresentando desde lesões de
mancha branca a lesões cavitadas. Este estudo teve como objetivo a análise da
prevalência e da severidade da cárie dentária, além da ocorrência de dor de origem
dentária e acesso a serviços odontológicos, da população de 5 anos, no município de
Salvador, Bahia. Para a realização desta pesquisa foi feito um estudo de
delineamento transversal, onde foram utilizados os dados secundários do inquérito
epidemiológico para o município de Salvador do ano de 2015, realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde de Salvador em parceria com a Faculdade de
Odontologia da UFBA. Foram considerados 12 estratos de análise, correspondente
ao número de distritos sanitários da cidade de Salvador, onde se obteve uma amostra
de 1337 crianças de 5 anos. Todos os dados foram digitados em planilha eletrônica,
no programa Microsoft Excel, e analisados de forma descritiva, a partir do programa
Minitab®. Foi encontrado um ceo-d de 2, 05 e um total de 50, 86% de crianças livres
de cárie. No que se refere à composição percentual do ceo-d, observou-se que o
componente mais predominante foi o cariado (88, 05%). Referente a acesso e
utilização de serviços odontológicos foi identificado que 412 crianças (50, 47%) que
utilizaram serviços odontológicos, apresentaram doença cárie, enquanto 394 crianças
não apresentaram. Quanto a dor contatou-se que a maioria das crianças que
apresentavam dor, também apresentaram doença carie (78, 54%). Dessa forma,
pode-se concluir que a grande maioria das unidades dentárias permanece sem
cuidados restauradores, e aponta uma necessidade de se investir em intervenções,
como atividades educativas, visando, entre outros aspectos, uma melhora nos níveis
de higiene oral, e consequente redução da doença.

Resumo: Introdução: A asma brônquica é uma doença inflamatória crônica, que
acomete as vias aéreas e atingem uma grande parcela de pessoas. Tanto a asma
quanto a cárie representam significantes problemas de saúde pública, comuns na
população. Alguns estudos apontam que indivíduos com asma tendem apresentar
maior ocorrência de cárie dentária por razões como uso medicações que podem inibir
secreção salivar e condições de saúde. Objetivo: Este trabalho propôs-se a avaliar a
ocorrência de cárie dentária e seus fatores associados em adultos assistidos pelo
PROAR, Salvador-BA. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal em 285
indivíduos com asma grave, assistidos no PROAR. Os indivíduos maiores do que 18
anos, com diagnóstico de asma grave estabelecido de acordo com os critérios do
Global Initiative for Asthma _ GINA, foram incluídos nessa amostra. Após a entrevista,
um único cirurgião-dentista treinado previamente, realizou o exame clínico bucal para
diagnóstico da presença de cárie dentária e demais condições relacionadas como
restauração satisfatória/insatisfatória e dentes perdidos. A partir desse exame foi
obtido o CPO-D, com base nos critérios estabelecidos pela Organização Mundial da
Saúde. A gravidade de cárie dentária foi estimada pela distribuição do maior tercil da
amostra (75%), obtendo-se o ponto de corte para CPOD de 25. Dessa forma, foram
divididos os indivíduos com asma em CPOD< 25 e CPOD&#8805;25. Para a
comparação da gravidade de cárie (CPOD>25) segundo as variáveis em estudo, foi
utilizado o teste qui-quadrado de Pearson ou Fisher, com alfa definido de 5%. Em
seguida, realizou-se análise bivariada, estimando-se a Razão de Prevalência (RP)
como medida de associação e seus respectivos intervalos de confiança de 95%
(IC95%) com uso do método de Mantel-Haenzel. Na análise multivariada, após a
regressão logística, as medidas odds ratio obtidas foram convertidas em RP pela
regressão de poisson, para determinar os efeitos independentes da associação.
Resultados: Os participantes tinham idade média 48, 69 anos (DP 18, 63), mediana
de 49 anos, mínima de 18 anos e máxima de 89 anos. Cerca de 80, 4% dos
indivíduos apresentavam pelo menos um dente cariado. Os resultados apontam um
CPOD alto de 18, 7 (DP= 7, 34), com as médias de dentes cariados de 2, 39 (DP=2,
69), compondo 15, 4 % da média do CPOD. O componente que mais inflacionou o
valor do CPOD foi dentes perdidos (60, 56%) com média de 12, 77 na amostra. Com
o emprego da análise multivariada, observa-se que no modelo final exploratório, as
variáveis idade (RP= 4, 00; IC95%:2, 06-7, 77), uso de fio dental (RP=0, 54; IC :0,
29-1, 01), e consulta regular ao dentista (RP=0, 48; IC95%: 0, 26-0, 89)
mantiveram-se como preditoras estatisticamente significantes da variável dependente
(gravidade de cárie). Conclusões: Os achados desse estudo mostram que os adultos
com asma grave apresentam alta ocorrência de cárie dentária Pode se afirmar a
necessidade de uma atenção a saúde mais efetiva nesse grupo populacional para
controle de cárie e suas sequelas, e consequentemente aumento do grau de
qualidade de vida.
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TERAPIA ENDODÔNTICA ARTICULADA À REABILITAÇÃO PROTÉTICA EM
BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS
Autor(es): Mônica Matta
Resumo: Introdução: A reabilitação de dentes tratados endodonticamente requer na
maioria das vezes uma restauração protética através da utilização de pinos
intrarradiculares e coroas protéticas, minimizando assim a microinfiltração e
recontaminação dos canais radiculares. No entanto, nem sempre após o tratamento
reabilitador o elemento dental se encontra livre de bactérias. Alguns materiais e
métodos ainda têm sua eficácia discutível. Contudo, diante da necessidade de um
selamento eficaz dos materiais adesivos, capaz de se evitar a penetração de
microrganismos e, consequentemente a reinfecção em dentes tratados
endodonticamente e preparados para retentores intrarradiculares, o grande desafio
deste estudo será a avaliação de um material com capacidade adesiva que consiga
superar as diferenças estruturais de biocompatibilidade, resistência mastigatória,
propriedades mecânicas semelhantes a da estrutura dentária, resistência à
degradação no meio bucal e capacidade de adesão ao pino e à dentina
intrarradicular. Objetivo: Avaliar o grau de contaminação bacteriana decorrente de
microinfiltração procedente de falhas adesivas entre o cimento resinoso e a dentina
intrarradicular no processo de fixação de pinos de fibra de vidro. Metodologia: Serão
confeccionados 96 corpos-de-prova que serão preparados com o uso de pontas
diamantadas horizontalmente, deixando 2 mm de remanescente da porção coronária.
Os espécimes serão divididos em grupos e pesados em balança de precisão analítica
de acordo com o material utilizado. Em seguida os dentes serão tratados
endodonticamente e, logo após pesados novamente para medir o grau de desgaste
acarretado pelas limas de níquel e titânio. Os corpos de prova serão esterilizados em
óxido de etileno e submetidos à análise de microinfiltração em meio de cultura
contendo Enterococus Faecalis. Após a análise da microinfiltração, os grupos serão
divididos em subgrupos de acordo com o agente cimentante utilizado na instalação de
pinos de fibra de vidro. Será realizada a prova da adaptação dos pinos e posterior
nova avaliação da microinfiltração mediante ensaios microbiológicos. Os pinos de
fibra de vidro serão submetidos a ensaios de tração para avaliação da adesão dos
cimentos resinosos. Os resultados serão submetidos à análise estatística
utilizando-se o pacote Sigma Stat.
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PREVALÊNCIA E SEVERIDADE DE CÁRIE DENTAL EM CRIANÇAS DE 18 A 36
MESES NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA.
Autor(es): Kamila Lordelo de Deus de Brito, Maria Beatriz Barreto de Sousa Cabral
Resumo: A cárie dentária na primeira infância é um sério problema encontrado na
população brasileira. A microflora do indivíduo associada à alimentação rica em
açúcar e a falta de orientação de saúde bucal para essa faixa etária são fatores
socioeconômicos que determinam a presença da doença. Crianças com cárie
precoce apresentam dor, desconforto e infecção, dificuldade ao mastigar, diminuição
no apetite, perda de peso, alterações no sono, redução do rendimento escolar e
mudanças no comportamento e qualidade de vida das mesmas. O presente estudo foi
realizado em parceria da Universidade Federal da Bahia com a Secretaria Municipal
de Saúde de Salvador, em crianças de 18 a 36 meses, com o intuito de direcionar a
priorização de problemas e ações de vigilância em saúde. Objetivo: estimar a
severidade e prevalência da cárie dentária em pré-escolares, bem como a ocorrência
de dor e acesso a serviços odontológicos. Resultados: Foram examinadas 1457
crianças em todo o município. O ceo-d obtido foi de 0, 60, variando entre os distritos
de 0, 27 (DS São Caetano/Valéria) a 0, 93 (DS Centro Histórico). Na composição do
índice, 93, 49% estavam cariados, 0, 95% extraídos e 5, 56% obturados. 82, 09% das
crianças em todo o município estavam livres de cárie, sendo São Caetano/Valéria o
distrito com maior índice de crianças com ceo-d = 0 (87, 73%). Do total de crianças
examinadas, 93, 38% relataram não ter sentido dor de origem odontológica nos
últimos 12 meses e 61, 91% afirmaram que tiveram acesso ao serviço de saúde
bucal, também nos últimos 12 meses, no município de Salvador-BA. Conclusão: o
inquérito epidemiológico realizado constatou a presença de cárie dentária em
crianças de pouca idade, sendo necessária a intervenção baseada em políticas
públicas saudáveis a fim de reduzir dados epidemiológicos significativos, contribuindo
para a construção de um cenário de saúde bucal favorável na dentição permanente,
reduzindo assim, as desigualdades na ocorrência da cárie dentária no âmbito do
município de Salvador.
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TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA TOTAL DA BOCA MEDIADA POR
LED (LIGHT EMITTING DIODE) ASSOCIADO A CURCUMINA EM INDIVÍDUOS HIV
POSITIVOS E PORTADORES DA AIDS: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA
Autor(es): Thalita Santos Dantas Araújo, Francine Cristina Silva Rosa, Luciano
Pereira Rosa
Resumo: Pacientes soropositivos para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV -
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Human Immunodeficiency Virus) e portadores da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS - Acquired Immunodeficiency Syndrome) podem ser acometidos por
lesões de interesse Odontológico sendo importante que novas terapias e mecanismos
de prevenção dessas moléstias sejam estudados quanto à viabilidade e eficiência.
Portanto, o objetivo da pesquisa foi desenvolver um protocolo terapêutico para
Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (PDTA) mediada por LED (Light Emitting Diode)
no comprimento de onda azul (450nm±20), com intensidade de 67mW/cm2 e uma
fluência média estimada de 20, 1J/cm2, associado ao corante fotossensível
curcumina em indivíduos HIV positivos e portadores da AIDS, sendo realizado a
análise microbiológica comparativa dos períodos antecedentes e posteriores à PDTA.
Para o estudo, 40 adultos e 20 crianças diagnosticados como portadores do vírus HIV
ou com AIDS, foram randomizados em 6 grupos: que receberam a PDTA com
curcumina e grupo controle (tratamento convencional). Antes e após a PDTA, durante
2 meses, foram coletadas amostras da saliva que foram semeadas em meios de
cultura seletivos e posteriormente identificadas por espécies através de Kits API da
Biomerieux®. O protocolo eficiente foi determinado pela análise comparativa da
redução do biofilme, que foi comprovada por uma provável diminuição do número de
espécies de interesse antes e após a instituição da PDT. Os resultados demostraram
que entre as espécies de microrganismos avaliadas no estudo, os Staphylococcus
spp. e Streptococcus bucais foram os que obtiveram uma maior redução após a
utilização da PDTA na cavidade oral de pacientes adultos com AIDS. Pode-se concluir
que a PDTA consiste em uma medida terapêutica promissora como alternativa aos
tratamentos vigentes, entretanto a temática carece de investigações para uso como
antimicrobiano em infecções oportunistas em pacientes com comprometimento do
sistema imunológico, a saber portadores da AIDS, com a construção de protocolos ou
rotinas de tratamento.

serviço, poderão ainda contribuir para o planejamento e organização da atenção à
saúde bucal do município. As Políticas Públicas de Saúde voltadas para a Saúde
Bucal possibilitaram a uma parcela da população brasileira um maior acesso aos
serviços odontológicos gratuitos, garantidos constitucionalmente. Segundo a
Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013 (IBGE), a proporção de pessoas que
consultaram dentista nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista foi de 44,
4% (89, 1 milhões). As Regiões Norte e Nordeste apresentaram as menores
proporções deste indicador (34, 4% e 37, 5%, respectivamente), enquanto as maiores
foram verificadas nas Regiões Sul e Sudeste (51, 9% e 48, 3%, respectivamente).
Tais evidências, de algum modo, revelam a persistência das dificuldades de acesso
aos serviços odontológicos por parte da população brasileira apesar do aumento de
cobertura destes serviços a partir da Política Nacional de Saúde Bucal de 2004
(BRASIL, 2004). As barreiras de acesso, podendo ser funcionais, econômicas ou
sócio-culturais (AQUINO, 2001) podem ainda determinar agravamento das condições
de saúde bucal dos indivíduos resultando em situações clínicas de “urgência
odontológica”. O termo urgência estaria relacionado a situações que “urgem”, com
necessidade de serem feitas com rapidez, indispensável e imprescindível
(FERREIRA, 1988).
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Resumo: A Política Nacional de Saúde Bucal, na perspectiva de garantir a
integralidade da atenção à saúde bucal da população brasileira, fomentou a
implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) de modo a garantir
as seguintes especialidades: periodontia, cirurgia bucomaxilofacial, endodontia e
prótese dentária. O município de Salvador possui seis CEO’s localizados em
diferentes Distritos Sanitários (Centro Histórico, Itapagipe, Cabula, Federação, Itapuã
e Cajazeiras). Este trabalho buscou caracterizar a utilização dos serviços
odontológicos especializados do município de Salvador. Trata-se de um estudo
transversal envolvendo adultos (35-44 anos) e idosos (65-74) residentes do município
de Salvador e usuários dos serviços públicos de saúde. Destaca-se que os dados do
presente estudo são provenientes do Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal
realizado por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a
Faculdade de Odontologia da UFBA. Os dados deste inquérito, cedidos pela
Secretaria Municipal de Saúde, envolveu seis diferentes grupos etários (18-36 meses,
05 anos, 12 anos, 15-19 anos, 35-44 anos e 65-74 anos), contudo as informações
sobre uso de serviços especializados relacionavam-se apenas aos adultos e idosos.
Os resultados apontam que a utilização dos serviços especializados foi maior entre
indivíduos do sexo feminino tanto entre os adultos (78, 06%) quanto os idosos (67,
61%), observou-se uma prevalência da etnia referida como parda ou negra tanto
entre os adultos (43, 65%) e idosos (44, 95%). Quanto à escolaridade observou-se
que os adultos que fizeram maior uso tem o grau de escolaridade correspondente ao
ensino médio completo ou mais (43, 8%), enquanto no grupo dos idosos, o maior uso
foi entre aqueles com ensino fundamental incompleto (39, 91%). O Distrito Sanitário
onde se encontrou maior utilização dos serviços especializados foi o da Liberdade
(50, 86%), entretanto, destaca-se a especialidade de Prótese com maior percentual
de usuários nos adultos (21, 85%) e também nos idosos (52, 17%) no DSPL. Os
achados deste estudo poderão contribuir com o planejamento das ações
especializadas de saúde bucal por parte da gestão municipal. Nesta direção, cabe
destacar a importância de tais achados para a realização de outras investigações que
expliquem as diferenças de utilização de serviços odontológicos entre os diferentes
Distritos Sanitários do município de Salvador, bem como o menor uso de
determinados serviços especializados em Distritos que possuem o Centro de
Especialidade Odontológica. Ainda merecem ser desencadeadas reflexões sobre a
necessária ampliação da cobertura dos serviços de atenção primária e especializados
no município com o propósito de reduzir de barreiras de acesso aos serviços e
melhorar a condição de saúde bucal da população.
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UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS NO
MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA
Autor(es): Adriele Souza Caldas, Denise Nogueira Cruz

TRAUMATISMO DENTÁRIO EM ESCOLARES DE 12 E 15-19 ANOS NO
MUNICÍPIO DE SALVADOR
Autor(es): Elvis Vieira, Erlane Silva dos Anjos, Ramon Roque, Maria Cristina Teixeira
Cangussu
Resumo: O traumatismo dentário vem se estabelecendo como um grande problema
de saúde pública no mundo todo. Com elevada prevalência, tanto em crianças como
em adolescentes brasileiros. Aliado a isso, esse dano pode acarretar em perdas
dentais irreparáveis, o que torna importante avaliar o impacto dessa condição. Dessa
forma, o presente estudo tem o propósito, de identificar a prevalência e gravidade do
traumatismo dentário no município de Salvador Bahia, em escolares de 12 e 15-19
anos de idade, matriculados em escolas de ensino fundamental e médio da rede
pública do município de Salvador - Bahia. Espera se que através deste levantamento
possa expandir a compreensão e a abordagem do traumatismo, gerando medidas
educativas orientadas à população, visando à diminuição dos mesmos. O trabalho
consiste em um estudo de caráter transversal com uma amostra de 2. 964 escolares.
A realização da coleta de dados foi feita através de um questionário e de um exame
clínico bucal, considerando os valores atribuídos para cada tipo de traumatismo. A
prevalência de traumatismo foi de 16, 45% para os escolares de 12 anos e 14, 02%
para os escolares de 15-19 anos. O gênero masculino foi o mais acometido e os
escolares que se declararam negros, tiveram as maiores prevalências, quando
comparados a brancos e outros. Quanto a severidade, a fratura de esmalte registrou
as maiores prevalências, seguido pela fratura de esmalte e dentina, e fratura com
comprometimento pulpar. A unidade dentária mais acometida foi o incisivo central
superior esquerdo, seguido do incisivo central superior direito e o incisivo lateral
superior direito. Os escolares que declararam estarem com atraso escolar,
apresentaram as maiores prevalências de trauma, assim como os escolares que
relataram não terem ido ao dentista nos últimos 12 meses representaram as maiores
prevalências. Com relação a distribuição do traumatismo dentário por Distrito, São
Caetano e Valéria apresentaram as maiores prevalências de trauma. Com relação ao
Distrito com menor acometimento por trauma, o Distrito de Brotas apresentou a
menor prevalência de trauma tanto para os escolares de 12 e 15-19 anos.
Palavras-chaves: Traumatismo, Escolares, Epidemiologia

Palavras-chaves: saúde bucal, utilização de serviços de saúde, serviços
odontológicos

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA ODONTOLÓGICA NO MUNICÍPIO
DE SALVADOR-BA

CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE COLETIVA

Autor(es): Danilo Azevedo, Denise Nogueira Cruz

ACESSIBILIDADE E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE POR ADOLESCENTES

Resumo: A urgência odontológica deve ser atendida em qualquer momento e, em
seguida, o usuário deve ser encaminhado, a depender da sua necessidade, ao
serviço odontológico específico ou unidade de saúde de referência. O maior ou menor
uso de serviços de urgência odontológica pode apontar fragilidades na organização
da atenção à saúde bucal, a exemplo, do horário de funcionamento das Unidades de
Saúde, configurando-se em uma barreira de utilização dos serviços, e a insuficiência
na cobertura da atenção primária à saúde. Este trabalho procurou identificar os
fatores associados à utilização dos serviços odontológicos de urgência no município
de Salvador, Bahia. Trata-se de um estudo transversal realizado por meio de
aplicação de questionário com indivíduos de diferentes grupos etários. Os resultados
apontam que usuários do sexo feminino e de etnia negra fazem maior uso dos
serviços de urgência. O financiamento público dos atendimentos foi expressivamente
maior. Estes achados, além de apontar os fatores associados ao uso deste tipo de

Autor(es): Willionardo Tamanini, Rosana Aquino Guimarães Pereira
Resumo: A acessibilidade configura-se um dos principais aspectos de avaliação dos
serviçosde saúde de um sistema de saúde e das políticas públicas de uma
determinadalocalidade. A análise do acesso e acessibilidade da população
adolescentenecessita de maior atenção devido a vulnerabilidade em que se encontra
esta faixaetária. O objetivo deste trabalho foi avaliar a acessibilidade de adolescentes
aosserviços de saúde da atenção primária. A metodologia utilizada foi uma
revisãosistemática através de busca realizadas nas bases Web Of Science, Science
Directe Biblioteca Virtual em Saúde. Após analise com os determinados critérios
deinclusão e exclusão, foram selecionados 67 artigos. Encontrou-se que 64, 2%
dosestudos foram realizados na América do Norte, 57% com serviços de clínica geral,
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46, 3% utilizaram o termo Acesso e 44, 8% analisou as barreiras organizacionais,
culturais e geográficas. Destacaram-se entre as barreiras, a influência daescolaridade
e estado de saúde dos pais, as diferenças socioeconômicas, e asrelações entre os
profissionais e usuários, como confidencialidade e julgamentos. Como estratégia de
análise e seleção dos artigos utilizou-se a plataforma Endnotepara o armazenamento
dos artigos encontrados em todas as bases de busca. Aseleção dos artigos
baseou-se na análise dos critérios de inclusão foi prosseguidaem duas etapas: a
primeira, leitura de título e resumo, e a segunda, leitura do textocompleto, ambas
realizadas somente pelo autor desse relatório. Os critérios deinclusão adotados fora:
período de estudo entre 2005 e 2015; documentos do tipoartigos científicos,
monografias dissertações e teses; idiomas português, inglês eespanhol; concordância
com o tema pesquisado; serviços de saúde avaliados daAPS; população de estudo
adolescentes, com faixa etária entre 10 e 24 anos, abrangendo todos os conceitos de
adolescência. Entre os termos utilizados pelos estudos de nossa amostra, se
destacou a utilizaçãodo termo Acesso (46, 3%), seguido de Utilização (25, 4%).
Dentre a amostra, a maior concentração foi de estudos que analisaram as
barreirasorganizacionais, culturais e geográficas (44, 8%), seguidos dos estudos de
barreirasorganizacional e cultural (16, 4%). Os estudos que analisaram as
barreirasorganizacionais representaram 25, 4% da amostra, e apenas 3% da
amostraanalisou as barreiras geográficas, e 7, 46% analisou as barreiras culturais,
com 4, 5%dos estudos analisando as barreiras geográficas e culturais.

regiõesbrasileiras, com destaque para a região nordeste, que recebeu os primeiros
investimentos e semanteve no ápice ao longo dos anos. Em contrapartida, além do
número de equipesimplantadas, deve-se considerar a estimativa de população
coberta, que se apresentadesproporcional no caso de algumas regiões como, por
exemplo, a região norte. Conclusões:Concluímos que nos últimos anos houve grande
expansão das políticas e iniciativas voltadas paraa atenção primária em saúde.
Contudo, faz-se necessária a formulação de políticas regionais, que considerem as
características locais, possibilitando maior expansão e efetividade dasmesmas e
consequentemente com as necessidades reais da população, contribuindo assim
paraa redução das desigualdades sociais que são características fortes do Brasil.
Palavras-chaves: Política, Atenção Básica, Cobertura
ANÁLISE DOCUMENTAL DAS CONCEPÇÕES DO CONASS E CONASEMS
ACERCA DA GESTÃO DO SUS NO PERÍODO 2006-2016
Autor(es): Leticia Souza, Carmen Fontes de Souza Teixeira
Resumo: O Conass e Conasems são duas entidades que surgiram na década de 80
juntoao processo da Reforma Sanitária Brasileira, fortalecendo e contribuindo para
aimplantação e funcionamento do Sistema Único de Saúde. O fortalecimento
deatores políticos institucionais, como os secretários de saúde, gerou
tensõescrescentes no exercício do poder compartilhado (FLEURY, 2009) e a criação
dasComissões Intergestoras Bipartites (CIB), nos estados, e a Tripartite (CIT), no
nívelnacional, garantiu o espaço para o desenvolvimento de relações
cooperativasentre os entes governamentais. O objetivo do estudo foi fazer uma
análise políticada participação dessas entidades no processo da RSB e do SUS. O
objetivo geral do estudo foi fazer uma análise política da participação
dessasentidades no processo de gestão do SUS, principalmente no que diz respeito
atomada de decisão em relação ao financiamento, gestão do sistema, relaçãopublico
e privado e modelos de atenção à saúde. Como objetivos específicos o estudo
pretendeu caracterizar o CONASS e oCONASEMS em seus aspectos institucionais
(criação, definição, visão e missão);mapear o perfil político-ideológico dos seus
dirigentes no período 2006-2014;identificar e analisar as concepções acerca do SUS
presentes nos documentosproduzidos pelo CONASS e CONASEMS no período
2006-2014. A fonte dos materiais utilizados durante a pesquisa foram os sítios
eletrônicos doConass e Conasems devido fácil acesso aos escritos antigos e atuais.
Para análise dos resultados, foi elaborada uma matriz onde foram categorizadas
asposições dos dirigentes do CONASS e CONASEMS, utilizando como
referencialteórico a contribuição de Paim (2008) a respeito dos diferentes tipos de
projetos em disputa no SUS, quais sejam: ‘mercantilista’, ‘revisionista’ e da ‘RSB’. Os
resultados dapesquisa apontam sobre a importância do Conass e do Conasems na
defesa deum sistema público, universal e de qualidade e dos direitos conquistados
pela lutado povo brasileiro.

Palavras-chaves: Adolescente, Acessibilidade, Atenção Primária à Saúde
ACESSO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS
EM SALVADOR
Autor(es): Ailton Jesus da Silva, Maria Ines Costa Dourado
Resumo: Travestis e transexuais (TRANS) apresentam elevada vulnerabilidade
social e de saúde (MULLER; KNAUTH, 2008), o que exige maior atenção por parte
dos serviços de saúde. As primeiras políticas de saúde voltadas para a população
trans surgem apenas a partir da epidemia do HIV/Aids, centrando as orientações nos
seus modos de vida e comportamentos sexuais (ARELHA; LAPA; PISANESCH,
2010), evidenciando a carência de estudos mais gerais para esse grupo. E pouco
investimento na saúde e questões de gênero contribuem para uma exclusão social e
falta de serviços de proteção social para esse grupo da população. É importante
destacar que as identidades de gênero e sexual são importantes para a análise de
uma situação de saúde, considerando os diversos modos de vida, situações de
estigma e exclusão social das pessoas que se distanciam de modelos
heteronormativos, como é o caso de pessoas TRANS. Assim, a vulnerabilidade das
pessoas TRANS, por exemplo, ao HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis
(DST´s), também ETA relacionada a precariedade da assistência a esta população,
mostrando que não é garantida a equidade da atenção à saúde definida na legislação
brasileira como um dos princípios básicos do SUS (BRASIL, 1990). A tentativa de pôr
em pratica a equidade, mostra-se ser mal compreendida e aplicada, tendo em vista, o
não reconhecimento das especificidades desse grupo, o que implica nas práticas
preventivas, no atendimento e tratamento de pessoas TRANS. O preconceito e
estigma partem dos próprios profissionais de saúde ao ser revelada a condição de
transgênero do paciente, condicionando o modo de assistência e cuidados precário
os (GRANT et al, 2013). Nesse sentido, as questões relacionadas a prevenção das
DST e acesso ao sistema de saúde encontram-se menos desenvolvidas para a
população Trans. Assim, a investigação do acesso de pessoas TRANS aos serviços
de saúde do SUS em Salvador, está sendo realizada com mulheres TRANS
selecionadas no Estudo PopTrans- Vulnerabilidade ao HIV/Aids, sífilis e hepatites
virais na população de travestis e transexuais e seus modos de vida na cidade de
Salvador-Ba, que objetiva entender a complexidade dos problemas que as mulheres
Trans enfrentam na cidade de Salvador-Ba.

Palavras-chaves: SUS; REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA; POLITICA
SAÚDE E ENVELHECIMENTO NO ELSA-BRASIL
Autor(es): Ana Carolina dos Santos de Jesus, Estela Maria Motta Lima Leão de
Aquino
Resumo: O Brasil tem experimentado grandes mudanças sociais e demográficas
com marcante envelhecimento populacional. O conseqüente aumento da população
idosa se deve à redução constante nas taxas de fecundidade e mortalidade.
Envelhecer é um processo natural caracterizado por mudanças físicas, psicológicas e
sociais que acometem de forma particular cada indivíduo. Dentro do processo de
envelhecimento, é importante conhecer as condições de saúde do indivíduo para que
se possa atender às demandas sociais, sanitárias, econômicas e afetivas dessa
parcela da população. A auto-avaliação de saúde configura-se como a interpretação
pessoal que as pessoas fazem da sua própria saúde. É obtida através de uma única
pergunta: “De modo geral, em comparação a pessoas da sua idade, como o (a)
senhor (a) considera o seu estado de saúde?” ou equivalente. A auto-avaliação em
saúde tem sido utilizada em inquéritos populacionais por sua fácil aplicação e alta
validade e confiabilidade. Trata-se de um preditor robusto e consistente de
mortalidade, ou seja, ou seja, as pessoas que relatam a sua saúde ruim apresentam
maior risco de mortalidade em comparação aos indivíduos que relatam ter uma saúde
excelente. Desse modo, associa-se fortemente com o estado real de saúde das
pessoas. A auto avaliação em saúde estratificada por sexo permite identificar
variáveis que interferem na saúde dos idosos, visto que o processo de
envelhecimento é heterogêneo para homens e mulheres. No entanto, existem poucos
estudos na literatura sobre auto avaliação de saúde em idosos levando em
consideração as diferenças entre homens e mulheres. Este estudo objetiva analisar a
distribuição da população da coorte ELSA-Brasil com 60 anos e mais no recrutamento
segundo a auto avaliação de saúde e variáveis sócio demográficas, familiares,
hábitos de vida e histórico prévio de doenças. O ELSA-Brasil é um estudo de coorte
de mulheres e homens de 35 a 74 anos, servidores públicos de seis instituições de
ensino e pesquisa das regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Palavras-chaves: serviço de saúde, travesti, transexuais
CARACTERIZAÇÃO DA COBERTURA/IMPLANTAÇÃO NO PROCESSO DE
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO
BRASIL NO PERÍODO DE 1994 A 2016
Autor(es): Mirele Ferreira, Maria Guadalupe Medina
Resumo: O presente estudo foi realizado partindo da necessidade de caracterizar
acobertura/implantação no processo de implementação da Política de Atenção
Primária emSaúde no Brasil, no período de 1994 a 2016. Objetivos: descrever e
caracterizar o processo deimplantação/cobertura da Atenção Primária no Brasil,
assim como os reflexos sobre o Modelode Atenção à Saúde; analisar a dinâmica do
processo de implantação e operacionalização daEstratégia Saúde da Família e
discutir as mudanças ocorridas no processo de reorganização deAtenção Primária em
Saúde no Brasil, enfatizando a cobertura/implantação da Atenção Primáriaa Saúde.
Método: Revisão bibliográfica realizada consultando as bases de dados:
GoogleAcadêmico, Scielo, Periódicos CAPES e Repositório do Instituto de Saúde
Coletiva daUniversidade Federal da Bahia, no período de Agosto de 2015 à Janeiro
de 2016. Também foirealizada uma análise dos dados de cobertura obtidos no portal
da Atenção Básica, do Ministérioda Saúde no período compreendido entre 1998 e
2015. Resultados: No período estudado houvegrande expansão das políticas de
atenção primária em saúde, com ampliação de todas aspolíticas e iniciativas
relacionadas a atenção básica no Brasil, especificamente, nas cinco

Palavras-chaves: auto avaliação em saúde, idosos, estudo longitudinal
SAÚDE MENTAL MATERNA E ESTILO PARENTAL ADOTADO: UM ESTUDO
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REALIZADO COM UMA POPULAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

região de Saubara-Ba. A pesca artesanal na região de Saubara torna-se uma fonte de
emprego e renda para muitos moradores locais, que utilizam o marisco tanto para
comercialização quanto para consumo. Observa-se que a obesidade e o sobrepeso
são considerados problema de Saúde Púbica no Brasil e no mundo, pois estão
associados ao aparecimento de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT’S) e
outras comorbidades, que influenciam diretamente na saúde e qualidade de vida do
indivíduo, podendo também prejudicar suas atividades laborais. A transição
demográfica e nutricional fez com que a maioria da população mudasse o padrão
alimentar optando por refeições prontas com alto valor energético, grande quantidade
de gordura e açúcares e de baixo valor nutricional, esses fatores associados à
redução do exercício físico compreende ao estilo de vida ocidental atual. A
metodologia baseia-se na análise dos dados antropométricos, peso, altura, CC
(circunferência da cintura) e Índice de Massa Corporal (IMC), para avaliação do
diagnóstico nutricional e investigação sobre o consumo alimentar utilizando como
instrumento o questionário de frequência alimentar (QFCA) associado ao recordatório
24 horas. As análises preliminares dos resultados indicam que 37, 81 % das
marisqueiras encontram-se com sobrepeso e 32, 84 % com obesidade. Obesidade
Abdominal representa 77, 61% da amostra possuindo risco aumentado para o
aparecimento de doenças cardiovasculares. Apresentam uma dieta normocalórica,
normoprotéica, normolipídica, normoglicídica e com baixo teor de fibras, quanto aos
micronutrientes apresentam baixo consumo de fontes de cálcio, vitamina D e ferro.
Alto consumo de alimentos fontes de vitamina A, C, e do complexo B (vitamina B6 E
B12), zinco e selênio. O consumo de sódio é mais alto que a recomendação
estabelecida pela OMS. Esse cenário mostra a necessidade de intervenção
nutricional com desenvolvimento de práticas educativas para melhora do perfil
nutricional dessa população, já que a obesidade propicia aparecimento de doenças
crônicas, além de dificultar no processo de laboração da mariscagem no qual é fonte
de renda principal para as pescadoras artesanais/ marisqueiras.

Autor(es): Lais Gomes Silva, Darci Santos
Resumo: Objetivo: O estudo objetivou determinar a prevalência de transtornos
psiquiátricos menores e os estilos parentais de cuidadores de crianças atendidas em
Programa de Saúde da Família de um Distrito Sanitário da Liberdade em Salvador.
Materiais e métodos: Trata- se de um inquérito populacional de delineamento
transversal realizado na população do bairro Santa Mônica, Salvador, Bahia. A
amostra utilizada foi composta por 122 pais, mães ou cuidadores de crianças e
adolescentes de quatro a 17 anos e respectivas crianças/adolescentes. Aplicou-se os
questionários: Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) para avaliar o estado de saúde
mental materno; a Escala de Estilo e Práticas Parentais (PASC) para avaliar o estilo
parental dos cuidadores; o Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) que
avalia problemas de saúde mental de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos de
idade nos últimos seis meses e o questionário socioeconômico. Resultados: A
prevalência de Transtorno Mental Materno encontrada foi de 26, 2%, a relação entre
este dado e alterações comportamentais nas crianças e adolescentes demonstraram
resultados estatísticos significantes (OR:2, 95. IC95%: 1, 21-7, 18). O estilo parental
também demonstrou uma significância estatística quando relacionado às alterações
comportamentais em crianças e adolescentes. Dentre os estilos parentais, o estilo
rejeitador (OR:4, 10 IC95%: 1, 59-10, 50.), o caótico (OR:5, 37 IC95%: 1, 98-14, 58.)
e o coercitivo (OR:5, 22 IC95%: 1, 98-13, 79) foram os que apresentaram mais
associação com as alterações de comportamento das crianças e adolescentes.
Conclusão: A prevalência de transtornos mentais comuns materno e a suspeição de
alterações comportamentais em crianças e adolescentes foi elevada neste estudo. A
suspeição de transtornos mentais infanto-juvenis teve uma associação significante
com a saúde mental materna e o estilo parental. Logo, faz-se necessário, uma
tentativa de reduzir os problemas comportamentais apresentados por crianças e
adolescentes e os casos de TMC entre as mães, o desenvolvimento de ações de
promoção da saúde mental e prevenção de fatores que impactaram na ocorrência
desses problemas. Sugere-se que estas ações sejam realizadas pela equipe do
Programa Saúde da família, para que se possa instalar e garantir o acesso aos
serviços e ações para acolhimento e atenção precoce em saúde mental, evitando o
excesso de encaminhamento para assistência especializada e a cronificação das
condições de saúde dos jovens.

Palavras-chaves: marisqueiras, padrões alimentares, pescadoras artesanais
CÁRIE DENTÁRIA EM ESCOLARES DE 12 E 15-19 ANOS NO MUNICÍPIO DE
SALVADOR
Autor(es): Erlane Silva dos Anjos, Elvis Vieira, Ramon Roque, Maria Cristina Teixeira
Cangussu

Palavras-chaves: Saúde mental materna, Interações familiares, Saúde mental
infanto-juvenil

Resumo: Introdução: A Cárie dentária no Brasil ainda é um problema de saúde bucal
que atinge um percentual significativo da população, trazendo para os indivíduos
acometidos repercussões de ordem fisiológicas e também sociais. Por isso, o objetivo
deste estudo foi identificar a prevalência e gravidade da Cárie em escolares de 12 e
15 a 19 anos, no município de Salvador, bem como reconhecer as desigualdades da
distribuição da doença segundo distrito sanitário, associando também a sua
ocorrência a variáveis demográficas. Metodologia: Foi realizada pesquisa
epidemiológica nos 12 distritos que compõem o município, efetuando exames clínicos
com intuito de obter o Índice de cariados perdidos e obturados (CPO-D), utilizado
conforme o que foi preconizado pelo SBBrasil 2010. Além disso, os entrevistados
responderam um questionário que possibilitou a análise em conjunto com os dados
encontrados nos exames. Resultados: Foram examinados 2. 967 escolares, sendo 1.
338 estudantes de 12 anos e 1. 629 de 15-19. dos indivíduos de menor faixa etária,
ao menos 3 em cada 10 tiveram experiência de cárie, a média de CPO-D encontrada
foi de 0, 79 enquanto que para os adolescentes entre os 15 e 19 anos a média foi de
1, 49, com percentual de livres de cárie igual a 49, 1%, a prevalência da cárie foi
maior para esta faixa de idade do que para 12 anos. Nos dois grupos, a taxa de
atraso escolar foi superior a 30% e o distrito sanitário que obteve maior CPO-D foi o
Centro Histórico. Conclusão: Portanto os escolares acometidos pela cárie podem ter
agravos que vão desde a dor com o comprometimento no rendimento escolar, até
perdas dentárias, trazendo repercussões na qualidade de vida dos indivíduos. Dentre
os principais fatores determinantes da doença, está a vulnerabilidade social, por isso,
é necessário compreender como a doença se distribui, pois assim, os programas de
atenção à saúde bucal serão criados e aplicados conforme a necessidade da
população.

SISTEMATIZAÇÃO DE INDICADORES E LEVANTAMENTO DE ESTUDOS DE
EFETIVIDADE DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL
1994-2016
Autor(es): Caique de Moura Costa, Diana Carolina Ruiz Mendoza, Maria Guadalupe
Medina
Resumo: No Brasil, em 2006 foi instituída a Política Nacional de Atenção Básica, a
qual foi reeditada em 2011. Esta política tem grande importância para o SUS porque
inclui tanto atividades de promoção e proteção da saúde quanto preventivas, de
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde que
pretendem incidir de maneira integral sobre os determinantes e a situação de saúde
das populações (BRASIL, 2012). Portanto, a análise da sua efetividade é de suma
importância. OBJETIVO: realizar uma análise documental visando a sistematização
de indicadores; e levantamentos de estudos de efetividade. METODOLOGIA: Foi
realizada uma análise documental sobre a efetividade da PNAB. Foi feito um
levantamento de documentos sobre a temática no site do Observatório de Análise
Política em Saúde no eixo temático de Atenção Primária á Saúde no Brasil na matriz
de acompanhamento dos “Resultados alcançados”, em capítulos de livros publicados
relacionados à APS e também em revistas científicas digitais. Após a coleta, os
documentos foram sistematizados em uma planilha para facilitar o processo de
analise com as seguintes categorias: autor, ano, título, tipo de documento, ano e local
do estudo, objetivo, metodologia, iniciativa ou política, resultados para analisar a
efetividade, indicadores e o link do artigo, ou a página do livro. RESULTADOS: a
PNAB tem contribuído de maneira importante na redução da mortalidade infantil
principalmente por diarreia e pneumonia, a incidência de sífilis congênita, e as taxas
de internações por condições sensíveis à atenção básica no nível federal. Além disso,
as pesquisas também apontam a mudanças no processo de trabalho no âmbito da
APS, principalmente no que concerne ao acolhimento, vinculo, humanização e
especificamente em saúde bucal observou-se maior resolutividade das ações.
CONCLUSÕES: A partir da revisão da literatura científica encontrada, pode-se
concluir que esta política tem gerado resultados tanto na mudança do modelo de
atenção quanto na melhoria da saúde das pessoas medida através de indicadores.

Palavras-chaves: Cárie dentária, epidemiologia, escolares
CONTRIBUIÇÃO DAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS NAS ATIVIDADES DE
EXTENSÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE
COLETIVA (CAPES)
Autor(es): Manuela Rodrigues Requião, Leny Trad, Patricia de Souza Rezende
Resumo: A articulação entre as ciências sociais e humanas e as ciências da saúde
produz um leque de conhecimentos que vem ganhando forças ao longo do tempo,
constituindo-se como um representativo campo de atividades científicas. As Ciências
Humanas e Sociais em Saúde (CHSS) comportam pesquisadores de diferentes áreas
do conhecimento, entre as quais podemos destacar: antropologia, sociologia,
psicologia, nutrição, medicina, enfermagem, entre outros. Assim, trata-se de um
campo marcado por uma transversalidade de saberes, tendo em vista as diferentes
formações acadêmicas dos pesquisadores, o que por sua vez complexifica métodos e
práticas de investigação. Há um arcabouço teórico produzido pela área, que possui
repercussões no âmbito acadêmico e político, tornando necessário conhecer melhor
este campo de conhecimento. O objetivo da pesquisa é traçar o perfil e as
contribuições das ciências Humanas e Sociais na Saúde Coletiva no âmbito da

Palavras-chaves: Efetividade, Politicas de Saúde, Atenção Primaria
ASSOCIAÇÃO ENTRE PADRÕES ALIMENTARES E SOBREPESO E OBESIDADE
EM PESCADORAS ARTESANAIS/MARISQUEIRAS
Autor(es): Camile Santiago, Rita de Cassia Franco Rego, Avilani Martins Pinto
Resumo: O projeto investiga a associação entre o padrão de consumo alimentar e a
presença de sobrepeso e obesidade nas pescadoras artesanais/marisqueiras na
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extensão universitária, a partir dos Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
(PPGSC) entre os anos de 2004 a 2012. Na coleta de dados, o período foi subdivido
em três triênios: 1º triênio (2004 a 2006); 2º triênio (2007 a 2009); 3º triênio (2010 a
2012). Como estratégias metodológicas, inicialmente fizemos uma análise das
informações disponibilizadas pelos cadernos de indicadores da Capes, mais
especificamente no caderno de produção técnica, com o objetivo de buscar dados
relacionados ao eixo extensão. Num segundo momento, foi realizada a análise
documental dos currículos Lattes de 173 pesquisadores vinculados a área das CHSS.
Para além das estratégias mencionadas, foi construído um questionário on line
direcionado aos docentes, e está em fase de andamento a realização de entrevistas
semi-estruturadas, a partir de informantes-chave, que permitam acessar informações
não contempladas pelos cadernos de indicadores da Capes e pelos currículos Lattes.
Os resultados são parciais, dado que ainda estamos realizando as entrevistas e
aplicando questionários. Ainda assim, com as pesquisa documentais finalizadas se
vislumbraram algumas possibilidades de reflexão sobre o tema. A princípio,
observou-se a dificuldade em capturar informações sobre atividades de
extensão/cooperação técnica no âmbito dos PPGSC, tendo em vista que o campo
“Produção Técnica” é insuficientemente preenchido. Evidenciou-se que os Cadernos
Capes possuem lacunas que dificultam o acesso às especificidades relacionadas ao
eixo. Nos currículos Lattes, localizamos 5. 260 títulos que contemplam os campos
“Assessoria e Consultoria”, “Produção Técnica”, “Projetos de Extensão”, “Projetos de
Desenvolvimento” e “Outros Projetos”. Destes, 4. 583 títulos estão cadastrados no
campo produção técnica, subdivididos em: títulos sem especificação (2. 655), cursos
de curta duração (895), relatório de pesquisa (358), desenvolvimento de material
didático (123), editoração de livros, periódicos e anais (98), coordenação de grupos
de trabalho, seminários, simpósios (56), entre outros. Quanto aos projetos de
extensão, foram localizados um total de 128, observando-se um crescimento
gradativo ao decorrer dos triênios. No que tange ao questionário on line, até o
presente momento obtivemos as respostas de 42 docentes, dos 173 para os quais foi
enviado. Nos Lattes, mais da metade das atividades e/ou produtos contabilizados não
possuem especificação, foram cadastrados de modo impreciso, superficial ou
incompleto pelos pesquisadores, sobretudo no campo de produção técnica. Também
identificamos a falta de padronização das informações, o que implica em
classificações distintas da mesma atividade dificultando o processo de sistematização
dos dados. Quanto aos projetos de extensão, evidencia-se uma quantidade reduzida,
apesar de haver crescimento ao longo dos triênios. Tal realidade aponta para uma
invisibilidade do eixo e reflete a supervalorização das publicações e das atividades de
pesquisa dentro da Universidade. No que tange aos questionários on line, foi
significativa à referência a parcerias/acordos de cooperação técnica com instituições
de saúde, a maioria dos pesquisadores concordam quanto à importância da extensão
universitária para a área das CHSS. No entanto, considerando os resultados que
temos até o momento, fica evidente a necessidade de esclarecer o lugar da extensão
universitária no âmbito das CHSS e como ela é de fato caracterizada, considerando
seus limites, alcances e sua articulação com o ensino e a pesquisa, eixos norteadores
da Universidade. Cabe destacar a aproximação da Extensão Universitária com as
Ciências Humanas e Sociais em Saúde, uma vez que ambas fomentam o
compromisso com as transformações sociais.

Vulnerabilidade Social
DISCRIMINAÇÃO E ESTIGMA ENTRE TRAVESTIS E MULHERES TRANSEXUAIS
EM SALVADOR
Autor(es): Maria Ines Costa Dourado, Ana Lúcia da Vilela
Resumo: A violência, no Brasil e no mundo, está crescendo de forma assustadora e
imensurável, sobretudo, quando se refere à pessoas transexuais, a qual vivencia,
cotidianamente, a discriminação e o preconceito, os mais diversos possíveis, oriundos
da transfobia. Apesar das conquistas e das políticas públicas voltadas para o referido
público, o Brasil ainda tem muito que avançar, principalmente, no que tange à
questão dos direitos humanos do grupo supracitado, pois nota-se que há resistência
da sociedade em fazer valer tais direitos. Diante dessa realidade, objetivou-se
analisar a situação acerca da discriminação e estigma sofridos pelas travestis e
mulheres transexuais (trans) na cidade do Salvador-Bahia. Os dados analisados
neste trabalho emanam de um inquérito epidemiológico, o que possibilitou dados
quantitativos, e de revisão bibliográfica nas bases de dados SciELO (Scientific
Electronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde), utilizando os seguintes descritores: violência; estigma;
discriminação; travestis; transexuais. É significativo lembrar que o diário/caderno de
campo, utilizado para anotar as dificuldades e impressões durante a coleta de dados
do inquérito, foram de suma importância, pois os dados registrados nele não
permitiram que informações notórias passassem despercebidas. A interação com as
participantes, igualmente, não deve ser negligenciada, pois desencadeia diálogos
informais ricos em inestimáveis relatos, otimizando o trabalho. Os estudos revisados
evidenciaram que as pessoas trans vivem em situação de extrema vulnerabilidade,
por vários fatores, merecendo destaque a transfobia e a heteronormatividade, ou
seja, a heterossexualidade é o padrão considerado normal pela sociedade, logo, o
oposto é anormal e, como tal, deve ser discriminado, rejeitado. A pesquisa evidenciou
também que o grupo em questão é bastante hostilizado nos locais de lazer,
instituições públicas, unidades de saúde etc, tendo como principais consequências
violências verbal e física e até mesmo a morte. É válido ressaltar que, segundo as
entrevistadas, a discriminação e o estigma, geralmente, iniciam no próprio lar.
Palavras-chaves: Discriminação, Travestis, Mulheres transexuais
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL - TEMPORAL
LEPTOSPIROSE EM SALVADOR-BA

Autor(es): João Batista de Brito Alves, Clarice Santos Mota
Resumo: Muitas famílias estão em condição de vulnerabilidade econômica e social
não apenas por pertencerem a extratos mais empobrecidos da população, mas
também porque o manejo do cuidado aos seus filhos e parentes não permite que os
cuidadores mantenham um vínculo empregatício. Em se tratando da Doença
Falciforme, a família convive, desde a fase do diagnóstico, com alterações de suas
rotinas, voltando sua atenção para o filho doente. Sua atuação intensa e diária
impede o exercício de atividades externas, porque a exigência de atenção integral
dificulta o desempenho de outras funções (GUIMARAES, MIRANDA, TAVARES,
2009). Este plano de trabalho tenta compreender a relação entre os determinantes
sociais e as barreiras de acesso que se apresentam às pessoas com Doença
Falciforme nos serviços de saúde. Parte-se do pressuposto de que os determinantes
sociais exercem um peso significativo no curso da doença, de modo que é importante
conhecer o perfil socioeconômico e clínico de pessoas com Doença Falciforme. Foi
realizada uma revisão bibliográfica centrada nas categorias teóricas de
“Vulnerabilidade Social” e “Determinantes Sociais em Saúde” (DSS). As reflexões e
discussões elaboradas partiram das seguintes perguntas norteadoras: de que forma a
vulnerabilidade social das pessoas com Doença Falciforme impactam nas suas
condições de vida e saúde? de que maneira as barreiras sociais restringem o acesso
ao cuidado? Durante a execução do projeto de pesquisa, bolsistas vinculados a
diferentes planos de trabalho realizaram entrevistas com usuários, profissionais,
gestores, a fim de compreender o processo de adoecimento, as experiências das
famílias, os itinerários terapêuticos, a acessibilidade aos serviços, a atuação do
controle social, a construção de políticas públicas e as tensões sociais encontradas
na execução das mesmas. Tudo isso para dar conta das dimensões subjetivas,
sociais e políticas que envolvem a experiência da Doença Falciforme. As dimensões
individuais, sociais e políticas da vulnerabilidade, conforme descreve (AYRES 2012),
foram marcos conceituais utilizados na discussão do trabalho.
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Resumo: A leptospirose é uma zoonose que tem emergido como um importante
problema de saúde pública ao redor do mundo. No Brasil mais de 10. 000 casos de
leptospirose são reportados anualmente durante os períodos chuvosos. As
características ambientais estão diretamente ligadas à transmissão de leptospirose. A
transmissão da doença em humanos acontece pelo contanto direto com a urina do
animal ou pelo solo ou água contaminada pela urina de animais infectados.
Normalmente a leptospirose se apresenta com quadro clinico leve, com cefaleia,
mialgia e febre ou até mesmo assintomático, porém em uma moderada porção de
infecções clínicas (5-15%), a leptospirose desenvolve formas graves, como a doença
de Weil, caracterizada por icterícia, hemorragia e insuficiência renal aguda ou
síndrome de hemorragia pulmonar (SPHS), onde há hemorragia pulmonar maciça e
insuficiência respiratória. Em geral, a taxa de mortalidade para os casos graves é de
20%, enquanto que a taxa de mortalidade associada a SPHS é maior que 50%. O
objetivo do estudo é descrever a distribuição espacial-temporal, e determinar se
existe associação espacial dos casos graves de leptospirose em Salvador-BA. Os
casos suspeitos de leptospirose, pacientes com o quadro grave da doença e
confirmação clínica para leptospirose de um hospital da cidade Salvador-BA foram
incluídos no estudo. Estes pacientes receberam visitas domiciliares, para coletas de
sangue e georreferenciamento das residências para posterior geração de um mapa.
O estudo foi desenvolvido na cidade de Salvador em agosto - outubro 2015 (período
menos chuvoso) e em abril - junho 2016 (período mais chuvoso). Foi observada uma
maior incidência no período menos chuvoso, com 6 pacientes e no período mais
chuvoso com 1 paciente, todos os pacientes, de ambos os períodos pertencem a
bairros com deficiências estruturais, aglomerações desordenadas e presença de R.
novergicus, dentre outros fatores que contribuem para a disseminação da
leptospirose. Evidencia-se a importância de uma vigilância constante dos casos e o
direcionamento dos esforços para melhor uso dos recursos em locais de maior risco
para a população, atuando na eliminação dos fatores associados à transmissão da
leptospirose.

DETERMINANTES SOCIAIS E BARREIRAS DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE
SAÚDE POR PARTE DE PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME EM SALVADOR

Doença

CASOS

Autor(es): Alina Miranda, Laiara Lopes dos Santos, Rafaele Rebello Pereira,
Federico Costa

Palavras-chaves: extensão universitária, saúde coletiva, ciências sociais em saúde
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DETECÇAO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES DA COORTE
ELSA-BRASIL
Autor(es): Estela Maria Motta Lima Leão de Aquino
Resumo: Objetivo: O presente estudo visa reunir dados sobre fatores de risco,
incidência e progressão do câncer de mama na população brasileira e,

Saúde,
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particularmente, em mulheres participantes do Estudo Longitudinal de Saúde do
Adulto - ELSA Brasil, residentes no estado da Bahia, inseridas na faixa etária de
interesse de 50 a 69 anos. Em especial, objetivou-se analisar o padrão de utilização
de serviços e exames de detecção precoce do câncer de mama por estas mulheres por exemplo, a realização de exames clínicos das mamas, ultrassonografias das
mamas e mamografias -, de acordo com aspectos sociodemográficos e história
pessoal de risco para a doença. Método: Foi empreendida uma investigação
descritiva a partir de um banco de dados já existente, derivado do estudo suplementar
sobre câncer de mama realizado no ELSA-Brasil na Bahia. Foram consideradas
elegíveis todas as mulheres com 50 a 69 anos na data da entrevista, que aceitaram
participar do estudo. Os indicadores de interesse foram selecionados a partir de
revisão da literatura nacional e internacional sobre determinantes individuais,
comportamentais, familiares, reprodutivos, ocupacionais, socioeconômicos e
demográficos que influenciam o risco para câncer de mama ou o padrão de utilização
de serviços de detecção precoce dessa doença. Resultado: Dentre as 676 mulheres
estudadas, 17 afirmam já terem recebido de um médico o diagnóstico de câncer de
mama. Um percentual surpreendente (89%) refere idade à primeira mamografia
inferior à minima de 50 anos, recomendada pelo Ministério da Saúde (MS). 88, 8%
realizaram o último exame de mamografia há menos de dois anos, e 82% pagaram
por sua última mamografia através de planos de saúde. 52, 8% tiveram suas mamas
examinadas por um médico no último ano. Conclusão: A maioria das participantes
realizou sua última mamografia dentro do intervalo máximo de 2 anos estipulado pelo
MS como ideal para a prevenção de câncer de mama. Segundo a literatura, tal
resultado é condizente com o perfil predominante de alta escolaridade, residência em
área urbana e cobertura de plano de saúde apresentado pela amostra. Chama
atenção a ampla ocorrência de mamografias abaixo da faixa etária preconizada tanto
pelo MS, quanto pela Organização Mundial da Saúde e pela comunidade científica
nacional e internacional como vantajosa. Considerando a recomendação médica
como principal preditor para relização do exame, o estudo aponta a necessidade de
investigações futuras acerca de grau de adesão dos médicos brasileiros às diretrizes
do MS sobre detecção precoce do câncer de mama.

Autor(es): Natália Martins Souza
Resumo: Em revisão da literatura, percebe-se que tem sido expressivo no Brasil, o
debate acerca da formulação e implementação de políticas no âmbito do SUS,
destacando-se as discussões sobre a organização, efetividade da atenção básica
assim como controle social e cobertura/implantação no âmbito municipal e estadual.
Entretanto, observam-se lacunas na compreensão do processo de formulação e,
principalmente, de implementação de políticas no nacional, o que reforça a
necessidade de acompanhamento do processo de implementação desta política e
dos desdobramentos decorrentes de sua implementação. Nas últimas décadas, os
estudos do campo da saúde coletiva dedicados à análise de políticas públicas,
direcionados para a análise das relações entre governo, governantes e cidadãos e da
máquina estatal, foi ampliado. O método de estudo utilizado foi uma revisão
bibliográfica agregada a uma análise documental feita a partir da busca em bases de
dados eletrônicas consultadas no período de Agosto de 2015 a Março de 2016. O
presente trabalho tem como principal referencial teórico o estudo realizado por
Carmem Teixeira sobre a participação de atores sociais na construção e
implementação de políticas públicas, neste caso, principalmente as que estão
relacionadas ao segmento da saúde. Objetivou-se, neste trabalho, realizar uma
revisão sistemática visando identificar e caracterizar os atores envolvidos no processo
de implementação da Política de Atenção Primária em Saúde no Brasil no período de
1994 a 2016, identificar e discutir interesses políticos e posicionamentos envolvidos
no processo de implementação da Política de Atenção Primária em Saúde no Brasil
no período de 1994 a 2016 e identificar as mudanças ocorridas no processo de
reorganização de Atenção Primária em Saúde no Brasil neste mesmo período. dos
110 documentos analisados, em busca da identificação dos atores sociais, 105
autores citaram atores governamentais e não governamentais, enquanto participantes
e mobilizadores para a construção de uma política voltada para atenção primária a
saúde, e somente 5 citaram, em todo o texto do documento, apenas atores não
governamentais. A relevância deste trabalho consiste na reconstituição do processo
de implementação da política de Atenção Primária em Saúde, que é
reconhecidamente um dos desafios do SUS.

Palavras-chaves: câncer de mama, rastreamento mamográfico, detecção precoce
Palavras-chaves: Identificação dos atores; implementação, atenção primária em
saúde
EXPOSIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À VIOLÊNCIA COMUNITÁRIA NA
AMÉRICA LATINA: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO
INVESTIGAÇÃO DO PAPEL DE BOCAS-DE-LOBO NA TRASMISSÃO DA DENGUE
Autor(es): Mariana Paranhos Barbosa, Darci Neves dos Santos, Letícia Marques dos
Santos, Maurício L. Barreto

Autor(es): Leile Camila Jacob Nascimento, Guilherme Sousa Ribeiro

Resumo: A violência comunitária é a violência entre indivíduos sem vínculos pessoais
estabelecidos, que geralmente ocorre fora do ambiente doméstico, sendo um
problema relevante de saúde pública. A prevalência da exposição infantil a este tipo
de violência é alta, gerando consequências negativas sobre vários aspectos do
desenvolvimento. Este estudo envolveu instituições de pesquisa no Brasil, incluindo
escolares e adolescentes da cidade de Salvador e também instituições no Equador,
contando com a participação de pré-escolares, residentes no município de Quinindé.
A perspectiva do estudo foi identificar a fase do desenvolvimento que corresponde a
um maior grau de vulnerabilidade perante a violência comunitária, assim como
eventuais diferenças nos padrões de exposição entre os dois países, uma vez que a
exposição de crianças e adolescentes à violência comunitária está associada à
ocorrência de alterações emocionais e comportamentais que podem persistir na vida
adulta. Os instrumentos utilizados foram questionários padronizados, realizados em
visitas domiciliares feitas por psicólogas e estudantes de psicologia. Os resultados
mostraram que a violência aterroriza os adolescentes e os responsáveis por crianças,
comprometendo o bem-estar e a qualidade de vida das coletividades. Os achados
revelam que a adolescência é o período de maior vulnerabilidade, e a exposição dos
adolescentes a violência comunitária, como vítimas diretas ou testemunhas de atos
violentos, sugere associação com o desenvolvimento de transtornos mentais e
emocionais, comportamentos agressivos ou delinquentes. Além disto, através das
análises dos questionários aplicados percebeu-se que a violência origina medo e
insegurança, ameaça à liberdade e à integridade física, moral e social de
adolescentes e adultos, tanto no Brasil quanto no Equador. A exposição à violência
comunitária na América Latina, representada pelos dois países analisados, sugerem
algumas diferenças nos padrões, sendo que o Equador mostrou um predomínio em
relação ao Brasil para a vitimização direta e para vitimização indireta, Equador (88,
7%) e Brasil (63, 5%). Quanto à percepção da violência comunitária, os achados
sugerem que seja maior no Brasil, apresentando maior percepção da insegurança,
quando comparado ao Equador, onde os dados sugerem que ocorre uma banalização
da violência. A violência comunitária deve ser prioridade dos gestores em segurança
pública e alerta aos profissionais de saúde para os danos psicológicos que podem
desencadear nas crianças e adolescentes expostos. Acredita-se que a reflexão
proposta no estudo deva mobilizar a sociedade e os profissionais envolvidos na
assistência ao adolescente vitimado pelas violências, porém outros estudos
epidemiológicos na América Latina devem ser realizados para melhor definição dos
diferentes padrões de exposição à violência no Brasil e Equador.

Resumo: Aproximadamente que 3, 9 bilhões de pessoas habitam em áreas de risco
de infecção pelo vírus dengue, um arbovirus (arthropode-borne virus) transmitido
essencialmente por mosquitos do gênero Aedes ssp., estando mais associado ao
Aedes aegypti. Além disso, estima-se que a transmissão da doença ocorra
predominantemente no ambiente domiciliar. Em 2014 e 2015 com a introdução de
dois outros arbovirus (Chikungunya e Zika e respectivamente) também transmitidos
por Aedes ssp., a preocupação com outras arboviroses tem aumentado Por isso, uma
das principais estratégias adotadas pelos programas de controle da dengue é o de
educação da população para que ela contribua para eliminar potenciais focos
domiciliares de reprodução do vetor (recipientes com acúmulo de água). Entretanto,
as estratégias de combate à dengue não tem sido efetivas na redução de casos da
doença e grandes epidemias continuam a ocorrer no Brasil. Além disso, os inquéritos
ambientais e entomológicos realizados pelos agentes de controle de zoonoses para
identificar áreas de risco para transmissão da dengue têm apresentado baixa
capacidade de predizer corretamente os locais de maior risco de epidemias de
dengue. Novas estratégias metodológicas que utilizem diferentes abordagens para
captura do inseto vetor em todas as suas fases do ciclo de vida precisam ser
avaliadas com objetivo de identificar quais abordagens têm melhor capacidade de
predizer tanto o nível de infestação ambiental pelo vetor da dengue, quanto o nível de
ocorrência da doença. Também é necessário que se investigue a existência de focos
crípticos para reprodução do mosquito transmissor da dengue, em especial aqueles
localizados em ambientes extra-domiciliares, que podem estar escapando das ações
de controle da dengue e perpetuando a cadeia de transmissão da doença. Por isso,
nós propomos um estudo eco-epidemiológico com objetivo de determinar quais são
os melhores indicadores de infestação ambiental pelo vetor de dengue. Nós
relatamos aqui a afirmação que as bocas-de-lobo nas ruas são frequentemente
infestadas de mosquitos Ae. Aegypti adultos e imaturos, além de outras espécies
mosquitos.
Palavras-chaves: Aedes, Dengue, arboviroses
ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS E BARREIRAS DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE
SAÚDE POR PARTE DE FAMÍLIAS DE CRIANÇAS COM DOENÇA FALCIFORME
EM SALVADOR
Autor(es): Bruna Louredo Martins Costa, Clarice Santos Mota

Palavras-chaves: Violência Comunitária, América Latina, Descrição
Resumo: A doença falciforme caracteriza-se por ser um grupo de alterações
genéticas marcada pela presença da hemoglobina S (HbSS), levando ao fenômeno
denominado de vaso-oclusão, com diminuição do aporte sanguíneo em alguns
tecidos. No Brasil, nascem anualmente cerca de 3. 500 crianças com doença
falciforme e há 30 pessoas com o traço da Hemoglobina S para cada 1. 000 crianças
nascidas, evidenciando a relevância epidemiológica no país (CANÇADO; JESUS,

IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO
BRASIL NO BRASIL NO PERÍODO DE 1994 A 2016
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2007). Trata-se de uma doença crônica grave, ainda sem cura, com sérias
consequências para a vida daqueles que convivem com esta enfermidade. Os dados
são alarmantes não apenas pela alta incidência, mas também devido ao grau de
sofrimento vivenciado por esses usuários e suas famílias. A Doença Falciforme exige
cuidados permanentes, que se iniciam desde muito cedo na vida das crianças e suas
famílias. A partir dos seis meses de idade, este agravo pode levar a anemia crônica,
quadros graves de infecção, crises intensas de dor, acidente vascular cerebral entre
outras intercorrências, apresentando importantes consequências para a vida
daqueles que convivem com esta enfermidade. O Itinerário Terapêutico permite traçar
os significados, trajetórias e avaliação das estratégias utilizadas pelos portadores
desta enfermidade na busca por melhoria dos sintomas e das condições de saúde,
além de fornecer evidências sobre a disponibilidade e características (organizacionais
e relacionais) dos recursos e serviços disponíveis. Ao investigar os itinerários
terapêuticos de pessoas com Doença Falciforme buscamos a compreensão do modo
como essas pessoas que convivem com o adoecimento e constroem seus caminhos
na busca do cuidado, elucidando sobretudos os desafios na relação com as redes,
serviços e agentes de cuidado, dando enfoque a busca do entendimento das
questões que abordam o itinerário terapêutico percorrido pelas famílias que possuem
em seu núcleo crianças com doença falciforme em Salvador, visando compreender e
identificar os entraves, dificuldades e facilidades encontrada durante este caminho.

integrar o cuidado em saúde mental nos níveiscomunitários de atenção. Sendo a
saúde da criança um dos focos estratégicos daatenção básica, ainda são
notadamente escassas as práticas em desenvolvimentoinfantil e saúde mental na
Atenção Primária. Este nível de atenção à saúde ocupaum lugar privilegiado de
acesso ao contexto de vida das famílias, estandolocalizados no território de moradia
dos sujeitos e muitas vezes adentrando nosdomicílios, o que possibilita a
oportunidade de intervenções precoces e promoçãoda saúde. Diante do contexto,
justifica-se, a relevância de estudos que identifiquem a prevalência e fatores de risco
de problemas de comportamento entre crianças e adolescentes no Brasil. Isto porque,
é escassa a literatura com dados empíricos, principalmente em países em
desenvolvimento indicando a necessidade de obtenção de informações mais precisas
sobre as condições associadas aos problemas de saúde mental infanto-juvenil, que
constituem a maior parte da clientela encaminhada para atendimento psicológico em
serviços públicos de saúde. Essas informações podem contribuir com a estruturação
dos serviços de atendimento e a implantação de estratégias preventivas. 5
Palavras-chaves: Saude Mental, Adolescente, PSF
VIOLÊNCIA COMUNITÁRIA E VITIMIZAÇÃO INDIRETA: IMPACTOS SOBRE
ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS EM ADOLESCENTES DE SALVADOR-BA

Palavras-chaves: Itinerario terapeutico, Doença falciforme, Acessibilidade
Autor(es): Thalita de Almeida, Letícia Marques dos Santos
PREVALÊNCIA DE PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO INFANTO-JUVENIS NA
AMÉRICA LATINA

Resumo: A violência é definida como uso da força física ou do poder, real ou em
ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma
comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte,
dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. A constante exposição
à violência comunitária está associada a prejuízos ao desenvolvimento e é fator de
risco para problemas de saúde mental em crianças e adolescentes. O objetivo deste
trabalho é analisar o papel da vitimização indireta (testemunho) no desenvolvimento
de alterações comportamentais em adolescentes, identificando a prevalência de
exposição à violência comunitária entre adolescentes de Salvador e estimando a
prevalência de alterações de comportamento entre os mesmos. Trata-se de um
estudo multicêntrico, envolvendo instituições de pesquisa no Brasil e no Equador. A
população total do presente projeto é composta por 3423 crianças e adolescentes. No
Brasil, os participantes do projeto SCAALA constituem a coorte de adolescentes
acompanhada desde a fase pré-escolar na cidade de Salvador. No Equador, tem-se
uma coorte de nascimento com crianças entre 4 e 6 anos, residentes no município de
Quinindé, na província de Esmeraldas, integrantes do projeto ECUAVIDA. As formas
de violência comunitária mais percebidas são o uso de álcool ou drogas em espaços
públicos, tiroteios e roubo a propriedades. A vitimização direta foi baixa, enquanto que
a vitimização indireta foi mais frequente, destacando-se o conhecimento de atos que
resultaram em ferimento por arma/faca e assassinatos. Identificou-se que quanto
maior o nível de vitimização indireta, mais alta a frequência de problemas de
comportamento, sendo os mais frequentemente relatados a violação de regras,
problemas de externalização e problemas com o pensamento. Os resultados apontam
para a necessidade de desenvolvimento de um modelo integral de atenção e cuidado
em saúde, com vistas a promover uma atuação precoce que garanta o
desenvolvimento saudável dos indivíduos, evitando consequências desencadeadas
por problemas de saúde mental nas diversas etapas do desenvolvimento humano.

Autor(es): Kênia Rocha Santos, Letícia Marques dos Santos, Mauricio Lima Barreto,
Darci Santos
Resumo: Os problemas de comportamento estão inseridos no contexto de saúde
mental, no entanto, muitas vezes o cuidado neste campo da saúde é negligenciado e
como consequência há um enorme déficit de pesquisas científicas nesta área,
principalmente nos países da América- latina desta forma, o objetivo do estudo
consiste em descrever a prevalência de problemas de comportamento em crianças e
adolescentes no Brasil e Equador. Busca-se preencher uma lacuna na literatura, ao
abordar a relação entre exposição e desenvolvimento de alterações comportamentais
em duas coortes com participantes entre 04 e 18 anos, em seguimento no Brasil e
Equador. A população total é composta por 3997 crianças e adolescentes incluídos
nos dois estudos de coorte, avaliados por equipes de psicólogos treinados para o uso
do instrumento de pesquisa Child Behavior Checklist (CBCL) nas versões 1 ½-5 anos
na coorte do Equador e de 6-18 anos no baseline da coorte brasileira. Constatou-se
que os escores da amostra brasileira foram maiores em todos os tipos de problemas
de comportamento comparando-se ao Equador. A prevalência de problemas de
internalização entre as crianças do Equador foi de 9, 7%, problema de externalização
foi de 6, 3% e para o total de problemas de comportamento foi de 7, 8%. Já no Brasil,
a prevalência de casos clínicos externalizantes foi de 36, 7%, internalização de 21,
3% e o total de problemas comportamentais de 28, 6%. Foram observadas diferenças
com relação ao sexo e a faixa etária, sendo os problemas externalizantes mais
prevalentes entre as meninas e entre indivíduos com 12 anos ou mais o problema
externalizante foi o mais frequente. Conclui-se que há maior necessidade de
intervenções na saúde mental da criança/adolescente no Brasil e no Equador, a fim
de contribuir na elaboração de medidas de atuação precoce para um
desenvolvimento saudável dos indivíduos, evitando consequências desencadeadas
por problemas comportamentais em cada etapa do desenvolvimento, bem como sua
extensão para a vida adulta.

Palavras-chaves: violência transtorno mental adolescentes
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Palavras-chaves: saúde mental, desenvolvimento humano, epidemiologia

ANÁLISE DO IMPACTO DAS VARIAÇÕES CAUSADAS PELO ENVELHECIMENTO
NO RECONHECIMENTO FACIAL

SAÚDE MENTAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ESTILO PARENTAL
ADOTADO: UM ESTUDO REALIZADO COM UMA POPULAÇÃO DA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA

Autor(es): Gabriel Fernandes, Luciano Oliveira, Maurício Pamplona Segundo
Resumo: Um dos principais problemas ainda enfrentados pelo uso da face como
biometria é o decorrente dos impactos do envelhecimento. O consenso existente na
literatura é que faces cujos registros foram capturados com mais de um ano de
diferença são mais difíceis de reconhecer do que aqueles feitos em até um ano e que
a performance do reconhecimento facial cai de forma não linear com intervalos de até
15 anos entre as imagens comparadas. A análise realizada nesses estudos é limitada,
pois não determina de quanto é o prejuízo causado e se utilizam de janelas de tempo
de pelo menos um ano entre as imagens comparadas. A intenção deste trabalho era
exatamente esta: determinar precisamente qual a perda de performance em sistemas
de reconhecimento facial associada a diferentes taxas de envelhecimento em adultos.
Entretanto, um grande obstáculo foi encontrado: as bases de imagens disponíveis
atualmente não possuem, de maneira consistente, intervalos de envelhecimento
pequenos o suficiente (isto é, inferiores a 1 ano), nem registros tomados em
intervalos contínuos (em geral, o intervalo mínimo entre registros nesses bancos de
imagens é de 1 ano). Bancos de imagens que atendem a esses requisitos não tem
indivíduos ou diversidade suficientes entre eles para que seus resultados possam ser
generalizados para a população de uma maneira geral. Acreditamos que, para a
obtenção de resultados significativos no estudo do impacto do envelhecimento no
reconhecimento facial, é preciso que os intervalos entre registros sejam pequenos
(isto é, com pelo menos um registro por semana) e sejam feitos durante um
considerável período de tempo (isto é, durante, pelo menos, 6 meses). Assim,
decidimos montar nossa própria base de imagens para o estudo do problema do
envelhecimento no reconhecimento facial, usando para isso um sistema de chamada

Autor(es): Daniele Amorim, Darci Santos
Resumo: Objetivo: Determinar a prevalência de transtornos mentais entre crianças
eadolescentes atendidas em Programa de Saúde da Família de um Distrito
Sanitárioda Liberdade em Salvador. Métodos: Estudo epidemiológico transversal, com
122participantes entre 4 e 17 anos residentes na área de abrangência do PSF,
havendo participação dos cuidadores. Para avaliar os problemas decomportamento
das crianças e adolescentes foi aplicado o Questionário deCapacidades e
Dificuldades (SDQ) e para confirmação dos casos de suspeição foirealizada
entrevista com psiquiatra infantil na segunda fase do estudo. Aplicou-seos
questionários: Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) para avaliar o estado desaúde
mental materno; a Escala de Estilo e Práticas Parentais (PASC) para avaliaro estilo
parental dos cuidadores; e o questionário socioeconômico. Resultados: Das122
crianças que participaram desse estudo encontrou-se um percentual de 11, 4%de
transtornos psiquiátricos, confirmados pela entrevista psiquiatrica. os transtornosmais
evidentes foram: ansiedade, abuso psicológico e distúrbio de atividade e deatenção
(TDAH). Conclusão: Os resultados do presente estudo demonstra umafrequência
elevada de alterações psiquiátricas em uma área de abrangência doPSF, colocando o
prejuízo que trazem às crianças e adolescentes. Estas criançasestão em múltiplo
risco psicossocial, têm sintomas emocionais e comportamentaisgraves, constituindo
uma questão de relevância em saúde pública. Coloca-seportanto a necessidade de
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em sala de aula, capturando imagens nas modalidades infravermelho, cor e
profundidade, com um registro por semana, em média, para cada indivíduo.

Palavras-chaves: Realidade Aumentada, Modelagem Geométrica de Curvas,
Engenharia de Software
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ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE UM MECANISMO DE RECOMENDAÇÃO
BASEADO EM CONTEÚDO
VALIDAÇÃO DE AGRUPAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO FLEXÍVEL DE
DOCUMENTOS

Autor(es): Wendel Araujo Dourado, Frederico Araujo Durão

Autor(es): Fernanda Silva Eustáquio, Tatiane Nogueira Rios

Resumo: Vivemos em uma sociedade mundial interconectada de forma global e em
tempo real, na qual um número grande de informações pode, em potencial, estar
acessível para muitas pessoas simultaneamente. Nesta tempestade de informações,
a cada ano cerca de 1, 5 bilhão de Gigabytes de informação são produzidos e
disponibilizados em aproximadamente 2 bilhões de sites na Internet. Tal quantidade
de informações e com a disponibilidade facilitada das mesmas pelo uso da Internet,
as pessoas se deparam com uma diversidade muito grande de opções. Muitas vezes
é necessário fazer escolhas sem um grande conhecimento das possibilidades que
nos são apresentadas [Resnick e Varian 1997]. Normalmente nos baseamos nas
recomendações de amigos, através de opiniões de especialistas, ou ainda, a partir de
outras fontes [Trevisan, Nunes e Cazella 2012]. Sistemas de Recomendação surgem
então como uma tecnologia no auxílio aos indivíduos a realizarem essa escolha do
que é relavante ou não, a partir de sugestões de itens que podem ser úteis. As
sugestões apresentadas têm como objetivo apoiar os seus utilizadores em vários
processos de tomada de decisão, tais como que produto comprar, qual música ouvir,
ou que notícia ler. Sistemas de recomendação provaram serem, meios valiosos para
os usuários on-line para lidar com a sobrecarga de informação e tornaram-se uma
das ferramentas mais poderosas e populares do comércio eletrônico.
Correspondentemente, várias técnicas para a geração de recomendação foram
propostas durante a última década RICCI et al. (2011). O projeto “Análise e
Desenvolvimento de um Mecanismo de Recomendação Baseado em Conteúdo”, tem
como objetivo desenvolver um mecanismo de recomendação utilizando filtragem
baseada em conteúdo afim de reduzir a sobrecarga de informações existentes. O
projeto em questão tem os seguintes objetivos específicos:Identificar as propostas
adotadas hoje pelos sistemas de recomendação e quais as técnicas e critérios
adotados na geração das recomendações. Implementar um algoritmo de
recomendação baseado em conteúdo. Desenvolver um protótipo de um mecanismo
de recomendação baseado em conteúdo, com o objetivo de simular a aplicação de
um modelo em ambiente real. Realizar uma avaliação experimental do sistema
desenvolvido a fim de validar se o mesmo atinge os objetivos propostos na descrição
do projeto.

Resumo: A mineração de texto aliada aos algoritmos de agrupamento de
aprendizagem de máquina permitem a organização de documentos. Uma
organização flexível utiliza a lógica fuzzy que permite que um documento possa ser
alocado em mais de um grupo, ou cluster, a partir de seu grau de afinidade com as
respectivas temáticas centrais dos grupos existentes. Para mensurar a qualidade dos
clusters obtidos, existem diversos índices de validação de agrupamento fuzzy. Estes
índices então indicarão qual a melhor maneira de organizar os documentos. O
objetivo do trabalho configurou-se em, a partir dos índices de validação mais
comumente utilizados na bibliografia, avaliá-los de forma a descobrir qual deles iria
obter o melhor resultado geral ao agrupar documentos. Esta hipótese pôde ser
estendida ao tentar avaliar se as características de uma coleção de documentos
influenciam na escolha de um índice em especial. Primeiramente os algoritmos Fuzzy
C-Means (FCM) e Possibilistic Fuzzy C-Means (PFCM) foram utilizados para agrupar
onze coleções de documentos selecionadas com diferentes características - número
de termos e documentos e área de domínio como artigo científico, e-mail e notícias.
Depois que cada coleção era agrupada, os seis índices de validação escolhidos
(Coeficiente da Partição (PC), Entropia da Partição (PE), Coeficiente da Partição
Modificado (MPC), Fukuyama-Sugeno (FS), Xie-Beni (XB) e a Silhueta Fuzzy (SF))
foram executados indicando cada um sua melhor partição (forma como os
documentos foram flexivelmente agrupados). Sequencialmente, os descritores
extraídos de cada grupo presente em uma partição tiveram seu poder de predição
avaliados pelos seguintes algoritmos de classificação de aprendizagem de máquina:
Naive Bayes (NB), Naive Bayes Multinomial (Mult. NB) e Support Vector Machines
(SVM). Este processo de agrupamento, execução dos índices, extração de
descritores e classificação foi executado por três vezes a fim de verificar alguma
possível tendência dos índices. A avaliação do desempenho dos índices de validação
foi feita então concomitantemente com a avaliação do poder de predição dos
descritores. Os índices mais bem avaliados para o FCM e PFCM e para cada coleção
foram aqueles que obtiveram maior taxa de acerto durante a classificação e/ou
indicaram como melhor partição aquelas com número de clusters igual a quantidade
de classes da coleção. dos seis índices inicialmente implementados e executados,
dois foram desconsiderados por apresentarem em todas as execuções sempre o
mesmo número de clusters devido a uma tendência monotônica presente em suas
formulações. dos índices restantes, um obteve destaque por apresentar excelente
desempenho nos dois critérios utilizados de avaliação sendo então considerado como
o melhor para validação de agrupamento fuzzy de documentos.

Palavras-chaves: sistemas, recomendação, sobrecarga
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE UM MECANISMO DE RECOMENDAÇÃO
BASEADO EM FILTRAGEM COLABORATIVA
Autor(es): Lassion Laique Bomfim de Souza Santana, Frederico Araujo Durão

Palavras-chaves: Índices de validação, Agrupamento fuzzy de documentos, Número
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Resumo: Vivemos em uma sociedade mundial interconectada de forma global e em
tempo real, na qual um número grande de informações está acessível para milhares
de pessoas simultaneamente. Nesta tempestade de informação, a cada ano, cerca de
1, 5 bilhão de Gigabytes de informação são produzidos e disponibilizados em
aproximadamente 2 bilhões de sites na Internet. Inevitavelmente tal avalanche de
informações se confronta com interesses pessoais da cada indivíduo na rede,
gerando o problema da sobrecarga da informação. Atualmente é comum recebermos
no cotidiano uma enxurrada de mensagens via correio eletrônico sem qualquer filtro
de interesse. Por esta razão, cria-se a necessidade de filtrar e discernir o que é
relevante para cada um baseado em interesses próprios. Sistemas de
Recomendação então surgem como uma tecnologia no auxílio aos indivíduos a
realizarem essa escolha do que é relevante ou não, a partir de sugestões de itens
que podem ser úteis. As sugestões apresentadas têm como objetivo apoiar os seus
utilizadores em vários processos de tomada de decisão, tais como que produto
comprar, qual música ouvir, ou que notícia ler. Sistemas de recomendação provaram
serem, meios valiosos para os usuários on-line para lidar com a sobrecarga de
informação e tornaram-se uma das ferramentas mais poderosas e populares do
comércio eletrônico. O Projeto Análise e desenvolvimento de um mecanismo de
recomendação baseada em filtragem colaborativa tem como principal objetivo
desenvolver um mecanismo baseado em filtragem colaborativa através de analise
dos metadados e datasets de forma que a partir dos resultados obtidos possa ser
recomendado para o usuário final a melhor opção. O Mecanismo de Recomendação
irá aprender a recomendar itens que possuem similaridades a outros que o usuário
gostou no passado através de ratings que são avaliações fornecidas pelos usuários. A
similaridade dos itens é calculada com base nas características que estão associadas
aos itens em comparação,

RECONHECIMENTO DE GESTOS, MODELAGEM GEOMÉTRICA DE CURVAS,
REALIDADE AUMENTADA
Autor(es): Antonio Lopes Apolinário Jr., Márcio Cerqueira de Farias Macedo
Resumo: O avanço de novas tecnologias para captura de informações
tridimensionaisa baixo custo trouxe novas oportunidades para aplicações que lidam
comcaptura de movimento. Sensores RGB-D vem permitindo expandir asfronteiras da
área de Visão Computacional. Esse tipo de tecnologia tem sido aplicada em larga
escala em áreas comoas de jogos eletrônicos e interface humano-computador, que se
valemdessa tecnologia para propor novos tipos de interação. Outras areas como
reabilitação, fisioterapia, musica, dança entre diversas outras tem utilizado sensores
RGB-Dpara identificar movimento, em contextos e com propósitos diferentes. Uma
área de aplicação bastante óbvia é em tecnologias assistivas para
deficientesauditivos. Nesse contexto a linguagem LIBRAS fornece uma ferramenta
poderosa e complexade comunicação para os indivíduos portadores desse tipo de
deficiência. Com um vastovocabulário e uma gama enorme de desafios quanto ao
reconhecimento de seus sinais, esseprojeto visa a investigação de modelos, técnicas,
algoritmos e metodologias que permitamo reconhecimento desse tipo de sinal por um
sistema computacional. Como motivação para essa investigação estamos propondo a
construção de um sistemade Realidade Aumentada (RA) para o treinamento de
indivíduos em LIBRAS. A similaridadedo problema de básico de RA e reconhecimento
de gestos (identificar, acompanhar e reconhecer objetos de referencia)nos aponta
para a possibilidade integração da AR ao cenário de LIBRAS. O estudante vinculado
a essa bolsa estará trabalhando na re-engenharia de um ambiente derealidade
aumentada sem marcadores, legado de outro projeto de pesquisa, e redefinindo sua
arquitetura demodo a que possa ser utilizado no contexto de treinamento para
linguagem LIBRAS. Para tanto o estudante deverá fazer um estudo de arquiteturas de
software e padrões de projeto, para emseguida aplica-los no contexto da refatoração
do sistema legado. Além disso, deverá se preocupar também durante a fase de
projeto com a integração de novos módulos aserem desenvolvidos no escopo do
projeto de pesquisa.

Palavras-chaves: Sistemas de recomendação, Filtragem Colaborativa, Metadados
ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE UM MECANISMO DE RECOMENDAÇÃO DE
TÉCNICAS DE FILTRAGEM HIBRIDA
Autor(es): Alesson Bruno Santos Souza, Frederico Araujo Durão
Resumo: Vivemos em uma sociedade mundial interconectada de forma global e em
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tempo real, na qual um númerogrande de informações pode, em potencial, estar
acessível para muitas pessoas simultaneamente. Nestatempestade de informações, a
cada ano cerca de 1, 5 bilhão de Gigabytes de informação são produzidos
edisponibilizados em aproximadamente 2 bilhões de sites na Internet. Tal quantidade
de informações e com adisponibilidade facilitada das mesmas pelo uso da Internet, as
pessoas se deparam com uma diversidademuito grande de opções. Muitas vezes é
necessário fazer escolhas sem um grande conhecimento daspossibilidades que nos
são apresentadas [Resnick e Varian 1997]. Normalmente nos baseamos
nasrecomendações de amigos, através de opiniões de especialistas, ou ainda, a
partir de outras fontes [Trevisan, Nunes e Cazella 2012]. Sistemas de Recomendação
surgem então como uma tecnologia no auxílio aos indivíduos a realizarem
essaescolha do que é relavante ou não, a partir de sugestões de itens que podem ser
úteis. As sugestõesapresentadas têm como objetivo apoiar os seus utilizadores em
vários processos de tomada de decisão, taiscomo que produto comprar, qual música
ouvir, ou que notícia ler. Sistemas de recomendação provaramserem, meios valiosos
para os usuários on-line para lidar com a sobrecarga de informação e tornaram-se
umadas ferramentas mais poderosas e populares do comércio eletrônico.
Correspondentemente, várias técnicaspara a geração de recomendação foram
propostas durante a última década RICCI et al. (2011). Os sistemas híbridos, por sua
vez, combinam duas ou mais técnicas de recomendação para obter
melhordesempenho. Tendo duas técnicas A e B, é possível utilizar os pontos fortes da
técnica A que é o sistema de recomendação de filtragem baseada em conteúdo para
fortalecer ospontos fracos da técnica B que é por filtragem colaborativa. Com isso
utilizamos a redução de metadados para analisarmos como os algoritmos se
comportariam com tal estrategia.

desenvolvido até aqui é composto das cinco etapas a seguir: (1) aquisição deimagens
2D, responsável pela leitura das imagens da base de dados; (2) detecção faciale de
olhos, que utiliza classificadores em cascata para encontrar a posição da face e
dosolhos nas imagens de entrada; (3) normalização de iluminação e pose, onde
alocalização da face e dos olhos são utilizadas para alinhar a face em uma
posiçãopadrão, de forma que as variações de expressão facial e da posição da
cabeça tenham omenor impacto possível, e então as variações de brilho e contraste
da imagem sãonormalizadas utilizando equalização de histograma; (4) extração de
característicasfaciais, onde padrões binários locais são utilizados para a
representação da textura daface; e por fim a (5) classificação entre fraude e
não-fraude, etapa onde a textura daface de entrada é analisada para decidir se essa
é uma fraude ou não.
Palavras-chaves: biometria, detecção de fraudes, máscaras 3D
AVANÇOS E MELHORIAS NO HARDWARE UFBAINO
Autor(es): Andressa Silva Valente de Andrade, Jeferson Almeida, Cássio Prazeres
Resumo: O UFBAino surgiu de um trabalho de pesquisa realizado pelo grupo
WISER. É uma solução de Hardware para a Internet das Coisas, projetada desde o
esquemático até o Firmware e proposta pelo graduando em Ciência da Computação
Jeferson Almeida. O UFBAino é uma adaptação de baixo custo da famosa plataforma
de prototipagem Arduino, sua atual versão conta com 7 tipos de sensores
(luminosidade, gas, movimento, corrente, som, temperatura e umidade) que são
empregados para capturar informações acerca do ambiente que posteriormente serão
dispostas em uma interface web, além de contar com um módulo WiFi(ESP8266) que
permite essa comunicação (placa-internet), juntamente com o framework TATU (um
conjunto de bibliotecas e especificações para comunicação com dispositivos de baixo
poder de processamento). Foram confeccionados, deste projeto anterior, 5 UFBAinos
já montados e mais 5 placas impressas (sem componentes). No momento, o
UFBAino está passando por ajustes e otimizações para se adequar cada vez mais
nos projetos recentes do grupo. Já obtivermos êxitos com ele em eventos recentes
como o Congresso UFBA, onde ele foi apresentado ainda na arquitetura passada do
projeto SMARTUFBA em que o modelo era utilizar somente a Nuvem e agora está
sendo pensado para trabalhar no projeto SOFT-IoT que apresenta a definição de
Névoa das Coisas e implementa o conceito de Computação em Névoa introduzido
pela Cisco. Como trabalhos futuros, está a criação de uma placa de circuito que
trabalhe com atuadores. Atualmente, já está sendo feito um estudo acerca dos
modelos de placas existentes no mercado com essa finalidade, a fim de se
estabelecer a melhor abordagem para este cenário presente na Internet das Coisas.
No UFBAino contamos com um microcontrolador chamado ATmega328, o mesmo
utilizado em Arduínos, nas placas de circuito de atuadores (que estamos utilizando e
disponível no mercado) contamos apenas com o módulo WiFi, semelhante ao módulo
encontrado no UFBAino, há uma linha de pesquisa no sentido de se trabalhar
futuramente apenas com este módulo, visto que há versões que viabilizam este uso
(com mais entradas digitais disponíveis e mais memória).

Palavras-chaves: recomendação, metadados, hibrido
APLICAÇÃO DE FILTRO MORFOLÓGICO NO PRÉ-PROCESSAMENTO DA
MINERAÇÃO DE TEXTO
Autor(es): Vinicius Lins Gesteira, Tatiane Nogueira Rios
Resumo: O contexto contemporâneo está marcado por uma combinação de
produção elevada de textos e de sua divulgação extremamente rápida, sobretudo na
Internet, o que dificulta a análise estritamente humana do sentimento ou opinião
contidos em textos. Assim, a extração de posicionamentos humanos contidos em
documentos textuais torna-se cada vez mais um desafio a ser enfrentado
prioritariamente por estratégias computadorizadas, nas quais se destaca a mineração
de textos para análise de sentimento. Um problema recorrente da mineração de
textos é ter de lidar frequentemente com a alta dimensionalidade de matrizes
atributo-valor espaçadas a serem submetidas à extração de padrões, cuja
consequências compreendem o alto custo computacional, o tempo elevado de
execução e o aumento de incidência de ruídos que comprometem o desempenho dos
algoritmos classificadores ou de agrupamento. Nesse ponto, a fase do
pré-processamento contribui bastante para a redução da dimensionalidade e
diminuição da incidência de valores nulos das matrizes atributo-valor (que as tornam
espaçadas). Várias estratégias são empregadas nesse sentido. Algumas delas são
bastante comuns no estado de arte, pretende-se aqui apresentar uma nova estratégia
para enfrentar esse desafio. O presente trabalho desenvolve uma técnica de
pré-processamento de mineração de dados aplicada à análise de sentimento que
implementa um filtro de termos por determinadas classes gramaticais. As duas bases
de documentos textual utilizadas são bases de mensagens políticas do Twitter.
Intenta-se comparar o desempenho da técnica proposta evitando a combinação com
outras técnicas mais comuns de pré-processamento. Para a extração de padrões da
aprendizagem supervisionada empregada, utilizam-se os seguinte algoritmos: Naïve
Bayes, Máquina de Vetor de Suporte, Enésimo-vizinho mais próximo e C4. 5. Como
resultado do experimento, observam-se ganhos de eficiência com a aplicação da
técnica proposta em sete dos oito processamento de algoritmos, acompanhados de
significativa redução na extensão dos termos utilizados. Por fim, discute-se a
viabilidade e capacidade de extensão da técnica proposta para iniciativas futuras.

Palavras-chaves: Internet das Coisas, Névoa das Coisas, Hardware

BASE DE DADOS PARA A ANÁLISE DAS VARIAÇÕES FACIAIS CAUSADAS
PELO ENVELHECIMENTO
Autor(es): Mateus Cordeiro, Roberto Caldeira, Luciano Oliveira, Maurício Pamplona
Segundo
Resumo: Nos últimos anos houve uma grande evolução no estudo e
desenvolvimento de sistemas de reconhecimento e autenticação utilizando biometria,
pois esta permite um reconhecimento rápido e preciso, o que é se suma importância
em diversos ambientes, como empresarial, bancário, governamental e etc. O
reconhecimento da face é um dos métodos biométricos mais utilizado e estudado,
esse método enfrenta principalmente os seguintes problemas: pose, iluminação,
expressão e envelhecimento, sendo o último o mais delicado. Uma das principais
dificuldades para o avanço na área de reconhecimento facial sob variação do
envelhecimento é a falta de material para realização de testes e estudos. Dessa
forma este trabalho tem como objetivo a criação de uma base de imagens de
diferentes indivíduos com variações de idade. A base é aberta e com isso contribuirá
com a realização de outros estudos na área de reconhecimento facial sob variações
causadas pelo envelhecimento. No primeiro período de trabalho um dos principais
focos foi o levantamento e estudo de referências na área de reconhecimento facial e
variações sob efeito do envelhecimento. Para criação da base foi preciso definir pelo
menos uma fonte que provesse imagens de uma grande quantidade de indivíduos
que complementassem a diversidade necessária para a base em termos de idade,
gênero e etnia. A qualidade da plataforma está ligada também ao volume de imagens
de cada indivíduo, a distribuição delas em relação a idade e ao intervalo máximo de
idade registrado. Para a segunda etapa de trabalho, os principais objetivos foram
definir de que forma a base seria disponibilizada, quais seriam as regras para o seu
uso, definir maneiras de possibilitar a expansão da base de forma colaborativa e criar
métodos que facilitassem a utilização da mesma. A base utiliza vídeos da plataforma
Youtube como fonte. São escolhidos vídeos em que o autor tira fotos diárias da sua
face durante alguns anos. Essa fonte foi escolhida devido a grande quantidade de
experimentos (vídeos) desse tipo já existentes e o potencial de crescimento, devido

Palavras-chaves: mineração de texto, tagging
DETECÇÃO DE FRAUDES NA AUTENTICAÇÃO FACIAL MULTIMODAL
Autor(es): Adeilson Silva, Maurício Pamplona Segundo
Resumo: Sistemas que utilizam biometria têm sido cada vez mais utilizados
atualmente. Issoocorre pois esses sistemas geralmente oferecem um nível maior de
segurança emrelação a sistemas comuns de autenticação, uma vez que utilizam
dados maisconfiáveis como face, íris, voz ou impressão digital. Apesar desse nível
maior desegurança, é possível fraudar sistemas biométricos. A intenção da fraude é
de obteracesso a uma aplicação ao simular a identidade de outra pessoa, sem o
consentimentodela. Num sistema convencional isso seria equivalente a ter acesso a
dados sensíveis, como login e senha. Um sistema totalmente protegido contra
fraudes ainda não existe nos dias atuais. Apesar disso, existem estudos que
intencionam proteger-se contra a maioria dosmétodos de fraudes já conhecidos.
Dentre esses métodos é possível citar alguns como ouso de dedos artificiais, no caso
de sistemas que utilizam reconhecimento de digitais, gravações de áudio, no caso de
sistemas que utilizam reconhecimento de voz, e fotos, vídeos e máscaras, no caso de
sistemas que utilizam reconhecimento facial. O sistema proposto aqui tem foco na
proteção contra fraudes utilizando máscaras emimagens coloridas. O sistema
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ao fato do Youtube ser uma plataforma muito difundida. Desses vídeos são extraídas
as imagens que são tratadas e armazenadas, seguindo as seguintes etapas: 1 Download dos vídeos e extração de imagens: Os vídeos selecionados são
armazenados em uma lista no formato Json. Essa lista contem diversas informações
sobre os experimentos, como gênero, idade e etnia e existência de pelos faciais
(barba, bigode). Quando o usuário utiliza a base ele executa um script que fará o
download desses vídeos utilizando a ferramenta Youtube. dl, depois os quadros
desses vídeos são extraídos utilizando a biblioteca FFmpeg. A extração desses
quadros é otimizada de forma que não existam quadros idênticos, o que acontece na
maioria dos vídeos originais, nos quais uma foto chega a ser exibida por vários
segundos; 2 - Detecção e normalização das faces: Um script é executado para
construir e executar o código responsável pela detecção facial nas imagens utilizando
o framework proposto por Viola-Jones, incluído na biblioteca OpenCV. As imagens
sem detecção de face ou com detecção de múltiplas faces são descartadas, e as
demais passarão pelo processo de normalização, onde a face é rotacionada de forma
que os centros dos olhos fiquem alinhados horizontalmente; 3 - Detecção de pontos
de referência (landmarks): Na etapa de normalização, são detectados pontos
importantes da face utilizando a biblioteca Flandmark. Esses pontos correspondem às
posições dos olhos, nariz e boca. Após a detecção, eles são armazenados em um
arquivo de formato Json para que possam ser utilizados nos experimentos de
validação e simulação dos usuários; Foi criada uma interface de linha de comando
completa para facilitar o uso da base, foram adicionados uma série de comandos e
filtros nessa interface para possibilitar que os usuários realizassem operações mais
específicas e precisas, utilizando parâmetros relacionados às informações
armazenadas dos experimentos (vídeos) como gênero, etnia e idade. Os comandos
foram documentados e serão disponibilizados no site de apresentação da base que
também está sendo preparado. Conclui-se que a base desenvolvida contribuirá na
realização de outros trabalhos relacionados a análise dos efeitos do envelhecimento
no reconhecimento facial. Isso se deve tanto pelo conteúdo de qualidade que foi
concentrado na base, quanto pela facilidade de sua distribuição e utilização, devido a
forma com que a base foi formulada. Um dos grandes desafios ainda é a diversidade
de gênero e etnia, pois existem poucos vídeos de mulheres, negros, entre outros.
Mas a plataforma foi formulada de forma a ser facilmente expandida de forma
colaborativa, só é preciso que uma pessoa publique seu vídeo com fotos diárias na
plataforma Youtube para que a mesma possa ser adicionada à base.

em seus primeiros contatos com a programação de computadores. Utilizou-se nesta
experiência uma abordagem com uso de elementos do raciocínio musical para o
ensino de ordenação (algoritmo Mergesort) para estudantes do ensino médio de uma
turma de curso livre introdutório à programação ofertada pela UFBA na modalidade
extensão universitária. Posturas metodológicas interdisciplinares têm sido
incentivadas nos currículos escolares. Não é diferente para o ensino de Computação
na escola, ou ainda, fora dela. Uma das possíveis formas de assumir postura
metodológica interdisciplinar é com o relacionamento de conteúdos com alusão ao
contexto dos estudantes, com elementos facilmente reconhecido por eles. Um desses
conteúdos pode ser a música ou o raciocínio musical. Com base nisso, iniciou-se uma
revisão de literatura sobre as aplicações da interdisciplinaridade no ensino de
Computação. Com os resultados, discutimos algumas atividades para a coleta de
dados que serviria como base para a utilização eficiente da interdisciplinaridade no
ensino de computação. O principal experimento foi realizado a partir de um grupo de
controle. Nesse experimento a turma foi dividida em duas partes (grupos A e B). No
grupo A foi executado um plano de aula pré-definido sobre Mergesort com uso de
elementos matemáticos (conceito de fração) e musicais (conceito de escala diatônica
de Dó e notas musicais). Ao grupo B ministrou-se uma aula nos moldes tradicionais
(tutorial) sobre o mesmo assunto. Posteriormente à atividade, um grupo focal foi
formado para a coleta da opinião desses estudantes e elucidação de alguns aspectos
didático-pedagógicos. Os resultados iniciais, ainda não conclusivos, foram analisados
com o objetivo de identificar potenciais benefícios à prática de ensino de computação
interdisciplinar. Desses dados, podemos visualizar de que a postura interdisciplinar
per si não é suficiente para alcançar bons resultados educacionais. Todavia, com
base nas opiniões dos alunos, o uso didático de elementos do raciocínio musical
favoreceu a atenção dos estudantes. Assim, acreditamos que a didática do professor
e o planejamento das aulas sejam fatores determinantes.

Palavras-chaves: Biometria, Reconhecimento facial, Envelhecimento

Resumo: O Desenvolvimento Dirigido à Modelos (MDD- Model Driven Development)
é uma área recente e em crescente desenvolvimento no ramo da engenharia de
software. Esse novo paradigma baseia-se na utilização de modelos como principal
artefato de desenvolvimento, ao contrário dos paradigmas tradicionais de construção
de software com foco voltado em programação. O ciclo de vida de um software
abrange o período de vida de um sistema, desde a definição de requisitos até o
término de seu uso, passando por etapas de desenvolvimento, operação e
manutenção. Dentre os diversos benefícios trazidos pela MDD, temos a extensão do
período de vida útil de um software, que ocorre através da facilidade de realizar reuso
de modelos já instanciados (pois os modelos podem ser mapeados em diferentes
plataformas), além de encapsulamento de detalhes irrelevantes à implementação
através de técnicas de abstração. Por essa e outras razões, o Desenvolvimento
Dirigido à Modelos tem se revelado uma abordagem viável para a construção de
sistemas em muitos domínios de aplicação. Na MDD, a modelos são especificados
em conformidade com linguagens de modelagem específicas de domínio(DSML Domain Specific Modeling Language), um paradigma de engenharia de software
dedicado a um domínio de um problema em particular - diferente de linguagens como
UML, C, ou Python, que são linguagens de propósito geral, criadas para resolver
problemas de muitos domínios. Uma DSML abrange a definição da sintaxe(concreta e
abstrata) e da semântica(estática e comportamental). A sintaxe abstrata compreende
os construtores da linguagem e as regras de especificação desses construtores, a
sintaxe concreta define a representação gráfica dos construtores na linguagem, a
semântica estática define regras que devem ser obedecidas mesmo que os modelos
instanciados estejam sintaticamente corretos e a semântica comportamental são as
intruções de como uma linguagem deve ser executada. A MDD utiliza regras de
transformação para mapear os elementos construtores de um metamodelo fonte em
um metamodelo alvo, em diferentes níveis de abstração, até a geração automática do
código. O trabalho de doutorado que serve como base para essa pesquisa propõe
uma linguagem de modelagem para especificação de transformações de modelos,
além de verificação e validação da mesma. A sintaxe abstrata da linguagem proposta
foi definida através da construção de metamodelos, a sintaxe concreta através de
perfil UML, a semântica estática através de regras OCL e a semântica
comportamental está em processo de definição. Este trabalho de iniciação científica
busca formalizar a definição da semântica comportamental da linguagem proposta
que está atualmente sendo especificada em diagramas de atividades.

Palavras-chaves: educação em computação, raciocínio computacional, ensino
superior
ESPECIFICAÇÃO DE SEMÂNTICA COMPORTAMENTAL DE MODELOS
Autor(es): Fernanda Barros, Ana Patrícia Mascarenhas, Aline Maria Santos Andrade

DETECÇÃO FACIAL MULTIMODAL
Autor(es): Matheus Magalhães Batista, Maurício Pamplona Segundo
Resumo: Este plano de trabalho tem como objetivo o estudo e o desenvolvimento de
um módulopara a detecção facial multimodal (i. e. detecção em imagens de diferentes
propriedadesvisuais, como a textura, a profundidade e a temperatura) que seja
adaptável a umsistema de autenticação facial contínua. Esse sistema também está
sendo desenvolvidoem paralelo e utiliza autenticação facial contínua multimodal
(textura, profundidade einfravermelho). Entretanto, nosso objetivo de pesquisa migrou
para o reconhecimentomultimodal, pois a detecção facial multimodal não compensa
em termos dedesempenho. Em conjunto com outros alunos foi desenvolvido um
sistema deautenticação facial contínua multimodal que utiliza textura, profundidade
einfravermelho. Além disso foi criada uma base de dados de faces capturadas nestas
3modalidades. Coletamos imagens das faces de 30 indivíduos nas três modalidades.
Para cada uma, calculamos a média e o desvio padrão dos genuínos e dos
impostores utilizando osdescritores usados em pesquisas anteriores. Esses cálculos
são tanto para face frontal, quantopara as partes direita e esquerda da face, quando
normalizadas em relação a pose. Devido a maior capacidade de separar genuínos de
impostores, calculamos o EER (EqualError Rate) para textura e infravermelho. Os
valores obtidos foram 7, 5% e 5%respectivamente. Isso significa que a modalidade de
infravermelho consegue detectar osusuários genuínos em 95% do tempo. Também
foram feitos 3 vídeos de 5 minutos cada, para validar o sistema. Para simular um
ataque, ao final de cada vídeo concatenamos osoutros dois, totalizando 6 ataques ao
sistema. Combinando a probabilidade do sistemaestar seguro das 3 modalidades,
como proposto por Sim et. al, o sistema obteve 94% detaxa de acerto, revelando um
ganho não expressivo em relação aos trabalhos anteriores. Até onde sabemos este é
o primeiro sistema que utiliza profundidade, infravermelho e textura para realizar
autenticação facial contínua. Apesar da vantagem de se aproveitar do melhor de cada
modalidade, em cenários reais ainda é preciso melhorar o sistema, pois variações de
expressão e pose podem degradar o desempenho do mesmo. Comotrabalho futuro
pretendemos melhorar esse sistema para cenários reais não controlados, utilizando
aprendizado de máquina e/ou técnicas e descritores mais apropriados paraeste
cenário.

Palavras-chaves: Semântica Comportamental, Revisão de Modelos, Verificação de
Modelos

Palavras-chaves: reconhecimento facial, biometria, autenticação contínua
DÓ, RÉ, MERGESORT: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR DE
ENSINO DE COMPUTAÇÃO COM MATEMÁTICA E MÚSICA

FORMALIZAÇÃO DO PROTOCOLO TATU E EXTENSÃO DO MESMO PARA DAR
SUPORTE A PARTE PROCESSAMENTO (TRANSFORMAÇÃO E AGREGAÇÃO)
DE DADOS NA FOT

Autor(es): William Fabian Machado Vera, Ecivaldo De Souza Matos

Autor(es): Ramon Dias Costa, Cássio Prazeres

Resumo: Este trabalho apresenta um relato de uma experiência piloto de ensino de
programação. Buscou-se identificar nessa experiência pontual, como o raciocínio
musical poderia contribuir para a construção do raciocínio computacional por sujeitos

Resumo: Em trabalhos anteriores realizados pelo projeto "Smart-UFBA" foi
desenvolvido um framework chamado TATU que entre outras coisas incluía um
protocolo para comunicação de dispositivo na Internet das Coisas(siga em inglês:
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IoT). Em particular nesse novo projeto, o trabalho será sobre um novo paradigma
para a IoT chamado Fog of Things(FoT), que pretend que determina uma diferente
forma de lidar com os dados na IoT. Os componentes mais básicos da FoT são os
dispositivos que de baixa capacidade que controlam os sensores e, por isso, deverão
desempenhar a funcionalidade mais básica da plataforma, em termos de
processamento local e paralelo: transformação de dados brutos em conteúdo
estruturado seguindo as diretrizes Linked Data. O formato de dados a ser utilizado
deverá levar em consideração as limitações em capacidades de processamento e
armazenamento dos dispositivos, bem como o uso eficiente de energia (economia de
bateria). Por um lado, nas plataformas baseadas na computação em nuvem, a
transformação dos dados seria realizada em um servidor central e remoto. Por outro
lado, neste projeto, a transformação dedados no local, ou seja, nos dispositivos que
capturam os dados, ocorrerá de forma distribuída e paralela, poisos diversos
dispositivos gerenciados por um mesmo Gateway-Fog estarão realizando a
transformação aomesmo tempo. Nos casos em que os dispositivos são ainda mais
limitados que o UFBAino, essa transformaçãopode ficar a cargo dos Gateways-Fog.
Nesses casos, apesar da granularidade do processamento paralelodiminuir, pois fica
“centralizado” nos gateways locais, ainda é uma abordagem descentralizada e local,
emrelação ao processamento na nuvem. Assim, a transformação de dados brutos em
conteúdo Linked Data, bem como a agregação de dados serãorealizados com uma
extensão ao protocolo TATU, para que: os dados das mensagens entre gateways
edispositivos utilizem o formato JSON-LD (transformação), que é um formato
reduzido para representação deconteúdo Linked Data; e sensores virtuais
(agregação) também possam se comunicar com os gateways eoferecer serviço via
protocolo TATU.

reconhecimento biométrico em recém nascidos e adultos, e também foram
pesquisados os padrões de coleta, criptografia e armazenamento das imagens
biométricas conforme normas internacionais. Além disso, foi feito o aprimoramento do
algoritmo de análise de qualidade e de extração de poros, otimizando-se o código,
para diminuir o tempo de coleta das impressões digitais do recém-nascido e da mãe,
evitando estresse pós-parto para ambos. Em seguida, foi feita a adaptação do
algoritmo de detectação de poros implementado na linguagem de programação C a
fim de detectar também minúcias. Essas informações, poros e minúcias, serão
usadas conjuntamente para obter um resultado mais robusto em termo do
reconhecimento dos recém-nascidos. E por fim, foi iniciada a implementação de um
algoritmo de correção de orientação das imagens coletadas dos dedinhos, palma da
mão e planta do pé dos recém-nascidos, utilizando a linguagem de programação C+
+. Esta correção de orientação é importante para melhorar a robustez do algoritmo de
reconhecimento neonatal.
Palavras-chaves: recém-nascido, biometria, algoritmo
IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS: A NOVA FRONTEIRA DA
PESQUISA BIOMÉTRICA
Autor(es): Rubisley Paula Lemes, Thiago Brazileiro Martinez
Resumo: Este plano de trabalho é uma parte importante no projeto de
reconhecimento neonatal, visto que ainda existem vários problemas não
solucionados, relacionados ao tema, tais como trocas de bebês em maternidades e
roubo e tráfico de crianças. Em todo o mundo, cerca de 131 milhões de nascimentos
ocorrem por ano. Dentre os três milhões de nascimentos que ocorrem anualmente no
Brasil estima-se uma troca de bebê a cada 6. 000 nascimentos. Nos Estados Unidos,
ocorrem cerca de 4, 7 milhões de nascimentos por ano e de acordo com (Dalton et
al., 2005) ocorrem aproximadamente 23. 000 trocas anualmente. Atualmente os
métodos utilizados para identificação de recém-nascidos nos hospitais e
maternidades se baseiam em braceletes ou coletas utilizando tintas e papel. Porém,
esses métodos atuais não são seguros, pois podem ser facilmente adulterados e
assim, possibilitar trocas de bebês e até mesmo adoções ilegais. Tendo em vista os
problemas citados acima, foi necessária a criação de uma abordagem que analisasse
a qualidade das imagens capturadas para garantir melhores resultados no
reconhecimento automático de tais indivíduos. Com a conclusão do algoritmo de
análise de qualidade, o foco agora é desenvolver uma abordagem capaz de identificar
minúcias e poros sem necessitar de um algoritmo específico que estime previamente
a orientação da crista. Portanto, é imprescindível a leitura de diversos artigos e a
colaboração acentuada entre orientador e orientando, para o desenvolvimento do
algoritmo que será completamente novo no âmbito da pesquisa biométrica. A
motivação maior para a criação de tal algoritmo é a necessidade cada vez maior de
análises e de reconhecimento em tempo real, que sejam eficazes. Assim, evitando
que uma mãe e o seu recém-nascido passem por estresse pós-parto. O algoritmo
ainda apresenta alguns problemas que devem ser resolvidos principalmente com a
criação de um groundtruth que auxilie o aprimoramento do desempenho na detecção
de minúcias em diferentes imagens.

Palavras-chaves: FoT, IoT, Data
FORMULAÇÕES, HEURÍSTICAS E UM LIMITE COMBINATÓRIO PARA O
PROBLEMA DE ALOCAÇÃO DE SALAS DE AULA COM DEMANDAS FLEXÍVEIS
Autor(es): Junot Freire dos Santos Neto, Rafael Augusto De Melo
Resumo: A geração de quadros de horários, quando feita manualmente, demanda
um grande gasto de tempo e nem sempre gera um resultado satisfatório em relação
ao uso dos recursos existentes (salas de aula, laboratórios, professores). Este
trabalho apresenta um problema de alocação de laboratórios com demandas flexíveis
e recursos limitados baseado no caso real do Departamento de Ciência da
Computação da Universidade Federal da Bahia. O objetivo do trabalho foi o
desenvolvimento de ferramentas computacionais que resolvam o problema
enfrentado pelo departamento de forma eficiente gerando boas soluções. Para se
medir a qualidade dos quadros de horários gerados, dois critérios de otimização
foram utilizados: minimização do número de aulas conflitantes (aulas designadas ao
mesmo espaço do quadro de horários) e maximização do número de aulas alocadas.
Ambos os critérios são considerados simultaneamente para a geração de boas
soluções. As ferramentas criadas durante o projeto constituem-se de três heurísticas
construtivas e um método de busca local utilizando diversas vizinhanças, que são
utilizados de forma conjunta. Também é apresentado no trabalho um limite inferior
combinatório em relação ao número de aulas conflitantes para a análise do valor
mínimo de aulas conflitantes em um dado caso de teste, a fim de medir a qualidade
das soluções geradas. Os resultados obtidos com o uso das ferramentas
desenvolvidas mostraram que as heurísticas e a busca local geram soluções ótimas
ou bem próximas das ótimas para as instâncias consideradas baseadas no modelo
real do problema. As técnicas propostas também foram utilizadas para determinar os
quadros de horários das aulas de laboratório do Departamento de Ciência da
Computação durante os últimos dois semestres. Isto possibilitou encontrar
inviabilidades no planejamento acadêmico, melhorar o uso dos recursos (laboratórios)
existentes, além de gerar um melhor quadro de horários em muito menos tempo e de
rápida adaptação para períodos atípicos de aulas.

Palavras-chaves: Biometria, Algoritmo
MAPEAMENTO DO VIÉS INDUZIDO POR TÉCNICAS DE DECOMPOSIÇÃO DE
SÉRIES TEMPORAIS
Autor(es): Marcus Elias Silva Freire, Ricardo Rios
Resumo: Sistemas reais são, geralmente, caracterizados por sua natureza complexa,
ou seja, os valores de suas observações são definidos pelo comportamento de seus
componentes implícitos. Por exemplo, ao analisar gráficos de temperatura de uma
cidade, deve-se considerar a interação entre diferentes processos como
comportamentos sazonais, influências do aquecimento/resfriamento global,
mudanças de correntes do vento, dentre outros fatores. Uma forma de realizar essa
análise é utilizando série temporais, as quais permitem organizar sequências de
observações ocorridas no tempo e modelar comportamento de sistemas que as
produziram (Box et al., 1994). A importância do emprego de séries temporais na
análise de comportamentos é observada em diversas áreas de estudo como:
Economia, Ciência da Computação, Biologia, Medicina e Clima (MORETTIN; TOLOI,
2004; SHUMWAY; STOFFER, 2006; CHATFIELD, 2004). Em sistemas reais, os
componentes que dão origem às séries temporais não são conhecidas à priori. Sendo
necessário, portanto, realizar uma etapa de decomposição. A palavra
``decomposição`` segundo o dicionário Aurélio é a redução a elementos simples, i. e,
a divisão de um processo combinado ou um material composto em componentes que
o constituam. Então, a etapa de decomposição de uma série temporal visa separar
seus componentes e assim possibilitar um entendimento melhor sobre o
comportamento de seus dados. Por exemplo, um gráfico da temperatura de uma
cidade pode ser difícil de ser analisado, pois a interação entre componentes podem
ocultar importantes informações embutidas nos dados. Assim, uma etapa de
pré-processamento dos dados pode ser executada decompondo-os em componentes
individuais para, futuramente, serem analisados separadamente. A decomposição de
séries temporais é uma etapa importante no processo de análise e modelagem do
comportamento de sistemas, permitindo compreender as saídas produzidas a fim de,
por exemplo, melhorar o processo de tomada de decisões, simular situações futuras e
detectar a ocorrência de falhas. No estudo desenvolvido pela IC, foram analisados os

Palavras-chaves: Otimização, Quadros de horários, Heurísticas
ALGORITMO DE EXTRAÇÃO DE POROS EM IMPRESSÕES PAPILOSCÓPICAS
DE RECÉM-NASCIDOS E ADULTOS
Autor(es): Lucas Moreira Pires, Rubisley Paula Lemes
Resumo: Em todo o mundo, cerca de 131 milhões de nascimentos ocorrem por ano.
Dentre os três milhões de nascimentos que ocorrem anualmente no Brasil estima-se
uma troca de bebê a cada 6. 000 nascimentos. Nos Estados Unidos, ocorrem cerca
de 4, 7 milhões de nascimentos por ano e de acordo com alguns estudos, ocorrem
aproximadamente 23. 000 trocas anualmente. Atualmente os métodos utilizados para
identificação de recém-nascidos nos hospitais e maternidades se baseiam em
braceletes ou coletas utilizando tintas e papel. Porém, esses métodos atuais não são
seguros, pois podem ser facilmente adulterados e assim, possibilitar trocas de bebês
e até mesmo adoções ilegais. A identificação biométrica em adultos tem sido
estudada há bastante tempo no mundo todo. Entretanto os estudos direcionados à
identificação biométrica em crianças e recém-nascidos são recentes. O uso dos
padrões papiloscópicos é um caminho promissor mesmo estes apresentando muitos
desafios quando aplicados ao reconhecimento neonatal. Tais desafios estão
relacionados à susceptibilidade à deformação durante o processo de coleta e ao
tamanho reduzido das cristas papilares em comparação com adultos. Neste trabalho
foi realizado o levantamento de informações bibliográficas pertinente ao
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seguintes métodos de decomposição:i) Decomposição de Modo Empírico (Empirical
Mode Decomposition - EMD); A Decomposição de Modo Empírico (EMD) foi proposta
como parte fundamental da transformada de Hilbert-Huang (HHT). o EMD consiste na
decomposição do sinal em componentes. Essas componentes ortogonais são
chamadas de funções de modo intrínseco (IMF, do inglês Intrinsic Mode Function). Se
todas as IMFs de um sinal são somadas, incluindo o resíduo, que é o que resta do
sinal após a remoção de todas as IMFs, o sinal original é recuperadoii) Análise
Espectral Singular (Singular Spectrum Analysis - SSA). Análise de Espectro Singular
(Singular Spectrum Analysis (SSA)) que é um método não paramétrico usado na
análise de séries temporais e que exige pouco conhecimento prévio do
comportamento da série. O objetivo do SSA é fazer uma decomposição da série
temporal original em uma soma de componentes independentes e interpretáveis
como componentes de tendência, componentes oscilatórias e componentes com
estrutura de ruído.

conhecimento através da utilização de sistemas de raciocínio, com isso temos grande
capacidade de expressar informações sobre o domínio do problema analisado, e
facilitamos o raciocínio relacionado a essas informações. Já a linguagem UML Unified Modeling Language - é uma linguagem de modelagem que pode ser utilizada
para expressar informação, conhecimento ou sistemas em uma estrutura que é
definida por um conjunto de diagramas e regras. Essa linguagem permite representar
um sistema de forma padronizada. O objetivo desse trabalho é fazer uma relação
entre UML e OWL, tentando trazer propostas para a implementação dos conceitos de
Composição e Agregação, que são próprios da UML, em OWL. Composição e
Agregação são dois tipos de associações feitos em UML, onde acontecem relações
todo-parte entre classes, distintas da generalização/especialização. A agregação
pretende demonstrar o fato de que um todo é composto por partes, onde temos uma
classe “pai” e uma classe “filha”, e a classe “filha” existe mesmo que a classe “pai”
não exista. Já a Composição é um tipo de agregação com um significado mais forte,
nesse tipo de associação, a existência da classe “filha” não faz sentido sem a
existência da classe “pai”.

Palavras-chaves: Decomposição, EMD e SSA, Séries Temporais

Palavras-chaves: OWL, UML
MAPEAMENTO INTELIGENTE DE TAREFAS
HETEROGÊNEOS PARA SISTEMAS EM NUVEM

EM

PROCESSADORES
MEDIC/MEDISOM "UMA PLATAFORMA LIVRE DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE
TEMPO REAL" - O SOFTWARE

Autor(es): Mauricio Marques Moreira, Vinicius Petrucci
Resumo: Um número crescente de aplicações e serviços computacionais vêm sendo
desenvolvidos, implantados e executados na nuvem (em inglês, cloud computing).
Esses sistemas em nuvem estão cada vez mais presentes no dia-a-dia das pessoas;
por exemplo, através do uso de sistemas de busca na Web, comércio eletrônico,
e-mail, redes sociais e jogos online. Eles devem atender prontamente ao grande
volume de requisições dos usuários e garantir uma boa experiência (baixo tempo de
resposta) no uso dessas aplicações quando interagem diretamente com os usuários.
Grandes aglomerados (clusters) de servidores são empregados para o
processamento dessas requisições em larga escala; isto é, de forma distribuída e
paralela onde os servidores são interconectados por redes rápidas de comunicação.
Nesse cenário, há uma questão crítica relacionada ao emprego desses servidores em
nuvem que tem atraído bastante atenção: o alto consumo de energia elétrica. Novas
arquiteturas envolvendo processadores heterogêneos, como ARM big. LITTLE, vêm
ganhando bastante interesse tanto na academia quanto na indústria pelo potencial de
eficiência energética e desempenho desses novos processadores quando
comparados com os atuais processadores homogêneos. Tais arquiteturas
heterogêneas utilizam (atualmente, dois) tipos de processadores distintos: (A)
processadores do tipo "LITTLE", que são projetados para baixo consumo de energia
e (B) processadores do tipo "big", que são projetados para máximo desempenho.
Este trabalho investiga o uso de processadores heterogêneos em sistemas em
nuvem com o objetivo de reduzir o consumo de energia nesses sistemas e, ao
mesmo tempo, permitir que as requisições dos usuários sejam processadas dentro
dos requisitos de desempenho especificados. A ideia central desse trabalho é que
determinadas aplicações, ou diferentes requisições de uma aplicação, podem ser
mapeadas para o tipo de processador ("LITTLE" ou "big") mais adequado durante o
tempo de execução das aplicações. O sistema em nuvem utilizado como base neste
projeto é o ElasticSearch, que é um sistema altamente escalável de código aberto de
análise e buscas. Ele permite armazenar, buscar e analisar um grande volume de
dados de forma rápida, quase em tempo de execução. Caracterizou-se o
comportamento temporal de execução desta aplicação, através de uma extensa e
variada análise de desempenho à fim de obter suas tarefas críticas e uma distribuição
de probabilidade dos seus tempos de execução, nos diferentes tipos de
processadores. Com essa caracterização, é proposto o desenvolvimento de um
gerenciador de tarefas dinâmico que alocará as tarefas críticas do ElasticSearch nos
processadores heterogêneos. Este processo de alocação busca atender aos
requisitos de desempenho estipulados pelo servidor e alcançar taxas de
transferências satisfatórias para os usuários, atrelado à uma melhor eficiência
energética, provando a superioridade desta arquitetura quando comparado às
arquiteturas de processadores homogêneos, que podem ser rápidos ou lentos.

Autor(es): Paul Regnier, Camila Moura Ferreira Santos, Joselito Mota Júnior, Luan
Da Cruz Silva, Vitor Fernando Rezende Da Silva Vidal
Resumo: O objetivo geral do projeto é desenvolver uma plataforma mecatrônica livre
de medição e visualização da radiação ultrassom em 3D dentro de dutos. Utilizando
sensores piezoelétricos, submersos dentro dos dutos, para a aquisição das ondas
ultrassônicas emitidas por um cinturão de transdutores de ultrassom.
Microcontroladores são utilizados para as aquisições dos dados recebidos desses
sensores, e também do controle dos motores de passo, que fazem o trabalho de
movimentação dos sensores nas direções dos eixos X, Y e Z a partir das
coordenadas enviadas do software final. Uma aplicação intermediária trata os dados
recebidos do microcontrolador para que a aplicação final possa ler e gerar os mapas
em 2D e 3D do duto. Três segmentos serão responsáveis pelas atividades descritas
anteriores. Serão as bases do desenvolvimento do projeto. São eles: o hardware, o
firmware e o software. Hardware: as atividades encarregadas para o hardware são de
programação, montagem e integração do Microcontrolador com os motores de passo
e sensores. Toda a movimentação e qualidade dos dados recebidos pelos sensores
serão observadas e descritas. Também é de responsabilidade do hardware a
confiabilidade e a mobilidade dos motores de passo que integra o sistema. O
responsável pelo Hardware foi o aluno Luan da Cruz Silva. Firmware: será
responsável pela conversão, adaptação, aperfeiçoamento e tratamento dos dados e
da comunicação do hardware para o software. A conversão de dados recebidos pelos
Microcontroladores que estão presentes no sistema físico e o seu tratamento de
sinais será a desafiadora e fundamental tarefa de integração do sistema com o seu
software final de tratamento e geração de mapas 2D e 3D. Quem desempenhou a
atividade de implementação do Firmware foi o aluno Vitor Fernando da Silva Vidal.
Software: armazenamento e visualização de mapas em 2D e 3D dos dados obtidos
sobre o comportamento das ondas de ultrassom no duto imerso de um liquido. O
software proporciona uma visualização rápida e amigável dos dados utilizando a
poderosa linguagem Python e suas bibliotecas Matplotlib, para a geração de mapas;
e a biblioteca TKinter, para a criação da interface gráfica do usuário. Coordenadas de
posições que serão enviadas a partir do software de firmware para o Microcontrolador
para fazer a codificação e envio dos sinais de movimentações dos motores de passo.
O sistema mecatrônico de mesa XY será responsável por posicionar o sensor de
maneira correta para mapear as áreas selecionadas e armazenar os pontos para o
software de visualização criar o gráfico. A implementação do software de visualização
foi feita por Joselito Mota Júnior. O projeto é composto pela aluna de mestrado da
Universidade Federal da Bahia, Camila Moura Ferreira Santos e do Orientador Paul
Denis Etienne Regnier. Os três segmentos serão oferecidos para a comunidade sob
licença de software livre e código aberto GNU/GPL, permitindo assim as suas
apropriações pelas instituições públicas brasileiras. Assim os três segmentos serão
responsáveis pelo produto final que é a visualização com qualidade dos resultados
dos experimentos. Cada segmento é de fundamental importância para o
desenvolvimento do projeto. Por isso, existe uma forte motivação ao trabalho em
grupo e colaboração de todas as pessoas envolvidas nos três diferentes segmentos
base do projeto.

Palavras-chaves: Processadores Heteogêneos, Gerenciador de Tarefas, Sistemas
em Nuvem
UML E OWL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE SEMÂNTICAS
Autor(es): Matheus Amaral Araujo, Laís Do Nascimento Salvador

Palavras-chaves: plataforma. livre, medição, software
Resumo: OWL - Ontology Web Language - é uma linguagem baseada em lógica
descritiva utilizada para escrever ontologias. Uma ontologia pode possuir vários
significados e ser usada por várias áreas do conhecimento. No campo da filosofia,
uma ontologia é o estudo de um “ser enquanto ser”, ela incide sobre a natureza e a
estrutura das coisas, independente da sua real existência. No campo da ciência da
computação, uma ontologia pode ser descrita como um tipo especial de informação
ou objeto, uma forma de modelar a estrutura de um sistema, desta forma uma
ontologia é considerada uma especificação explícita e formal de uma
conceptualização compartilhada. A base de uma ontologia consiste em uma
generalização/especialização hierárquica de conceitos, uma taxonomia. A lógica
Descritiva é uma família de formalismos de representação do conhecimento
baseados na lógica matemática, sendo ela um subconjunto estruturado da Lógica de
Primeira Ordem. Ou seja, as lógicas descritivas são formalismos utilizados na
representação do conhecimento, onde é possível realizar inferências sobre esse

MEDIC/MEDISOM: O FIRMWARE
Autor(es): Vitor Fernando Rezende Da Silva Vidal, Paul Regnier, Camila Moura
Ferreira Santos, Joselito Mota Júnior, Luan Da Cruz Silva
Resumo: O objetivo geral do projeto foi desenvolver uma plataforma mecatrônica
livre de medição e visualização da radiação ultrassom em 3D dentro de dutos.
Utilizando sensores piezoelétricos, submersos dentro dos dutos, para a aquisição das
ondas ultrassônicas emitidas por um cinturão de transdutores de ultrassom.
Microcontroladores e um Arduíno são utilizados para as aquisições dos dados
recebidos destes sensores, e também do controle dos motores de passo, que fazem
o trabalho de movimentação dos sensores nas direções dos eixos X, Y e Z a partir
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das coordenadas enviadas do software final. Uma aplicação intermediária trata os
dados recebidos para que a aplicação final possa ler e gerar os mapas em 2D e 3D
do interior do duto. Três segmentos são responsáveis pelas atividades descritas
anteriores, sendo as bases do desenvolvimento do projeto. São eles: o hardware, o
firmware e o software. Hardware: as atividades encarregadas para o hardware são de
programação, montagem e integração do Arduíno com os motores de passo e
sensores. Toda a movimentação e qualidade dos dados recebidos pelos sensores são
observados, tratados e descritos. Também é de responsabilidade do hardware a
confiabilidade e a mobilidade dos motores de passo que integra o sistema. Firmware:
é responsável pela conversão, adaptação e aperfeiçoamento dos dados e da
comunicação do hardware com o software. A conversão de dados recebidos pelos
Microcontroladores e o Arduíno que estão presentes no sistema físico e o seu
aperfeiçoamento foi a desafiadora e fundamental tarefa de integração do sistema com
o seu software final de tratamento e geração de mapas 2D e 3D. Coordenadas de
direções são enviadas a partir do software principal escrito em C para o Arduíno que
controla a plataforma mecatrônica para fazer a codificação e envio dos sinais de
movimentações dos motores de passo. Isto é responsável por posicionar o sensor de
maneira correta para mapear as áreas selecionadas. Software: desenvolvimento de
um software com a leitura, interpretação e geração de mapas em 2D e 3D dos dados
obtidos sobre o comportamento das ondas de ultrassom no interior do duto. O
software proporciona uma visualização rápida e amigável dos dados utilizando a
poderosa linguagem Python e suas bibliotecas Matplotlib, para a geração de mapas;
e a biblioteca TKinter, para a criação da interface gráfica do usuário. Os três
segmentos são oferecidos para a comunidade sob licença de software livre e código
aberto GNU/GPL, permitindo assim as suas apropriações pelas instituições públicas
brasileiras. Assim os três segmentos são responsáveis pelo produto final que é a
visualização com qualidade do resultado do experimento. Cada segmento foi de
fundamental importância para o desenvolvimento do projeto. Por isso, houve uma
forte motivação ao trabalho em grupo e colaboração de todas as pessoas envolvidas
nos três diferentes segmentos base do projeto.

projeto, elaborar uma solução requer, geralmente, o entendimento completo do
sistema, o que na maioria das vezes só ocorre no final do desenvolvimento. Para
diminuir a complexidade da construção de projetos desenvolvemos um programa que
transforma um diagrama de sequência (SD) associado a regras Object Constraint
Language (OCL) em um modelo formal, no caso, um sistema de transições modal de
Kripke (KMTS). O uso de técnicas de verificação formal de modelos é uma maneira
de automatizar a análise da correção. O sistema de transições modal de Kripke
(KMTS) permite a especificação explícita de indefinições no modelo e se aplica a
especificação formal de sistemas em que os requisitos ainda não estão todos
definidos, como ocorre em geral nas primeiras fases de desenvolvimento de software.
A linguagem UML é uma das linguagens mais utilizadas na indústria de software e um
diagrama desta linguagem utilizado para especificação de requisitos é o diagrama de
sequência. A transformação automática de diagramas de sequência para KMTS
facilita a modelagem formal do sistema por não especialistas em métodos formais.
Para o desenvolvimento do programa, tomaremos com referência o algoritmo
proposto no trabalho de Krka sobre transformação de diagrama de sequência (SD)
para sistemas de transições modal (MTS). MTS são modelos que tratam com
representação de informação incompleta através de modalidade nas transições do
modelo assim como os KMTS. Mas diferentemente do MTS o KMTS permite
indefinições também nos estados.
Palavras-chaves: Diagrama de Sequência, Especificação de sistemas com
informação parcial, KMTS
SIMULAÇÃO DE VARIAÇÕES FACIAIS CAUSADAS PELO ENVELHECIMENTO
PARA APLICAÇÕES FORENSES E PARA O RECONHECIMENTO FACIAL
Autor(es): Roberto Caldeira, Maurício Pamplona Segundo, Luciano Oliveira
Resumo: Durante décadas, digitais, manchas de sangue e rastros desempenharam
um papel importante na criminalística. Entretanto, na era da tecnologia, um outro
elemento tem se mostrado eficaz na solução de problemas forenses: o
reconhecimento facial. de forma similar às digitais, a face de um indivíduo é um dado
biométrico que pode ser extremamente eficiente na tarefa de identificá-lo. Se há
alguns anos atrás não se imaginava que um computador fosse capaz de distinguir
indivíduos através de fotos, nos dias atuais tal possibilidade ainda é potencializada
pela acessibilidade tecnológica. É incomum encontrarmos alguém que não tenha um
aparelho celular com câmera fotográfica, ou que não esteja presente em alguma foto
em redes sociais. No comércio, é raro encontrarmos estabelecimentos sem câmeras
de vigilância. A enorme quantidade de dados disponíveis unida ao avanço do
reconhecimento facial é de extrema importância para a modernização da
criminalística. Apesar dos diversos avanços, os métodos de reconhecimento facial
ainda não são robustos a algumas variações críticas na face de um indivíduo. O
surgimento de pelos e o envelhecimento facial ainda são grandes obstáculos. Tais
variações estão fortemente presentes em casos de jovens desaparecidos, por
exemplo. Outro obstáculo é o crescimento acelerado dos bancos de faces voltados a
problemas forenses. Quanto maior o campo de busca, mais difícil encontrar uma
correspondência única para o indivíduo em questão de forma eficiente. Este trabalho
teve como objetivo estudar métodos de simulação de envelhecimento e
reconhecimento facial que levem em consideração as variações causadas pelo
envelhecimento e amparem o desenvolvimento de um novo método de
reconhecimento facial próprio, que aproveite as melhores ideias presentes na
literatura e seja robusto a tais variações. Foram realizados testes com dois métodos
existentes na literatura: um método baseado num robusto banco de imagens como
referência e outro método discriminativo baseado em parametrizações. Como
consequência, um sistema de testes baseado nos dois métodos e em dois bancos de
faces com imagens coletadas da Internet foi desenvolvido, facilitando a realização de
experimentos. Os testes permitiram o entendimento aprofundado dos dois métodos,
que podem ser utilizados como referência no desenvolvimento de técnicas ainda mais
robustas.

Palavras-chaves: Computação, Mecatrônica, Firmware
NORMALIZAÇÃO FACIAL MULTIMODAL
Autor(es): Jonathan Coutinho Luz De Queiroz, Maurício Pamplona Segundo
Resumo: O controle rígido do acesso a sistemas computacionais está se tornando
cada vez mais necessário em diversas áreas para garantir privacidade e
confidencialidade. No entanto, os mecanismos atuais de controle de acesso (e. g.
senhas, cartões magnéticos e biometria) não são suficientemente robustos para lidar
com essa situação porque apenas validam a identidade dos usuários antes do
ingresso. Essa abordagem apresenta algumas brechas que são inadmissíveis em
situações críticas. Por exemplo, tanto senhas como cartões magnéticos garantem
acesso ilimitado a um invasor que consiga capturar os dados/objetos de autenticação
de um usuário habilitado. Além disso, até mesmo a biometria, na sua abordagem
clássica, permite que um indivíduo autorizado dê permissão a outro - bastando para
isso que esteja presente no início da sessão. Nesse contexto, o trabalho atual
consistiu no desenvolvimento de um sistema de normalização facial multimodal, para
utilização como componente em um sistema de autenticação contínua multimodal. O
sistema de normalização recebe como entrada três imagens de face de diferentes
modalidades (2D, 3D, IR), bem como um mapeamento de pontos entre elas, e produz
como resultado três imagens de intensidade correspondentes ao resultado da
normalização para cada modalidade. O objetivo dessa etapa é reduzir as variações
faciais associadas a pose e iluminação, consequentemente melhorando a acurácia do
reconhecimento facial. O primeiro passo da normalização é a correção de pose da
fase 3D, que é feita através de alinhamento da face 3D capturada com uma face
média pré-existente. Esse alinhamento é obtido utilizando o algoritmo Iterative
Closest Point (ICP), que recebe como entrada uma nuvem de pontos de referência (a
face média pré-existente) e uma nuvem de pontos de origem (a face capturada) e
tenta encontrar a transformação linear (rotação e translação) que melhor aproxima a
nuvem de origem da nuvem de referência. Em seguida, através de mapeamento de
pontos entre as faces, essa correção é estendida para as faces 2D e IR. Finalmente,
é feita a normalização de iluminação nas faces 2D e IR utilizando o algoritmo Contrast
Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) diretamente nas imagens 2D e IR
após correção de pose. Essa rotina não é necessária em faces 3D, uma vez que
imagens 3D não são suscetíveis a variações causadas por diferentes condições de
iluminação.

Palavras-chaves: reconhecimento facial, visão computacional
TRATAMENTO DE VALORES AUSENTES NA ALOCAÇÃO DE MÁQUINAS
VIRTUAIS PARA COMPUTAÇÃO EM NUVEM
Autor(es): Marcos Ricardo Santos Oliveira, Ricardo Rios

Palavras-chaves: normalização facial, biometria, visão computacional

Resumo: Mecanismos de virtualização são frequentemente utilizados em ambientes
de computação em nuvem para disponibilizar recursos a usuários de maneira
escalável, confiável e transparente. A configuração desses mecanismos depende de
informações sobre serviços fornecidos. Por exemplo, com o monitoramento de cargas
de trabalhos, pode-se calcular a quantidade de máquinas virtuais e o número de
processadores necessários para atender todas as requisições. No entanto, em
sistemas reais, mecanismos de coleta e monitoramento podem falhar deixando de
coletar informações ou produzindo dados inválidos. A ausência ou a imprecisão
dessas informações impactam diretamente no modelo estimado, produzindo um
ambiente diferente do esperado, aumentando custos e sobrecarregando máquinas
virtuais. Assim, este artigo apresenta uma abordagem que utiliza técnicas disponíveis
na área de mineração de dados para substituir valores inválidos ou ausentes e
configurar ambientes de máquinas virtuais de forma mais eficiente. A computação em
nuvem fornece uma abstração que permite disponibilizar serviços a clientes
possibilitando um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Visando aumentar

PROJETO DE ALGORITMOS PARA SÍNTESE DE MODELOS KMTS A PARTIR DE
DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA ANOTADOS COM OCL
Autor(es): Marcos Vinícius Andrade Moreira, Aline Maria Santos Andrade
Resumo: Nos dias atuais, em um ambiente globalizado, onde mudanças ocorrem a
todo instante, softwares devem ser produzidos rapidamente para que empresas
possam obter proveito das oportunidades e se manterem competitivas. Softwares são
construídos iterativamente, em meio a uma série de dúvidas causadas pelo
conhecimento incompleto tanto do cliente quanto dos seus projetistas. Desta forma,
uma das etapas mais complexas no processo de desenvolvimento é a construção do
seu projeto, pois além das recorrentes mudanças que forçam constante adaptação do
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a escalabilidade, agilidade e eficiência nessa abstração, provedores de Nuvem
adotam mecanismos de virtualização, os quais permitem atender melhor as
demandas impostas pelos clientes. de maneira geral, a virtualização oferece meios
para compartilhar recursos e serviços, os quais podem ser utilizados para diferentes
objetivos. Por exemplo, mecanismos de virtualização podem permitir que diferentes
sistemas operacionais sejam executados, criando diferentes máquinas virtuais (Virtual
Machine -- VM) sobre um mesmo hardware, garantindo total isolamento entre eles, e,
ao mesmo tempo, permitindo o compartilhamento de recursos físicos como CPU,
memória e dispositivos de entrada e saída. Por outro lado, alcançar a satisfação dos
usuários não é uma tarefa simples, visto que essa satisfação pode depender, por
exemplo, de necessidades específicas de cada usuário, da natureza não
determinística do ambiente e da escassez dos mecanismos de gerenciamento dos
provedores de nuvem. Desse modo, visando fornecer qualidade de serviço neste tipo
de ambiente é necessário que exista um mecanismo capaz de gerenciar de forma
adequada a alocação, a criação e configuração de máquinas virtuais na nuvem.
Neste trabalho, uma Revisão Sistemática da Literatura permitiu encontrar diversas
técnicas, comumente utilizadas na área de aprendizado de máquina e processamento
de sinais, para substituição de dados ausentes que poderiam ser aplicadas no
contexto de alocação de máquinas virtuais em ambiente de computação em nuvem.
Os resultados apresentados neste artigo comprovaram a hipótese descrita no
mesmo, melhorando a acurácia na estimação de máquinas virtuais, reduzindo custos
com a quantidade de máquinas virtuais e o número de processadores necessários
para atender as requisições dos usuários.

simulação datransformação, checagem antecipada de erros, entre outros aspectos
importantes no desenvolvimento deuma transformação. Para contribuir com este
cenário um trabalho de doutorado orientado pela professora Aline Andrade propõeum
framework para desenvolvimento de transformações utilizando a própria DDM
(framework MDTD). Oframework compreende uma linguagem que possibilita a
especificação de transformações em alto nível deabstração (linguagem MTP). Este
trabalho de iniciação científica tem como objetivo construir uma ferramentaque
permita automatizar a modelagem de transformações de acordo com a linguagem
MTP proposta noframework MDTD. Espera-se que a ferramenta contribua para
diminuir a complexidade no desenvolvimentode transformações e aumente a
produtividade dos desenvolvedores.
Palavras-chaves: Model driven development, Model transformation, Model driven
tools
WISERDASHBOARD - UM FRAMEWORK PARA INTERFACE DE ACESSO A WEB
DAS COISAS
Autor(es): Jeferson Almeida, Cássio Prazeres

Resumo: O projeto consiste em usar câmeras e um emissor e receptor infravermelho
para acompanhar o movimento da mão de um usuário, com a finalidade de identificar
qual movimento está sendo feito. Este processo tem como foco auxiliar no
aprendizado da linguagem de LIBRAS. A linguagem de LIBRAS é uma linguagem
universal, amplamente utilizado pela comunidade de surdos e mudos, para se
comunicar com eficiência e sem a necessidade de nenhum dispositivo. Existe uma
necessidade de passar o conhecimento sobre LIBRAS, existe o meio convencional,
que seria um professor que conhece a linguagem passar o conhecimento através de
aulas para alunos, mas este projeto tem uma abordagem diferente: Criar um
ambiente em que um aluno sozinho possa aprender e praticar LIBRAS. Neste
ambiente, gestos seriam mostrados aos alunos, e ao repeti-los, seu movimento seria
avaliado automaticamente para saber se está condizente ou não com a expressão
desejada. Para capturar os movimentos está sendo utilizado o dispositivo Kinect da
Microsoft, que contêm uma câmera rgb convencional, um emissor e um receptor
infravermelho, para que se possa identificar onde o usuário está no espaço. Todo o
processo foi quebrado em três frentes: Realizar a captura do movimento, traçar
virtualmente o movimento, e identificar o movimento, comparando com outros
previamente já identificados. Este trabalho trata especificamente de identificar o
movimento feito pelo usuário. A proposta para identificar o gesto feito foi comparar as
curvas capturadas com curvas previamente obtidas e já classificadas, o que faz com
que o sistema necessite de uma alimentação de dados antes de sua utilização. Para
fazer tais comparações, é necessário decidir descritores a serem usados para
analisar as curvas. Inicialmente, apenas uma comparação entre a distancia
quadrática media entre pontos das curvas aparenta ser suficiente, mas analises mais
profundas e precisas podem ser adicionadas posteriormente em outras etapas do
projeto.

Resumo: A rápida expansão da Internet das Coisas, trouxe consigo a necessidade da
implementação de tecnologias que dessem suporte a mesma. O modelo apresentado
pelo projeto Smart UFBA provê o acesso a dispositivos da Internet pela Web, modelo
esse chamado de Web das Coisas. O que diferencia a Web das Coisas da Internet
das Coisas, é que enquanto a Internet das Coisas se refere apenas a comunicação
entre dispositivos, na outra temos que tal comunicação será através de serviços Web,
que tem como vantagem sua padronização, o que facilita o desenvolvimento de
aplicações e de comunicação com os dispositivos finais. Para a execução dos
Serviços Web foi escolhido o uso de um Barramento de Serviços Empresarial (do
inglês Enterprise Service Bus ou ESB), que também teve como vantagem sua
modularidade. Após a adição do UFBAINO que tornou a integração dos sensores
simplificada, e a construção do framework TATU, que é um conjunto de bibliotecas e
especificações para comunicação com dispositivos de baixo poder de
processamento, o projeto SmartUFBA tornou-se bastante robusto quanto a
infraestrutura de baixo nível. Com o uso de Serviços Web em “gateways”
(computadores que interligam redes de dispositivos e disponibilizam esses
dispositivos na internet) o “middleware”, ou seja a camada de interligação entre
dispositivo e aplicação final, prontos e definidos sobre os preceitos do modelo Web
Thing Model, definido pela W3C, faltava apenas um framework de aplicações finais
modular e de fácil implementação que possa futuramente compor o framework TATU
e assim finalizar, a arquitetura do SmartUFBA. Foi com tal intuito que desenvolvi o
WiserDashboard um framework para aplicações finais de acesso a dispositivos da
Internet das Coisas, através de WebSockets, ou Serviços Web. O Wiser Dashboard
foi construído usando a linguagem Ruby, e o microframework Sinatra. O conceito do
Wiser Dashboard é o de widgets aonde cada widget é composto por um módulo
escrito em HTML + Javascript e esse modulo utiliza requisições AJAX para os
ServiçosWeb. Como a quantidade de requisições pode ser enorme a determinados
tipos de sensores, esses módulos podem se utilizar de comunicação tanto via
WebSockets utilizando o protocolo TATU para comunicação como outros protocolos
de comunicação, como é o caso do MQTT WS. Os Widgets da plataforma são
definidos através da notação XML e representam módulos que utilizam a biblioteca de
interfaces VUE. js. O microframework web Sinatra, provê autenticação e segurança a
plataforma. Estas escolhas possibilitaram a construção de uma interface simples de
configuração e implementação o que é primordial, visto que muitas aplicações
poderão ser criadas por usuários finais com pouco conhecimento técnico. Como
trabalhos futuros, destaco tornar essa aplicação um módulo aberto da plataforma
RubyGems, e publicar um artigo sobre o módulo.
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UM AMBIENTE BASEADO EM REALIDADE AUMENTADA PARA TREINAMENTO
DE LIBRAS
Autor(es): Gabriel Carvalho Brito de Almeida, Antonio Lopes Apolinário Jr.
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - FÍSICA
DEFEITOS DEFORMADOS EM CAMPOS ESCALARES REAIS EM 1+1
DIMENSÕES

Autor(es): Aline Maria Santos Andrade, Ana Patrícia Mascarenhas
Resumo: O desenvolvimento dirigido a modelos (DDM) é uma abordagem recente de
desenvolvimento de softwareonde modelos em alto nível de abstração são
transformados, de forma automática ou semiautomática, emmodelos menos abstratos
até chegar ao código fonte da aplicação. Nesta abordagem, a transformação
éconsiderada um elemento importante, pois é responsável pela conversão de
modelos até o código. O desenvolvimento de transformações tem se mostrado uma
tarefa difícil, pois envolve conhecimentosespecíficos, como por exemplo, técnicas de
metamodelagem. Além disso, em geral, as transformações sãodesenvolvidas
utilizando linguagens específicas para este fim (ex. ATL e QVT), diferentes das
linguagenscomumente utilizadas para construir sistemas (ex. Java), o que aumenta o
nível de complexidade dessaatividade. Ademais a construção de transformações em
geral é feita diretamente em código. Essa condutadificulta a adoção de boas práticas
de desenvolvimento de software, a exemplo do reuso, provê umadocumentação
deficiente que impacta na manutenção e evolução da transformação e pode levar a
umamaior incidência de erros. Neste contexto, abordagens têm sido propostas a fim
de minimizar a dificuldade de desenvolvimento dastransformações, tais como novas
técnicas e ferramentas que possibilitem realizar esta atividade de modomais
consistente, permitindo assim o uso de boas práticas de programação, reuso,

Autor(es): José Rodrigo Blanco Peleteiro, Carlos Pietro C. L. G. Rebouças, Jorge
Mario Carvalho Malbouisson
Resumo: Estudamos soluções tipo defeitos topológicos e não-topológicos para
campos escalares reais em 1+1 dimensões. Tais campos são descritos por
densidades
de
lagrangeana
de
forma
L
=
1/2
(&#8706;_&#956;&#967;&#8706;^&#956;&#967;) - V(&#967;). Defeitos topológicos
acontecem quando potencial de auto-interação possui dois mínimos degenerados,
como no caso do potencial (1 - &#967;²)². Podemos tomar como exemplo um material
ferromagnético de grande extensão, onde em determinada extremidade dele temos a
direção de magnetização distribuída de maneira uniforme para cima e na outra
extremidade distribuída de maneira uniforme para baixo (ou vice-versa). Entre essas
duas regiões temos uma região onde a magnetização não está direcionada nem para
cima e nem para baixo, mas varia continuamente de uma a outra das direções; tal
configuração corresponde a uma solução tipo defeito topológico. Começamos com o
princípio da ação estacionaria, obtemos a equação de Euler-Lagrange para o
funcional de ação que é a equação de movimento do campo. Nos restringiremos ao
estudo de soluções estáticas. Neste caso, a equação de Euler-Lagrange reduz-se a
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uma equação diferencial ordinária de segunda ordem não linear, exceto quando o
potencial V(&#967;) é apenas um termo de massa. Em geral não há método
sistemático para resolver tais equações, mas pode-se determinar as soluções para
alguns tipos de potencial, como o exemplo mencionado. O método de deformação[1]
permite encontrar outros potenciais e suas soluções estáticas a partir de um problema
de solução conhecida e de uma função deformadora f: se &#967;(x) é uma solução
estática para o potencial V(&#967;), então &#966;(x) = f^-1(&#967;(x)) é uma solução
estática para o potencial U(&#966;) = V(f(&#966;))/(df/d&#966;)^2. Este método pode
ser aplicado sucessivamente sobre o mesmo modelo usando várias vezes a mesma
função deformadora ou funções diferentes, dando origem a uma infinidade de outros
modelos cujas soluções estáticas são conhecidas. Neste trabalho aplicamos o
método de deformação para discutir as soluções topológicas (tipo “kink”) de outros
modelos a partir de modelos conhecidos e de várias funções deformadoras.
Especificamente, analisamos o comportamento das novas soluções com respeito às
modificações na largura e altura dos “kinks”. Posteriormente estudamos as equações
de movimento dos campos com uma lagrangeana mais geral da forma L = F(Y) V(X), sendo Y=1/2 (&#8706;_&#956;&#967;&#8706;^&#956;&#967;) e vimos que o
método de deformação pode ser estendido para esse caso, como visto em [2]. [1] D.
Bazeia, L. Losano, J. M. C. Malbouisson, Deformed Defects, Phys. Rev. D 66, 101701
(R) (2002). [2] D. Bazeia, L. Losano, R. Menezes, Physics Letters B 731 (2014)
293-297.

tensor energia momento &#920;^(&#956;&#957;), para o qual a componente
&#920;^(00) dá a densidade energia. Podemos encontrar a energia total contida no
campo integrando-o em todo o espaço. A densidade de energia do modelo deformado
não precisa necessariamente ser encontrada por esse caminho. Se a densidade de
energia do modelo original já é conhecida é possível usar o método de deformação
usando a regra da cadeia para encontrar a densidade de energia do modelo
deformado em termos da derivada da função inversa de f e da densidade de energia
original. Neste trabalho, comparamos as densidades de energia do modelo original e
do modelo deformado de modo genérico, mostramos como podemos deformar um
potencial flat de maneira a escolher qual modelo vamos gerar e discutimos a
densidade energia alguns exemplos específicos. [1] D. Bazeia, L. Losano, J. M. C.
Malbouisson, Deformed Defects, Phys. Rev. D 66, 101701 (R) (2002). [2] M. O. C.
Gomes, "Teoria Quântica dos Campos" (EDUSP, São Paulo, 2002).

Palavras-chaves: Campos escalares reais, Defeitos Topológicos, Método de
Deformação

Resumo: O principal objetivo desse trabalho é construir uma câmara experimental
para se fazer o estudo da interação de soluções aquosas de compostos orgânicos
quando expostos da radiação ultravioleta de vácuo e também por impacto de
elétrons. Durante as últimas décadas, experimentos utilizando radiação ionizante (luz
síncrotron e impacto de feixe de elétrons, por exemplo) com intervalo de energia na
região dos raios-x macios têm sido aplicados extensivamente para determinar a
estrutura eletrônica e geométrica de diversas amostras de interesse fundamental ou
aplicado. Os estudos dos níveis atômicos são de vital importância para o
entendimento das propriedades físicas e químicas dos materiais e tais estudos são
bastante utilizados nos campos de física molecular, de superfície e do estado sólido.
Líquidos, entretanto, tem sido menos estudados com estas técnicas devidos a
problemas experimentais. Assim, pretende-se estudar a estrutura eletrônica de
sistemas diluídos e a interface dos mesmos com gases utilizando um analisador da
energia eletrônica. Mais especificamente, pretende-se implementar a caracterização
de soluções aquosas contendo biomoléculas ou diversos sais em função de diversos
parâmetros, como por exemplo: do seu pH e da sua concentração. Para inserção das
amostras na câmara experimental, será utilizado um sistema de injeção de
micro-jatos líquidos que vão interagir com a radiação incidente na região de
ionização. O sistema de análise será baseado num espectrômetro do tipo garrafa
magnética, com detector sensível a posição, em desenvolvimento pelo grupo de
pesquisa. Um estudo acerca dos fundamentos da tecnologia de vácuo fez-se
necessário para a construção da câmara experimental e do sistema de bombeamento
diferencial. Essa foi a principal atividade nessa etapa do projeto, em função do atraso
na entrega de alguns componentes, como uma conexão para a construção da câmara
experimental, por exemplo. Além disso, houve ainda uma preparação das amostras
do experimento de degradação de filmes finos de aminoácidos, na forma isolada, por
impacto de elétrons. As próximas etapas do projeto são o dimensionamento de
armadilha de nitrogênio líquido para auxiliar a bomba turbomolecular a reduzir a
pressão do sistema, o projeto do sistema de bombeamento diferencial e construção
da câmara experimental.

Palavras-chaves: Campos escalares reais, Método de deformação, Teorema de
Noether
ESPECTROSCOPIA ELETRÔNICA DE SISTEMAS DILUÍDOS
Autor(es): Laura Arouca, Ricardo Marinho

DESENVOLVIMENTO DA FÍSICA BRASILEIRA DURANTE O REGIME MILITAR:
UM ESTUDO EM CIENTOMETRIA
Autor(es): Elvis Santos de Jesus, Olival Freire Junior
Resumo: O desenvolvimento da ciência brasileira na segunda metade do século XX
sofreu uma mudança dramática no período da ditadura militar (1964-1984). de um
lado restrições aos direitos políticos de toda a ordem levou à exclusão das
universidades de lideranças científicas consideradas politicamente indesejadas e o
impedimento de acesso às carreiras acadêmicas de jovens considerados
subversivos. Ao mesmo tempo, a universidade, a ciência e a tecnologia receberam
verbas significativas, foi realizada a reforma universitária e criado e institucionalizado
o sistema nacional de pós-graduação. O projeto de pesquisa visou analisar e
compreender estes aspectos conflitantes do desenvolvimento da ciência no Brasil,
tomando para estudo o caso da física. O plano de trabalho a desenvolvido pelo
estudante visa obter uma das fontes para esta análise, número de artigos e de
citações. O uso do Web of Science justifica-se porque quase toda a produção
intelectual em física no Brasil desde o pós segunda guerra está indexada nesta base.
A tomada de um período mais largo (1945-2010, faixa temporal permitida pela base
de dados) que o da ditadura (1964-1984) visa identificar singularidades deste período
em um cenário mais largo. O projeto como um todo utiliza ainda outras fontes, como
história oral e documentação de arquivos. O projeto que tinha por objetivo dar
familiaridade ao estudante sobre uma base de dados importante para pesquisas em
cientometria, também permite analisar a relevância dos dados obtidos em relação à
compreensão sobre o desenvolvimento da física brasileira durante o regime militar,
compreendido entre 1964 e 1984. Desenvolveu-se a habilitação de extração de dados
da Web of Science que possam ser relevantes para a história da ciência. Produziu-se
dados quantitativos (em forma de tabelas e gráficos) sobre a evolução do número de
artigos e número de citações de artigos produzidos por físicos brasileiros, indexados
no Web of Science, entre 1945 e 2010.
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ESTUDO DE PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE AGREGADOS METÁLICOS

Palavras-chaves: cientometria, fisica, ditadura
Autor(es): Fernanda Araujo
ENERGIA DE DEFEITOS DEFORMADOS EM CAMPOS ESCALARES REAIS EM
1+1 DIMENSÕES

Resumo: O estudo de propriedades magnéticas em agregados metálicos é um
estudo que exige o conhecimento sobre o magnetismo nos materiais e do
comportamento quântico dos elementos que compõem a matéria. Investigar essas
propriedades tem como objetivo conhecer as estruturas intrínsecas da matéria, bem
como as características metálicas dos agregados contribuem para o desenvolvimento
de dispositivos eletrônicos que farão parte de diversos ramos da ciência. Dessa
forma, o entendimento clássico e quântico da natureza da matéria se faz necessário e
frequente para um bom desenvolvimento do trabalho. Sendo assim, o foco principal
neste inicio de projeto, foram discussões em nível de física clássica, a cerca do
magnetismo dos materiais, para que a matemática e a física quântica envolvidas nas
propriedades magnéticas sejam compreendidas corretamente. Neste segundo
momento, o engajamento foi voltado ao entendimento da interação entre os principais
e elementares instrumentos do magnetismo nos materiais que são os dipolos
magnéticos os quais o do spin e do movimento orbital do elétron são o foco do
estudo. O magnetismo nos materiais é uma área da física interessante e que exige o
conhecimento minucioso dessas características que estão presente na natureza.
Através de livros e discussões é possível entender aspectos do diamagnetismo,
paramagnetismo e ferromagnetismo. Estas características exigem estudos para
entender fenomenologicamente e microscopicamente o que acontece com a matéria
para que ela apresente esses comportamentos magnéticos. de forma geral o spin é
um dos fatores importantes para o desenvolvimento do magnetismo nos materiais,
bem como a relação entre o spin e os Momentos Dipolares Magnéticos de Spin
Orbital (MDMS e MDMO), que fazem com que os elétrons apresentem
comportamentos que refletem macroscopicamente na magnetização da matéria.
Esses momentos interagem entre si e ocasionam, de maneira geral, o magnetismo na

Autor(es): Carlos Pietro C. L. G. Rebouças, José Rodrigo Blanco Peleteiro, Jorge
Mario Carvalho Malbouisson
Resumo: O método de deformação[1] é uma maneira pela qual podemos deformar
modelos de solução já conhecida para encontrar modelos de potenciais mais
complexos para os quais nem sempre possuímos uma maneira sistemática de
encontrar uma solução de forma analítica. Esta deformação ocorre com o uso de uma
função deformadora f para modificar um potencial V(&#967;) de um modelo com
solução conhecida, gerando um novo potencial U(&#966;) = V(f(&#966;))/
(df/d&#966;)^2, cuja solução é dada por &#966;(x) = f^-1(&#967;(x)) onde &#967;(x) é
a solução estática do modelo com potencial V(&#967;). O método pode ser aplicado
sucessivas vezes, encontrando uma infinidade de novos modelos e suas soluções.
Quando deformamos um modelo encontramos um modelo diferente, e por esse
motivo esperamos que a energia também seja diferente. Para analisar e comparar a
energia dos dois modelos utilizamos o teorema de Noether, que diz: “A todo grupo de
transformações continuas que mudam a densidade de lagrangeana no máximo por
uma divergência, existe associada uma corrente conservada. ”[2]. A energia está
justamente inclusa nesse grupo de quantidades conservadas, e está ligada à
invariância da ação por translações temporais. Para encontrá-la parte-se da
suposição de que &#948;L=&#8706;_&#956; S^&#956; e encontrar quem seria
S^&#956; sem utilizar as equações de movimento (num caso mais geral). Supondo
que essa transformação fosse uma translação espaço-temporal é possível definir um
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matéria, neste sentido entender como essa relação acontece é de extrema
importância. Sendo assim, este foi o foco desta segunda etapa de estudos.

imagem da distribuição de condutividade do interior de um corpo. Para reconstruir a
imagem interna, empregando medidas do campo magnético em torno da região em
estudo, utilizamos um método de inversão de dados. A inversão é feita através do
tratamento de um problema de otimização. Neste trabalho, o método utilizado foi o
Simulated Annealing (SA). As técnicas de imageamento são muito importantes na
medicina e vêm sendo utilizadas de forma eficaz para diagnósticos de doenças.
Entretanto o custo elevado dos equipamentos, é um elemento que pode justificar
estudos de novas técnicas de Imageamento ou de monitoramento de pacientes. No
âmbito dos métodos elétricos, podemos citar a Tomografia por Impedância Magnética.
O princípio do método é: uma corrente elétrica senoidal é aplicada ao objeto condutor
em estudo com dois eletrodos. Uma distribuição de corrente é estabelecida dentro
deste objeto e consequentemente um campo magnético é gerado em torno deste.
Através das medidas do campo magnético constrói-se a distribuição de condutividade
que formará a imagem. E para calcular o campo gerado por uma distribuição de
corrente, utiliza-se a Lei de Biot-Savart que permite achar o campo magnético de
qualquer configuração de corrente. A medição do campo magnético em torno de uma
seção do condutor permite a princípio determinar a distribuição de condutividade do
seu interior. Esta reconstrução é feita por meio de algoritmos de inversão de dados.
Seja m o parâmetro modelo de alguma propriedade física de um corpo, que esteja
relacionado com uma grandeza g, mensurada pela transformação h(m)= g ; o
problema inverso se resume em encontrar ou estimar um modelo m* que torna a
diferença entre os dados observados g e a transformação h(m*) mínima. Neste
trabalho estudamos o método de optimização - Simulated Annealing (SA) que é uma
técnica de busca do mínimo global de uma função, probabilística baseada na
analogia entre a simulação do recozimento térmico de um sólido e a resolução de um
problema de optimização.

Palavras-chaves: magnetismo, materiais
MODELOS COSMOLÓGICOS: UMA ABORDAGEM PARA SEU ESTUDO E
CONSTRUÇÃO
Autor(es): Aline Favero
Resumo: Este trabalho foi parte do projeto de iniciação científica “Testes
observacionais em modelos cosmológicos com interação no setor escuro”, e teve por
objetivo conhecer o processo de construção de um modelo cosmológico e explorar as
principais características do atual modelo padrão na cosmologia (o modelo
Lambda-CDM), bem como as razões que levam tantos físicos a adotá-lo. Questões
tais como "de onde viemos?" e "para onde vamos?" têm intrigado a humanidade
desde o. Cientistas e filósofos têm se debruçado sobre elas há séculos. A cosmologia
tenta trazer estas perguntas a um contexto mais "científico", traduzindo-as em
questões mais palpáveis, como "do que o universo é constituído?" ou "o universo tem
fim?”, e procurando elementos no campo da física que nos ajudem a respondê-las.
Estas questões, no entanto, lidam com o cosmos, que é tão vasto e complexo quanto
um sistema pode ser - e assim surge a necessidade de simplificar toda esta
complexidade e encaixá-la num modelo. Barbara Ryden, no livro "Introduction to
Cosmology", se propõe a fazê-lo. Neste trabalho, analisamos o processo de
construção de um modelo cosmológico e os elementos chave para sua compreensão,
de acordo com Barbara Ryden no livro supracitado. Uma das premissas sobre a qual
é baseado um modelo é a existência de um sistema de medidas. A autora segue um
roteiro que se desdobra em doze capítulos, e que podemos resumir em três pontos
principais: as fundações teóricas e metodológicas para uma compreensão básica de
um modelo cosmológico (teorias gravitacionais e dinâmica cósmica); as observações
fundamentais sobre as quais a cosmologia se baseia (matéria visível e radiação
cósmica de fundo); e a evolução do universo e de suas estruturas (nucleossíntese,
inflação e formação de estruturas). A autora conclui o seu livro dizendo que a
cosmologia é um campo ativo que ainda possui muitas questões sem resposta.

Palavras-chaves: distribuição de condutividade, campo magnético, Tomografia por
Impedância Magnética
ESTUDO EXPERIMENTAL DA TOMOGRAFIA POR IMPEDÂNCIA ELÉTRICA
Autor(es): Carine Costa, Thierry Jacques Lemaire
Resumo: Nosso trabalho está relacionado ao estudo da Tomografia por Impedância
Elétrica (TIE), tanto de cunho experimental como teórico. Um equipamento foi
inicialmente desenvolvido e aprimorado para uma primeira fase do estudo
experimental. Na parte teoria, um modelo para simulação da TIE usando o Método
dos Elementos Finitos foi elaborado para a interpretação dos dados experimentais
obtidos e ajudar a compreensão da técnica. O Principio da Tomografia por
Impedância Elétrica é regido pela aplicação de uma corrente ou tensão contínua ou
senoidal através de 2 eletrodos em contato com o objeto condutor como por exemplo
o corpo humano, e o “potencial” elétrico de cada um dos outros eletrodos (em relação
a uma referência) é medido em torno da região estudada. A princípio, um modelo
permite a inversão dos dados (“potenciais” elétricos e/ou correntes injetadas) para
encontrar a distribuição de corrente dentro da seção e em seguida, a distribuição de
condutividade conduzindo à determinação dos tecidos que compõem a seção. Num
período anterior, foi desenvolvido e testado um equipamento que posteriormente será
melhorado, porém que demonstrou qualitativamente a viabilidade desta técnica.
Atualmente, focamos no estudo mais aprofundado de resoluções das equações
diferencias para obtermos uma simulação coerente com os resultados experimentais.
Utilizamos a linguagem Fortran para implementar o Método dos Elementos finitos
simulando um meio onde aplicou-se uma tensão em dois eletrodos e obtivemos os
potenciais dentro da região em estudo. O Método dos Elementos Finitos é um método
numérico usado para determinar soluções aproximadas, na forma de uma soma de
funções elementares, de equações diferenciais parciais com inclusão das condições
de contorno. Nesse método o domínio do problema (onde é calculada a solução do
problema) é dividido em subdomínios, partes menor denominado elementos finitos.
Para obter a solução da equação mestra que rege nosso problema precisamos
discretizar-la e escrevê-la como a soma de funções elementares pontuais onde são
impostas condições de contorno, obtendo funções menos complexas que a equação
mestra. Ao fim, encontraremos funções que descrevem o nosso problema
discretizado e poderemos solucionar o nosso problema. Apresentaremos os nossos
resultados, bem como as imagens da simulação no qual obtivemos valores
teoricamente razoáveis.

Palavras-chaves: Cosmologia, Modelo
SIMULAÇÃO ATOMÍSTICA DE NANOPARTÍCULAS DE OURO EM FLUIDOS
SUPERCRÍTICOS
Autor(es): Livio Araújo, Roberto Rivelino de Melo Moreno
Resumo: O trabalho teve como objetivo principal realizar simulações computacionais
atomísticas com o método de Monte Carlo para obtenção de estruturas de
nanopartículas de ouro em solventes supercríticos. As interações entre as moléculas
do fluido, bem como da nanopartícula com o fluido, foram tratadas com potenciais
modelos tipo Lennard-Jones, cujos parâmetros foram estudados a fim de obter uma
descrição microscópica apropriada do sistema. Com essa proposta, torna-se possível
estudar o comportamento dos fluidos e da distribuição de nanopartículas em diversas
condições termodinâmicas via simulação. Parte do estudo foi dedicado à obtenção de
configurações moleculares dos solventes, funções de distribuição radial de pares,
propriedades termodinâmicas e estatística da distribuição e interação das
nanopartículas com o meio. Pequenas simulações iniciais Monte Carlo foram
realizadas com o programa DICE para moléculas de Metanol (CH3OH) afim de
adquirir maior conhecimento sobre a simulação computacional atomística. As
propriedades termodinâmicas são calculadas através da teoria de flutuação após as
simulações. No presente projeto utilizou-se diferentes métodos e técnicas de
simulação computacional atomística para estudar a viabilidade de sistemas
nanoestruturados dispersos em fluidos supercríticos. Principalmente, estudou-se as
propriedades estruturais, energéticas e termodinâmicas de nanopartículas de ouro
dissolvidas em CO2 supercrítico. Com os métodos teóricos e algoritmos disponíveis
foi possível entender, descrever e prever o comportamento de soluções de
nanopartículas com potenciais aplicações tecnológicas. Os arquivos de saída do
programa DICE trazem muitas informações, como configuração do sistema que pode
ser utilizada para estudar os efeitos de soluto-solvente. Os parâmetros utilizados nas
simulações foram obtidos através de artigos, projetos e uso de programas. Através
das simulações atomísticas de Monte Carlo, obtivemos informações para descrever a
estrutura e representar as propriedades termodinâmicas, tais como pressão e energia
interna. Nanopartículas de ouro têm despertado interesse em diversas áreas das
ciências, principalmente, por causa das suas diversas aplicabilidades e, graças ao
projeto foi possível adquirir conhecimento sobre potencial de Lennard-Jones,
nanopartículas, teoria de flutuação, simulações computacionais e método de Monte
Carlo. Estes dois últimos já utilizados no dia a dia do estudante para resolver
problemas de disciplinas cursadas.

Palavras-chaves: Tomografia por Impedância Elétrica, distribuição de condutividade,
distribuição de corrente elétrica
ESTUDO EXPERIMENTAL DA TOMOGRAFIA POR INDUÇÃO MAGNÉTICA
Autor(es): Thiago Moreno
Resumo: No nosso trabalho, nossa proposta é de estudar experimentalmente e
teoricamente a técnica de Tomografia por Indução Magnética (que chamamos de
TIdM). As técnicas de imageamento do corpo humano envolvem, em sua grande
maioria, equipamentos sofisticados, caros e também “pesados”. Com isso,
pretendemos criar um protótipo que possa simular essa técnica afim de realizarmos o
estudo da mesma. A partir desse objetivo, foram elaboradas até o presente momento
4 equipamentos, utilizando sempre o principio da presença de um campo magnético
variável no tempo e uma ou mais bobinas, que medem esse campo, versões estas
que conseguiram por muitas vezes resultados satisfatórios, conseguindo boas
diferenciações quando o equipamento estava com e sem o objeto estudado, os quais

Palavras-chaves: Dice, Monte Carlo, Simulação computacional
ESTUDO DA TOMOGRAFIA POR IMPEDÂNCIA MAGNÉTICA
Autor(es): Bárbara Lurian Cordeiro, Thierry Jacques Lemaire
Resumo: A Tomografia por Impedância Magnéticas (TIpM) permite obter uma
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eram condutores. Na atual versão, conseguimos também detectar não só a presença
do objeto, mas também a condutividade em função da posição angular do mesmo. O
equipamento atual consta de 7 bobinas receptoras, as quais medem o campo gerado
por uma outra bobina, que chamamos de bobina geradora, dispostas em uma
simetria circular. Desta forma, usamos um gerador de função para aplicar uma
corrente elétrica na bobina geradora que por sua vez gera o campo magnético, e
através de circuitos eletrônicos montados podemos medir sequencialmente o campo
em cada bobina geradora receptora quando há, ou não, a presença de um objeto
condutor. Neste trabalho, também foi desenvovido um modelo do fenômeno que
conduz a dedução do campo secundário e da f. e. m. Induzida nas bobinas
receptoras. O modelo emprega a lei de Biot e Savart para calcular e expressar o
campo magnético secundário que vai se superpor ao campo magnético primário. Esta
mudança de campo é o que pretendemos que o nosso equipamento permita medir
com as 7 bobinas receptoras. Com os resultados obtidos, conseguimos verificar que o
método utilizado é útil e que o equipamento consegue detectar a diferença na
condutividade de diversos objetos, e também, verificar que o equipamento consegue
diferenciar a orientação (posição angular) do mesmo.

está para a Mecânica Quântica da mesma forma que a Segunda Lei de Newton está
para a Mecânica Clássica. Contudo, trata-se de uma equação diferencial parcial de
segunda ordem que pode não admitir solução a depender do tamanho do sistema
que desejamos tratar. Dessa forma, é necessário adotar métodos aproximados para
sua resolução ao considerar sistemas com muitos elétrons, como átomos e
moléculas. Para abordar o processo de espalhamento, precisamos entender como é
feita a descrição do alvo. Assim, neste trabalho foram feitos estudos dos métodos de
estrutura eletrônica e obtidos resultados (auto funções e auto valores) de moléculas,
átomos e íons, e dos fundamentos da teoria de colisões resolvendo a equação de
Lipmann-Scwinger para obter os potenciais e funções de espalhamento, e então
calcular a seção de choque diferencial. Para a descrição do alvo foi utilizado o
programa Gamess e, para o processo de espalhamento usamos o SVIM (Método
Iterativo Variacional de Schwinger). Determinamos a seção de choque diferencial para
o espalhamento elástico de elétrons pelas moléculas HCl e N2, com elétrons de
energia na faixa de 5eV a 30eV. O estudo teve como objetivo principal analisar a
inclusão da correlação eletrônica e sua influência no estudo do espalhamento e assim
foram usados os métodos HFR e CI na descrição do alvo e determinação do potencial
de interação elétron- molécula. Foram feitas análises comparativas entre os nossos
resultados e também com os dados encontrados na literatura.
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Palavras-chaves: ESPALHAMENTO, ELÉTRON, FÍSICA QUÂNTICA
ESTUDOS EM TEORIA DE CAMPOS RELATIVÍSTICOS
Autor(es): Pedro Brandão, Esdras Santana dos Santos

MEDIDA DE CONDUTIVIDADE DE EM
SEMICONDUTORES PARA ENERGIA SOLAR

Resumo: Nesse período foi estudada com profundidade a teoria da relatividade
formulada por Einstein. Iniciando com a cinemática relativística, onde os conceitos de
posição, velocidade e aceleração foram revistos em relação à cinemática newtoniana.
Estudou-se a transformação de Lorentz, em substituição à transformação de Galileu,
assumindo-a como a maneira correta de correlacionar dois sistemas inerciais
distintos. Como consequência, uma nova forma de se entender o espaço e o tempo
surge de modo que se faz necessário mudar o espaço métrico em que se descreve
os fenômenos mecânicos. Portanto, foi estudado o espaço de Minkowski em
substituição ao espaço Euclidiano. Nesse novo espaço métrico é definido um objeto
para representar as grandezas mecânicas (como força, momento, energia etc.), o
quadrivetor. Analogamente ao que ocorria no espaço Euclidiano, onde a métrica
definia um intervalo invariante sob certas transformações, a métrica do espaço de
Minkowski define também uma quantidade invariante pelas transformações de
Lorentz, porém, diferentemente do que ocorria com o espaço Euclidiano, o intervalo
definido como “distância” no espaço de Minkowski passa a correlacionar o espaço e o
tempo de modo inseparável e assim o conceitos de espaço e tempo são agora
interpretados como espaço-tempo. A partir daí o cálculo vetorial é revisto de acordo
com a métrica do novo espaço de modo que os conceitos de gradiente, divergente,
d’alambertiano, e rotacional são reescritos. Todo o raciocínio da mecânica newtoniana
é refeito em termos desses novos objetos. As quantidades cinemáticas e mecânicas
passaram a ser representadas pela notação quadrivetorial. A partir disso, foi
redefinida encontrada a energia e o momento relativísticos de uma partícula. Em
seguida foi estudado a transição entre a descrição da mecânica para os sistemas
físicos e teoria de campos, caracterizada pela análise dos sistemas contínuos. Foram
discutidas as novas ideias que o conceito de campo carrega bem com a
ressignificação das grandezas físicas. A partir desses resultados chegou-se a
formulação lagragiana para meio contínuos, onde se substitui a função lagrangiana
utilizada na mecânica pela densidade lagrangiana. Neste contexto, foi construído
tensor energia-momento e os teoremas de conservação foram revisitados.

ÓXIDOS

CONDUTORES
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Autor(es): Rafael Santana, Denis Gilbert Francis David
Resumo: A medição da resistividade de filmes finos por métodos clássicos, tais como
o método de quatro pontos ou de Van der Pauw, tem séria limitação devido à
dificuldade de colocar contatos elétricos nas amostras de filme, já que a solda de
contatos ou uso de pontas de contato podem provocar danos à amostra. Além disso,
dispositivos mais completos envolvem a superposição de vários filmes. Nesse
contexto, foi considerada a possibilidade de medida de resistividade sem contato. A
técnica visada baseia-se na absorção de uma onda eletromagnética na faixa do
mega-hertz, induzindo correntes de Foucault no filme. O sucesso do método depende
da aptidão do material em gerar correntes de Foucault detectável, ao aplicar um
campo magnético periódico. A dificuldade de gerar uma corrente de Foucault
apreciável resulta de dois fatos: a resistividade dos materiais estudados é alta,
comparada aos metais, e a espessura dos filmes é pequena (da ordem de 0, 2 a 2
&#61549;m). Cálculos preliminares mostraram que será necessário trabalhar na faixa
do MHz. Assim sendo, foi orientado que fizéssemos as medidas nas frequências de 1,
5, 10 e 50 MHz. O método escolhido foi a construção de uma ponte de Wheatstone
formada por dois resistores em série com dois indutores. Os dois resistores têm
valores iguais e conhecidos, assim como os dois indutores. Será colocado em
paralelo com um dos resistores, um resistor variável de precisão (multi-voltas) com o
objetivo de permitir um ajuste fino de resistência e com isso, o equilíbrio da ponte. Um
dos indutores será utilizado como indutor de medida e o outro será o indutor de
referência. A amostra de filme fino sobre substrato de vidro será depositada sobre a
extremidade superior do indutor de medida. Todo o conjunto de componentes (dois
resistores fixos, 1 resistor variável e os dois indutores) serão montados sobre uma
placa universal de circuito impresso, o que permitirá manter todo o conjunto bem
posicionado e fixo. Será utilizado um osciloscópio digital de dois canais de fundo de
escala de 200 MHz e um gerador senoidal de até 50 MHz, ambos disponíveis no
LABMAT. O procedimento consiste em equilibrar a ponte, ou seja, zerando a tensão
ente os pontos centrais da ponte mediante ajuste no resistor variável multi-voltas.
Para medirmos com boa precisão essa tensão no equilíbrio da ponte, contaremos
com o osciloscópio citado acima. Após alcançarmos o equilíbrio da ponte,
colocaremos a amostra sobre o indutor de medida, o que provocará o desequilíbrio da
ponte. Esse desequilíbrio se refletirá no aparecimento de uma tensão entre os pontos
centrais da ponte, a qual poderemos utilizar, juntamente com os valores já conhecidos
dos dois indutores e dos dois resistores, para determinar o incremento de indutância
(&#916;L) sofrido pelo indutor de medição (devido à corrente de Foucault induzida na
amostra de filme fino). de posse de um modelo matemático que relaciona &#916;L
com a resistividade, encontraremos a resistividade do filme.

Palavras-chaves: realitividade, campos
ESTUDOS SOBRE O ESPALHAMENTO DE ELÉTRONS POR ÁTOMOS E
MOLÉCULAS USANDO MÉTODOS DE ESTRUTURA ELETRÔNICA ALÉM DO
HARTREE-FOCK
Autor(es): Karla Oliveira, Pedro Davi Matos Pereira, Andréia dos Santos Simões,
Maria das Graças Martins, Jos David Mangueira Vianna
Resumo: Este trabalho de Iniciação Científica teve como foco o espalhamento
elástico de elétrons por átomos e moléculas, utilizando na descrição do alvo os
métodos de Estrutura Eletrônica conhecidos como Hartree-Fock-Roothaan (HFR) e
Interação de Configurações (CI), objetivando analisar a influência da Correlação
Eletrônica no processo. O estudo do espalhamento, do ponto de vista microscópico, é
interessante por diversas razões pois grande parte do conhecimento que temos sobre
estrutura da matéria provém de experimentos de espalhamento. Um exemplo
conhecido é a experiência de espalhamento de partículas alfa, por uma folha fina de
ouro, feita por Rutherford em 1911 que levou à descoberta do núcleo atômico. Neste
estudo uma grandeza de interesse é a Seção de Choque Diferencial (DCS) que pode
ser usada, por exemplo, na identificação de moléculas isômeras. Além disso, a
obtenção de dados experimentais para a DCS pode ser difícil para algumas
estruturas, o que enfatiza a importância do conhecimento de um bom método teórico
que possa fornecer estes dados. O estudo de espalhamento é baseado na Mecânica
Quântica. Essa teoria nasceu no início do século XX, desenvolvida inicialmente para
descrever os fenômenos que aconteciam em escala microscópica e não encontravam
explicação nas teorias clássicas, tais como o espectro emitido por um corpo negro, o
Efeito Fotoelétrico e o Efeito Compton, além de fornecer um modelo atômico que
correspondesse aos dados de experiências espectroscópicas. A equação que rege os
sistemas quânticos é a Equação de Schrödinger. Pode-se dizer que esta equação

Palavras-chaves: Caracterização filmes finos
REDES COMPLEXAS: DETERMINAÇÃO PROPRIEDADES MODULARES E
APLICAÇÃO A DADOS DE INTERAÇÃO PROTÉTICA
Autor(es): Dérick Gabriel Fernandes Borges, Roberto Fernandes Silva Andrade
Resumo: Este trabalho tem como objetivo obter resultados para propriedades
modulares em redes multiplex obtidos por eliminação de nós previstos dentro do
método de Newman-Girvan. O método consiste na eliminação de nós, um por vez,
eliminando sucessivamente os nós com maiores valores de intermediação, até todas
as ligações serem eliminadas. Como o uso de programas desenvolvidos pelo grupo
Física Estatística e Sistemas Complexos (Fesc) do Instituto de Física da UFBA,
analisamos interações de redes em multiplex de redes aleatórias e modulares, porém
limitamos o trabalho em multiplex em duas camadas. Desta forma, o conjunto de
ligações compreende apenas as conexões em cada camada do multiplex, e as
ligações inter-camadas, que liga cada nó em uma camada ao seu correspondente na
outra camada. dos resultados obtidos até o momento, chegamos a algumas
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conclusões e levantamos alguns questionamentos. O algoritmo utilizado com base no
NG, tem como obtenção achar algum tipo modularidade entre as camadas. Quando o
multiplex é composto por duas camadas aleatórias, foi possível identificar apenas a
aglomeração de alguns nós, sem uma estrutura modular bem definida. Já quando o
multiplex é composto por uma camada de rede aleatória e por uma camada modular,
percebe-se uma aglomeração de nós da camada aleatória e uma perda relativa da
modularidade na outra camada. Por último, consideramos multiplex formados por
duas camadas de redes modulares, sendo uma com 3 e a outra com 4 módulos. Nos
dois exemplos considerados, observou-se uma mistura dos dois padrões iniciais,
porem com uma clara identificação visual da predominância estrutura de 3 módulos.
Conclui-se que o método de Newman-Girvan, ao se basear no grau de intermediação,
atribui à camada com módulos maiores a preponderância na definição dos módulos
do multiplex. Uma das possíveis aplicações desse método é utilizar na classificação
filogenética baseado em mais de um conjunto de informações.

para iniciar asequencia de números aleatórios. Em seguida, utilizamos a rede
Zachary, bastante conhecida na literatura, que contem 34 nós e construímos os
análogos de suas árvores filogenéticas.
Palavras-chaves: Redes Complexas, Física, Arvores Filogenéticas
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - GEOCIÊNCIAS
ÁGUA SUBTERRÂNEA: AQUÍFEROS MARIZAL E SÃO SEBASTIÃO
Autor(es): Mateus Maia Marques Maia Marques, Luiz Rogerio Basto Leal
Resumo: O projeto busca estudar os recursos hídricos provenientes de um dos
aquíferos mais importantes da região baiana : aquífero São Sebastião e Marizal.
Neste projeto buscou-se desenvolver um estudo mais detalhado acerca dos
parâmetros hidrodinâmicos: Transmissividade, Coeficiente de Armazenamento e
Permeabilidade, além de uma análise química para o estudo qualitativo das águas
dessa região. O estudo dessas características pode retornar uma análise fundamental
para a gestão e distribuição dos recursos hídricos dessa região. Um dos estudos do
trabalho também é explicar como o método geofísico pode ser utilizado no estudo e
na gestão de águas subterrâneas, desde a etapa de aquisição, processamento,
modelagem, e interpretação, que no caso seria o método elétrico. Também entra em
questão a análise de perfis geofísicos na interpretação geológica da formação em
questão, e como analisar, e quais são os parâmetros petrofísicos que capazes de
descrever características relevantes na exploração da água subterrânea. O trabalho
foi desenvolvido em uma área de estudo no recôncavo baiano para estudo do
Marizal-São Sebastião, abrangendo os municípios de : Camaçari, Simões Filho,
Candeias, Dias D’Ávila, Mata de São João e São Sebastião do Passé, e
posteriormente como buscava-se também poços apenas com filtros no aquífero
Marizal delimitou-se uma área que abrangeria os municípios de Inhambupe,
Alagoinhas e Aramari. Foram objetos de estudo e pesquisa também o banco de
dados dos poços, fornecidos pela CERB (Companhia de Engenharia e Recursos
Hídricos da Bahia), para um primeiro mapeamento hidrogeológico com a demarcação
dos poços. Das 400 fichas de poços, foram filtrados 30 poços em toda a Bahia, sendo
desses 30 poços, 13 com filtro apenas no Marizal, 12 com filtros apenas no São
Sebastião e 5 com Filtros em ambos aquífero. Foi-se feito um estudo com fichas de
poços que descreviam a geologia do local, além dos testes de bombeamento que
ajudaram a estimar o estudo dos parâmetros hidrodinâmicos e físicos do aquífero.

Palavras-chaves: Redes Complexas, Multiplex, Distância Mínima
UM ESTUDO DO ESPALHAMENTO ELÁSTICO DE ELÉTRONS POR MOLÉCULAS
II: O MÉTODO CI (INTERAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES) NO CÁLCULO DA
ESTRUTURA ELETRÔNICA DO ALVO
Autor(es): Pedro Davi Matos Pereira, Karla Oliveira, Andréia dos Santos Simões, Jos
David Mangueira Vianna, Maria das Graças Martins
Resumo: A Teoria de Espalhamento tem cada vez mais despertado o interesse de
pesquisadores, pois trata de fenômenos que ocorrem constantemente na Natureza.
Boa parte do que se conhece a respeito de estrutura da matéria provêm de estudos
de espalhamento, como exemplo o núcleo atômico. No estudo de Colisões há muitos
processos que podem ser estudados, dentre eles o espalhamento de elétrons por
átomos e moléculas. Uma grandeza importante oriunda em processos deste tipo é a
Seção de Choque Diferencial (DCS), relacionada à distribuição angular de
probabilidades no espalhamento. O valor desta grandeza está diretamente ligado à
forma com que o alvo é descrito, i. e. o método em estrutura eletrônica empregado
para descrever a molécula. Os métodos teóricos utilizados para resolver a equação
de Lippmann-Schwinger (equação de espalhamento) utilizam em geral a descrição do
alvo através de funções obtidas pelo método Hartree-Fock, que não inclui totalmente
a correlação eletrônica do alvo. Tal descrição leva a discrepâncias dos resultados de
seção de choque em relação aos dados experimentais, principalmente para elétrons
com baixa energia (E<20 eV), onde os efeitos da correlação eletrônica são maiores
devido à maior interação do elétron incidente com os elétrons do alvo. Partindo de
conceitos da Teoria Quântica, o trabalho visa o estudo e a utilização de métodos de
determinação da estrutura eletrônica de átomos e moléculas, e dos fundamentos da
teoria quântica de colisões. No estudo da estrutura eletrônica do alvo foram usados
os métodos Hartree-Fock (HF) e, para analisar a correlação eletrônica, de Interação
de Configurações(CI). Após resolver as equações de Hartree-Fock, com os métodos
HF e CI utilizando o GAMESS, resolvemos a equação de espalhamento (equação de
Lipmann-Scwinger) usando o SVIM (Método Iterativo Variacional de Schwinger).
Obtivemos a DCS para as moléculas de HF e N2, para elétrons incidentes com
energia na faixa de 5eV a 30 eV. Nossos resultados são comparados entre si e com
valores teóricos e experimentais presentes na literatura.

Palavras-chaves: aquífero, geofísica, água subterrânea
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO AQUÍFERO BARREIRAS
Autor(es): Raquel Lemos de Oliveira, Luiz Rogerio Basto Leal
Resumo: O Grupo Barreiras ocorre ao longo da costa brasileira, do Amapá ao Rio de
Janeiro. Tem ampla extensão e variação faciológica, aflorando de forma descontínua
na Bahia. A pouca quantidade de estudos na área e a crescente ocupação do litoral
do estado da Bahia devido ao desenvolvimento da região justificam a necessidade de
estudo sobre o aquífero e seu monitoramento. O aquífero Barreiras é poroso, apesar
de localmente ser possível ocorrer como semi confinado. Após a pesquisa
bibliográfica e levantamento de dados na plataforma SIAGAS e na CERB, foi feita a
seleção de poços, perfurados entre 1969 e 2012, cuja água era retirada deste
aquífero. Em ambiente SIG, foram gerados mapas de distribuição dos poços, além de
outros mapas temáticos como declividade, o qual evidenciou valores baixos por este
Grupo estar situado próximo à praia. A partir das fichas dos poços pode-se perceber a
espessura do Grupo Barreiras no sul do estado da Bahia, além da espessura do solo
que é de 2 a 4 metros em geral. Devido a grande extensão da área de estudo, o
aquífero apresenta grande variação de profundidade e nível estático dos poços. A
declividade da área onde está situado o Grupo Barreiras varia 0 a 8%, o que
evidencia a tendência de recarga a partir das unidades com cotas e declividade
superior. As águas são principalmente sódicas cloretadas, além de sódicas mistas e
bicarbonatadas sódicas. Para a maioria dos parâmetros investigados, os valores
estão dentro dos permitidos pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde, exceto pelo
valor de ferro que excede em 67, 6% das amostras. O poço CERB2-2379 no litoral de
Canavieiras tem valor de 266 mg/L para cloreto e 13 mg/L para nitrato e tais valores
alterados podem ser indicadores de poluição para aterros ou lixões instalados no
local já que os valores de nitrato representam o estágio inicial de decomposição de
matéria orgânica, indicando possível contaminação por atividades antrópicas como
esgotos ou depósitos de lixo.

Palavras-chaves: Espalhamento, Física atômica e molecular, Seção de choque
UMA CONTRIBUIÇÃO AO PROBLEMA DE DISTÂNCIA ENTRE ÁRVORES E
CLASSIFICAÇÃO FILOGENÉTICA
Autor(es): Luan Orion de Oliveira Barauna Ferreira, Roberto Fernandes Silva
Andrade
Resumo: Redes complexas possuem diversas aplicações tanto na física como na
biologia, sociologia, farmácia, sistemase informações, etc. O seu estudo permite
compreender como sujeitos de um determinado sistema estãointerligados entre si e a
partir disso podemos retirar diversas propriedades e conclusões. Com um
crescenteinteresse dos físicos da área de mecânica estatística, as redes complexas
passaram a ser utilizadas para oestudo de diversos sistemas. Em particular vem
crescendo em larga escala é na utilização de redes para oestudos de redes sociais.
Um clássico exemplo dessa aplicação é feita por Wayne. W Zachary em 1970 a
1972ao estudar a fissão de pequenos grupos sociais utilizando como campo de
estudo clubes de KarateOutro conceito importante é o de arvores filogenética que são
um esquema gráfico que descreve ramificaçõesde um determinado sistema para
outros demais sistemas em algum específico ponto de um determinadaescala. A
arvore de Evolução das Espécies mostra que em determinado instante no tempo uma
espécie seramifica em outras duas, possuindo essas novas espécies um mesmo
antepassado em comum e este é umexemplo de arvore filogenética. Neste trabalho,
usou-se uma metodologia de se verificar a similaridade entreárvores, usando para tal
uma métrica, que pode ser interpretada como a distancia entre redes que dependeda
topologia das duas árvores comparadas. Se as árvores forem idênticas esta distância
é zero, e quantomaior o seu valor mais diferentes são as árvores entre si. No
processo de desenvolvimento da pesquisa utilizou-se uma simples rede 6x6 para a
compreensão dealgumas propriedades das árvores dela obtida, que são análogas às
árvores de classificação filogenética de umcaso real. Para gerar diferentes árvores,
utiliza-se um mesmo programa que, por depender de uma sequênciade números
aleatórios, pode gerar árvores distintas. Isto é obtido usando diferentes sementes

Palavras-chaves: Aquífero, Grupo Barreiras, Sul da Bahia
ANÁLISE ESTRUTURAL DA ZONA DE CISALHAMENTO ITAPEBI-POTIRAGUÁ E
SUA RELAÇÃO COM CRÁTON DO SÃO FRANCISCO E COM O ORÓGENO
ARAÇUAÍ
Autor(es): Ramon Borges, Anderson Victoria, Simone Cerqueira Pereira Cruz
Resumo: A Zona de Cisalhamento Itapebi-Potiraguá (ZCIP) é uma estrutura de idade
neoproterozoica intrinsecamente associada com a estruturação do Orógeno
Araçuaí-Oeste Congo. Esta zona de cisalhamento está localizada no extremo sul da
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Bahia e apresenta um trend geral de orientação N140°-320º, contanto com 10 a 15
km de largura aproximadamente. Esta estrutura trunca rochas alcalinas orogênicas
tonianas da suíte Salto da Divisa e seu embasamento, o Complexo Itapetinga, além
de rochas metassedimentares relacionadas à Bacia Macaúbas. Quanto trunca as
rochas da suíte Salto da Divisa muitas vezes é responsável pelo desenvolvimento de
rochas da série milonítica. Em campo foram coletadas evidências que sugerem mais
de uma fase de deformação para a ZCIP. A deformação predominante é dúctil,
entretanto, foram encontradas estruturas rúpteis tardias associadas. No interior
dessas zonas ocorre uma xistosidade que, em muitos casos, é milonítica e está
disposta paralelamente a um bandamento gnáissico, ambos de alto ângulo de
mergulho. Uma lineação de estiramento mineral, de baixo, médio e alto rake, é
observada e os indicadores de movimento são estruturas do tipo S/C, dobras de
arrasto, sombra de pressão, caldas de grão (sigma), tensiongashes, veios en
è-chelon e stepped veins. Os trabalhos ainda estão em andamento, e em sua fase
inicial, mas foram interpretados dois campos de tensão ortogonais entre si: o primeiro
N-S e o segundo WSW-ENE. A hierarquização das estruturas por fases
deformacionais é uma tarefa futura, assim como o estudo microestrutural de lâminas.
Uma mineralização de amazonita ocorre relacionada à ZCIP, cujo controle estrutural
ainda é assunto que será interpretado com o decorrer da pesquisa. Os estudos atuais
contam com os estudos bibliográficos, a interpretação das medidas de estruturas
tiradas em campo, bem como a inserção delas em mapa, análise de lâminas
(microestruturas) e diagnóstico das amostras de amazonita através do método de
difratometria de raio-x (DRX).

bem marcada associada a porfiroclastos de plagioclásio; (iii) Monzogranito: rocha
mais representativa da área, é constituída por quantidades variáveis de quartzo,
plagioclásio, sanidina, biotia, hornblenda, apatita e opacos, sem orientação
preferencial, entretanto, apresentam foliação esferoidal bem marcada; (iv) Diabásio:
são corpos tabulares de espessura métrica que truncam principalmente o
Ortognaisse, compostos principalmente por plagioclásio, piroxênio e olivina; (v)
Granitoide Pegmatítico: ocorre sob a forma de intrusões, composto por k-feldspato,
plagioclásio, quartzo e moscovita; (vi) Conglomerados: recobrem principalmente o
Paragnaisse migmatítico na porção oeste da área, possuem clastos com tamanho
variando de 4 a 25 cm, bem arredondados e suportados por uma matriz arenosa; (vii)
Sedimentos inconsolidados: unidade que ocorre ao longo da linha de costa,
constituída principalmente por areia quartzosa e bioclastos. Estruturalmente, foi
possível a caracterização da trajetória da foliação principal, com direção preferencial
ENE-WSW, bem como a identificação de dois grupos de zonas de cisalhamento, com
direção preferencial NW-SE e E-W. Por fim, foi possível hierarquizar as estruturas da
área e fazer sua correlação com outros afloramentos da orla de Salvador,
contribuindo para o conhecimento da evolução geodinâmica do Cinturão Salvador
-Esplanada - Boquim
Palavras-chaves: Cinturão
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CONCENTRADOS DE MINERAIS INDICADORES - ESTUDOS NO DIQUE ICÓ,
PROVÍNCIA KIMBERLÍTICA NORDESTINA, BAHIA

Palavras-chaves: Zona de Cisalhamento Itapebi-Potiraguá, Rochas Miloníticas,
Amazonita

Autor(es): Matheus Andrade Nascimento, Débora Corrreia Rios, Ivanara Pereira
Lopes dos Santos
ALTERAÇÕES NA DERIVA LITORÂNEA DURANTE A EVOLUÇÃO DO DELTA DO
RIO JEQUITINHONHA, BAHIA, COMO INDICADOR DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Resumo: Durante muitos anos a principal atividade de mineração de diamantes
ocorreu em fontes secundárias, aluvionares. Contudo, após o descobrimento de
Kimberley na África do Sul, em 1869, a pesquisa mineral de diamantes ganhou um
novo foco: rochas ígneas mantélicas tidas como fontes primárias destas gemas.
Kimberlitos são rochas alcalinas conhecidas como a principal “fonte primária de
diamantes”. Os produtos de alteração destas rochas se caracterizam por formar um
solo amarelo. A região Nordeste da Bahia, nos domínios do Cráton do São Francisco
- aqui se inclui o Núcleo Serrinha e o Cinturão Móvel Salvador-Curaçá - representam
terrenos Precambrianos de alto potencial econômico. No Núcleo Serrinha existem
registros de xenocristais de zircão com mais de 3, 6 Ga, presença da associação
lamprófiros-sienitos-ouro (Rios et al., 2008), e registro histórico da exploração de
diamantes detríticos em garimpos instalados na bacia do Rio Itapicuru desde o século
XIX. Recentemente foram identicadas nesta região rochas de natureza kimberlítica e
em breve deve entrar em operação nesta área a primeira mina de diamantes em
kimberlitos da América Latina. Para delimitar esses corpos rochosos em uma escala
regional são inicialmente utilizados estudos geofísicos. Posteriormente, em escala de
detalhe, o estudo geoquímico se faz imprescindível. Nesta avaliação, a análise de
minerais indicadores em amostras de solo/saprólito é o primeiro passo para o
reconhecimento de novos alvos explotatórios. Os minerais índices geralmente
procurados são granadas - do tipo piropo, cromo-espinélio, ilmenitas manganesíferas,
e olivina magnesiana. Esta pesquisa teve como objetivo identificar e caracterizar
minerais indicadores e de alteração em Icó, um corpo alcalino recém descoberto na
Província Kimberlítica Nordestina (Santos et al., 2016). Cerca de 60 quilos de
amostras foram coletadas no saprólito, a cerca de 1, 5-2, 5m de profundidade. As
amostras foram peneiradas e submetidas à bateia de mesa visando classificar as
frações por granulometria e por densidade e posteriormente tiveram seus minerais
classificados por susceptibilidades magnéticas no Separador Eletromagnético Frantz.
Os trabalhos de concentração de minerais foram realizados nos Laboratórios de
Preparação de Amostras do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Análises em lupa
binocular permitiram identificar nestas frações minerais indicadores de kimberlitos,
confirmando a natureza e potencial deste corpo. As próximas etapas envolvem
análises por difratometria de raios-X e microscopia eletrônica de varredura. Com isso
busca-se a descrição detalhada dos concentrados minerais realizados a partir do
saprólito do corpo kimberlitico de Icó e a definição de novas estratégias de
identificação de rochas desta natureza na região. Visando avançar na compreensão
dos minerais indicadores deste magmatismo kimberlitico baiano e estabelecer sua
natureza e evolução geoquímica. Esta é a contribuição GPA 2016/17.

Autor(es): Lais Fagundes Jesus Silva, Junia Kacenelenbogen Guimarães
Resumo: A planície deltáica do rio Jequitinhonha, sul do Estado da Bahia, com área
de 800 km², exibe um registro bem preservado de conjuntos de cordões litorâneos.
Oscilações do nível do mar, e mudanças no clima de ondas e correntes foram
processos determinantes na formação deste delta. Os cordões litorâneos, que
representam antigas linhas de costa, são importantes indicadores de sentido da
deriva litorânea, que pode ser inferida tanto por sua orientação como pela
composição de seus sedimentos. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é identificar
mudanças no sentido da deriva litorânea, associadas a mudanças no clima de ondas
durante o Holoceno. Foram coletadas ao longo de dois transectos perpendiculares à
orientação geral dos cordões litorâneos, na porção sul da planície deltaica, 158
amostras de sedimento. As amostras foram coletadas nas cristas dos cordões
litorâneos. O Transecto 1 é o mais proximal à desembocadura e o Transecto 2 é o
mais distal. As amostras foram submetidas a análise granulométrica e as cristas dos
cordões mapeadas em detalhe quanto à sua continuidade lateral e orientação. Os
resultados mostram que durante a construção da planície deltaica ocorreram
variações na intensidade do transporte litorâneo e na área fonte dos sedimentos. Nos
02 transectos, podem ser identificados feixes de cordões litorâneos onde a textura do
sedimento é areia fina e feixes onde a granulometria dominante é areia média.
Cordões litorâneos com areias grossas ocorrem apenas no Transecto 1, mais próximo
à desembocadura fluvial, sugerindo uma contribuição fluvial. Ao longo de um mesmo
cordão amostrado nos dois Transectos, a textura do sedimento é mais grossa no
Transecto 1 (areia média) quando comparado ao Transecto 2 (areia fina). Isto parece
refletir uma diminuição gradual do tamanho do grão, à partir da desembocadura
fluvial, fato este amplamente relatado na literatura científica. de outro lado vários
cordões apresentam textura areia média tanto nos Transectos 1 e 2 o que pode
sugerir duas fontes de sedimento, uma fluvial e outra mais a sul representada pelos
sedimentos da Formação Barreiras, assim como evidenciar a atuação de um
transporte, também no sentido sul-norte. Concluindo, os resultados obtidos
corroboram trabalhos anteriormente realizados na região que haviam sugerido
mudanças no transporte litorâneo ao longo do Holoceno, decorrente de mudanças no
clima de ondas e portanto indicativas de mudanças climáticas.
Palavras-chaves: delta do rio Jequitinhonha, deriva litorânea, mudanças climáticas
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CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E DAS ESTRUTURAS DOS LITOTIPOS
CRISTALINOS DO AFLORAMENTO DO FAROL DE ITAPUÃ, SALVADOR, BA:
CINTURÃO SALVADOR-ESPLANADA-BOQUIM

GEOQUÍMICA DO GREENSTONE BELT DE UMBURANAS, ESTADO DA BAHIA

Autor(es): Gustavo de Almeida Ferreira, Jailma Santos de Souza de Oliveira

Autor(es): Thiara Patricia Silva Gomes, Angela Leal, Kívia Carvalho Vieira

Resumo: Este trabalho constitui um estudo de mapeamento geológico em escala de
detalhe dos litotipos presentes no entorno do Farol de Itapuã, localizado a nordeste
da cidade de Salvador. Tais afloramentos rochosos se localizam geologicamente no
extremo sul do Cinturão Salvador-Esplanada-Boquim, na porção oriental do Cráton do
São Francisco. A partir da descrição macroscópica dos principais aspectos
mineralógicos e estruturais, além dos estudos petrográficos de litotipos amostrados
no local, foram identificadas sete unidades geológicas com composições e idades
relativas distintas, são elas; (i) Paragnaisse migmatítico: rocha composta
principalmente por quartzo, plagioclásio, granada e biotita, possui foliação bem
marcada com orientação preferencial NE-SW e mergulho para SE; (ii) Ortognaisse:
composto principalmente por quartzo, feldspato e biotita, possui foliação crenulada

Resumo: O Cráton do São Francisco no Estado da Bahia hospeda grande
diversidade de terrenos arqueanos e paleoproterozóicos, além de coberturas
sedimentares e meta-sedimentares com magmatismo máfico associado, formados
durante o Meso-Neoproterozóico. Neste contexto, destacam-se como principais
unidades de rochas máficas e ultramáficas do Estado, aquelas associadas às
seqüências vulcano-sedimentares arqueanas e paleoproterozóicas do tipo greenstone
belts (ex: Contendas-Mirante, Umburanas, Riacho de Santana, Mundo Novo, Rio
Itapicuru) e as unidades litológicas representadas por diques e sills máficos (ex:
Uauá, Curaçá, Chapada Diamantina, Ilhéus-Olivença, dentre outros). As sequências
vulcano-sedimentares do tipo greenstone belts do Estado da Bahia tem sido alvo de
pesquisas sistemáticas desde o clássico trabalho de Mascarenhas (1973),
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complementados por Silva (1987), Cordani et al. (1985), Marinho (1991), Schrank &
Silva (1993), Cunha & Fróes (1994), Silveira & Garrido (2000), Bastos Leal et al.
(2003), dentre outros. Estas seqüências possuem sistemáticos programas de
exploração mineral, devido à presença de mineralizações de ouro, metais base e
minerais industriais associados (Silva & Cunha 1999). Entretanto, apesar do
significativo avanço no conhecimento geológico e grande interesse econômico, ainda
persistem lacunas no conhecimento das características evolutivas de suas fontes
mantélicas, suas relações com as mineralizações e os processos geodinâmicos
associados. A área estudada se encontra no contexto geológico do Cráton do São
Francisco, mais especificamente nas porções sul, central e oeste do Bloco Gavião.
Foram estudados os greenstone belts (cinturões de rochas verdes) e sequências
metavulcanossedimentares da região. A partir da compilação de dados da literatura
percebeu-se uma variação de idade entre 3. 2 a 2. 0 Ga nessas rochas, bem como a
variação geoquímica. Apesar do alto potencial econômico há uma ausência de dados
geocronológicos em relação a essas rochas. Dentre os greenstone belts estudados
destacou-se o Greenstone belt Umburanas, tendo em vista que é o que apresenta
sequência estratigráfica mais completa e mais representativa. Foram identificadas
neste greenstone rochas como quartzitos, filitos, metabasaltos e komatiitos,
ratificando a importância desse greenstone para a pesquisa científica e também para
o potencial econômico da região onde o mesmo se situa.

trabalhos geotécnicos. O estudo de detalhe (em campo), da petrografia e das
estruturas mapeadas no afloramento permitiu a classificação em três litofácies
metamórficas, denominadas de granulitos quartzo-feldspáticos, granulitos
alumino-magnesianos e granulito cálcio-magnesiano, onde encontram-se registros de
duas fases de deformação dúcteis progressivas, representadas pelas foliações Sn e
Sn+1 e, uma dúctil-rúptil caracterizada por zonas de cisalhamento que transpõem as
estruturas anteriores.
Palavras-chaves: Rochas granulíticas, Salvador, deformações dúcteis
PROPOSIÇÕES PARA REMEDIAÇÃO DO SITIO DA PLUMBUM, EM SANTO
AMARO DA PURIFICAÇÃO/BA
Autor(es): Diego Oliveira
Resumo: A PLUMBUM Mineracao Ltda, tinha suas instalacoes funcionando na
cidade de Santo Amaro da Purificacao, regiao do Reconcavo Baiano. O co-produto do
processo de producao da fabriaca, a escoria de chumbo, era depositado sem o
devido criterio tecnico em uma area situada a menos de 50m do Rio Subae, e
posteriormente, a escoria foi doada a prefeitura, sendo utilizada na pavimentacao da
cidade. Com o fechamento da fabrica, não houve um plano de gerenciamento dos
residuos solidos, e mesmo após acao judicial, as medidas de remediacao foram
aquem do criterio tecnico. A escória contaminou as águas superficiais e subterrâneas,
solos, sedimentos, a biota do estuário do rio Subaé, e principalmente, a população
exposta. O passivo ambiental gerado em Santo Amaro tem sido alvo de diversas
pesquisas, devido sua complexidade sobre as fontes de contaminacao, e da extensao
de cada uma. Esta pesquisa tem como objetivo propor alternativas para remediação
do sitio da metalurgia, avaliando o solo e as águas superficiais localizadas dentro da
metalurgia, assim como os resíduos provenientes das edificações (piso, telhado,
tijolos, etc). A estratégia para recuperação da área afetada pela Plumbum deve
alcançar toda área contaminada, que contempla não só a área das instalações
industriais, como se prolonga até a area contaminada na Baia de Todos os Santos. A
escolha da tecnologia aplicada para remediação depende: do grau de recuperação
que se deseja alcançar, seu uso futuro e disponibilidade de recurso. As
especificidades físicas e químicas da área também devem ser consideradas. As
sugestões são: a) Remoção da escoria e solo contaminado para tratamento ex-situ
(PURIFICA, 2002) por meio de hidrometalurgia ou pirometalurgia; b) disposição do
resíduo em vales, controlados por wetlands construídos (ANJOS, 1998); c)
fitorremediação do solo com a plantação de mamona (MOREIRA e ANJOS, 2006).
Atraves das aplicações eficientes das recnologias de remediação, um provável uso
futuro da area poderia ser como aterro industrial controlado e/ou sitio de plantação de
mamonas para o fim de comercio do seu óleo para indústria de combustíveis e
cosméticos.

Palavras-chaves: Geoquímica, Greenstone belt, Petrografia
O METEORITO RIO DO PIRES: ASPECTOS PETROGRÁFICOS
Autor(es): Murilo Gomes, Débora Corrreia Rios
Resumo: O estudo de meteoritos - em especial dos condríticos - fornece informações
que podem solucionar alguns dos questionamentos sobre a origem do nosso Sistema
Solar e melhor compreender seus processos. Côndrulos são pequenos formações em
forma de grânulos envoltos em uma matriz sólida, e são composto pelos materiais
primordiais que compõem nosso os planetas e o sol, além de outras estruturas que
compõem nosso sistema solar, sendo completamente distintos em composição
mineraloquímica dentro de um mesmo meteorito. Nisto reside a importância do
estudo destas rochas extraterrestres. No Brasil, as pesquisas sobre meteoritos ainda
são bastante limitadas, restritas a alguns poucos centros de pesquisa. Pouco se sabe
sobre a história do meteorito Rio do Pires. A pequena amostra foi trazida por um
estudante de geologia que realizava trabalhos de campo na região de Rio do Pires,
Bahia, e presenteada ao mineralogista professor Shiguemi Fugimori, da UFBA,
posteriormente presenteada ao pesquisador Wilton P. Carvalho que deu início seus
estudos. Análises iniciais permitiram identificá-lo como de natureza rochosa,
condrítica, do tipo L6. Condritos do tipo L6 caracterizam-se por ter o teor de ferro total
variando entre 20% a 25%, e côndrulos pouco definidos. Um fragmento de cerca de 3
x 2, 5 x 0, 5 cm foi objeto deste estudo. A amostra foi cortada e dela preparada uma
lâmina polido-delgada, uma placa polida, e os pequenos fragmentos oriundos do
corte recolhidos para análise litogeoquímica. Por serem amostras extremamente
raras e distintas entre si é ideal que ao realizar as análises fosse usado um método
de análises geoquímica que preservasse a integridade das amostras, para isso foi
selecionado como principal método a microscopia eletrônica de varredura (MEV), que
além de gerar imagens com altíssima ampliação, faz analise a química pontual em
escalas manométricas, permitindo assim a análise de cada côndrulo individualmente,
consequentemente dando maior acurácia na descrição de meteoritos condríticos de
maneira geral.

Palavras-chaves: Chumbo; Santo Amaro; Remediação
TEORIA E APLICAÇÕES DAS EQUAÇÕES DE ARCHIE E GASSMANN
Autor(es): Ênio Mascarenhas de Oliveira, Amin Bassrei, Susana Silva Cavalcanti
Resumo: Na exploração de recursos minerais é essencial conhecer as
características da área de interesse, determinar as características da área a ser
explorada é de grande importância seja para determinar os melhores alvos para
exploração, como também para diminuir possíveis impactos ambientais. Obter essas
informações de maneira direta é muito oneroso, embora os métodos geofísicos sejam
de grande utilidade para tal, os valores obtidos por si só não são o suficiente, sendo
necessária a utilização de equações que relacionem as medidas providas pelos
métodos geofísicos com os parâmetros desejados. No caso dos reservatórios de
fluidos, em especial no de hidrocarbonetos, duas equações são muito empregadas. A
equação de Gassmann (1951) que é usada na criação de modelos que descrevem o
comportamento de reservatórios sobre o efeito de diferentes fluidos de saturação.
Seu uso tem se tornado cada vez mais recorrente devido ao aumento do uso de
métodos sísmicos no monitoramento de reservatórios, tendo em vista que ela se
debruça sobre como os fluidos saturantes influem nos módulos elásticos e
consequentemente nas velocidades sísmicas do reservatório. A equação de Archie
(1942), uma relação empírica que relaciona a resistividade das rochas com a
resistividade dos fluidos que ocupam os espaços porosos, o estudo de Archie
introduziu parâmetros importantes no estudo de reservatórios, como os expoentes de
cimentação e saturação e o índice de tortuosidade, sua ampla utilização,
principalmente na perfilagem geofísica de poços, bem como sua fácil
empregabilidade, levaram outros autores a proporem alterações na equação de
Archie com intuito de expandir seu escopo de atuação. O trabalho de Archie, assim
como o de Gassmann são grandes marcos na petrofísica, não só pelas equações em
si, mas por terem aberto caminho para que pesquisadores nas décadas seguintes
conseguissem cada vez mais aumentar a produção de recursos minerais. Durante o
trabalho foi realizado um estudo teórico e numérico de ambas as equações, onde se
buscou discutir as premissas envolvidas na derivação das equações, suas principais
aplicações no estudo de reservatórios, bem como suas limitações.

Palavras-chaves: Meteorito, MEV, Rio do Pires
PETROLOGIA E GEOLOGIA ESTRUTURAL DAS ROCHAS GRANULÍTICAS DA
BORDA SUL DO CINTURÃO SALVADOR-ESPLANADA-BOQUIM, BAHIA, BRASIL
Autor(es): Gilca Cunha Borges, Daniela Leal, Jailma Santos de Souza de Oliveira
Resumo: Os afloramentos, que constituem o embasamento da Cidade de Salvador
na Bahia, estão sendo estudados com a finalidade de ter um conhecimento mais
amplo da sua evolução deformacional. O trecho da região de Salvador em foco está
localizado no extremo Sul do Cinturão Salvador-Esplanada-Boquim (CSEB), uma das
unidades tectônicas que constituem o Cráton do são Francisco. Os estudos
realizados no CSEB ainda não possibilitaram entendimento mais abrangente dos
processos geodinâmicos registrados em suas rochas, bem como sobre a relação
tectônica entre o Cinturão Salvador-Esplanada-Boquim e o Cinturão
Itabuna-Salvador-Curaçá durante a orogenia Paleoproterozoica, resultando numa
cadeia de montanhas que ao longo de milhões de anos foi intensamente erodida e
constitui hoje o embasamento das unidades sobrejacentes apresentando morfologia
de mares e morros na área estudada. Acrescenta-se que a junção entre estes
cinturões está encoberta pelas rochas sedimentares da Bacia do Recôncavo-Tucano
aumentando a dificuldade na obtenção de bons afloramentos para o desenvolvimento
das pesquisas. Esta pesquisa de iniciação científica propôs estudar as características
petrográficas e das estruturas das rochas granulíticas do Afloramento da Praia da
Paciência, Salvador (BA), onde as rochas estão muito bem expostas devido à erosão
marinha. Este trabalho teve como meta utilizar essas ferramentas geológicas com
finalidade de entender o significado tectônico dessas unidades e, verificar/propor
possíveis correlações regionais, além de integrações com outros projetos de pesquisa
que vêm sendo desenvolvidos em outros afloramentos na região metropolitana de
Salvador por pesquisadores do mesmo grupo de pesquisa, além de embasar

Palavras-chaves: Equação de Archie, Equação de Gassmann
ANÁLISE ESTRUTURAL DO GREENSTONE BELT RIACHO DE SANTANA
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dos produtos cartográficos e a falta de um método de representação padronizada,
faz-se necessário estudar a forma como os usuários respondem a diferentes tipos de
representações para diferentes finalidades, ou seja, direcionar para o
desenvolvimento de uma metodologia especializada. O estudo do rastreamento
ocular tem sido uma ferramenta que se expandiu em vários campos de pesquisa, e
busca formas de aprimorar suas aplicações. Dentre as técnicas de rastreio ocular
aplicadas a correlação de fixações com pontos observados ainda é um obstáculo
difícil para as montagens. O equipamento de rastreamento ocular utilizado consiste
em um capacete com uma câmera infravermelha acoplada na parte frontal associada
a um conjunto de LEDs infravermelho, responsável por capturar todas as
movimentações do olho, outra câmera localizada no topo do capacete, responsável
por registrar os mapas apresentados no monitor, laptop e software de rastreamento
opensource registram os dados. O software de rastreio Haytham Gaze Tracker V1. 3
realiza a filtragem dos movimentos fixatórios e sacádicos do olho. São armazenados
no software após cada teste os vídeos do movimento do olhar, os arquivos de textos
com as coordenadas do centro da pupila, as coordenadas das fixações do olhar, o
instante da medida (tempo) e o diâmetro da pupila. O tratamento dos dados foi
realizado no Excel e a analise, bem como a correlação entre os sistemas no software
Qgis 2. 8. 1. Os testes consistem em solicitar ao usuário que identifique alguns
elementos cartográficos e realize rotas de deslocamentos entre eles. No total foram
realizadas três perguntas: sendo a primeira, a indicação de um local, a segunda para
traçar uma rota partindo do local encontrado até um novo local e a ultima indicar uma
nova rota só que com restrição de passagem. Com os dados obtidos fez-se a
correlação entre os dados gerados no rastreamento e os mapas utilizando um modelo
de transformação linear. Resultando assim em um mapa com os pontos fixatórios no
mesmo sistema de referência. Podendo identificar as áreas com maior concentração
de pontos e estimar quais fatores influenciaram nesse resultado.

Autor(es): Yuri César Figueirêdo Costa, Simone Cerqueira Pereira Cruz, Vanderlúcia
dos Anjos Cruz
Resumo: Na porção sudoeste do Estado da Bahia, nas proximidades da cidade de
Riacho de Santana e distando cerca de 712 km de Salvador ocorre o Greenstone Belt
Riacho de Santana. Os estudos realizados por outros autores neste greenstone
identificaram rochas metakomatiíticas, metamáficas anfibolitizadas, metaturbiditos,
xistos aluminosos e quartzitos. Esse projeto está em fase inicial e tem como objetivo
geral colaborar com o entendimento dos terrenos Greenstone Belts da Paleoplaca
Gavião. Como objetivos específicos, tem-se: i) inventariar o acervo estrutural do
Greenstone Belt Riacho de Santana com ênfase na análise estrutural multiescalar; e
ii) elaborar um modelo de evolução estrutural que contemple elementos
multiescalares e as relações estruturais deste Greenstone Belt com o Complexo
Santa Isabel. Já foi realizada uma etapa de campo e a análise estrutural em
mesoescala permitiu individualizar no mínimo cinco fases de deformações. Na fase
Dn foi desenvolvida a foliação Sn, que compreende uma xistosidade e um
bandamento gnáissico. Internamente a essa foliação são encontradas dobras
isoclinais intrafoliais e boudins. Uma lineação de estiramento (LXn) com orientação
em geral NW, NS ou NE é encontrada. Na fase Dn+1 foram formadas dobras que
podem ser classificadas como fechadas, inclinadas com caimento, assimétricas,
acilíndricas, com charneira posicionada, em geral, segundo E-W.. Na fase Dn+2
foram desenvolvidas dobras abertas, horizontal-inclinadas, acilíndricas, com charneira
orientada segundo N-S e envoltória simétrica. Parasíticas assimétricas são
observadas. Um conjunto de zonas de cisalhamentos truncam as estruturas
anteriormente descritas, cuja hierarquia ainda não foi definida, mas refletem dois
campos de tensão distintos. Os dados disponíveis até o momento permitiram
identificar estruturas com movimento: (i) aparente destral e orientação geral NE-SW;
(ii) reverso-sinistral e trend NW-SE; (iii) aparente sinistral com trend NW-SE. A
foliação nessas zonas é uma xistosidade, espaçada, disjuntiva, com forte orientação
dos micrólitos, sendo planar e paralela. A lineação de estiramento mineral é de baixo
rake, sendo marcada pelo alinhamento de quartzo e de tremolita-actinolita. A
hierarquia entre os campos de tensão e estruturas associadas com essas zonas de
cisalhamento ainda será definida.

Palavras-chaves: mapas, roteirização, rastreamento ocular
BASE CARTOGRÁFICA PARA A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA LITORAL NORTE DO ESTADO DA BAHIA
Autor(es): Juliet Oliveira Santana, Maria Eloisa Cardoso da Rosa, Erika do Carmo
Cerqueira

Palavras-chaves: Greenstone Belt, zonas de cisalhamento, fases de deformação

Resumo: Este trabalho faz parte de um projeto maior intitulado Solos e Paisagens na
Área deProteção Ambiental - APA - Litoral Norte do Estado da Bahia financiado pelo
ConselhoNacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq através do
edital n°14/2014. Este último tem por objetivo realizar o levantamento pedológico e
relacionaras classes de solos às feições geomorfológicas e às comunidades vegetais
procurandoidentificar os principais processos que comandaram e comandam a
evolução dapaisagem no litoral norte da Bahia - APA Litoral Norte. No entanto, para
este fim, tornou-se necessário a elaboração de uma Base Cartográfica da área, que
foi construídaa partir do plano de trabalho que hora se apresenta. O plano
supracitado tem porobjetivo o levantamento de dados para composição de uma Base
Cartográfica numSistema de Informação Geográfica (SIG), visando futuramente à
análise espacial dossolos e paisagens da área de estudo localizada nos limites dos
cursos dos Rios Pojuca, ao sul, e Imbassaí ao norte na Área de Proteção Ambiental APA - Litoral Norte daBahia. Após a realização das etapas de levantamento,
aquisição, sistematização eorganização dos dados, foi possível alcançar o objetivo
inicial do trabalho, a saber, aconstrução da Base Cartográfica. Por fim, todos os
dados foram organizados em umSistema de Informação Geográfica - SIG, permitindo
assim a realização da análiseespacial das áreas de ocupação e expansão urbana
através da comparação dasfotografias aéreas e das ortofotos. Realizou-se também a
junção das folhas topográficasdisponibilizadas, bem como, o ajuste topológico do
material. Este, por sua vez, compôsos mapas de localização, Modelo Digital de
Terreno (MDT), além de permitir aelaboração dos mapas de hidrografia e rodovias em
três escalas distintas: 1:25. 000, 1:50. 000 e 1:75. 000. As ortofotos utilizadas além de
darem suporte para a análiseespaço temporal da expansão urbana, permitiu analisar
a evolução da vegetação, enquanto que os demais dados embasaram a montagem
do trabalho no SIG. Tudo issovisando mostrar as diversas possibilidades de trabalho
que se pode alcançar através daelaboração de uma Base Cartográfica e sua
importância para os membros da equipe nointuito de auxiliar os trabalhos de acordo
com a necessidade de cada um.

ANÁLISE TEMPO-FREQUÊNCIA DO SINAL SÍSMICO UTILIZANDO OS MÉTODOS
CONVENCIONAIS E A DISTRIBUIÇÃO DE WIGNER-VILLE APLICADO AO
MÉTODO DE MÁXIMA ENTROPIA PARA A ESTIMATIVA DE ATRIBUTOS
SÍSMICOS
Autor(es): Leonardo Moreira Batista
Resumo: Informações valiosas são reveladas no imageamento sísmico e na
caracterização de reservatórios ao analisarmos os dados sísmicos em
tempo-frequência (TF). Essa representação conjunta permite analisar
simultaneamente os sismogramas, no domínio do tempo e da frequência, diferente
das formas tradicionais de tratamento de sinal. Quando essa técnica é utilizada,
objetiva-se uma imagem com alta resolução no plano TF. Diversos são os métodos
utilizados, mas vários são limitados devido ao compromisso estabelecido entre a
resolução temporal e frequencial, outros, mesmo tendo alta resolução, induzem
termos de interferências. As técnicas de decomposição Tempo-Frequência (DTF)
foram divididas em dois grupos, um dependente do tamanho da janela, nesta
representação a resolução temporal é obtida utilizando janela curta, janela longa é
necessário para alcançar a resolução frequêncial, o que leva compromisso no
tamanho da janela utilizada e consequentemente sobre a resolução, esse
compromisso é chamado princípio de incerteza de Heisenberg Gabor e constitui a
principal limitação do primeiro grupo. No segundo grupo a decomposição é baseada
na distribuição de energia e tem como principal limitação os termos de interferências
(TIs), para tornar uma ferramenta viável na análise de sinais faz-se necessário
atenuar os TI. Neste trabalho abordaremos inicialmente os métodos tradicionais de
DTF, em seguida nova abordagem baseada na distribuição de Wigner-Ville e do
Método de Máxima Entropia. Utilizando nesta abordagem a ideia central do Método
de Máxima Entropia de Burg, que permite a obtenção de um espectro de potência de
alta resolução, através da estimativa e extensão da sua função de autocorrelação
seguida da transformada Fourier. Na etapa final do trabalho mostraremos como os
métodos baseados na distribuição de energia são eficientes na obtenção de atributos
sísmicos. Todas informações obtidas de um traço sísmico são caracterizadas
atributos sísmicos. Vários são os atributos, um atributo pode melhor identificar as
descontinuidades sísmicas, outro identificar determinado material geofísico, diversas
são suas funcionalidades.

Palavras-chaves: Base Cartográfica
FATORES CONTROLADORES DA FORMAÇÃO DOS OSAS
Autor(es): Ana Clara Ribeiro, Icaro Thiago Andrade Moreira, Olívia Maria Cordeiro de
Oliveira

Palavras-chaves: Decomposição Tempo-Frequência, Atributos Sísmicos
Resumo: O presente trabalho está vinculado ao projeto de Bioprocessos de
remediação: aceleração da biodegradação do petróleo em sedimentos de zonas
costeiras que visa montar um sistema sequencial com o objetivo de remover mais
eficientemente o óleo contido no sedimento, almejando-se a geração de um produto
tecnológico eficiente, economicamente viável e de fácil aplicação. Sabe-se que ao
ocorrer um derramamento de petróleo em um ambiente marinho, processos naturais,
conhecidos como intemperismo, iniciam-se de modo a minimizar os efeitos causados
pelos derramamentos acidentais, modificando as propriedades físicas e químicas do
óleo derramado. Este fenômeno intempérico envolve processos de adsorção,
biodegradação, dispersão, dissolução, emulsificação, espalhamento, evaporação,

AVALIAÇÃO DE TAREFAS DE ROTEIRIZAÇÃO SOBRE MAPAS TURÍSTICOS
ATRAVÉS DO RASTREAMENTO OCULAR
Autor(es): Mauro Alixandrini, Priscyla Miranda
Resumo: O trabalho tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento de uma análise
das metodologias de representações cartográficas em mapas turísticos por meio das
fixações do olhar obtidas através do rastreamento ocular. Com a crescente utilização
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foto-oxidação, sedimentação. Existe, também, um caso particular de adsorção,
denominado de OSAs (Oil Suspended Particulate Material Aggregates) que nada
mais são do que estruturas microscópicas formadas naturalmente pela interação
espontânea de gotículas de óleo e sedimentos finos em ambientes turbulentos
gerando estruturas mais estáveis. Esta pesquisa tem como objetivo o estudo dos
fatores controladores da formação dos OSAs, que são estruturas microscópicas que
se formam naturalmente pela interação do MPS (Material Particulado em Suspensão)
e gotículas de óleo resultando em estruturas mais estáveis. A formação destes
agregados depende de fatores como salinidade, características do óleo,
características do MPS e hidrodinâmica do ambiente. Desta maneira, será avaliado
neste trabalho o potencial de formação do OSA mediante a variação de alguns fatores
de que controlam a formação dos agregados como a salinidade e a concentração do
MPS ao longo do curso do rio São Paulo. Estas estruturas têm se tornado um
importante objeto de estudo devido a sua contribuição no processo de limpeza natural
por aumentar a taxa da dispersão natural na coluna d’água e de biodegradação do
óleo e pela diminuição das propriedades adesivas do óleo. Logo, os dados obtidos
mostraram que em todo o curso do rio São Paulo onde foram realizadas as coletas
apresentou uma significativa potencialidade de formação do OSA, entretanto esta
maior formação se deu na foz do rio São Paulo e no médio curso, isso ocorreu devido
a ação favorável dos fatores controladores da formação, como as características do
petróleo utilizado no experimento, da bacia de Campos, a salinidade do ambiente ter
se mostrado constante ao longo do curso do rio, o que corrobora para as interações
das gotículas de óleo com o material particulado em suspensão, bem como a
significativa concentração do material particulado em suspensão.

da Bahia. Os teores médios dos metais, no período seco e no período chuvoso
respectivamente, foram: Cd menor que o limite de detecção e1, 5 mg kg -1, Cu (mg
kg -1) 4, 2 e 4, 0, Cr (mg kg -1) 15, 6 e 8, 58, Pb (mg kg -1) 4, 12 e 3, 29, Al (mg kg -1)
7264, 60 e 7264, 60, Fe (mg kg -1) 5822, 54 e 5487, 54 Mn (mg kg -1) 25, 77 e 35,
39, Ni (mg kg -1) 5, 61 e 2, 64 e Zn (mg kg -1) 12, 92 e 10, 12. O teor de Alumínio
manteve-se constante nos dois períodos, os teores de Cu, Cr, Pb Ni e Zn foram
maiores no período seco.
Palavras-chaves: Carcinicutura, Manguezal, contaminação
CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA LITORAL NORTE DO ESTADO DA BAHIA
Autor(es): Geiza Pereira dos S. Santos, Maria Eloisa Cardoso da Rosa
Resumo: O objetivo desta pesquisa foi realizar a Classificação de Solos em Área de
Proteção Ambiental - APA - Litoral Norte do Estado da Bahia, localizada entre os
cursos dos rios Pojuca, ao sul, e Imbassaí ao norte. Os procedimentos metodológicos
foram divididos em duas etapas: 1) primeiramente, atividades de escritório, onde se
realizou consulta bibliográfica, interpretação da base cartográfica, coleta, análise e
seleção das informações pré-existentes sobre a área; posteriormente, a preparação
das amostras e envio ao laboratório, conforme Embrapa (1997); 2) atividade de
campo que teve por finalidade a prospecção e reconhecimento da área estudada,
identificação da distribuição das classes de solos na paisagem, seleção dos pontos
de amostragem representativos para descrição morfológica e coleta de amostras nos
perfis descritos, conforme Santos (2013). Na primeira fase a pesquisa resultou na
sistematização de informações sobre os principais aspectos relacionados à gênese e
evolução dos solos do Litoral Norte-BA, reconhecimento e caracterização dos
aspectos naturais, identificação dos segmentos da paisagem (topos, encostas e
sopés) e da litologia local. Na segunda fase identificou-se a distribuição espacial dos
solos, considerando os elementos da paisagem, definidos por Lima e Diniz (2016)
como topo tabular, encosta (côncava/convexa) e sopé, realizou-se a caracterização
morfológica de 16 perfis de solos e a sua classificação no primeiro nível categórico do
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS, 2013), posteriormente,
utilizados para a delimitação das unidades de mapeamento. Foram identificados nos
topos: Cambissolo, Espodossolo, Latossolo e Neossolo; nas encostas Espodossolos,
Argissolos e Latossolos e em áreas de sopé os Gleissolos. Baseado nesses
resultados foi possível confirmar as relações entre a geomorfologia, às unidades
litológicas e as classes de solos nos compartimentos da paisagem. E reconhecer,
com isso, como esses agentes (relevo e geologia) influenciaram na distribuição
espacial desses solos, afetando o sentido e a intensidade dos fluxos de drenagem e,
conseguinte, os processos de gênese que condicionam seus atributos morfológicos.

Palavras-chaves: Biodegradação, OSA, Petróleo
CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DE APICUNS DA BAÍA DE TODOS OS
SANTOS, BAHIA
Autor(es): Gisele Mara Hadlich, Gabriel da Silva Seidler
Resumo: Apicuns são ambientes costeiros planos, necessariamente associados a
manguezais, caracterizadas por sua hipersalinidade ou acidez. Ocorrem em na região
intertropical e diferenciam-se das encostas ou manguezais em características como
granulometria, pH, C. O., N, K, Ca, Fe, Al, Mg, Na, salinidade, condutividade elétrica e
sais dissolvidos (HADLICH, CELINO, UCHA, 2010). A relação manguezal-apicum é
bastante intrínseca, fato evidenciado pela observação em campos na BTS de
vestígios de vegetação característica de mangues nas áreas de apicuns, denotando
que em algum momento houve recobrimento da vegetação por sedimentos, levando a
sua degradação. Em contrapartida, alguns relatos de Schaeffer-Novelli (1999),
Lebigre (2007), Oliveira et al. (2000) e Oliveira (2005), reportam também o avanço de
espécies de mangue sobre o apicum. É valido ressaltar que apesar de poderem estar
incluídos no contexto dos grandes ambientes hipersalinos, os apicuns diferenciam-se
pelo fato de estarem obrigatoriamente associados a manguezais (LEBIGRE, 2007),
estando os apicuns geralmente associados a zonas marginais de manguezais, na
interface médio/supra litoral, localizados entre manguezais e terras elevadas, ou
raramente inclusos (MACIEL, 1991; UCHA et al., 2004; BRASIL, 2005; UCHA et al.,
2008; GUADAGMIN, 1999). Atualmente discute-se sobre a implantação da atividade
de carcinicultura nestes ambientes, principalmente quanto ao seu impacto e
legalidade. O pouco conhecimento sobre a origem e a influência do apicum nos
ambientes vizinhos é um dos motivos para que não haja legislação específica para
atividades desenvolvidas nele (HADLICH, 2009). Este trabalho visa auxiliar na
avaliação da disponibilidade de metais traço (Cd, Cr, Co, Ni, Pb, V, Zn) em apicuns da
região litorânea da Baía de Todos os Santos (BTS), avaliando os processos
geoquímicos envolvidos na sua disponibilização e estudar os parâmetros
físico-químicos atrelados a estes. Será também realizada comparação dos dados
atuais com os obtidos em estudo realizado por Hadlich em 2008, buscando
compreender as mudanças e a evolução destes ambientes.

Palavras-chaves: Pedologia, litoral norte baiano, classificação de solos
CONTROLE DE QUALIDADE DA REPRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ESPACIAIS APLICADAS AO PLANEJAMENTO TERRITORIAL
Autor(es): Elias Nasr Elias, Vivian de Oliveira Fernandes
Resumo: O projeto desenvolvido é baseado na análise dos métodos e estudos
realizados para determinação do controle de qualidade para produtos cartográficos de
acordo com a obtenção da acurácia posicional dos elementos representados na
mesma. No Brasil a norma que trata dos parâmetros para controle de qualidade em
Cartografia está contida na Especificação Técnica para a Aquisição de Dados
Geoespaciais Vetorias (ET- ADGV, 2012) com valores que dizem respeito ao Padrão
de Exatidão Cartográfica para Produtos Cartográficos Digitais (PEC-PCD). Nogueira
Jr. (2003) desenvolveu um método, baseado em cálculos estatísticos para encontrar
acurácia posicional de elementos cartográficos, que partem desde a obtenção do
número de amostras da área de estudo, até a avaliação das análises estatísticas de
Tendência e Precisão do projeto utilizado. Para a avaliação da acurácia posicional
utilizando tal metodologia é necessário obter, de forma pioneira, as discrepâncias
entre as coordenadas das feições no produto cartográfico em relação a estas
mesmas feições com coordenadas obtidas em um determinado método de
levantamento realizado e sendo utilizado como referência para tais análises. Para as
atividades iniciais do projeto foi escolhida a carta topográfica na escala de 1:2. 000
que corresponde da área da Universidade Federal da Bahia no intuito de avaliar o
ambiente e selecionar as feições visíveis na carta e que fossem nítidas no terreno
para a coleta e obtenção das coordenadas dos pontos para a comparação e
avaliação da acurácia posicional da carta. Primeiramente, para determinar o número
de amostras calculou-se a população estatística da carta topográfica da UFBA com o
auxílio do software Dxf2xyz 2. 0 e, a partir do seu valor, foi estabelecido que para
área de estudo a coleta de vinte e quatro pontos viabiliza o cálculo da acurácia
posicional da mesma. Nos procedimentos realizados, com o auxílio do software de
CAD foram escolhidas vinte e quatro feições correspondentes as regiões que
compõem a Escola Politécnica da UFBA, Pavilhão de Aulas da Federação (PAF),
Instituto de Física, Instituto de Química, Faculdade de Ciências Humanas e Escola de
Medicina Veterinária, onde foram sucedidos levantamentos de campo para a
determinação das suas coordenadas precisas, afim de se analisar o valor das
discrepâncias e viabilizar a continuidade das atividades. Para obtenção das
coordenadas de referência foi realizado o levantamento foi utilizado o receptor GNSS
Promark 220 onde o método e técnica utilizada para o levantamento de dados foi o
posicionamento relativo estático. O pós-processamento foi realizado através do

Palavras-chaves: apicuns, Bahia, geoquímica
CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DE MANGUEZAIS LOCALIZADOS NAS
IMEDIAÇÕES DE TANQUES DE CARCINICULTURA EM SALINAS DA
MARGARIDA, BAÍA DE TODOS OS SANTOS
Autor(es): Jade Guimarães, Gisele Mara Hadlich
Resumo: O município de Salina da Margarida está localizado na porção leste do
estado da Bahia, no litoral do da Baía de Todos os Santos. Neste município é
realizada a atividade de carcinicultura (criação de camarão em tanques), atividade
potencialmente poluidora de ecossistemas costeiros, devido ao lançamento de
efluentes gerados. Com base neste contexto foi iniciado este estudo, que tem como
objetivo avaliar a qualidade ambiental de manguezais localizados próximos a áreas
de carcinicultura em Salinas da Margarida, Bahia. Para atingir o objetivo, 21 amostras
de sedimento foram coletadas durante o período chuvoso e 21 amostras foram
coletadas durante o período chuvoso, as 42 amostras foram submetidas as analises
dos parâmetros de pH, salinidade, matéria orgânica, nutrientes e dos metais traços
Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn no sedimento. No período chuvoso o pH foi mais básico (7, 07)
do que no período chuvoso (6, 64), o teor de fósforo foi menor no período chuvoso
(57, 77 mg kg -1) em relação ao período seco (294, 3 mg. kg -1); os teores de matéria
orgânica na primeira e na segunda campanha foram, respectivamente 6, 10 % e 6,
67%, valores superiores aos valores encontrados em outros manguezais no estado
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software Topcon Tools v. 7. 5. 1. Foram utilizadas para o processamento dos dados as
bases do Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra) e do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Após a determinação da acurácia posicional da carta
topográfica da UFBA na escala de 1:2000, a mesma foi utilizada como referência para
a realização do controle de qualidade relativo em relação a outros produtos
cartográficos gerados. Com os mesmos parâmetros estatísticos para a determinação
da população estatística e número de amostras, foram selecionadas vinte e quatro
feições localizadas na carta topográfica que pudessem ser facilmente observadas nos
outros produtos cartográficos e, a partir das discrepâncias, determinar a qualidade
posicional dos mesmos. Os produtos cartográficos utilizados foram: Vetorização da
imagem de satélite do Google Earth da área que corresponde a UFBA e vetorização
da imagem de satélite QuickBird de alta resolução da área que corresponde a UFBA.

encontradas são a caulinita e a ilita, indicando uma fonte principalmente costeira
(caulinita) e de interior continental árido (ilita). Este trabalho mostrou que nos últimos
11ka, apenas 3, 6 m de sedimento se acumulou no cânion do São Francisco. Apesar
disto, foi possível diferenciar os sedimentos depositados durante a Transgressão
Holocênica, daqueles depositados sob as condições de nível do mar alto atual.
Palavras-chaves: CÂNION, TESTEMUNHO, CORE-LOGGER
ESTUDO DAS COMUNIDADES VEGETAIS NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
LITORAL NORTE, BA, ENTRE OS RIOS POJUCA E IMBASSAI
Autor(es): Óscar Romero Carneiro de Oliveira

Palavras-chaves: Cartografia, Qualidade, Estatística
Resumo: A discussão sobre a preservação ambiental tem se intensificado nos
últimos tempos, revelando uma preocupação cada vez mais constante com a
proteção dos ecossistemas do planeta. Nesta perspectiva, o Brasil buscou consolidar
a partir da constituição de 1988, medidas de políticas públicas que se empenhassem
não apenas em preservar, mas também, de recuperar regiões degradadas pela ação
antrópica. O Litoral Norte da Bahia é reconhecido com uma destas regiões, que a
partir da década de 1990, quando se iniciou a construção da Linha Verde (BA-099),
sofreu relevantes impactos ambientais nos ecossistemas locais e modificações
importantes no contexto socioeconômico e cultural. Como maneira de alterar esta
realidade, foi criada a Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte - APA/LN (Decreto
Estadual N°1. 046 de 17/03/1992), que objetivou regulamentar a ocupação e
preservar os ecossistemas da região. A partir da APA/LN, diversas iniciativas
engajadas para a preservação ambiental foram desenvolvidas, a exemplo da Reserva
Sapiranga, Praia do Forte, Bahia. Com uma extensão de aproximadamente 600
hectares a reserva é caracterizada como uma área secundária de Mata Atlântica
preservada. Para compreender a dinâmica das comunidades vegetais neste local, a
partir do modo como estão organizadas e estruturadas, é necessário analisar
variáveis que agem de forma integrada sobre o meio físico, tais como os aspectos
geológicos, pedológicos, geomorfológicos e hidrológicos. Essa pesquisa teve como
principal objetivo realizar uma caracterização fitossociológica preliminar das
comunidades vegetais localizadas na Reserva da Sapiranga, APA Litoral Norte da
Bahia, procurando estabelecer possíveis relações entre essas comunidades vegetais
com os solos na qual está inserida. Para se alcançar os objetivos, procurou-se,
inicialmente, realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema para a seleção da técnica
que seria empregada na pesquisa, assim como para conhecimento da área de
estudo. Assim, foram analisadas Ortofotos com resolução espacial de 80 cm
multiespectral produzidas em 2010/2011 pela Engemap e cedidas pela
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Após isto, foram
realizados trabalhos de campo para a seleção das áreas de amostragem com a
construção de parcelas fixas e, assim, coleta dos dados. Os dados sobre os solos
foram obtidos a partir da realização de tradagens. A fisionomia, estrutura e
diversificação das espécies identificadas nos geoambientes levantam hipóteses sobre
como a formação pedológica pode atuar na distribuição das espécies em uma
determinada área. Deste modo seria possível explicar se a ocorrência de espécies
está relacionada à presença de solos arenosos, conforme hipótese levantada nessa
pesquisa. A diversidade de espécies da Myrtaceae, principal família encontrada na
área de estudo, pode indicar boa adaptação sobre as condições ambientais arenosas
da área. Vale ressaltar que a Myrtaceae é uma família de plantas lenhosas bastante
ricas em espécies em áreas de restinga, cujos solos são arenosos e pobres em
matéria orgânica.

ESTUDO DA ATIVIDADE SÍSMICA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL
Autor(es): Lucas Bitencourt, Carlos da Silva Vilar
Resumo: O conhecimento da atividade sísmica de uma região é de grande
importância tanto do ponto de vista social como econômico. A região Nordeste do
Brasil é uma das principais áreas de ocorrência de atividade sísmica do país. Ela vem
sendo estudada instrumentalmente, desde a década de 80. No entanto, o
conhecimento de sua atividade sísmica ainda necessita de muitos estudos, uma vez
que ainda existem diversas áreas sem estudo local e/ou regional. Neste trabalho,
estudamos a sismicidade da área que abrange a bacia sedimentar Sergipe-Alagoas e
sua vizinhança. Para tanto, confeccionamos um catálogo com dados de eventos
sísmicos ocorridos no Nordeste do Brasil, nos últimos anos, divulgados pelos
principais centros de sismologia do Brasil e registrados pelas estações sismológicas
do Projeto Geoterm-SeAl, instaladas nesta região. A partir desse catálogo,
construímos um mapa de distribuição epicentral e destacamos os principais eventos
sísmicos e a localidade onde eles ocorreram. Para isso, foi necessário coletar e
dispor em uma planilha os sismos ocorridos na região Nordeste, disponibilizados,
principalmente, pelo Centro de Sismologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e
Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP) e pelo Laboratório
de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN).
Além, é claro, dos dados sismológicos registrados pelas estações sismológicas do
projeto Geoterm-SEAL. A partir da avaliação do catálogo de sismos e do mapa
epicentral, foi possível identificar e confirmar algumas áreas sismicamente ativas na
região Nordeste do Brasil, bem como constatar a eficiência da rede sismológica
instalada pelo projeto Geoterm-SeAl. É com esse conhecimento, inicialmente, que se
pode dar partida em estudos de risco sísmico, que são essenciais para fornecimento
de dados e parâmetros fundamentais para o planejamento urbano, para o código de
obras, para projetos de grandes estruturas e grandes plantas industriais. Além disso,
em áreas de intensa sismicidade, os dados sismológicos são essenciais na
orientação das atividades de Defesa Civil.
Palavras-chaves: Sismicidade do nordeste do Brasil, Projeto Geoterm-SeAl, Mapa
epicentral
ESTUDO DA SEDIMENTAÇÃO HOLOCÊNICA DO CÂNION DO RIO SÃO
FRANCISCO À PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DE DADOS DE PERFILAGEM
GEOFÍSICA (CORELOGGER MULTISENSOR) E COMPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS

Palavras-chaves: Reserva Sapiranga. Fitossociologia. Solos
Autor(es): Maíra Sampaio, Jose Maria Landim Dominguez
Resumo: O rio São Francisco apresenta associado à sua desembocadura, um delta
dominado por ondas e um cânion submarino. Cânions são considerados importantes
condutos para o transporte de sedimentos da plataforma para o talude e bacia. No
caso do São Francisco, o cânion, de um modo ou de outro, sempre esteve conectado
ao rio, com este fornecendo de maneira aparentemente quase contínua sedimentos
para os ambientes mais profundos. Neste cânion foi coletado à 1. 300 m de
profundidade um testemunho à pistão com cerca de 3, 6 m de comprimento, o qual foi
examinado em um “Core-Logger Multisensor”. Os parâmetros geofísicos
determinados (densidade, velocidade de onda P, susceptibilidade magnética e
resistividade) foram integrados aos dados granulométricos (mediana, Phi-05, Phi-16)
e composicionais tais como teores de carbonato de cálcio e dos principais grãos
constituintes do sedimento: quartzo, fragmento vegetal, foraminíferos bentônico e
planctônico, molusco, diatomáceas e outros componentes biogênicos (ostracoides,
material carbonático, e espículas de esponja). Foram ainda realizadas determinações
dos tipos de argila presentes em oito amostras, por difratometria de raios X e datação
pelo método do radiocarbono em 03 amostras. A integração destes dados mostrou
que o intervalo compreendido entre 1, 85 m e a base do testemunho se acumulou
durante a transgressão holocênica, porém com o nível do mar ainda posicionado
abaixo do atual, entre 8 e 11 ka. Este intervalo é caracterizado por sedimentos
finamente laminados interpretados como turbiditos diluídos. É neste intervalo que se
encontram os maiores teores de grãos de quartzo e fragmentos vegetais.
Imediatamente acima deste intervalo é encontrado um desmoronamento com
aproximadamente 1 m de espessura. Neste intervalo se verificam os maiores teores
de diatomáceas em todo o testemunho. Sobre este desmoronamento acumularam-se
os sedimentos associados à fase mais recente de progradação do delta do São
Francisco (<0, 4ka). Neste intervalo os sedimentos apresentam aspecto maciço com
bioturbações e as diatomáceas ocorrem em percentuais pequenos. As argilas

ESTUDO DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA A PARTIR DA CARTOGRAFIA
TEMÁTICA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS (BA)
Autor(es): Elizete dos Anjos Pinto, Daria Maria Cardoso Nascimento
Resumo: O município de Lauro de Freitas está inserido na região costeira do Estado
da Bahia, e sua história se inicia a partir do século XVI, no ano de 1552, ano no qual
o governador-geral Tomé de Souza cedeu alguns lotes de terra do litoral baiano para
seu filho Garcia D’Ávila, onde foi instalada uma missão jesuítica que deu origem à
freguesia de Santo Amaro do Ipitanga. Posteriormente recebe o nome de Lauro de
Freitas em homenagem ao candidato ao Governo do Estado que faleceu em um
acidente aéreo em plena campanha eleitoral. É considerado como um dos municípios
mais industrializados da Bahia, seu comércio concentra-se ao longo da BA-099,
conhecida como Estrada do Coco, que corta o município sentido Sudoeste/Nordeste
e nas zonas centrais de alguns bairros. Este trabalho tem por objetivo o mapeamento
do uso e cobertura da terra deste município com utilização dados quantitativos das
atividades econômicas e de população do Censo Demográfico do IBGE/2010. Foi
utilizado a técnica da cartografia temática - Sistema de Informações Geográfica (SIG)
sintetizados em cartogramas. Desta forma, foram elaborados os cartogramas de
Densidade Demográfica -2010; Coleta de Lixo - 2010; Abastecimento de Água - 2010,
Esgotamento Sanitário - 2010 e Renda - 2010. Em geral, a concentração tanto da
Densidade Demográfica quanto da Rede Geral de Esgoto, Coleta de Lixo e
Abastecimento de Água em Rede ocorrem nas áreas mais urbanizadas, mais
povoadas, destacando o trecho da rodovia BA-099, os bairros de Itinga e Portão e
Loteamento como Vilas do Atlântico e Condomínio Encontro das Águas. Quanto que a
renda da população dos responsáveis por Domicílios com rendimento acima de 15
salários Mínimos reflete a predominância do alto poder aquisitivo dos moradores
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destes mesmos Condomínios e Loteamentos. Enquanto, a maior concentração de
responsáveis pelo domicílio com até dois salários mínimos estão em bairros
periféricos como Barro Duro, Areia Branca, Capelão e Jambeiro, imóveis do programa
Minha Casa, Minha Vida além de imóveis com características rurais que atingem até
90% dos responsáveis com esta renda, refletindo a realidade da distribuição de renda
dos brasileiros. Assim, foi possível compreender a distribuição desses temas no
município de Lauro de Freitas, permitindo identificar as áreas mais e menos
populosas e suas respectivas rendas, onde os serviços de saneamento básico são
bem ou mal atendidos.

que não exigem preparação previa de uma equipe especializada para conduzir as
apresentações. Contudo, esta forma de apresentação é restritiva pois existem poucos
filmes disponíveis em português, e os custos dessas licenças são elevados. As
sessões guiadas são altamente dependentes de pessoal técnico especializado e
treinado para transmitir conhecimento específico e customizado. Assim, após a
aquisição do planetário Geologar, iniciou-se no MGB um programa para treinamento
de pessoal, em especial estudantes de graduação em geologia, capacitando-os para
atendimento ao público de forma didática, dinâmica e lúdica, que permitisse associar
aos conteúdos de geociências e astronomia aspectos multi e interdisciplinares,
atendendo à demanda de professores e estudantes que frequentam o museu através
do Programa Museu-Escola-Comunidade (PMEC). O objetivo do presente trabalho é
detalhar a sistemática de criação de dois destes dois roteiros: (i) “Movimentos da
Terra” e (ii) “Sistema Terra-Lua”. Os roteiros foram desenvolvidos por bolsista do
Programa Jovens Talentos para a Ciência da CAPES e estagiários do MGB, com
orientação dos coordenadores do projeto e do planetarista Basílio Fernandes, do
Planetário Parque do Saber. Em “Movimentos da Terra” foram abordados rotação,
translação e suas consequências na dinâmica da Terra. No roteiro “Sistema
Terra-Lua” são discutidas as características da Lua e suas influências no Planeta. A
sistemática metodológica de criação dos roteiros enfatizou diversificar as
possibilidades de narrativas, tornando-as compatíveis com diferentes faixas etárias.
Os roteiros têm como base livros de astronomia e artigos científicos, e discussões
com professores da Educação Básica visando ajustá-los a aspectos abordados em
cada série escolar a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Com linguagem
acessível, podem ser adaptados pelo planetarista ao público de diferentes faixas
etárias e níveis de conhecimento. A maior dificuldade relaciona-se com o treinamento
do planetarista e a sua manutenção, já que estes atuam sempre como bolsistas dos
diferentes programas universitários (PIBIC, PIBID, permanecer, PIBIEX...). Ainda
assim, são evidentes as vantagens das sessões guiadas, as quais, apesar de exigir
extenso tempo para a preparação das narrativas e treinamento de pessoal, permitem
maior interação com o público e fácil customização. Os próximos roteiros do
Planetário GeoLogar no MGB abordarão temas como o Sistema Solar, as galáxias e
constelações. Esta é a contribuição GPA 004/2016.

Palavras-chaves: Lauro de Freias, Cartografia temática, cartogramas
ESTUDOS PRELIMINARES DO SOLO E RELEVO NA ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL - APA LITORAL NORTE DA BAHIA
Autor(es): Sérgio Magarão de Figueirêdo Júnior, Alisson Duarte Diniz
Resumo: Apesar da relevância dos levantamentos pedológicos e geomorfológicos e
dos estudos de pedogênese e morfogênese, a área onde foi realizada essa pesquisa
não possui informações detalhadas e integradas sobre as superfícies geomórficas e
os solos, por isto, há pouca discussão de como os sistemas pedogeomorfológicos
co-evoluíram na região. Assim, essa pesquisa teve por objetivo, caracterizar
diferentes formas de relevo e associá-las às variações pedológicas em um
compartimento geomorfológico pré-definido, localizado na Reserva da Sapiranga,
margem esquerda do baixo curso do rio Pojuca. Classificada como Reserva Legal
pelo Código Florestal Brasileiro (Lei n° 12. 561/12) situa-se dentro dos limites da Área
de Proteção Ambiental do Litoral Norte da Bahia. Os procedimentos metodológicos
foram divididos em: revisão bibliográfica; fundamentação teórica; caracterização da
área de estudo; elaboração de produtos cartográficos (Mapa Digital de Elevação,
Mapa de Declividade e Perfil Topográfico); trabalho de campo para aferição do
mapeamento elaborado e para coleta de amostras de solos; processamento dos
dados e análise e interpretação dos resultados. Os resultados obtidos foram: (i) a
identificação dos pontos mais elevados (os topos) e a extensão dos mesmos; (ii) a
identificação das diferentes morfologias de topo, ou seja, feições convexas e
tabulares; (iii) a definição da direção do fluxo da água através das vertentes; (iv) a
descrição das características morfológicas dos solos e a sua classificação pedológica
no primeiro nível categórico; (v) e a constatação da mudança de cobertura pedológica
e vegetal associada à ruptura de declividade e alterações na forma do relevo.
Conclui-se que, em terrenos planos, nos topos tabulares, os solos descritos foram
Neossolos Quartzarênicos com sequência de horizontes A, AC e C, cuja
profundidade, aferida através do trado holandês, alcançou até 7 metros de material
arenoso com pequena ou nula alteração de cor no último horizonte. Nestes topos
observou-se uma associação vegetal com fisionomia característica de restinga
arbórea. Nos topos planos, porém mais estreitos e associados às encostas convexas,
identificou-se solos cuja proporção de argila aumenta em profundidade, enquanto a
de areia decresce. Assim, nestes topos e encostas levantou-se a hipótese de gênese
de um perfil de solo da classe Argissolo, com sequência de horizontes A - AE - Bt. A
restinga arbórea, descrita na área dos Neossolos Quartzarênicos, parece estar mais
densa nestes topos com Argissolo. É pertinente também salientar que devido ao
gradiente textural observado entre os horizontes A-AE e Bt, estes solos podem ser
muito susceptíveis aos processos de movimento de massa, como os deslizamentos,
principalmente nas encostas convexas. Nas formas de topos convexos e encostas
convexas de maior declividade, foram realizadas tradagens que apresentaram
sequência de horizontes A-Cr, A-C-Cr ou A-Bi-C com textura muito siltosa e minerais
primários facilmente intemperizáveis. Essa característica textural e mineralógica, além
da sequência de horizontes, indicou que estes topos convexos possuem solos em
estágio de pedogênese inicial. O horizonte Bi, quando existente, possui menos de 10
cm, o que inclui estes solos na classe dos Neossolos Regolíticos. No entanto, é
possível a existência dos Cambissolos, pois é provável que em alguns desses topos o
horizonte Bi ultrapasse os 10 cm, chegando aos 50 cm de espessura. de qualquer
forma, essa sequência de horizontes também demonstra que o processo de
morfogênese supera o de pedogênese e isto indica uma área com alta
susceptibilidade à erosão. Assim, as diferenças observadas, neste estudo, em relação
à forma do relevo, sequência de horizontes dos solos, característica do material
pedológico e relação morfogênese-pedogênese indicou diferentes estágios de
evolução pedogeomorfológica. Dessa forma, essas informações devem ser
consideradas na elaboração de planos de manejo para que impactos negativos sejam
minimizados durante o uso e ocupação das terras.

Palavras-chaves: Planetário, Museu Geológico, Geologar
GEOLOGIA E ARCABOUÇO ESTRUTURAL COM COMPLEXO SANTA ISABEL NA
REGIÃO DE RIACHO DE SANTANA, CRÁTON DO SÃO FRANCISCO, BAHIA
Autor(es): Erica Neres Santos, Simone Cerqueira Pereira Cruz, Vanderlúcia dos
Anjos Cruz
Resumo: Na porção setentrional do Cráton do São Francisco afloram as rochas do
Complexo Santa Isabel de idade mesoarqueanas, que estende-se desde a cidade de
Urandi até Riacho de Santana. Esse complexo compreende metamorfitos com trend
geral N-S, distribuindo-se em uma área com 11 a 25 km de largura e 310 km de
comprimento. Estudos iniciais de campo realizados na escala 1:60. 000 no entorno da
cidade de Riacho de Santana revelaram a ocorrência de rochas migmatíticas de
protólitos principalmente ortoderivados intercalados com domínios paraderivados e
enclaves de rochas metamáficas e metaultramáficas como sendo a principal unidade
geológica aflorante do Complexo Santa Isabel na região. Com base na intensidade de
fusão esses migmatitos, essas rochas foram classificados em metatexitos e
diatexitos. Os primeiros apresentavam baixa intensidade de fusão onde foi possível
reconhecer o paleossoma como sendo constituído por um bandamento gnáissico
metamórfico onde predominava as estruturas estromáticas, em rede e em dilatação.
Por sua vez, os diatexitos são domínios de mais alta intensidade de fusão e neles
predominam as estruturas nebulíticas, sholen e shiliren. Dados estruturais obtidos em
campo levaram a interpretação da existência de cinco fases deformacionais, as quais
foram hierarquizadas como Dn, Dn+1, Dn+2, Dn+3 e Dn+4. A fase Dn é marcada pelo
desenvolvimento de uma foliação Sn definida por uma xistosidade que está
paralelizada a um bandamento gnáissico. Esse bandamento compreende a
alternância de rochas calcissilicáticas, xistos aluminosos, enclaves máficos e
ultramáficos, charnockitos, charnoenderbitos, metatonalitos e metagranitóides.
Internamente a essa foliação Sn são encontrados dobras intrafoliais sem raiz, boudins
simétricos e assimétricos, lineação de estiramento mineral (Lxn) e estruturas
sigmoidais e do tipo S/C/C’. A fase Dn+1 seria responsável pela nucleação de dobras
Fn+1 de charneira E-W e vergência para Sul. A fase seguinte Dn+2 ocasionou o
redobramento das dobras da fase anterior levando ao desenvolvimento de dobras
com charneira N-S. Posteriormente a essa fase ocorreu à geração de zonas de
cisalhamento sinistrais e destrais com trends em geral NW-SE e NE-SW configurando
assim as fases Dn+3 e Dn+4, respectivamente. Ainda não foi possível estabelecer a
idades relativa entre essas duas fazes deformacionais.

Palavras-chaves: Solo, Relevo, Litoral Norte
ROTEIROS TEMÁTICOS PARA O PLANETÁRIO GEOLOGAR NO MGB

Palavras-chaves: COMPLEXO SANTA ISABEL, MIGMATITOS, DEFORMAÇÃO

Autor(es): Joao Pedro Moreno Gomes, Débora Corrreia Rios
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE
TALUDES NO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LAZARUS

Resumo: A astronomia e a geologia planetária são um importante meio de divulgação
geocientifica, atrativo para público de todas as idades. Através do Projeto GeoLogar
(CNPq/Fapesb), em 2014 o Museu Geológico da Bahia (MGB) recebeu um planetário
inflável, instrumento capaz de projetar o céu estrelado e vários corpos celestes em
uma cúpula móvel, e que possibilita a transmissão deste conhecimento ao público
leigo que visita diariamente o museu. Existem duas formas básicas de projeção em
um planetário: os filmes fulldome e as sessões guiadas. Os filmes fulldome são
programas produzidos por empresas especializadas, em sua maioria estrangeiras,

Autor(es): Najla Tavares Silva, Paulo Gustavo Cavalcante Lins
Resumo: O método de Bishop simplificado é largamente utilizado na análise de
estabilidade de taludes. Uma primeira questão tratada no trabalho é a estratégia
computacional para a definição da interseção do círculo potencial de ruptura com a
superfície do talude. Outra questão tratada no presente trabalho é apresentar uma
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formulação do método de Bishop que inclui o esforço de tirantes no maciço, além da
implementação de múltiplas camadas dos taludes estudados. A decomposição de
forças dos tirantes na base da fatia pode ser realizada de diferentes maneiras, o que
leva a diferentes definições do fator de segurança. A componente tangencial a base
da fatia pode ser computada reduzindo os esforços ou pode ser computada
aumentando a resistência. Estas duas definições levam a fatores de segurança
diferentes. As duas definições foram implementadas em um programa computacional
no Ambiente de Desenvolvimento Integrado Lazarus. Os resultados do programa
implementado foram comparados com um programa comercial apresentando
resultados consistentes. O método das fatias é a ferramenta quantitativa de análise
de estabilidade de taludes mais usualmente utilizada na prática da engenharia.
Mesmo não sendo um método que atenda a todos os requisitos de equilíbrio da
mecânica o método de Bishop Simplificado continua largamente utilizado. Um dos
aspectos tratados no presente trabalho refere-se a como o programa considera a
geometria na análise computacional de estabilidade de taludes. Na implementação
computacional a geometria das camadas pode ser representada por perfis. O primeiro
perfil representa a superfície do talude. Para um círculo genérico é necessário definir
onde o círculo intercepta a superfície do talude. Existem situações onde um único
círculo intercepta a superfície do talude formando mais que um par de pontos. Neste
caso se faz necessário um critério para definir qual segmento do círculo deverá ser
considerado na análise. Na literatura diversas estratégias para tratar o problema são
descritas. Algumas estratégias da literatura são comparadas de um ponto de vista
conceitual. Os resultados obtidos no programa implementado são comparados com
os resultados de um programa de estabilidade de taludes comercial no sentido de
testar o programa implementado. Diversos programas comerciais possuem a
facilidade de consideração do esforço de tirantes no método das fatias. Entretanto
estes programas são fechados e não permitem conhecer o código com os detalhes
de funcionamento. O desenvolvimento de um programa próprio permite conhecer
melhor as rotinas de cálculo e simplificações utilizadas, o que aumenta o domínio do
uso deste tipo de ferramenta.

interpretação de elementos maiores, menores e traços (incluindo terras raras e traços
compatíveis e incompatíveis) e de razões isotópicas de Sr-Nd. Estes dados são
utilizados em modelagens petrogenéticas para investigar a origem e natureza de
heterogeneidades de grande escala no manto terrestre, como também para estudar
possíveis mudanças temporais nas características das fontes mantélicas, durante os
diferentes estágios de evolução ocorridos na PMP. Nesse contexto, os resultados
preliminares serão utilizados para efetuar a classificação das rochas ígneas, bem
como para verificar se ocorreram processos de cristalização fracionada de forma
concomitante a processos de assimilação crustal (AFC: Assimilation and Fractionation
Crystalization). Para tal, será utilizado um programa desenvolvido e cedido por Keskin
(2013) denominado: AFC-Modeler. Caso sejam encontradas amostras que não
sofreram processos AFC, será possível aferir características das fontes mantélicas
envolvidas na petrogênese da PMP. Deste modo, de forma sintética, este projeto
buscará: 1) Identificar os magmas-tipo da região norte da Província Magmática do
Paraná, principalmente dados anômalos que têm sido identificados em algumas áreas
associadas à formação de grandes falhamentos geológicos; 2) verificar a
possibilidade da participação de manto litosférico antigo ou recente, como também
metasomatizado ou depletado; 3) aferir o papel que plumas mantélicas (Tristão da
Cunha, Trindade, Santa Helena) desempenharam nos estágios incipientes de
fragmentação continental, separação Brasil-África e geração do oceano Atlântico e
suas ilhas oceânicas, como também na gênese da Província Magmática do Paraná. A
Interpretação desses dados geoquímicos da porção noroeste da Província Magmática
do Paraná visa organizar um banco de dados geoquímicos (elementar e isotópico) da
porção norte dessa província, pontuando na planilha as nomenclaturas de cada
amostra a serem classificadas no transcorrer do projeto com o intuito de integra-los
ao banco de dados de toda a Província Magmática do Paraná-Etendeka (localizada
na América do Sul e África).
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O EVENTO BENDEGÓ E O IMPACTO NAS ROCHAS DO COMPLEXO UAUÁ

Palavras-chaves: Iniciação científica, Dados geoquímicos, Resultados

Autor(es): Débora Corrreia Rios, Wilton Pinto de Carvalho, Acacio Jose Silva Araújo
IMPORTÂNCIA DO PROCESSAMENTO DE DADOS SÍSMICOS PARA A
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO

Resumo: O meteorito Bendegó foi encontrado em 1784, próximo ao leito do rio
Bendegó, com uma massa de 5. 350 kg de Ferro e Níquel, numa região onde hoje
estão localizados os municípios de Uauá e Monte Santo. Na época do achado o
meteorito repousava sobre rochas graníticas-gnáissicas migmatíticas do Complexo
Uauá com idades de até 3350 Ma. Este estava incrustado nas rochas gnáissicas e
havia gerado um halo de oxidação do ferro com mais de 2m de espessura. Há duas
principais possibilidades sobre a formação ou não de uma cratera de impacto pelo
Meteorito Bendegó. Na primeira, teria ocorrido a formação de cratera que fora erodida
ao longo dos séculos, no qual, o corpo manteria 50% de sua velocidade ao incidir a
13 km/h num ângulo de 45º sob a atmosfera terrestre, impactando em rochas
cristalinas e originando uma cratera de 125m de diâmetro e 26m de profundidade,
gerando pouca ou nenhuma fusão nas rochas impactadas. A segunda hipótese
mantém válidas as premissas adotadas pela primeira hipótese, alterando apenas o
tipo de rocha impactada para rochas do tipo sedimentar e aumentando a velocidade
de entrada para 14 km/h. Nesta situação o meteoroide se fragmentaria, e grandes
fragmentos atingiriam a superfície podendo ou não gerar “crateras” (possivelmente
buracos) de diversos tamanhos dispostas em um campo elíptico e que podem ter sido
completamente erodidas. As análises mais recentes, o uso da microscopia eletrônica
de varredura (MEV) permitiu descrever vestígios de ferro do meteorito nos veios de
quartzo presentes em rochas do embasamento coletadas na região do achado,
evidenciando a possibilidade de recristalização destes veios em outras fases de
quartzo. A metodologia utilizada contou com a criação de um banco de dados
analíticos pra tais rochas. Para melhor adequação do banco de dados, foi necessário
o estudo e instalação do software GCDkit 4. 0. As amostras foram fotografadas e
descritas macroscopicamente para arquivamento no acervo e melhor ilustração
destas. Foram confeccionadas lâminas polido-delgadas de rochas coletadas na área
do achado visando a realização de descrição petrográficas para a rocha
supostamente impactada. Algumas destas tiveram sua descrição petrográficas
realizadas. Também foram realizadas no período estudos teóricos sobre o método
analítico de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e início das análises por MEV.
Após a preparação das lâminas, foi preparado uma fatia de cada amostra, que teve
seu um de seus lados polido para análise no FRX portátil. Outras frações das
amostras foram submetido à moagem e separados nas frações >60# e <200#, sendo
posteriormente separadas magneticamente através do separador magnético
isodinâmico Frantz da CPRM - SUREG/SSA para diferentes intensidades de corrente
0, 3; 0, 5; 1, 0; 1, 50 e 1, 75ª. A partir das descrições petrográficas e dos dados
geoquímicos das rochas impactadas é possível, comparar os dados das demais
rochas da região, discutindo sobre a existência ou não de uma cratera de impacto na
região. Esta possível cratera de impacto tem dois diferenciais que a tornam mais
interessante, o primeiro, é que seria a primeira no Brasil diretamente associada à
recuperação de um grande fragmento do meteorito que a causou. O segundo fator de
distinção é o fato de se tratar de um ambiente do cristalino, haja vista que no Brasil os
estudos de crateras de impacto na atualidade limitam-se a ambientes sedimentares.

Autor(es): Clériston Silva Gama, Milton José Porsani
Resumo: O processamento de dados sísmicos é uma importante e necessária etapa
para a indústria do petróleo que tem por objetivo fazer um tratamento de dados, para
se alcançar a melhor imagem possível da subsuperfície. É uma etapa de suma
importância para a sísmica, principalmente na exploração de hidrocarbonetos que
precisam de muitas condições geológicas específicas para sua geração e
armazenamento, sem contar das vezes que a geologia é relativamente mais
complexa. São então feitas atenuações de ruídos ou correções de efeitos
indesejáveis atreladas ao próprio meio ou a aquisição sísmica. Nos casos em que a
geologia da bacia sedimentar for pouco conhecida e/ou a geologia for complexa é
muito importante para o processamento sísmico informações auxiliares como: dados
de poços, dados gravimétricos e magnéticos e dados coletados no campo, por
exemplo. Um dado sísmico bruto de campo não é capaz de imagear corretamente e
claramente a subsuperfície terrestre aplicando puramente uma inversão sem passar
por um processamento adequado antes. Isso devido a erros e problemas vinculados
ao próprio método sísmico. O processamento realiza edições, manipulações e
principalmente correções que a própria aquisição somente não pode, não é capaz ou
não é o seu papel de corrigir. Ao longo do tempo, a sísmica recebeu mais e mais
investimentos uma vez que permite a melhor aproximação real da geologia em
subsuperfície contribuindo e facilitando a interpretação para identificação de possíveis
estruturas geológicas que armazenem hidrocarbonetos. Este trabalho visa mostrar os
resultados e as contribuições de todo o processamento sísmico da linha 26-RL-1993
localizada no compartimento Nordeste da Bacia do Recôncavo, disponibilizada ao
LAGEP/UFBA (Laboratório de Geofísica de Exploração de Petróleo) pela ANP
(Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para fins de
desenvolvimento acadêmico. Vamos nos ater principalmente a uma apresentação
resumida das etapas de processamento e discuti-las conforme aplicação na referida
linha sísmica. Para o processamento da linha foi utilizado o software
SeisSpace/Promax desenvolvido pela Landmark-Halliburton onde foi feito a aplicação
de etapas como a edição, correções de tempo, correção de amplitude, filtragens,
análises de velocidade, empilhamentos e migrações que se aproximaram mais das
feições geológicas reais onde deixou mais nítida e limpa de ruídos as seções. Em
outras palavras a clara importância e contribuição do processamento de dados
sísmicos como um todo para a geofísica e por consequência para a indústria do
petróleo.
Palavras-chaves: Processamento Sísmico, Sísmica/Métodos Sísmicos, Geofísica
INTERPRETAÇÃO DE DADOS GEOQUÍMICOS DA PORÇÃO NOROESTE DA
PROVÍNCIA MAGMÁTICA DO PARANÁ

Palavras-chaves: Meteoritos, Bendegó, Impactitos
Autor(es): Nathália de Souza Penna, Eduardo Reis Viana Rocha Júnior
Resumo: Este projeto tem como objetivo estudar, sob o ponto de vista geoquímico e
isotópico, as rochas vulcânicas e intrusivas que ocorrem no norte da Província
Magmática do Paraná (PMP). O estudo geoquímico é principalmente baseado na

O MINÉRIO DE ALTO TEOR DE FERRO DA MINA PEDRA DE FERRO, CAETITÉ,
BAHIA: RESULTADOS PRELIMINARES
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Autor(es): Felipe Fernandes, Simone Cerqueira Pereira Cruz, Michelli Santana
Santos

das quais foram triados, utilizando-se estéreomicroscópio e um conta gotas com água
para desagregar o material, todos os bioclastos contidos em hum grama de
sedimento, sendo também analisados sua coloração, tipo de desgaste e nível de
arredondamento. Foram triados 11. 385 componentes biogênicos, sendo 11. 010
fragmentos de madeira, 335 grãos carbonáticos e 40 pelotas fecais. Dentre os grãos
carbonáticos, houve o predomínio de algas calcárias (40, 3%), diatomáceas (28, 6%)
e moluscos (10, 2%), ocorrendo também 15, 2% de grãos não identificados devido à
ausência de feições reconhecíveis e/ou nível elevado de desgaste de sua superfície.
A maior quantidade de componentes biogênicos foi detectada nos níveis 40-41cm,
45-46cm e 50-51cm e a menor registra-se nos níveis 55-56cm e 60-61cm. O nível
com maior teor de madeira foi o 35-36cm, enquanto que os de maior concentração de
componentes carbonáticos foram 0-1cm, 55-56cm e 60-61cm e de pelotas fecais nos
níveis 50-51cm e 55-56cm. Foi constatado a predominância de grãos marrons com
desgaste misto ou dissolução e com arredondamento nível 4, 3 ou 2. Deste modo, o
predomínio de grãos de quartzo e mica, indica a prevalência da influência do rio
Serinhaém na deposição de sedimentos no estuário. O domínio dos fragmentos de
madeira resulta dos extensos manguezais da região, mas a maioria dos grãos
carbonáticos identificados neste trabalho (as algas e parte das diatomáceas e
moluscos) é de origem marinha, de modo que seu baixo teor em todas as amostras
corrobora a manutenção do predomínio da influência fluvial no estuário ao longo do
intervalo analisado, embora haja também dissolução destes no local de deposição.

Resumo: A Mina Pedra situa-se no Cinturão de Dobramentos e Cavalgamentos da
Serra do Espinhaço Setentrional, na porção setentrional do Orógeno Araçuaí. O
objetivo geral do trabalho é colaborar com o entendimento do controle estrutural de
minério de ferro de alto teor em cinturões orogênicos. As rochas encaixantes do
minério são itabiritos hematíticos e foram identificados dois tipos principais de
minérios: minério hematítico compacto, xistoso, cataclasado ou não, e minério
pulverulento. O principal elemento estrutural da mina é uma xistosidade que está
paralelizada a um bandamento composicional metamórfico. O bandamento é
constituído pela alternância de itabiritos e de minério hematítico compacto de alto teor
(hematitito). Ambas estruturas compõem a foliação Sn. Uma lineação de estiramento
mineral (Lxn) é encontrada, assim como dobras isoclinais intrafoliais. A foliação Sn
está dobrada e uma foliação plano axial Sn+1 é observada. Domínios de cataclase da
rocha hospedeira e encaixante da mineralização integram o arcabouço estrutural e
estão relacionadas com zonas de cisalhamento normais. As estruturas foram
hierarquizadas em quatro fases deformacionais. Os estudos petrográficos permitiram
identificar cinco gerações de hematita: hematita 1, granular; hematita 2, platiforme e
orientada segundo a foliação Sn; hematita 3, platiforme, posicionada segundo a
foliação plano axial Sn+1 de dobras; e hematita 4, relacionada com domínios de
intensa cataclase. A hematita 1 associa-se com quartzo, que apresenta bordas de
corrosão. Foram identificadas cinco microestruturas: granoblástica, nematoblástica,
replacement, cataclástica e mortar. Os estudos ainda estão em desenvolvimento, mas
é possível interpretar que a principal fase mineralizante é hipogênica e está
relacionada com o desenvolvimento das deformações da fase Dn. Nesta fase houve
dissolução de quartzo e formação de hematita platiforme 1. A fragmentação de
hematitito e itabirito é um agente mecânico e não teve influencia no enriquecimento
do minério. Os estudos ainda estão em andamento e pretende-se elaborar um
modelo de controle estrutural do depósito.

Palavras-chaves: Bioclastos, Testemunho, Rio Serinhaém
RECONSTRUÇÃO PALEOAMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO RIO SERINHAÉM A
PARTIR DO ESTUDO DE FORAMINÍFEROS: DADOS PRELIMINARES
Autor(es): Gabriele Leal, Simone Souza de Moraes
Resumo: RESUMO: Objetivou-se a inventariar as espécies de foraminíferos que
existem/existiram no estuário do rio Serinháem e contribuir para a reconstituição dos
padrões ambientais da Baía Camamu durante o Holoceno. Foi realizada uma
testemunhagem em ambientes de sedimentação fina situados próximos a foz e a
montante do estuário do rio Serinhaém, Baía de Camamu. Neste trabalho
apresentam-se os resultados do testemunho 115/1A, coletado na foz do rio
Serinhaém, no qual foram recuperados 60, 3 centímetros de sedimento. Foram
utilizadas 12 amostras (equidistantes em cinco centímetros) de cinco gramas de
sedimento para a triagem manual das testas com o auxílio de estereomicroscópios.
Todos os foraminíferos encontrados foram colados em lâminas para microfósseis e
identificados em nível de espécie a partir de bibliografia especializada, sendo também
registrados sua coloração e estado de preservação. Nas 12 amostras analisadas,
foram recuperadas apenas 11 testas de foraminíferos pertencentes à três espécies
bentônicas: Trochamina laevigata (63, 6%), Ammonia beccarii (18, 2%) e Triloculina
graciliis (18, 2%). A coloração predominante foi a branca (54, 6%) e as testas
apresentavam-se com desgaste misto (54, 6% com dissolução e quebramento ou
abrasão) ou dissolução (45, 4%). A maior quantidade de foraminíferos foi recuperada
em sedimentos de granulometria fina, onde o ambiente está associado ao acúmulo de
nutrientes. O predomínio de testas brancas e bastante dissolvidas, indica um
ambiente de águas calmas e rápidas taxas de sedimentação. A ocorrência de T.
laevigata se deve ao extenso manguezal que margeia o estuário do rio Serinhaém,
cujos teores de sedimento fino e matéria orgânica também favorecem a existência de
A. beccarii. Já a presença de T. graciliis no testemunho indica que houve transporte
destes espécimes da plataforma para o estuário. O predomínio de testas brancas,
porém bastante dissolvidas, indica que a deposição destas se deu recentemente e
em um ambiente de águas calmas e rico em ácidos orgânicos, o que justifica a
ocorrência de poucos foraminíferos, principalmente os calcários.

Palavras-chaves: hematita, itabirito, cataclase
O GRANITO SALININHA E SEUS ENCLAVES DE ORTOGNAISSES, BLOCO
GAVIÃO, BAHIA
Autor(es): Rafael Gordilho Barbosa, Johildo Salomão Figueiredo Barbosa
Resumo: O Bloco Gavião representa um dos quatro segmentos crustais arqueanos
que colidiram durante o paleoproterozóico. A ele estão associados granitóides
pós-tectônicos, como o granito Salininha, objeto deste trabalho. O corpo granítico em
questão se localiza a cerca de 50 quilômetros da cidade de Brumado, no sudoeste do
Estado da Bahia. O estudo desses granitos pós-tectônicos é importante porque
analises mais detalhadas de seus aspectos de campo, petrográficos, litogeoquímicos
e geocronológicos são de sobremaneira necessárias para compreender melhor a
evolução tectônica e a migmatização ocorridas na área estudada. Além do mapa
geológico, os resultados alcançados até o momento referem-se à identificação da
mineralogia do granito Salininha e seus valores modais, bem como de seus aspectos
litogeoquímicos e geocronológicos. Em campo, este litotipo possui cor cinza e
apresenta-se maciço, homogêneo. Nas proximidades do contato com a rocha
encaixante, o granito apresenta foliação de fluxo magmático. O referido contato e do
tipo, reto, brusco, típico de rochas ígneas. Corresponde a uma intrusão pós-tectônica
em relação às deformações paleoproterozoicas que atingiram as rochas encaixantes.
O monzogranito é composto por quartzo, andesina (An 30-44%), microclina e biotita,
como minerais principais e muscovita, clorita, zircão, epidoto e minerais opacos como
acessórios. As rochas do Monzogranito Salininha são ácidas, com variação do teor de
sílica entre 71, 56% e 75% e são subalcalinas a calcio-alcalinas. Os diagramas de
variação para elementos maiores apresentam, na maioria das vezes tendências
evolutivas que indicam, principalmente, processos de diferenciação magmática,
apesar da ocorrência dos fluidos finais de cristalização do monzogranito,
possivelmente, terem interferido nos trendslitogeoquímicos do mesmo. Em relação à
aspectos da ambiência tectônica, o monzogranito em questão pode ser classificado
como Pós-Colisional. Além disso, em termos geocronológicos, a idade obtida para a
cristalização do magma granítico em questão foi de 2003±4 Ma via método U-Pb,
ID-TIMS, o que está de acordo com o modelo de evolução geotectônica da porção sul
do Bloco Gavião.

Palavras-chaves: FORAMINÍFEROS, RIO SERIHAÉM, BAÍA de CAMAMU
SEDIMENTAÇÃO E ARQUITETURA DEPOSICIONAL DO DELTA DO SÃO
FRANCISCO UTILIZANDO SÍSMICA RASA DE ALTA RESOLUÇÃO
Autor(es): Adriane Gonçalves de Araújo Nunes Rangel, Jose Maria Landim
Dominguez
Resumo: Embora bastante citado na literatura internacional como um clássico
exemplo de delta do tipo dominado por ondas, informações a respeito da
sedimentação e evolução do delta do rio São Francisco limitavam-se até então à
porção emersa do delta. Durante a última subida do nível do mar desde o último
máximo glacial, variações nas taxas de subida deste nível exerceram um importante
controle no desenvolvimento dos deltas holocênicos. Neste trabalho apresentamos
resultados de levantamentos recentes de sísmica rasa de alta resolução na
clinoforma deltaica do São Francisco. Quatro sequências sismoestratigráficas foram
identificadas, depositadas sobre o embasamento acústico, que forma uma
discordância subaérea, situada a uma profundidade máxima de 120m, que se
desenvolveu durante o último máximo glacial (20 ka AP). A Unidade 1, sobreposta ao
embasamento acústico, é caracterizada por corpos sedimentares, de espessura
reduzida e pequena continuidade lateral. Esta unidade se depositou durante o início
da inundação da plataforma continental, constituindo a porção mais basal do trato de
sistema transgressivo. A Unidade 2 tem seu topo situado cerca de 80 metros abaixo
do nível do mar atual e apresenta refletores plano-paralelos com terminação em
onlap. A Unidade 3 tem seu topo situado cerca de 60 metros abaixo do nível do mar
atual. Estas duas unidades são aqui interpretadas como resultantes de uma

Palavras-chaves: Monzogranito, Salininha, Bloco Gavião
RECONSTRUÇÃO PALEOAMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO RIO SERINHAÉM A
PARTIR DO ESTUDO DE BIOCLASTOS: DADOS PRELIMINARES
Autor(es): Gabriel Costa Barbosa Oliveira, Simone Souza de Moraes
Resumo: Objetivou-se a inventariar os bioclastos depositados no estuário do rio
Serinháem e contribuir para a reconstituição dos padrões ambientais da Baía
Camamu durante o Holoceno. Foi realizada uma testemunhagem em ambientes de
sedimentação fina situados próximos a foz e a montante do estuário do rio
Serinhaém, Baía de Camamu. Para isto, foram coletados testemunhos em ambientes
de sedimentação fina situados próximos à foz e à montante do rio Serinhaém, Baía
de Camamu. Neste trabalho apresentam-se os resultados do testemunho 115/1A,
coletado na foz do rio Serinhaém, no qual foram recuperados 60, 3 centímetros de
sedimento. O testemunho foi divido em 12 amostras (equidistantes em 5 centímetros)
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diminuição na taxa de subida do nível do mar, que culminou no Yourger Dryas. Esta
sedimentação deltaica teria sido interrompida pela subida do nível do mar associada
ao Meltwater Pulse 1B (MWP-1B). Estas duas unidades também integram o trato de
sistema transgressivo. A Unidade 4 cujo topo é o leito marinho atual, corresponde ao
episódio de progradação mais recente e exibe uma geometria clinoformal típica, com
refletores com terminação em “downlap” sobre a superfície de inundação máxima. A
Unidade 4 integra o trato de sistema de nível de mar alto. Os resultados obtidos
mostram que, contrariamente ao que tem sido veiculado na literatura científica
nacional, a construção sedimentar associada à desembocadura do rio São Francisco,
constitui verdadeiramente um delta modificado por ondas, formado por quatro
unidades estratigráficas que integram a mais recente sequência deposicional.
Durante o desenvolvimento do delta, a variação da taxa de subida do nível do mar foi
o controle mais importante.

Palavras-chaves: Topologia algébrica, Coloração de mapas, Característica de Euler
EQUALIZAÇÃO DE IMAGENS VIA DECOMPOSIÇÃO SVD
Autor(es): Perfilino Eugênio Ferreira Júnior Ferreira, Aline Shayonara de Santana
Ramos
Resumo: O câncer de mama é uma doença caracterizada pelo crescimento
desordenado decélulas anormais e normais, as quais formam tumores malignos e
benignosrespectivamente, os mesmos são detectados através da mamografia.
Segundo o INCA (Instituto Nacional do câncer)incidente na população feminina
mundial, perdendo apena para o câncer de pele. Desdeos anos 80 vem sendo
desenvolvidas políticas públicas de prevenção ao câncer de mamae detecção
precoce do mesmo. Sabe-se que a detecção precoce de um possível tumormaligno
aumentam as chances de sucesso do tratamento. Atualmente a melhor técnica
radiológica de detecção de tumores na mama é amamografia. As imagens
provenientes dela são de alta qualidade, no entanto, tem baixocontraste, o que torna
mais difícil a detecção visual do tumor, além de expor o paciente aaltas dose de
radiação. O diagnóstico através da mamografia não especifica se o nóduloé maligno
ou benigno, para isso técnicas de biópsias são realizadas. Cerca de 60%
dosresultados de exames de biópsias são de massas benignas. Por isso, formas
alternativasde detecção e classificação de nódulos se fazem necessárias. Trabalhos
na área de processamento de imagens vem sendo desenvolvidos com ointuito de
equalizar e classificar imagens mamográficas de forma a tornar o diagnósticomais
preciso, isto é, minimizar erros humanos e necessidade de processos
incisivos(biópsia). Nesse trabalho pretende-se estudar a viabilidade de criar um
sistema de detecção demassas/não-massas, bem como, um sistema de diagnóstico
de regiões de mamogramas, baseados em variadas estratégias. Uma primeira
abordagem será feita pelo emprego dasdecomposições em valores singulares
(singular value decomposition - SVD) das (matrizesde) imagens digitais. As SVD`s
podem ser utilizadas em qualquer uma das quatro etapas:pré processamento,
extração de características, seleção de características eclassificação. Em primeira
instância, será explorado o melhoramento das imagens e suaperformance em termos
de classificação.

Palavras-chaves: Delta, Quaternário, Sísmica de Alta Resolução
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - MATEMÁTICA
A MATEMÁTICA DOS MOSAICOS
Autor(es): Tamires Silva Santos, Josefa Marlene da Silva, Mariana Cassol
Resumo: Mosaico é uma obra composta de pequenas peças (tesselas) de pedra ou
de outros materiais como plástico, areia, papel ou conchas, formando determinado
desenho. O objetivo do desenho é preencher algum tipo de plano (geralmente, piso
ou parede). No dicionário, a palavra MOSAICO significa dar forma ou arranjar
pequenos quadrados em padrão de ladrilhagem. Essa forma de arte já existe há
milênios. Os gregos e os romanos utilizavam a técnica do mosaico no auge de suas
culturas para decorarem os pisos e as paredes das construções. É possível utilizar
diferentes tipos de polígonos regulares na construção de mosaicos, não somente os
quadrados. Um polígono regular tem seus lados e ângulos, todos iguais. Com um
polígono regular construímos um mosaico regular, que é composto de polígonos
regulares congruentes. A cobertura de mosaico do plano deve ser feita de modo que
não haja nem lacunas nem superposições (Alves e Dalcin, 1999). Nesse trabalho,
estudamos a relação entre os mosaicos e a Matemática, através da investigação
sobre os polígonos e seus ângulos internos. Abordamos diferentes formas de
pavimentar um plano, utilizando as simetrias e as rotações. Neste estudo, realizado
no subprojeto Matemática do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) da Universidade Federal da Bahia, desenvolvemos atividades de construção
dos mosaicos com estudantes do Colégio Estadual Henriqueta Martins Catharino em
Salvador. Exploramos os conteúdos de geometria, como simetria, ângulos e rotação
usando material manipulável. Além disso, abordamos o contexto histórico relacionado
aos mosaicos, evidenciando as relações entre a Matemática e o ambiente em que
vivemos. O objetivo é possibilitarmos aos estudantes o contato com a Matemática de
forma mais contextualizada e lúdica, favorecendo um processo de ensino e
aprendizagem onde o aluno é um ser ativo no processo de construção de seu
conhecimento (D’Ambrosio, 1989). Referências:D’AMBRÓSIO, Beatriz S. Como
ensinar matemática hoje? Temas e Debates, nº 2, ano II, 1989, p. 15 - 19. ALVES,
Sérgio, DALCIN, Mário. Mosaicos no Plano. Revista do Professor de Matemática nº
40, 1999.

Palavras-chaves: mamografia, imagem, equalização
COMBINATÓRIA DE FILTROS E IDEAIS, COM APLICAÇÕES
Autor(es): Yure Carneiro de Oliveira, Samuel Gomes da Silva
Resumo: Neste projeto de iniciação científica estudamos tópicos da Combinatória
Infinitária junto com algumas aplicações a Topologia Geral. As estruturas
combinatórias estudadas foram as seguintes: os ideais, filtros e ultrafiltros; famílias
almost disjoint; famílias ilimitadas e dominantes de funções dos naturais nos naturais
e famílias com a propriedade forte da interseção finita (p. f. i. f) e sem
pseudo-interseção infinita. Conceitos e estruturas como pré-ordens de forcing e
árvores também foram estudados, junto com o Axioma de Martin (MA) em sua versão
topológica e sua versão para pré-ordens (p. o. ’s). Ao passar por todas as estruturas
combinatórias que estudamos, pudemos ver mais a fundo alguns cardinais que são
definidos a partir de tais estruturas, sendo que estes cardinais fazem parte da
composição do que chamamos de diagramas de Cíchon e van Douwen. Do Diagrama
de Cíchon, por exemplo, vimos os cardinais b e d, além de outros cardinais. Demos
prioridade ao estudo do cardinal cov(M), isso porque a grande proposta era a de
chegar ao estudo do princípio “kappa menor do que cov(M)” e suas aplicações. Como
aplicação de tal princípio tem-se a validade do Axioma de Martin para a família das
sequências finitas de naturais, e com isso mostramos a existência de funções que
adivinham famílias. Mostramos que: Se F é uma família de funções dos naturais nos
naturais com | F | < cov(M), então existe g :&#969;&#8594;&#969; que adivinha F, ou
seja, existe g :&#969;&#8594;&#969; tal que para toda f &#8712; F, o conjunto n
&#8712; &#969; :f(n) = g(n) é infinito. Isso foi feito de duas maneiras: Uma das
maneiras foi usando o Axioma de Martin para a árvore das sequências finitas de
naturais (que pode ser deduzido a partir do princípio “kappa menor que cov(M)”) e a
outra maneira foi usando argumentos topológicos. E desse resultado concluímos o
seguinte: Se X é um espaço topológico de base enumerável e |X| < cov(M), então X é
um espaço de Rothberger. Sendo assim, vimos como um princípio combinatório pôde
ser aplicado em um ambiente topológico. Adicionalmente, pode-se mostrar que um
subconjunto X da reta real, de tamanho menor que cov(M), tem que ser um conjunto
de medida nula. A demonstração para este fato será esquematizada na apresentação
do seminário.

Palavras-chaves: Ensino da Matemática, Mosaico, Geometria
CARACTERÍSTICA DE EULER E COLORAÇÃO DE MAPAS
Autor(es): Eliene Montenegro
Resumo: Neste trabalho apresentaremos a definição da característica de Euler,
sendo este um importante invariante topológico usado em Topologia Algébrica. A
seguir vamos calcular a característica de Euler de uma importante família de espaços
topológicos, apresentando alguns exemplos sobre como ela é calculada em
superfícies. As superficies que estudaremos, em geral, são aquelas conexas,
compactas e sem bordo dadas pelo Teorema de Classificação de superfícies que
afirma o seguinte: Uma superfície conexa, compacta e sem bordo é homeomorfa ou a
uma esfera, ou a uma soma conexa de toros, ou a uma soma conexa de planos
projetivos. Toda superfície pode ser vista como um complexo simplicial, isto é, é um
espaço topológico formado por 0-simplexos, 1-simplexos e 2-simplexos. Dessa forma,
a característica de Euler de uma superfície é calculada pela soma alternada
V0-V1+V2, onde V0 é o número de 0-simplexos, V1 é o número de 1-simplexos e V2
é número de 2-simplexos. Um problema matemático muito estudado nos séculos XIX
e XX foi a conjectura das 4 cores formulado por Francis Guthrie (1852). Entre os
matemáticos que estudaram tal problema destacamos A. de Morgan, W. Hamilton, A.
Cayley, A. Kempe, J. Heawood assim como K. Appel e W. Haken que resolveram
esse problema em 1976 usando o computador. Nesse trabalho definiremos coloração
de mapas e o chamado número de Heawood de uma superfície S, denotado por H(S).
Além disso, mostraremos que H(S) cores são suficientes para colorir qualquer mapa
sobre S. Bibliografia1. Croom, Fred H. (1941) Basic Concepts of Algebraic Topology.
Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag. 2. Da Costa, Jessica R. R;
Andrade, Maria G. C (2013). Algumas considerações sobre homotopia e homologia,
Unesp. 3. Fraleigh, J. B(2003). A first course in Abstract Algebra, seventh edition,
Addison Wesley. 4. Kinsey, L. Christine (1993). Topology of Surfaces. Undergraduate
Texts in Mathematics, Springer-Verlag. 5. Vilches, Mauricio A. Introdução Á topologia
Algébrica, Departamento de Análise-IME.

Palavras-chaves: invariantes cardinais, axioma de Martin e aplicações, combinatória
infinitária
O CARDINAL P E AS FUNÇÕES CARDINAIS CARÁTER E PESO DE ESPAÇOS
SUBSEQUENCIAIS
Autor(es): Guilherme Campos Silva, Samuel Gomes da Silva
Resumo: No trabalho de iniciação científica desenvolvido, estudamos estruturas
combinatórias clássicas para a Teoria dos Conjuntos, como por exemplo: famílias
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almost disjoint; famílias com a propriedade forte da intersecção finita (p. f. i. f.) e sem
pseudo intersecção infinita; famílias ilimitadas e dominantes de funções dos naturais
nos naturais; ideais, filtros e ultrafiltros. Introduzimos a noção de função cardinal,
apresentada como uma generalização natural dos três axiomas de enumerabilidade
da Topologia Geral, e pudemos associar o cardinal p (o menor cardinal do diagrama
de van Douwen) às funções cardinais caráter e peso para espaços subsequenciais.
Também abordamos os cardinais regulares e singulares, definidos, respectivamente,
como os cardinais que coincidem com a sua própria cofinalidade e como os cardinais
que são maiores do que sua cofinalidade. Levando em consideração estes conceitos
discutiremos sob quais hipóteses valem quatro resultados diferentes sobre uma
mesma função f: &#954; &#8594; &#955; onde &#954; > &#955; e &#954; e &#955;
são cardinais infinitos utilizando argumentos de combinatória infinitária. Como uma
generalização natural para os axiomas de enumerabilidade para espaços topológicos
é definido o conceito que conhecemos como funções cardinais, que nesse caso são
funções-classe da classe dos espaços topológicos com valores na classe dos
cardinais infinitos. Estudamos o pequeno cardinal p que é o menor cardinal do
Diagrama de van Douwen, assim como sua relação com a função cardinal caráter
&#120710; para espaços subsequenciais. O cardinal p é definido como o menor
cardinal para o qual existe uma família de subconjuntos infinitos do conjunto dos
naturais de tamanho p e que possui a propriedade forte da interseção finita (p. f. i. f.),
porém não possui pseudo-interseção infinita. Durante o desenvolvimento do projeto,
um dos principais resultados vistos sobre o cardinal p é que se um espaço topológico
X é T 1 e &#120710;(X) < p então X é um espaço subsequencial, e na verdade
pode-se mostrar que p = min &#120536;(X) : X é T 1 e não é subsequencial.

grupos fundamentais são isomorfos. Assim, o grupo fundamental torna-se uma
ferramenta muito útil para decidirmos quando dois espaços não são homeomorfos ou
não têm o mesmo tipo de homotopia, isto é, se o grupo fundamental de X com ponto
base x0 não é homeomorfo ao grupo fundamental de Y com ponto base x0 então os
espaços X e Y não são homeomorfos e também não têm o mesmo tipo de homotopia.
Nesse trabalho todas as aplicações consideradas serão contínuas e I denotará o
intervalo fechado [0, 1]. Bibliografia1. Croom, Fred H. (1941) Basic Concepts of
Algebraic Topology. Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag. 2. Da
Costa, Jessica R. R; Andrade, Maria G. C (2013). Algumas considerações sobre
homotopia e homologia, Unesp. 3. Fraleigh, J. B(2003). A first course in Abstract
Algebra, seventh edition, Addison Wesley. 4. Kinsey, L. Christine (1993). Topology of
Surfaces. Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag. 5. Vilches, Mauricio
A. Introdução Á topologia Algébrica, Departamento de Análise-IME.
Palavras-chaves: Topologia Algebrica, Grupo Fundamental, Grupo de Homologia
OS NÚMEROS DE ILIMITAÇÃO E DE DOMINAÇÃO NO CONTEXTO DO IDEAL
DOS SUBCONJUNTOS LIMITADOS DE UMA PRÉ-ORDEM
Autor(es): Júlio Cézar Batista de Souza, Samuel Gomes da Silva
Resumo: Os conceitos centrais neste projeto são: os invariantes cardinais b(P) e d(P)
definidos a partir de uma ordem parcial (P, &#8804;), filtros e ideais, e pré-ordens.
b(P) e d(P) são definidos respectivamente como a menor cardinalidade dentre os
subconjuntos ilimitados de P e a menor cardinalidade dentre os subconjuntos
dominantes de P; ambos são completamente definidos quando a ordem parcial não
possui máximo. Esta definição pode ser eventualmente estendida para pré-ordens
sem máximo. Ideais e filtros são noções de “minoria” e “maioria” dentro de um
conjunto: um subconjunto que faz parte de um ideal é considerado “pequeno”, ou
“minoria”, e o de um filtro é considerado “grande”, ou “maioria”. Esta noção pode ser
estabelecida de forma apropriada para qualquer conjunto; um ideal I, por exemplo,
deve ser tal que: o conjunto vazio pertence a I; é fechado para baixo, isto é, para
subconjuntos; e é fechado para uniões de dois elementos quaisquer de I. Existe um
tipo especial de ideal, o ideal sigma-completo (ou sigma-ideal), que é fechado para
uniões enumeráveis de elementos do ideal. Filtros são estabelecidos de forma
dualizada aos ideais. Pré-ordens são ordens reflexivas e transitivas; numa pré-ordem
sem máximo P, é possível estabelecer o ideal dos conjuntos limitados Ip e mostrar
que ele é um ideal. Nele, podemos definir os seguintes invariantes cardinais:
aditividade (add), número de cobertura (cov), uniformidade (non) e cofinalidade (cof),
definidos como: add é a menor cardinalidade dentre as famílias de conjuntos de Ip
cuja união esteja fora de Ip; cov é a menor cardinalidade dentre as famílias de
conjuntos de Ip cuja união resulte em P; non é a menor cardinalidade de um conjunto
que não esteja em Ip; e cof é a menor cardinalidade de uma família de Ip que seja
cofinal em P. Nesse contexto, os invariantes cardinais add, cov, non e cof possuem
uma relação curiosa com b(P) e d(P), mostrado no decorrer deste projeto de Iniciação
Científica.

Palavras-chaves: Combinatória Infinitária, Invariantes Cardinais, Funções Cardinais
O ESPAÇO DE APLICAÇÕES CR COMO VARIEDADE DE BANACH E SUAS
IMPLICAÇÕES AOS SISTEMAS DINÂMICOS
Autor(es): Diana Almeida, Thiago Bomfim
Resumo: Estudar resultados do tipo Linear response formula requer um
conhecimento de diferenciabilidade quando trabalhamos com espaços de dinâmicas
sobre uma variedade compacta M, dado que este não é um espaço vetorial ou uma
variedade diferenciável. Uma forma de modelar tal problema seria supor que estamos
parametrizando o aberto do espaço de dinâmicas por um domínio que seja uma
variedade de Banach já que esta possui uma estrutura diferenciável. Entretanto esse
processo é bastante restritivo pois estaríamos trabalhando com perturbações
específicas da dinâmica. Buscando uma forma mais geral podemos enxergar o
espaço de dinâmicas como uma variedade de Banach, exibindo cartas que o
parametrizam e dando-lhe uma estrutura natural de diferenciabilidade. Para tal,
torna-se imprescindível um bom conhecimento acerca de variedades. Objetivando
adquiri-lo, foi feito um apanhado sobre topologia geral abordando tópicos básicos:
espaços topológicos, espaços métricos e espaços euclidianos. Em sequência,
revisamos alguns conceitos de Análise, com ênfase no Teorema da Função Inversa e
Teorema da Função Implícita, verificando sua validade quando o domínio das
aplicações é um aberto de um espaço de Banach e o contradomínio um espaço de
Banach. Iniciamos, então, um estudo sobre variedades diferenciáveis analisando
alguns conceitos básicos: cartas, atlas, espaços tangente e normal, superfícies,
vizinhança tubular e subvariedades. Apresentamos o Teorema do Mergulho de
Whitney, cujo enunciado garante que toda variedade diferenciável de dimensão finita
pode ser mergulhada em algum Rn. Ampliamos esses conceitos para variedades de
Banach, mostrando que estas admitem uma estrutura natural de diferenciabilidade e
que os teoremas clássicos da diferenciabilidade (aqui inclusos o Teorema da Função
Implícita e o Teorema da Função Inversa) continuam válidos nesses ambientes. Por
fim, Por fim, mostramos que o espaço de dinâmicas têm estrutura de variedade de
Banach e será possível aplicar o cálculo diferencial sobre esse espaço, em particular
os teoremas da função inversa e implícita. Com isso seremos capazes de exibir e
analisar importantes resultados, como:diferenciabilidade da composição de funções
regulares; os difeomorfismos sobre uma variedade compacta tem uma estrutura de
grupo de Lie de dimensão infinita; a estabilidade estrutural de difeomorfismos Anosov;
o teorema da variedade estável para ponto fixo hiperbólico.
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Autor(es): Maria Felipe, Mauricio Romero Sicre
Resumo: A Otimização é o estudo do problema que consiste em minimizar uma
função, chamada de função objetivo, restrita a um subconjunto, chamado de conjunto
de viabilidade. Aqui veremos o caso no qual o conjunto de viabilidade é o conjunto
das soluções de uma família de igualdades e desigualdades, que são definidas a
partir das chamadas funções de restrição. Na Otimização Convexa, as funções
objetivo e de restrição são convexas, garantindo algumas propriedades adicionais
que permitem o uso de certos métodos específicos de otimização. Estes métodos são
algoritmos que a cada interação nos aproxima a solução do problema com uma dada
precisão. Duas questões de grande interesse nesta área de pesquisa é desenvolver
métodos que permitam atingir nosso objetivo e encontrar formas de avaliar a
eficiência dos mesmos. A eficácia de um determinado método depende de vários
fatores como a estrutura da função objetivo, a quantidade de variáveis e de
restrições. É necessário considerar a taxa de erro permitida, a velocidade com que
chegamos na solução e a quantidade de operações matemáticas (custo) que será
necessária para a implementação do algoritmo. Também é importante garantir que o
algoritmo converge para a solução aproximada do problema. Um algoritmo híbrido é a
combinação de dois ou mais algoritmos que otimizam o mesmo tipo de problema,
mas que têm diferentes características, visando um método ainda mais eficiente.
Alguns métodos interessantes utilizam projeção e o teorema de separação por
hiperplanos que diz: dado dois conjuntos disjuntos e convexos, se um deles for
compacto então existe um hiperplano que separa os dois conjuntos. É possível
aplicar essa teoria em diversos problemas, através da modelagem matemática, para
encontrar a solução ótima que gera o melhor desempenho possível de um certo
sistema, visando o aumento do lucro, redução de custos, entre outros. Um exemplo
de aplicação é o melhoramento de imagens.

Palavras-chaves: Sistemas Dinâmicos
O GRUPO FUNDAMENTAL DE SUPERFÍCIES
Autor(es): Paloma Nogueira Vaz, Oscar Eduardo Ocampo Uribe
Resumo: Neste trabalho apresentaremos a definição do grupo fundamental, um
importante invariante topológico usado em Topologia Algébrica. Mostraremos algumas
de suas principais propriedades, aplicações e também ilustraremos como computar
este invariante em alguns espaços topológicos específicos como, por exemplo :
ponto, disco, esferas de dimensões arbitrárias, cilindro, toros de dimensões
arbitrárias. Em linhas gerais, dados um espaço topológico e um ponto x0 pertencente
a X, podemos associar a eles um conjunto de classes de caminhos fechados,
baseados em x0 no qual definimos uma operação de modo que este conjunto tenha
uma estrutura de grupo. Tal grupo é denominado o grupo fundamental de X com
ponto base x0 e denotado por pi1 (X, x0). O grupo fundamental é um invariante
topológico, ou seja, se X é homeomorfo a Y então seus grupos fundamentais são
isomorfos. Se X e Y são espaços topológicos de modo que X possa ser ``deformado``
em Y, e nesse caso dizemos que X e Y têm o mesmo tipo de homotopia, então seus
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sobre o ecossistema marinho. O termo se refere à diminuição do pH do oceano
devido à absorção de dióxido de carbono (CO2). Este aumento na concentração de
CO2 se deve em sua maior parte à queima de combustíveis fósseis, que desde o
início da Revolução Industrial, fez com que as emissões antropogênicas de CO2
aumentassem a concentração do mesmo na atmosfera em aproximadamente 40%. À
medida que o CO2 é absorvido pelos oceanos, o pH da água de superfície do mar,
que normalmente está entre 8, 1 - 8, 2, é reduzido. Com essa alteração na química
dos oceanos, vários problemas podem ocorrer, um deles é a diminuição na taxa de
calcificação de organismos, que utilizam CaCO3, para fazer carapaças. Assumindo
que este impacto pode causar grandes baixas na biodiversidade marinha, por haver
grande interferência no sistema carbonato, este trabalho tem como objetivo avaliar se
a redução do pH da água do mar pode causar alteração na ciclagem do carbono em
ambientes de recifes no Atlântico Sul Ocidental. Por isso, neste escopo, o
experimento consiste em simular as condições em que a água do mar tenha um pH
determinado, nos valores de pH 8, 200 (dias atuais) e pH 7, 900 (valor projetado para
o ano 2100 caso as emissões continuem na escalada atual), através da construção
de um sistema termostático, que mantém as condições desejadas constantes durante
o período de execução do mesmo. Dentro de reatores com 1, 5 litros de água salina
sintética, serão adicionados cerca de ~0, 0450g de sedimento carbonático, onde será
avaliado a taxa de dissolução do mesmo nos cenários escolhidos. O controle das
condições em cada reator e o registro dos dados serão obtidos através do uso do
programa pH-estático. O mesmo executa leituras dos níveis de pH com ajuda de
eletrodos imersos na água dentro dos quatro reatores. Dependendo dos valores de
pH obtidos nas leitura em cada reator, o programa regula, através de bombas
solenoides, a entrada de CO2(g) para acidificar a água, de ar livre de CO2, pois este
passa por um filtro com cal sodada que reage com o gás carbônico retirando-o do ar,
para aumentar o pH e caso seja para manter as condições constantes, ocorre a
entrada do ar do ambiente. O experimento tem um período de uma semana, após o
término desse tempo, a água dos reatores deverá ser filtrada, nesta tarefa será
utilizado o sistema de filtração Milipore e as membranas de fibra de vidro tem
tamanho 0, 45µm. Os filtros serão secados na estufa à 60°C e depois pesados para
se verificar o quanto de sedimento particulado permaneceu nos reatores e, a partir
disso, verificar a quantidade de massa perdida em cada reator e a influência do pH
sobre o mesmo. É com esses dados, que poderemos inferir o comportamento do
sedimento carbonático sob condições normais e adversas para a ciclagem do mesmo
no ambiente natural. Atualmente, a primeira fase do experimento está terminada e se
encontra no período da pesagem dos filtros com os sedimentos e logo se dará início a
segunda rodada. Sendo assim, não poderei apresentar resultados concretos ainda,
pois estou em pleno processo de pesagem dos filtros.

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - OCEANOGRAFIA
ANÁLISE DA BANDA SUBINERCIAL PARA AS CORRENTES DE PRAIA DO
FORTE
Autor(es): Leonardo Pires, Janini Pereira
Resumo: Estudar a circulação costeira de uma região é importante para diversas
atividades humanas, para conservação do ambiente marinho e para estudos
ecológicos. Movimentos no oceano ocorrem como resposta do meio às mudanças
das forçantes, esses movimentos podem ser divididos em bandas subinerciais,
forçantes de baixa frequência como o vento local, e bandas suprainerciais, forçantes
de alta frequência como as marés. O objetivo principal desse trabalho é analisar a
intensidade e direção da velocidade da corrente na coluna d`água e determinar as
forçantes geradoras dos processos de circulação. Para isso foi utilizado um ADCP
modelo Teledyne-RDI de 600 MHz instalado na Praia do Forte, a aproximadamente
30 metros de profundidade no ponto de longitude 37° 58` 31. 8" W e latitude 12° 36`
13. 8" S. Os dados de vento foram obtidos através da estação meteorológica do
aeroporto de Salvador. As séries temporais de corrente e de vento são para o período
de dezembro de 2014 a maio de 2016. Após a análise de consistência, os dados
foram ajustados em relação à linha de costa da região para que os valores de u
ficassem perpendiculares e os valores de v ficassem paralelos em relação à linha de
costa. A remoção da banda suprainercial ocorreu com a utilização de um filtro
espectral passa-baixa com período inercial de 53h. Durante o período de dezembro
de 2014 a março de 2015 - no verão - o componente v apresentou valores negativos
(-0, 2 a -0, 5 m/s) indicando que a corrente nesse período flui para sudoeste. No
verão e na primavera verifica-se um predomínio de ventos de nordeste em toda série
temporal. No Inverno e no outono os ventos de nordeste se tornaram enfraquecidos
(menores que 0, 5 m/s) e ocorreu o aparecimento de ventos de sudeste. As menores
intensidades de correntes verificadas se concentraram durante o outono (valores de
0, 3 m/s de magnitude), principalmente nos meses de abril e maio de 2016 quando a
magnitude do vento foi menor ou igual a 0, 5 m/s. As maiores intensidades de
corrente ocorreram, na superfície, durantes os meses de dezembro de 2014 e janeiro
e março de 2015 atingindo valores de 1, 5 m/s para sudoeste, quando os ventos de
nordeste predominavam. Em toda a coluna d’água verifica-se uma relação com o
vento, como observado na análise dos dados de corrente de superfície, meio e fundo
(5, 15 e 25 metros de profundidade) predominando a mesma direção e sentido.
Palavras-chaves: BANDA SUBINERCIAL, PERFILADOR, CIRCULAÇÃO COSTEIRA
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A INFLUÊNCIA DO GRADIENTE OCEAOGRÁFICO SOBRE O ICTIOPLÂNCTON
NO TRANSECTO BAÍA DE TODOS OS SANTOS

ESTUDOS DE PREVISIBILIDADE DE CURTO-PRAZO DE ONDAS DE SUPERFÍCIE
NO LITORAL NORTE DA BAHIA COM O MODELO WAVEWATCH III

Autor(es): Lin Peixoto de Matos, Paulo Mafalda Jr
Autor(es): Ingrid Caroline Sena, Clemente Augusto Souza Tanajura
Resumo: Qualquer tipo de mudança seja ela meteorológica, geomorfológica,
hidrográfica ou ações antrópicas (disposição de efluentes domésticos e industriais,
por exemplo) em regiões costeiras ou oceânicas afetam diretamente a estrutura da
comunidade ictioplanctônica estabelecendo suas características taxonômicas e sua
distribuição espaço-temporal além de afetar direta ou indiretamente todos os níveis
tróficos do ecossistema marinho. Assim, este trabalho teve como objetivos estimar a
densidade de ictioplâncton, em 12 campanhas oceanográficas (48 amostras de
ictioplâncton), através da triagem de ovos e larvas de peixes para descrever a
variações espaciais e temporais na densidade de ovos e larvas de peixes, além de
verificar a influência do gradiente oceanográfico (massas de água) sobre a
variabilidade espaço-temporal do ictioplâncton. As coletas foram realizadas em 4
estações de amostragem durante a estofa de maré enchente e de quadratura ao
longo do eixo principal da BTS entre o Porto da Barra e a cidade de São Roque, logo
abaixo do rio Paraguaçu, entre julho de 2013 e abril de 2015. O plâncton foi coletado
utilizando-se rede cônica, malha 200 µm, em arrastos horizontais de subsuperfície e
em cada estação de amostragem foi realizada uma perfilagem vertical da coluna
d’água com um CTD (Condutivity, Temperature and Depth), visando a obtenção de
dados de salinidade, temperatura e profundidade. A quantificação de ovos e larvas de
peixes foi efetuada por 100 m3, a partir do volume de água filtrada pela rede de
ictioplâncton. A densidade por 100 m3 de água (N/100 m3) foi obtida a partir do
quociente entre o número total de ovos ou de larvas de peixes obtidos em cada
amostra (N) e o volume de água filtrada (V), através da fórmula: N/100 m3 = (N/V) *
100. Nas 12 campanhas de amostragem analisadas, foram capturadas 10205 ovos e
853 larvas de peixes pertencentes principalmente as famílias que são de origem
demersal e de origem pelágica. Assim, o ictioplâncton identificado é muito importante
para a formação dos recursos pesqueiros da BTS e plataforma continental adjacente,
os quais incluem: Chloroscombrus crysurus (palombeta), Oligoplites saurus (tibiro),
Achirus lineatus (linguado) Lycengraulis grossidens (sardinha-prata).

Resumo: A caracterização do clima de ondas do Litoral Norte da Bahia foi realizada
empregando saídas do modelo Wavewatch III (WWW III) do NCEP/NOAA e análises
objetivas dos campos de pressão reduzida ao nível do mar e de ventos a 10 m na
superfície oceânica do modelo Global Forecasting System (GFS) do NCEP/NOAA de
2005 a 2015. Foram coletados dados de altura significativa (hs), direção e período de
pico (Tp) das ondas na superfície, disponibilizados de 3 em 3 horas pelo modelo.
Esses dados foram inicialmente convertido do formato GRIB para NetCDF, e
posteriormente processados com o MATLAB para calcular médias diárias das
grandezas e analisar o número de eventos de swell. Foram ainda coletados dados do
ADCP/ondógrafo instalado na Praia do Forte para correlacionar os campos do modelo
com dados in situ de hs e Tp. Nos meses de outono foram registrados 381 eventos
com períodos maiores ou iguais a 9 segundos e no inverno 293, períodos do ano
onde tem-se maior entrada de Frente Fria em latitudes mais baixas, devido ao
esfriamento do Hemisfério Sul. O mês com maior ocorrência desses eventos foi maio,
contabilizando 156 eventos. Nos meses de primavera foram encontrados 270
eventos. Os meses de verão foram os que tiveram menor ocorrência, totalizando 89
eventos. As maiores hs foram encontradas durante o inverno, com 22 ocorrências de
ondas com alturas superiores a média mais 2 desvios padrão. Correlações de 91%
para a hs e de 89% com Tp foram calculadas entre os produtos de modelo e os dados
in situ do ondógrafo da Praia do Forte, para o mês de abril de 2015. Esses resultados
indicam que há uma boa qualidade dos campos do modelo e que a metodologia
empregada para o estudo dos swells que atingem o Litoral Norte da Bahia pode de
fato ser aplicada para estudos de previsibilidade.
Palavras-chaves: Ondas, WaveWatch III, Frente Fria
ESTUDOS DE PREVISIBILIDADE DE CURTO-PRAZO NO OCEANO ATLÂNTICO
SUL COM O MODELO HYCOM
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CICLAGEM DO SEDIMENTO CARBONÁTICO
ACIDIFICAÇÃO DA ÁGUA DO MAR

EM

CONDIÇÕES

DE
Resumo: Modelos de circulação oceânica fornecem importantes informações e até
mesmo previsões, mas estão sujeitos a uma série de erros devido à natureza caótica
dos processos do oceano e a imprecisões do modelo e de seu forçante. Para
inicializar os modelos previsores e melhorar a representação do estado físico dos
oceanos, os métodos de assimilação de dados são empregados e por isso eles são

Autor(es): Keynes da Graça Dias Muarramuassa, Ruy Kenji Papa de Kikuchi
Resumo: A acidificação dos oceanos tem potencial para gerar grandes impactos
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fundamentais para a oceanografia física e a oceanografia operacional. A Rede de
Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO) vem desenvolvendo o REMO
Ocean Data Assimilation System (RODAS) para aprimorar a representação da
estrutura termohalina e circulação do Oceano Atlântico com ênfase na Metarea V do
Oceano Atlântico (35°S-7°N, 20°W até o Brasil). O presente estudo investigou o
impacto da assimilação de dados com o RODAS na previsão de curto-prazo do
modelo HYCOM avaliando um conjunto de 48 previsões de 30 dias. Também foi
analisada a performance do modelo na previsão de processos de ressurgência
costeira em Cabo Frio, RJ. Os resultados mostraram que as previsões de curto-prazo
têm progressiva queda de qualidade com o tempo, como era esperado. Por exemplo,
para a temperatura da superfície do mar na Metarea V, a condição inicial começa com
o RMSD médio de 0. 41°C, e após 24h o erro é de 0. 44°C. No trigésimo dia, o erro
da previsão atinge 0. 68°C. Considerando a persistência da condição inicial como a
previsão, o erro atinge mais de 1oC. Para a anomalia da altura da superfície do mar,
a condição inicial tem uma correlação média na Metarea V igual a 0, 72. Em 30 dias a
previsão produz correlação de 0, 41 e a persistência 0, 43. Outro resultado indica que
o RODAS foi capaz de aprimorar a representação da ressurgência na coluna d’água.
Entretanto, na superfície muito próxima à costa esta capacidade é limitada pela
qualidade dos dados de sensoriamento remoto assimilados que não capturam as
quedas observadas in situ. de forma geral, o presente trabalho apoia o
desenvolvimento do RODAS visando aumentar a previsibilidade do modelo e sua
capacidade de representar os processos físicos.

de profundidade. A coleta de dados foi feita em intervalos de uma hora e os sensores
trocados mensalmente através de mergulho autônomo. Os registros obtidos foram
aferidos com registros de referência obtidos com CTD´s SeaBird, durante as
operações de troca. Nota-se que as maiores descargas do rio Paraguaçu ocorrem
normalmente no mês de janeiro, com descarga diária máxima alcançando valores
próximos a 600 m³/ s em janeiro de 2015. Entre abril e novembro, as descargas não
ultrapassaram 50 m³/s, tendo sido próximas a zero entre setembro de 2012 e
novembro de 2013. As descargas das bacias periféricas foram as principais
responsáveis pelo aporte de águas fluviais para a BTS entre os meses de abril e
agosto, com descargas médias de 70 m³/ s. Vemos que no período entre os meses de
abril e agosto é quando o balanço hídrico atingi o máximo positivo, chegando a
alcançar 3800 mm em junho de 2015. A maior evaporação ocorre no período de
estiagem, entre outubro e março e gera balanços hídricos negativos, que chegaram a
alcançar -1000mm no verão de 2012/2013. A descarga total de água doce é na maior
parte do tempo menor do que a descarga necessária para preencher o volume de
água doce calculado pela diluição do sal, dessa forma, é provável que a entrada de
água subterrânea tenha uma importante contribuição no processo de diluição.
Palavras-chaves: Salinidade, Balanço Hidrico, Água doce
TESTES DE FITORREMEDIAÇÃO EM SEDIMENTOS CONTAMINADOS POR
PETRÓLEO

Palavras-chaves: HYCOM, Previsão, Assimilação de dados
Autor(es): Jéssica Verâne Lima da Silva, Olívia Maria Cordeiro de Oliveira, Icaro
Thiago Andrade Moreira, Claudia Yolanda Reyes, Danusia Ferreira Lima, Matheus
Pereira dos Santos Bonfim, Evelin Daiane Serafim Franco, Naiara Cristina Pereira
dos Santos

IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE MATÉRIA ORGÂNICA PARA OS SEDIMENTOS
DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS - BA
Autor(es): Leonardo Chemmes

Resumo: O petróleo é um combustível fóssil de grande importância para a economia
mundial, sendo utilizado como matéria prima para muitos produtos de consumo diário
da sociedade, além de ser responsável pela maior parte de geração de energia no
mundo. É o resultado de transformações físicas, químicas e biológicas sofridas pela
matéria orgânica, sendo composto por três grandes classes, que são os
hidrocarbonetos saturados, os hidrocarbonetos aromáticos e os compostos contendo
heteroátomos de nitrogênio, enxofre e oxigênio (NSOs), classificados também como
resinas e asfaltenos. O uso do petróleo como base da matriz energética mundial, o
qual passa pelos processos de exploração, produção, refino e transporte,
consequentemente envolvem o ambiente marinho. de acordo com a base de dados
da International Tanker Owners Pollution Federation Limited - ITOPF, estima-se que,
de 1970 a 2013, cerca de 5, 74 milhões de toneladas de petróleo foram lançados ao
mar, em função de acidentes com petroleiro, causando impactos potencialmente
danosos, visto as características dos componentes do contaminante. O tratamento de
petróleo em ecossistemas costeiros torna-se um dos maiores problemas em países
tropicais, uma vez que, devido aos avanços tecnológicos e o aumento da demanda,
essa fonte de energia tem sido cada vez mais explorada. Derramamentos de petróleo
e seus derivados em manguezais podem provocar efeitos tanto agudos quanto
crônicos, devido às especificidades do ecossistema, como a grande capacidade
retentora dos materiais carreados do continente para o mar, que faz do estuário uma
zona de deposição de diferentes compostos químicos; a peculiaridade das
características hidrogeoquímicas; as altas taxas de sedimentação e os elevados
teores de matéria orgânica (MO) devido à intensa produtividade, contribuindo assim
significativamente para o ciclo global do carbono. A importância desses ecossistemas
não se restringe ao contexto ecológico, sendo uma região altamente valorizada pelo
homem, utilizada para diversas atividades tais como pesca artesanal, extração de
mariscos (moluscos e crustáceos), os quais estão bastante disseminadas nas
comunidades da região de manguezais e são as principais fontes de proteína e
renda. Diversos bioprocessos auxiliam na remoção desses contaminantes,
favorecendo, assim, a recuperação dessas regiões afetadas por hidrocarbonetos
derivados de petróleo. Diante desse contexto, este projeto, em escala piloto, objetivou
realizar testes de fitorremediação em sedimentos de manguezal contaminados por
petróleo, com espécies de mangue, a Rhizophora mangle e a Avicennia schaueriana,
a fim de verificar a eficácia na degradação de hidrocarbonetos totais de petróleo
(HTP). Através do experimento laboratorial, foi simulado o ambiente de manguezal
(em aquários), buscando representar as condições reais de contaminação, onde foi
utilizado o sedimento do manguezal do rio São Paulo (Baía de Todos os Santos), bem
como, água do estuário do rio São Paulo. A contaminação foi feita artificialmente com
o óleo da Bacia do Recôncavo. Ocorreu diferentes tempos de coleta, para realização
de algumas análises geoquímicas na matriz sedimentar. Os resultados obtidos para
análise de granulometria do sedimento coletado no manguezal, indica uma
predominância de sedimentos na fração areia muito fina e silte, sendo 8, 81% e 83,
04% respectivamente. Para as análises de matéria orgânica (MO), foi possível
observar um aumento nas concentrações, quando comparado às amostras de
sedimento não contaminados e os contaminados, no que pode inferir à fonte de
carbono a partir da adição do petróleo ao meio. Os resultados obtidos para a remoção
de HTP, ao longo do experimento, mostraram eficiência da técnica na utilização das
duas espécie. Foi observado uma degradação equivalente a 55, 62% com a utilização
da Rizophora mangle, no qual no tempo 0 o sedimento apresentava 927, 83 mg/Kg
de concentração de HTPs, e após 60 dias apresentou concentração de 516, 05
mg/Kg. Já para a Avicennia schaueriana, o resultado obtido foi de 533, 05 após 60
dias, para a concentração de HTPs, apresentando uma eficiência de degradação
equivalente a 57, 45%, segundo os resultados da cromatografia. Muitos estudos
sugerem que, a partir da análise de alguns compostos no óleo derramado, como
determinadas razões com os isoprenóides pristano e fitano, podem ser utilizados
como marcadores da presença de óleo no ambiente, identificação do tipo e origem

Resumo: Com objetivo de identificar as fontes de matéria orgânica (MO) para os
sedimentos da Baía de Todos os Santos (BTS), foram coletados cinco testemunhos
de aproximadamente 1, 5 m de comprimento. Foram selecionadas vinte amostras de
sedimento, ao longo de cada testemunho, para a realização de análises
granulométricas, determinação de CaCO3, carbono orgânico total (COT), nitrogênio
total (NT) e seus respectivos isótopos (&#948;13C e &#948;15N). As determinações
de COT, NT e seus respectivos isótopos foram realizadas por EA-IRMS, o carbonato
de cálcio foi determinado por gravimetria, enquanto que a granulometria foi
determinada por um analisador de partículas. A análise granulométrica mostrou uma
predominância de silte (~90%) ao longo de todos os testemunhos, que é
característica de regiões abrigadas, como baías. Os teores de CaCO3, COT e NT,
variaram entre 14 e 37%; 0, 80 e 4, 00% e 0, 15 e 0, 25% respectivamente. Os
resultados da razão C/N foram, em geral, baixos e variaram entre 4 e 20. Os maiores
valores da razão C/N (12-20) foram observados para o testemunho coletado na foz do
rio Paraguaçu. Os resultados obtidos para &#948;13C variaram entre -24 e -27‰
para o testemunho na foz do rio Paraguaçu e para os demais variaram entre -21 e
-24‰. Já para o &#948;15N, os valores obtidos ficaram entre 4 e 7‰ para todos os
testemunhos. Os resultados obtidos indicaram que para o testemunho da foz do rio
Paraguaçu a fonte principal da MO presente nos sedimentos foi terrígena e que para
o restante dos testemunhos a fonte principal desta foi marinha. Os teores de COT
aumentaram ao longo da profundidade nas amostras da foz do rio Paraguaçu
sugerindo que houve uma diminuição nos aportes de COT ao longo do tempo e para
os outros testemunhos aconteceu o inverso. Com relação aos dados de NT foi visto
que eles diminuíram com a profundidade para todos os testemunhos, isso sugere que
houve um enriquecimento de NT ao longo do tempo.
Palavras-chaves: ORIGEM, TESTEMUNHO, MATÉRIA ORGÂNICA
VARIABILIDADE CLIMÁTICA E INVESTIGAÇÃO DO BALANÇO HÍDRICO DA BTS
Autor(es): Lucas Fonseca, Guilherme Lessa
Resumo: A Baía de Todos os Santos (BTS) é uma baía costeira, maior do que um
estuário típico que abriga vários subsistemas estuarinos com saída de rios, sendo
assim chamada de sistema estuarino. Um gradiente pluviométrico na BTS foi
calculado utilizando linhas de mesma pluviosidade (isoietas) e dados de precipitação
e evaporação das estações meteorológicas de Salvador (Ondina) e Cruz das Almas
publicados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Com isso foi possível
calcular as descargas atmosféricas e o balanço hídrico sobre a lamina d’água na
BTS. Apenas o rio Paraguaçu tem sua descarga monitorada pela Votorantim Energia,
concessionária responsável pela gerência da represa de Pedra do Cavalo. Apesar da
existência de estações fluviométricas nos principais rios que desaguam na BTS, os
dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA) se estendem apenas
até 2013. As descargas fluviais das bacias periféricas precisaram ser calculadas
através de equações que utilizam dados de precipitação e temperatura local para
estimar a descarga fluvial media e assim se conhecer a descarga total de agua doce
que chega a BTS. Sensores de temperatura e salinidade da marca Hobo, foram
instalados em três estações fixas, uma na entrada da BTS (Homei), outra no setor
central próximo à Ilha dos Frades (Frades) e uma no canal do rio Paraguaçu próximo
ao Estaleiro São Roque (São Roque). Na entrada da BTS foi fundeado um sensor a
aproximadamente 30 metros de profundidade, no setor central, dois sensores
ocuparam uma posição na superfície e no fundo, aproximadamente a 4 e 30 metros
de profundidade e próximo à foz do rio Paraguaçu foi fundeado um sensor a 4 metros
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dos hidrocarbonetos, bem como, um monitoramento geoquímico das mudanças na
composição devido a processos de biodegradação e/ou intemperismo. Sendo assim,
a partir das análises cromatográficas, a razão entre Pristano/C17 e Fitano/C18,
demonstra um aumento na concentração, indicando que houve degradação. Além
disso, pôde ser observado um decréscimo na abundância molecular dos n-alcanos,
inicial e final, e, consequente aumento da curva referente aos complexos não
resolvidos (UCM), sendo estes, marcadores da degradação de HTP em compostos
menos tóxicos e possivelmente não disponíveis para a biota, a sua presença em
amostras ambientais é vista como indicativo de degradação. Dessa forma, ratifica que
a técnica de fitorremediação apresenta soluções viáveis para a remediação dos
possíveis danos causados pelo manejo petrolífero, no que se refere, principalmente,
às áreas de manguezais.

quali-quantitativas, para determinação da composição e densidade de espécies
fitoplanctônicas, foram realizadas em microscopia óptica e algumas células foram
isoladas para observações em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As regiões
estudadas apresentaram uma alta riqueza taxonômica (139 táxons identificados),
semelhante ao encontrado, por exemplo, para a Baía de Todos os Santos (com 145
táxons) por Molinari et al. 2007, porém, menor do que os encontrados para as regiões
do litoral do Rio de Janeiro (308) e de São Paulo (572), o que pode estar relacionado
a um maior número de estudos nestas regiões (Ferreira, 2011). dos 139 táxons
identificados, 38 foram classificados como potencialmente nocivos. Entretanto, devido
à baixa densidade em que estes ocorreram nas áreas, não foram observados efeitos
negativos no ambiente durante o estudo. Diante deste cenário, ressalta-se a
importância de investimento em estudos de composição e ecologia da comunidade
fitoplanctônica, especialmente em ambientes de importância socioeconômica ainda
pouco conhecidos, como é o caso do Baixo Sul da Bahia, como ferramenta para
previsão e identificação de potenciais eventos nocivos no ambiente.

Palavras-chaves: Petróleo, Manguezais, Fitorremediação
CARACTERIZAÇÃO DOS MICROCLIMAS
METROPOLITANA DE SALVADOR
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Palavras-chaves: Microfitoplâncton, Microalgas marinhas, Espécies potencialmente
nocivas

Autor(es): Milena Reis Nervino, Edson Marques Filho
ESTUDO DO CLIMA DE ONDAS DO LITORAL NORTE DA BAHIA
Resumo: A Região Metropolitana de Salvador ocupa uma área equivalente a 4. 354
km2 e engloba 13 municípios, com população total estimada de 4, 0 milhões de
habitantes (IBGE, 2015). A topografia é irregular e de baixa altitude, com áreas
urbanas e naturais situadas ao longo da costa e nas vizinhanças da Baía de Todos os
Santos (BTS). Devido a sua localização geográfica e as heterogeneidades
superficiais, as condições microclimáticas da RMS sofrem, em escala local, os efeitos
da penetração das brisas marítima e terrestre. Apesar de sua importância
socioeconômica para a região nordeste do Brasil, o impacto dos processos de
urbanização sobre o clima local ainda são pouco conhecidos. O objetivo principal
desta pesquisa é caracterizar as condições climáticas locais, por meio da
determinação do comportamento horário e sazonal das variáveis dinâmicas e
termodinâmicas da Camada Limite Atmosférica (CLA) sobre a RMS e municípios
adjacentes. As medidas meteorológicas, provenientes de um conjunto de sete
estações automáticas de superfície do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET),
foram organizadas em um banco de dados georreferenciado com eixo de tempo
contínuo. Um controle de qualidade baseado em limites absolutos e intervalos de
confiança foram aplicados aos dados para remoção de medidas espúrias. Em todas
as localidades analisadas, as temperaturas médias mensais variam entre 20°C e
28°C, com mínimas nos meses de julho e agosto, e máximas em fevereiro e março.
Em Salvador e Conde as temperaturas são superiores quando comparada as demais
estações, possivelmente por estarem localizadas ao nível do mar. A umidade relativa
média mensal está sempre acima de 68%, sendo máxima entre os meses de maio e
julho, que coincide com o período chuvoso da região. Por se tratar de uma região
costeira, a umidade específica em Salvador apresenta pequena variabilidade ao
longo do ano e atinge valores máximos durante o dia. Ao contrário de Feira de
Santana, onde os valores mínimos de umidade especifica acontecem durante o dia,
característico de regiões com pouca disponibilidade de umidade. As influências do
Oceano Atlântico e da Baia de Todos os Santos modulam o clima de Salvador, que
apresenta pequenas amplitudes térmica e de vapor de água. A velocidade do vento
médio varia entre 1 m/s e 8 m/s, sendo mais frequentes velocidades abaixo de 4 m/s.
As direções predominantes pertencem aos quadrantes nordeste e sudeste, que
correspondem aos padrões climáticos relacionados ao campo de vento da região de
alta pressão do Atlântico Sul.

Autor(es): Fernanda Almeida Soares dos Santos, Janini Pereira
Resumo: Ondas que ocorrem na interface entre a atmosfera e o oceano são
classificadas como ondas de gravidade, e se originam através da ação do vento
sobre a superfície dos oceanos. Elas são as principais responsáveis pelo transporte
de sedimento ao longo do litoral, uma vez que dissipam a energia na costa e ajudam
a determinar as características geomorfológicas da região. O conhecimento do
comportamento das ondas de uma dada região é relevante para a zona costeira
influenciando fortemente diversas atividades, tais como: atividades pesqueiras,
condições de navegação, atividades esportiva, exploração de minerais, instalações
de plataformas petrolíferas, entre outras. Este trabalho tem como principal objetivo
investigar e determinar o clima de ondas do litoral norte da Bahia. Para a realização
deste estudo, foram utilizados dados medidos in situ com o perfilador acústico de
efeito Doppler - ADCP Work Horse Sentinel de 600 kHz, com medidor de onda
direcional - Waves Array acoplado. O ADCP foi instalado na Praia do Forte, a uma
profundidade de 32 m e sua coordenada de localização é latitude de 12° 36` 13. 8" S
e longitude de 37° 58` 31. 8" W. Trata-se de um estudo inédito para esta região que
compõe a base de dados do projeto de monitoramento de ondas da costa brasileira Rede Ondas (www.redeondas.furg.br). Os seguintes parâmetros de onda analisados
são: Altura significativa, período de pico e direção de pico. A série de dados
compreende o período de 25 de novembro de 2014 até 13 de maio de 2016, com
uma frequência amostral de 3 horas. Foram observados 1050 eventos de ondas com
alturas significativas entre 1, 10 e 1, 30 m e 1650 eventos de ondas com período de
pico entre 6, 50 e 7, 50 s. A análise da série temporal completa dos dados de ondas
indicam valores médios anuais de: altura significativa de 1, 33 m, período de 8, 20 s e
direção de sudeste. Já com relação à variação sazonal, o inverno apresentou maior
energia na análise espectral com direção de pico predominante também de sudeste.
O valor máximo de altura significativa de 3, 35 m e período máximo correspondente
de 14, 10 s ocorreu no dia 16 de julho de 2015.
Palavras-chaves: CLIMA de ONDAS, ALTURA SIGNIFICATIVA de ONDA, PERÍODO
de PICO de ONDA
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Autor(es): Beatriz Moreira Bispo, Ruy Kenji Papa de Kikuchi
Resumo: O ecossistema de recifes de coral, está entre os de maior diversidade do
mundo. Essa biodiversidade vem sendo ameaçada pela introdução de espécies
invasoras em comunidades naturais, gerando danos enormes, tanto ecológicos,
quanto econômicos. As principais formas de invasão que podem ocorrer, no
ambientemarinho, é através da água de lastro de navios ou via incrustação em
plataformas ou cascos de embarcações. A Tubastraea é um gênero de coral
escleractínio e ahermatípico conhecido vulgarmente como coral sol. Ele apresenta
diversas estratégias de sobrevivência como a produção de substâncias químicas
como esteróides e alcalóides eficazes contra inibição de peixes predadores e alguns
competidores. Das seis espécies de Tubastraea reconhecidas no mundo, duas foram
encontradas como espécies invasoras no litoral brasileiro: T. tagusensis e T. coccínea.
No Brasil, o primeiro registro foi na década de 1980 na Bacia de Campos (RJ). Após
sua estabilização, começou a expandir para outras regiões da costa brasileira, SC,
SP, ES e BA. Na Bahia o coral se instalou na Baia de Todos os Santos (BTS), visto
pela primeira vez em 2008 no naufrágio Cavo Artemidi, registrado posteriormente em
outros quatro pontos distintos da BTS: Marina de Itaparica; Piers na foz do rio
Paraguassú; Recifes de Madre de Deus; e o Recife de coral na ilha de Itaparica. O
presente trabalho objetivou monitorar a ocupação docoral sol nesses substratos
artificiais e naturais. A metodologia utilizada para esse monitoramento foi a do Vídeo
Transecto. Para a filmagem submarina é usada uma câmera de vídeo digital de alta
resolução, Sony MINI DV, modelo DCR-PC115, dentro de uma caixa estanque
CHROMA. Uma régua em alumínio é acoplada àcaixa estanque, definindo a distância
utilizada para a filmagem de 40 cm e a análise das imagens é realizada através do
programa VITRA (Video Transect), este programa foi revisado durante o projeto para

Autor(es): Lorena Petersen Nascimento Santos, Helen Michelle de Jesus Affe, José
Marcos de Castro Nunes
Resumo: O fitoplâncton, primeiro elo da cadeia trófica marinha, é uma importante
ferramenta para estudos ambientais, devido a sua rápida resposta a alterações nas
características hidro-climáticas. Em condições onde há um desequilíbrio no meio
aquático algumas espécies podem apresentar altas taxas de reprodução, conhecidas
como florações (ou blooms), que podem causar danos ao meio tais como pela
produção de toxinas, condições de depleção de oxigênio na coluna d’água,
mortandade de peixes e alteração de odor e coloração da água, causando prejuízos
de ordem econômica e social. Com o objetivo de caracterizar a comunidade
fitoplanctônica na região costeira do Baixo Sul da Bahia (Morro de São Paulo,
Boipeba e Barra Grande), identificando a ocorrência de espécies potencialmente
nocivas, foram realizadas duas campanhas em cada região, em marés de sizígia e
sob diferentes condições pluviométricas, entre dezembro/2013 e setembro/2014. As
amostragens foram realizadas em 3 pontos/área, em triplicata. In situ foram
registrados os parâmetros abióticos: temperatura e salinidade, utilizando-se
termômetro e refratrômetro manuais, respectivamente, além da transparência da
água utilizando-se um disco Secchi. Para estudos do fitoplâncton, coletou-se
amostras de 1L destinadas às análises quantitativas e amostras de 250mL, coletadas
por meio de arrastos horizontais, utilizando-se rede de 20 µm de malha, para análises
de composição da comunidade, todas fixadas com lugol 1%. Análises
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sua atualização. Os resultados da pesquisa não foram obtidos por falta de dados.

Resumo: O foco deste trabalho é a identificação de jazidas de areia presentes na
entrada da baía de Todos os Santos e plataforma continental adjacente que possam
ser utilizadas no futuro em obras de recuperação das praias urbanas da região
metropolitana de Salvador, como forma de diminuir a vulnerabilidade desta região às
mudanças climáticas, em particular à subida do nível do mar. Foram adquiridos cerca
de 250km de registros sísmicos. A interpretação destes registros permitiu a
identificação da profundidade do embasamento acústico (refletor mais profundo), das
principais superfícies de descontinuidade estratigráfica presentes no pacote
sedimentar que repousa sobre o embasamento acústico e da espessura destes
sedimentos. O levantamento realizado mostra que o embasamento acústico ou
bedrock, apresenta uma geometria bastante irregular, caracterizada por canais
alongados no sentido norte-sul, separados por altos topográficos também com
mesma orientação. Estes paleo-altos topográficos coincidem atualmente com as
áreas rasas do fundo marinho da baía de Todos os Santos, enquanto os paleo-vales
até hoje coincidem com os canais mais profundos representados nas cartas
batimétricas atuais. Nos trechos mais profundos o topo do embasamento acústico
encontra-se em torno de 80m abaixo do nível do mar. O embasamento acústico na
área investigada é sustentado por rochas sedimentares de idade cretácica da bacia
do Recôncavo. Estas rochas afloram ao longo da linha de costa e nas áreas rasas da
ilha de Itaparica (Camadas Caruaçu) e na região de Mont Serrat (conglomerados da
Formação Salvador). As camadas Caruaçu, são depósitos turbidíticos compostos pela
intercalação de camadas de arenito e pelitos de espessura decimétrica a
centimétrica, exibindo ângulos de mergulho variáveis. Os sedimentos depositados
sobre o embasamento acústico apresentam as maiores espessuras nas áreas
marginais ao canal de Salvador, alcançado localmente até 50m. Na região central da
baía de Todos os Santos, correspondente ao canal de Salvador, as espessuras de
sedimentos são bem mais reduzidas, alcançando em alguns pontos menos de 10
metros.

Palavras-chaves: Tubastraea, Bioinvasão marinha, Vídeo transecto
OTIMIZAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO PARA ANÁLISE DE POLUENTES
ORGÂNICOS PERSISTENTES EM AMOSTRAS DE SEDIMENTO
Autor(es): Leisiam Nascimento Sodré, Juliana Leonel
Resumo: Os Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) são compostos resistentes a
degradação que bioacumulam e biomagnificam através da cadeia trófica e exibem
efeitos tóxicos a saúde do homem e dos organismos e que podem ser transportados
e dispersados até regiões afastadas de suas áreas de emissão. Os principais POPs
estudados são os de uso industrial, como PCBs e PBDEs, e os de uso como
praguicidas, como o DDT. O objetivo desse trabalho foi avaliar o melhor método
analítico de extração de POPs em amostras de sedimento. O trabalho constitui-se de
duas etapas: a) ampla revisão bibliográfica sobre técnicas de extração; b)
comparação de duas técnicas: Soxhlet com extração por 8 horas (4 ciclos s-1) e 100
ml de solvente (diclorometano:hexano, 1:1) e ultrasom com três ciclos de extração de
5 min com 10 mL de solvente (diclorometano:hexano, 1:1) cada um. As extrações
realizadas no Soxhlet apresentaram recuperações que variaram de 61 - 90% e
diferença percentual relativa que variou de 3 à 15%. Já as extrações no ultrasom
apresentaram recuperações variando de 59-75% e diferença percentual relativa de
5-13%. Os dois métodos apresentaram valores de recuperação e repetibilidade
dentro do intervalo aceitável para análise de compostos orgânicos (50-120% para
recuperação e >20% para repetibilidade). O Sohxlet é um método clássico de
extração e apresenta excelentes resultados com relação a recuperação dos analitos
de interesse, porém utiliza volumes elevados de solvente (100 ml em média) se
comparado aos volumes usados pela sonificação (20-30 mL) e demanda maior tempo
para extração (8-12 horas contra 20-30 minutos da sonificação). de acordo com a
comparação dos resultados encontrados nesse estudo recomenda-se a extração de
PCBs e pesticidas clorados usando o método de extração de sonificação, pois é mais
rápido, gasta menos solventes orgânicos e portanto causa menor impacto ambiental e
apresenta grande eficácia na geração de dados exatos e precisos.

Palavras-chaves: sísmica rasa, Baía de Todos os Santos, sedimentação
VARIABILIDADE ESPACIAL DE ASSEMBLEIAS BENTÔNICAS EM SECÇÕES
TRANSVERSAIS ESTUARINAS
Autor(es): Amanda Martins, Francisco Barros, Yuri Costa
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AVALIAÇÃO DE PALEOQUEIMADAS
CARBONIZADAS NA BAÍA DE CAMA

A

PARTIR

DE

Resumo: Estuários são ecossistemas marinhos transicionais altamente dinâmicos
sujeitos a variações no espaço e no tempo. Muitos organismos bentônicos vivem
associados ao fundo destes ambientes e desempenham funções importantes para o
ecossistema. Esses organismos são influenciados por uma série de fatores
físico-químico característicos deste sistema, como por exemplo, variações de
salinidade e composição do sedimento. Entretanto, ainda são escassas as pesquisas
que avaliam com mais detalhes a relação da distribuição da comunidade bentônica
com as características do sedimento de fundo (i. e. tamanho do grão) em secções
transversais estuarinas (i. e. de uma margem a outra). O objetivo do presente estudo
foi investigar as variações nos atributos da assembleia bentônica (e. g. abundância,
composição e riqueza) ao longo de um gradiente transversal no estuário do Rio
Jaguaripe, Baía de Todos os Santos e variáveis ambientais que possuem maior
influência nos padrões de distribuição. Amostras de sedimento de fundo foram
coletadas com buscador de fundo do tipo van Veen em 21 pontos amostrais ao longo
da seção transversal na região eurihalina. Os organismos coletados foram
identificados com auxílio de microscópio estereoscópico ao nível taxonômico de
família. O sedimento em cada uma das estações de coleta foi processado em
laboratório para avaliar o tamanho dos grãos e teor de matéria orgânica. Os dados
foram analisados através de gráficos de abundância e riqueza das famílias de
invertebrados bentônicos assim como gráficos da distribuição das variáveis
ambientais. Variações na estrutura da macrofauna assim como variações dos fatores
abióticos coletados (profundidade, tamanho dos grãos e teor de matéria orgânica) ao
longo do transecto foram observadas. de modo geral, foi encontrada maior
abundância e riqueza nos pontos amostrais localizados na região central em relação
aos pontos posicionados nas margens. Nenhuma tendência clara foi observada na
distribuição dos teores de matéria orgânica, contudo em alguns pontos de maior
profundidade foram registrados os maiores teores de matéria orgânica. Em alguns
pontos onde foram registrados valores elevados de riqueza, menores quantidade de
matéria orgânica foram observados. Adicionalmente, foi registrada diferença na
distribuição do tamanho de grãos entre as margens. No ponto amostral situado à
margem direita (ponto amostral 1) foi registrada maior porcentagem de sedimentos
finos, em relação a margem esquerda onde foi registrado predomínio de grãos mais
grossos (areia media, areia grossa, areia muito grossa). Os resultados do presente
estudo sugerem que dentro de uma mesma região do estuário pode-se encontrar
variações na composição dos táxons decorrente de variações na composição do
sedimento (granulometria e teor de matéria orgânica), uma vez que distribuição dos
táxons esta associada à afinidade que os mesmos possuem com estas variáveis.
Contudo, testes formais a partir de análises multivariadas (i. e. n-MDS, cluster e PCA)
estão sendo realizadas para explorar a correlação existente entre as variáveis
ambientais e a distribuição da fauna.

PARTÍCULAS

Autor(es): Andresa Encarnação, Doriedson Ferreira Gomes
Resumo: O carvão vegetal é uma das formas de carbono mais resistentes à
degradação e modificação, logo constitui uma fonte valiosa de dados geológicos,
arqueológicos e paleoambientais. Este carvão pode ser associado com queimadas
resultantes das atividades antrópicas e mudanças climáticas. As queimadas
desempenham um papel importante para os ecossistemas continentais, afetando a
vegetação e o ambiente de uma região, que podem até determinar a estrutura das
comunidades de alguns ecossistemas. Todavia, a frequência de queimadas de uma
região é parcialmente controlada pelo clima. Logo, análises de microcarvões que
quantificam a frequência de paleoqueimadas podem ser indicadoras de mudanças
climáticas no passado, bem como da presença humana. O objetivo principal deste
estudo foi reconstituir a história paleoambiental da bacia de Camamu através da
análise de microcarvões em testemunhos curtos. A Baía de Camamu localiza-se no
litoral Sul do Estado da Bahia, possui um grande potencial pesqueiro e abriga em seu
interior restingas, remanescentes de Mata Atlântica, inúmeras ilhas e possui três
principais tributários : rios Serinhaém, Sorojó e Maraú. Com formato
aproximadamente circular, e uma área inundável de 383, 67 km2, sendo 44% de
manguezal, ao redor deste corpo hídrico estão instaladas as sedes dos municípios de
Ituberá, Igrapiúna, Camamu e Maraú. Foi coletado um testemunho de um metro no rio
Serinhaém (13º 48` 13. 1`` S; 39º 02` 50. 2`` W). Este foi seccionado a cada
centímetro. Um grama de amostra úmida de 12 secções (0 - 1 cm, 2-3 cm, 4-5 cm,
6-7 cm, 8-9 cm, 20-21 cm, 26-27 cm, 32-33 cm, 38-39 cm, 44-45 cm, 50-51 cm e
56-57 cm) foram analisadas com o auxílio de microscópio estereoscópico (lupa) após
ficar imersas em 20 mililitros de hidróxido de potássio a 10% por três dias para
defloculação. As partículas de microcarvão foram então identificadas e contadas.
Foram encontradas partículas carbonizadas (microcarvões) em todas as amostras. Ao
longo do testemunho, as profundidades de 8 a 9, 20 a 21 e 50 a 51 cm apresentaram
concentrações acima da média do testemunho, sendo que a profundidade entre
20-21 cm apresentou a maior concentração; aproximadamente o dobro da média de
todos as demais profundidades. Assim, considera-se que estas concentrações mais
elevadas sejam indícios de importantes eventos de queimadas na bacia de captação
do sistema.
Palavras-chaves: Micricarvão, Microcarvão, carvao

Palavras-chaves: MACROFAUNA, SEDIMENTO, ESTUÁRIO
SEDIMENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE JAZIDAS DE AREIA NA ENTRADA DA
BAÍA DE TODOS OS SANTOS E PLATAFORMA CONTINENTAL ADJACENTE
UTILIZANDO SÍSMICA RASA DE ALTA RESOLUÇÃO
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Autor(es): Iana Dürr, Jose Maria Landim Dominguez
ANALISE ESPECTRAL SINGULAR MULTIVARIADA
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(SINAN), tendo por finalidade modelar os dados de dengue para os municípios da
Bahia. Como a incidência de dengue é correlacionada no espaço e/ou no tempo, ou
seja, em locais próximos pensamos ter um padrão mais parecido ao longo do tempo,
utiliza-se o modelo auto-Poisson, considerando a informação da vizinhança no
espaço e/ou no tempo como covariável. O modelo construído apresenta como
variável resposta os dados para 2011 e como covariável, uma média ponderada dos
dados coletados em 2009 e 2010, dando um peso maior para 2010 visto à
proximidade com a variável resposta. A determinação dos parâmetros se deu por
intermédio do software R e indicou um valor a nível de significância bem aceitável.
Em contrapartida ao plotar o gráfico da variável resposta pela covariável ficou
evidente que os dados não pertencem à família de distribuição de Poisson, uma vez
que o valor da variância foi superior ao valor da média que foi confirmado pelo
cálculo. Dessa forma propõe-se ajustar um modelo Binomial negativo considerando a
taxa de ocorrência, obtida pelo divisão do numero de casos de dengue pelo tamanho
da população em cada município.

Autor(es): Alan Militão Atta Magalhães, Paulo Canas Rodrigues
Resumo: A Análise de Componentes Principais (ACP) é uma das ferramentas mais
populares no domínio da análise multivariada (Jolliffe, 2002). No entanto, o contexto
original sob o qual a técnica foi desenvolvida torna a ACP inapropriada para o estudo
de séries temporais. A Análise Espectral Singular (AES) surge precisamente como
uma extensão da ACP para séries temporais univariadas (Golyandina et al., 2001). A
ideia basilar da AES consiste na decomposição da série temporal em diversos blocos
distintos que possam ser identificados como componentes referentes a tendência,
movimentos sazonais, ruído, etc. São também conhecidas na literatura técnicas para
articular com a AES, por forma a permitir a condução de experiências de previsão.
Essencialmente a AES encontra a sua motivação originária na decomposição clássica
de Karhunen-Loève (Loève, 1978), e outros resultados célebres sobre a
representação ortogonal de processos estocásticos. Ainda que exista alguma falta de
consenso na literatura, as raízes deste procedimento são geralmente atribuídas aos
trabalhos de Basilevsky e Hum (1979) e de Broomhead e King (1986). Atualmente,
são conhecidas no estado da arte aplicações da AES em climatologia (Allen e Smith,
1996), geofísica (Kondrashov e Ghil, 2006), bem como em meteorologia (Paegle et
al., 2000). Aplicações adicionais deste procedimento podem ser encontradas em
Golyandina et al. (2001), e referências aí incluídas. Uma panorâmica
consubstanciada da AES pode também ser encontrada na mesma referência. Neste
projeto serão desenvolvidos novas generalizações da AES e da AES multivariada,
nomeadamente para ajudar a solucionar os problemas resultantes da presença de
outliers e/ou valores faltantes nas séries temporais originais. As diferentes formas de
análise de espectro singular multivariada (SSA) e seus algoritmos deprevisão
associados são considerados de ambos os pontos teóricos e práticos de vista. Onovo
algoritmo de vetor de previsão multivariada é introduzido e sua singularidade
éavaliada. O desempenho do novo algoritmo de previsão multivariada é avaliada com
atécnica multivariada existente utilizando vários conjuntos de dados simulados e real.
Osresultados de previsão confirmam que o desempenho da nova abordagem
multivariada émais preciso do que a abordagem atual.

Palavras-chaves: Dengue, Estatística espacial, Modelagem
MODELOS DE REGRESSÃO DESCONTÍNUOS NA ANÁLISE DE GRANDES
VOLUMES DE DADOS
Autor(es): André Alves Ferreira Mendes, Rosemeire Leovigildo Fiaccone
Resumo: Nos últimos anos cresceu o consenso internacional de que para reduzir à
morbimortalidade de doenças ligadas a pobreza é necessário planejar intervenções
que não atuem somente na assistência à saúde, mas que abordem também seus
determinantes sociais. Metodologias sofisticadas de análise estatística têm sido
disponibilizadas com velocidade crescente para responder a questões de
investigação que não podem ser respondidas através dos métodos convencionais de
análise. As avaliações de efeitos de intervenções para serem realizadas com sucesso
perpassam a definição de um grupo de comparação apropriado porque a avaliação
de impactos implica no estabelecimento de uma relação de causalidade entre as
intervenções e os consequentes resultados (Pearl, 2000). Neste tipo de análise, é de
extrema importância isolar o impacto da intervenção de outros fatores e potencial viés
de seleção. Os dados socioeconômicos individualizados disponíveis no Cadastro
Único e as informações sobre o recebimento do benefício do Programa Bolsa Família
foram relacionados aos dados de morbimortalidade de tuberculose e hanseníase dos
indivíduos, utilizando técnicas de relacionamento de grandes bases de dados (record
linkage ou data linkage), o que possibilita avaliar com metodologias robustas o efeito
do Bolsa Família na carga destas doenças. Dessa forma, o objetivo primário desse
trabalho foi compreender o método de regressão de descontinuidade e a forma como
pode ser utilizada em avaliações de impacto de políticas públicas e sociais. Esta
metodologia permite controlar de forma robusta o viés de seleção da intervenção e
obter uma medida de efeito acurada e precisa. Em paralelo, o segundo objetivo desse
trabalho, foi realizar avaliações de acurácia do relacionamento probabilístico feito nas
grandes base de dados do governo federal através das medidas sensibilidade, valor
preditivo positivo e especificidade, utilizando como padrão ouro o conhecimento do
total de registros vinculados que são de fato pares verdadeiros identificados através
de um processo de busca automática, por meio de programas específicos, como
também pela realização da busca manual entre todos os registros vinculados.

Palavras-chaves: Analise Espectral Singular, Séries Temporais
MÉTODOS PARA ESTIMAÇÃO EM ANÁLISE DE CLASSES LATENTES COM
DESFECHOS DISTAIS
Autor(es): Leila Amorim, José Roberto Leite da Silva Filho
Resumo: Dentre os diferentes modelos de mistura, a Análise de Classes Latentes
(LCA, Latent Classes Analysis, em inglês) é muito utilizada em diversas áreas onde é
necessário classificar um certo do grupo de indivíduos em classes latentes por meio
de três ou mais indicadoresobservados. Além disso, ao utilizar um modelo de
regressão logística é possível tambémincorporar uma covariável ao modelo básico da
LCA. Este modelo com covariável servecomo base para a extensão desta
metodologia para incorporar desfechos distais. O modelocom desfechos distais tem
como objetivo predizer a associação entre as classes latentes e uma variável
resposta observada (desfecho distal). Neste trabalho foram estudados doisdiferentes
métodos de estimação em análise de classes latentes com desfechos distais.
Oprimeiro método é um novo método proposto por Lanza e colaboradores (Lanza,
Tan &Bray, 2013), que consiste em obter a distribuição condicional entre o desfecho
distal e as classes latentes, e realizar estimação via uso de regressão logística,
incorporando os erros de mensuração. O segundo método denominado
pseudoclasses (Wang, Brown, & Bandeen- Roche, 2005; Rubin, 1987) utiliza a
estratégia de classificação e análise, onde as probabilidades a posteriori de
pertencimento às classes latentes são utilizadas para classificar os indivíduos em
pseudoclasses usando uma espécie de imputação. Estes métodos foram
implementados nos software R, por não estarem implementados nativamente em
nenhum pacote disponível para uso. Portanto, foram criadas durante o período do
trabalho de pesquisa códigos capazes de executarem os métodos em questão. Além
do uso das funções criadas no R, o software Mplus também foi utilizado para análise
de dados, com este já portando a funcionalidade de aplicar os métodos do trabalho.
Os resultados obtidos pelos dois métodos em ambos os softwares foram comparados
neste trabalho a fim de realizar uma análise sobre o funcionamento de cada programa
nas aplicações do trabalho.

Palavras-chaves: Big Data, Avaliação de Impacto, Linkage Probabilístico
PACOTE RT, DESENVOLVIDO NO SOFTWARE R PARA RELIZAR TESTES DE
ALEATORIZAÇÃO
Autor(es): Hugo Henrique G. S. Oliveira, Denise Nunes Viola
Resumo: O pacote RT foi desenvolvido na linguagem R, com auxílio da IDE RStudio
e tem a finalidade de identificar a existência de um padrão espacial aleatório
utilizando testes de aleatorização. No início do projeto foi feita uma edição nos
bancos de dados dos casos de dengue do Sistema de Informação de Agravos
Notificados (SINAN) no período entre 2011 e 2012 com intuito de modelar o banco de
dados de acordo com relevância para a pesquisa em seguida se deu início a criação
do pacote com o auxílio do software R, com o intuito de criar um pacote que
identifique a existência de um padrão espacial aleatório utilizando testes de
aleatorização, logo após foram feitos testes de aleatorização nos dados já ajustados
do Banco de dados do SINAN para então identificar a existência de um padrão
espacial aleatório. Com isso foi feita a criação de pacotes com o auxílio do software
R, com o intuito de criar um pacote que identifique a existência de um padrão espacial
aleatório utilizando testes de aleatorização, ao longo desse período foi feito então a
construção do pacote contendo inicialmente os seguintes testes de
aleatorização(paramétrico ou não paramétrico, respectivamente): Correlação
(Pearson, Spearman), duas amostraspareadas (Teste T pareado, Sinais de Wilcoxon),
três ou mais grupos (ANOVA, kruskall-Wallis) e Matriz deMantel (Padrão Espacial,
Padrão Temporal), logo após a implementação destes testes foi feita então
umaapresentação no Congresso da UFBA para mostrar o pacote para a comunidade
acadêmica, após o congressofoi feita uma atualização com a inserção de novos
testes são eles: duas amostras independentes (Teste T, Wilcoxon Man-Whiitney),
além do teste de Bartlett e teste qui-quadrado. O pacote RT tem como principal
função auxiliar o usuário que queira realizar testes de aleatorização em uma
quantidade de dados, facilitando e otimizando o trabalho uma vez que todas as
funções e fórmulas necessárias já estarão previamente instaladas no R, após o

Palavras-chaves: Desfechos distais, Pseudoclasses, LCA
MODELO AUTOPOISSON APLICADO À DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA DENGUE
NOS MUNICÍPIOS DA BAHIA
Autor(es): Elinaldo José Couto, Denise Nunes Viola
Resumo: O dengue é uma doença infecciosa causada por um dos quatro tipos de
vírus: DEN-1, DEN- 2, DEN-3 e DEN-4 e ocorre principalmente em áreas tropicais e
subtropicais. As epidemias geralmente ocorrem no período chuvoso do verão. O
dengue clássico se inicia de maneira súbita, ocorrendo febre alta, dor de cabeça, dor
atrás dos olhos e/ou dores nas costas, podendo aparecer manchas vermelhas no
corpo. A febre dura cerca de cinco dias com melhora progressiva dos sintomas em 10
dias. A fim de pesquisas, vários sites disponibilizam informações sobre notificações
da doença por locais. Os dados apresentados neste trabalho foram obtidos no
período entre 2009 e 2011 pelo Sistema de informação de Agravos de Notificação
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incremento do pacote RT.

Palavras-chaves: Pontos quânticos, Cromo, Especiação

Palavras-chaves: RTest, Aleatorização, Rstudio
APLICAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS COMO MARCADORES DE COMBUSTÍVEIS
AUTOMOTIVOS EMPREGANDO-SE A TÉCNICA DE ESPECTROFLUORIMETRIA
ESTUDO DO PADRÃO ESPAÇO-TEMPORAL PARA DADOS BINÁRIOS:
INCIDÊNCIA DA DENGUE NO ESTADO DA BAHIA NOS ANOS DE 2011 E 2012

Autor(es): Taiana Andrade da Anunciação, Alailson Dantas

Autor(es): Adriane Caroline Teixeira Portela, Denise Nunes Viola

Resumo: O trabalho tem como objetivo geral a determinação de etanol,
contaminante, em combustíveis automotivos, biodiesel, por espectrofluorimetria
utilizando como marcadores os pontos quânticos. Sabe-se que, atualmente, o mundo
necessita de fontes energéticas alternativas, devido ao elevado preço do barril do
petróleo, associado a queima de gases poluentes na atmosfera. Além disso, trata-se
de uma fonte de energia não renovável. Pensando nesse quesitos, tem se estudado
novas energias, como a energia proveniente da biomassa. Um exemplo da energia
proveniente da biomassa é o biodiesel, que apresenta vantagens por não ser tóxico,
emitir menos gases poluentes e apresentar desempenho parecido com o diesel em
motores. O biodiesel pode ser obtido por uma reação de transesterificação de óleos
com alcoóis de cadeia curta, como o etanol. Para que o biodiesel seja comercializado
em larga escala no Brasil, alguns parâmetros são verificados pela ANP para que seja
comprovado sua qualidade. Uma das análises feitas pela ANP é a avaliação do grau
de pureza do biodiesel e de seu contaminantes. No caso dos contaminantes
orgânicos, a ANP estabelece teores máximos para o glicerol livre, glicerol total,
metanol ou etanol. Os pontos quânticos ou quantum dots são nanocristais
semicondutores. Existem uma séria de nanocristais semicondutores, sendo os mais
utilizados em procedimentos analíticos os de ZnSe, CdS, CdSe, CdTe, e HgTe.
Devido a maioria dos quantum dots não realizarem o alinhamento da banda, se faz
necessário um revestimento a mais. Considerando que a fotoluminescência dos QDs
CdTe (quantum dot utilizado no trabalho) é marcadamente afetada pela natureza da
sua superfície, as interações que são estabelecidas entre uma dada espécie e a
superfície do QDs irá modificar a resposta luminescente. Os ligantes que
apresentaram melhores resultados em procedimentos analíticos foram de GSH
(Glutationa) e MPA (Ácido mercaptopropiônico). No nosso trabalho o que apresentou
melhor resultado foi o quantum dot com o ligante MPA. Devido as propriedades
citadas dos pontos quânticos, eles foram utilizados no presente trabalho como
marcador de etanol em biodiesel a fim de detectar adulteração nos mesmos.

Resumo: A transmissão da dengue ocorre através da picada do mosquito Aedes
aegypti e é de grande preocupação na área de saúde pública no mundo. As
condições socioambientais do Brasil são favoráveis à sua expansão, possibilitando a
dispersão do vetor e o avanço da doença e seu controle constitui um desafio para o
governo e sociedade. No decorrer do tempo a dificuldade de controlar a dengue
aumentou, devido à grande mobilidade do vetor, crescente número de pessoas e
problemas ambientais, incluindo a falta de conscientização da população em relação
aos cuidados com o uso da água. É muito importante identificar as áreas geográficas
com maior risco de infecção para elaborar programas preventivos e de controle da
dengue. Um instrumento muito utilizado na saúde pública é o mapeamento desta
doença, identificando regiões com maior incidência. O objetivo desse trabalho é
verificar a existência de padrão espaço-temporal na taxa de dengue para o Estado da
Bahia nos anos de 2011 e 2012. Para isto foi utilizado o conjunto de dados de casos
de dengue dos municípios da Bahia nos anos de 2011 e 2012 obtido através do
Sistema de Informação de Agravos Notificados (SINAN). As variáveis utilizadas foram
as taxas de incidência de dengue dicotomizada acima ou abaixo da média anual do
Estado e foi utilizado o modelo autologístico considerando como variável resposta e
covariável as informações de cada município nos anos de 2012 e 2011,
respectivamente. Para ajustar um modelo com resposta binária é utilizado o modelo
logístico que é um modelo linear generalizado, porém para ajustar este modelo são
necessários alguns pressupostos, dentre eles, observações independentes. Em geral,
os métodos clássicos de análise estatística são baseados em amostras
independentes e identicamente distribuídas. Isto não ocorre para os dados que
apresentam estrutura de dependência espacial e/ou temporal, pois nestes casos, os
elementos que compõem a amostra são correlacionados. Quando não se leva em
consideração a correlação entre as observações, estas informações ficam presentes
nos resíduos. O modelo autologístico é uma extensão do modelo logístico e considera
como covariável a informação da vizinhança no espaço e/ou no espaço-tempo. Este
modelo é indicado quando existe padrão espacial e/ou espaço-temporal entre as
observações. Muitas vezes o pesquisador deseja modelar a probabilidade de
ocorrência de algum evento considerando o status da vizinhança no espaço e/ou no
espaço-tempo, além de avaliar o padrão espacial, temporal e/ou espaço-temporal. O
modelo autologístico ajustado foi logit(&#960;)=-1, 2123+0, 6527D2011 e o p-valor foi
0, 00859, confirmando a existência de padrão espaço-temporal para a incidência de
dengue no Estado da Bahia entre os anos de 2011 e 2012.

Palavras-chaves: Biodiesel, Etanol, Quantum dots
APLICAÇÃO DE TÉCNICAS ESPECTRAIS DE ANÁLISE NA DETERMINAÇÃO DA
CONCENTRAÇÃO DE ELEMENTOS TRAÇO EM AMOSTRAS AMBIENTAIS
Autor(es): Isa dos Santos Barbosa, Maria das Graças Andrade Korn, Leilane
Rodrigues Santos
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Resumo: O monitoramento de sedimentos é uma alternativa importante na avaliação
das condições ambientais de uma região. O sedimento pode ser considerado como
resultado de processos naturais ou antropogênicos ocorridos em um ecossistema
sendo, dessa forma, uma fonte de registro em potencial de elementos traço. Alguns
elementos traço são biologicamente essenciais, enquanto outros são perigosos para
ambientes aquáticos, terrestre e para vida humana; porém, mesmo os essenciais, em
determinadas condições podem ser um risco ao meio ambiente. O presente trabalho
tem por objetivo a determinação dos elementos As, Co, Cr, Fe, Li, Cu, Mn, Ni, Pb, Se,
V, Zn em amostras de sedimentos da Baía de Aratu, empregando a técnica de
espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES).
Para a maioria dos analitos, os maiores percentuais de recuperação (75-106%) foram
obtidos empregando o Be como padrão interno. As concentrações de elementos traço
encontradas nas amostras de sedimentos foram comparadas com os valores limites
estabelecidos pelos Guias de Qualidade de Sedimentos (GQS), encontrados nas
legislações canadense (TEL e PEL) e a americana (ERL e ERM). Para os elementos
Pb (TEL = 46, 7 µg g-1, ERL = 30, 2 µg g-1) e Zn (TEL = 150 µg g-1, ERL = 124 µg
g-1) nenhuma das amostras de sedimentos analisadas apresentaram efeitos
adversos à comunidade aquática. Os dados obtidos para As, nos pontos A1 (primeira
coleta), A2, A6 a A9 (todas as três coletas) e A10 (segunda coleta) estão acima dos
critérios TEL (8, 2 µg g-1) e ERL (7, 24 µg g-1) e, ainda, as amostras A1 (terceira
coleta) e A10 (primeira coleta) estão acima apenas do valor limite estabelecido pela
legislação americana (ERL). Os resultados para Cr nos pontos A7 (segunda e terceira
coleta) e A8 (segunda coleta) apresentam valores de concentração acima do valor
limite estabelecido pela legislação americana (ERL = 52, 3 µg g-1), indicando a
necessidade de analise de especiação química desse elemento para uma avaliação
mais criteriosa destes pontos. Para Cu, os pontos A1 (primeira coleta), A2 (segunda e
terceira), A6, A7, A8, A9 de todas as três coletas e A10 da primeira e segunda coleta
apresentam valores de concentração acima dos valores limites estabelecidos pela
legislação canadense (PEL = 34 µg g-1). Para Ni, os pontos A1 (primeira coleta), A2
(segunda e terceira coleta), A7, A8 e A9 (todas as coletas) e A10 (segunda coleta), os
valores obtidos estão acima do critério TEL (20, 9 µg g-1) e, ainda, o ponto A6 (todas
as coletas) estão acima do critério ERL (15, 9 µg g-1), o que significa um provável
efeito adverso ao ambiente marinho.

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - QUÍMICA
APLICAÇÃO DE NANOCRISTAIS SEMICONDUTORES (PONTOS QUÂNTICOS)
COMO SONDAS FOTOLUMINESCENTES NA DETERMINAÇÃO DE METAIS EM
AMOSTRAS AMBIENTAIS E ALIMENTOS
Autor(es): Leandro Gonçalves Benzi, Maria das Graças Andrade Korn, Taiana do
Bomfim Tarantino
Resumo: Cromo é um metal bastante utilizado em processos industriais e possui dois
estados de oxidação principais, o cromo hexavalente (Cr(VI)) e o cromo trivalente
(Cr(III)). Estas duas espécies majoritariamente encontradas deste metal tem química
completamente diferente, enquanto a espécie trivalente, Cr III é um micronutriente
importante para alguns processos biológicos humanos, a hexavalente, Cr(VI), tem um
toxicidade associada e um potencial carcinogênico. Deste modo, surge a importância
do desenvolvimento de métodos analíticos para determinação das concentrações e,
se possível, realizar a análise por especiação deste metal em amostras,
principalmente ambientais, de áreas onde há indústrias que utilizam processos
envolvendo este metal. Sendo assim, neste trabalho foi proposto um método baseado
no quenching da fluorescência de pontos quânticos de CdTe revestidos com
glutationa(CdTe-GSH), com tamanho da partícula de 2, 5 nm. O sinal analítico da
fluorescência foi suprimido na presença de soluções contendo Cr(III), na forma de
nitrato de cromo, e não respondeu para Cr(VI) na forma dr cromato e dicromato,
então diversos agentes redutores foram testados de modo a avaliar se eles
interferiam ou não no sinal. Dentre todos os testados, o redutor utilizado que não
influenciou na fluorescência foi o metabissulfito de sódio, e a sua concentração foi de
1 mol L-1. Foram realizados testes de interferentes (cátions e ânions), e somente
cobre mostrou-se como interferente para as análises, pois ele também influencia
sumprimindo o sinal de fluorescência. Por fim, foi otimizada a reação de redução do
cromo hexavalente de modo a ajustar o pH e utilizar uma concentração ideal de
redutor para que todo o analito fosse reduzido a sua forma trivalente sem alterar o
sinal de fluorescência devido a estes fatores. O método proposto mostra-se promissor
para a análise por especiação de cromo através da diferença entre o cromo total
(após a redução) e o cromo trivalente (antes da redução), empregando pontos
quânticos de CdTe revestidos com glutationa.

Palavras-chaves: Sedimentos, Elementos traço, ICP OES
APROVEITAMENTO DE CATALISADOR RESIDUAL DE CRAQUEAMENTO
CATALÍTICO
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desordenado e da falta de planejamento estratégico dos grandes centros urbanos
brasileiros tem intensificado o tráfego nestes locais, elevando a demanda pelo
consumo de combustíveis, levando, por consequência, ao aumento gradativo na taxa
de emissão de poluentes atmosféricos. Benzeno, tolueno, etilbenzeno, e os xilenos
(o+m+p) - mais conhecidos pela sigla BTEX são poluentes principalmente emitidos
pela frota veicular (queima de combustíveis fósseis e perdas evaporativas), postos
revendedores de combustíveis e por processos industriais. Estes compostos
apresentam impacto nocivo à saúde humana, pois são tóxicos e, no caso do
benzeno, apresenta potencial carcinogênico. Adicionalmente, estes monoaromáticos
contribuem, através de reações fotoquímicas com óxidos de nitrogênio, para a
formação do ozônio troposférico e de outras substâncias oxidantes como nitrato de
peroxiacetila (PAN) e nitrato de peroxibenzoíla (PBN), as quais são agressivas aos
organismos vivos. Este trabalho teve como objetivo avaliar as concentrações de
BTEX em dois períodos distintos (seco e chuvoso), e estimar a contribuição destes
compostos para a formação de O3 troposférico utilizando a escala de reatividade
MIR, na atmosfera da cidade de Salvador-BA. Para amostragem de BTEX, foram
utilizados amostradores passivos difusivos da marca Radiello® contendo carvão
ativado como adsorvente, que foram expostos durante 14 dias em 13 diferentes locais
desta cidade. Os compostos BTEX adsorvidos foram extraídos com 1, 0 mL de
dissulfeto de carbono (CS2), em banho de ultrassom com água gelada a 15 °C
durante 10 min com agitação manual a cada 2 min, sendo posteriormente
determinados por cromatografia a gás com detecção por ionização em chama. Os
valores de benzeno para o período de 14 dias estão abaixo do padrão anual de 5, 0
µg m-³ estabelecido pela União Europeia, através da Diretiva 2008/50/CE, como limite
de tolerância em áreas externas, porém para uma avaliação mais completa do risco
de exposição da população local é necessário um período mais longo de
amostragem. Por meio da quantificação dos BTEX foi possível determinar a
contribuição individual de cada espécie no potencial de formação do ozônio na região
utilizando a escala de reatividade MIR. A análise dos resultados revelou que os
compostos m, p-xileno e tolueno são responsáveis por aproximadamente 75% de
todo o ozônio produzido, a partir de reações envolvendo os compostos BTEX, na
atmosfera de Salvador no período chuvoso. O potencial de formação de ozônio
seguiu a ordem: m, p-xileno > tolueno > o-xileno > etilbenzeno > benzeno, onde é
possível concluir que maior concentração na atmosfera, não significa,
necessariamente, que o composto apresentará maior contribuição na formação de
ozônio, o que explica porque o tolueno, mesmo apresentando maior concentração
média nos locais de estudo, possui menor potencial de formação de O3 que o m,
p-xileno que apresentou menor concentração.

Autor(es): Érica Larissa Santos Monteiro, Tania Mascarenhas Tavares
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Autor(es): Raimundo Medeiros Jesus Neto, Heloysa Martins Carvalho Andrade
Resumo: O crescente aumento nas atividades das indústrias petroquímicas traz
consigo um grande desenvolvimento econômico devido ao valor agregado aos
produtos produzidos. No entanto, como consequência, grandes quantidades de
resíduos de catalisadores desgastado são produzidas anualmente nas unidades de
FCC instaladas nos diversos continentes e, com isso, estudos e pesquisas foram e
estão sendo realizados para agregar valor e reutilizar o Ecat (catalisador de
equilíbrio). O Ecat possui em sua composição grandes quantidades de silício e
alumínio, podendo ser utilizados como material pozolânico em cimentos. As
propriedades pozolânicas do catalisador de equilíbrio têm sido estudadas em
matrizes cimentícias. Embora apresente um grande potencial, o Ecat proveniente das
refinarias de petróleo apresentam em sua composição alguns metais pesados, como
por exemplo, níquel, que pode influenciar nas propriedades pozolânicas do mesmo. O
consumo de hidróxido de cálcio é geralmente usado como um meio para avaliar a
pozolanicidade de um material, independentemente da formação das fases
hidratadas formados a partir das reações pozolânicas. O uso da análise térmica
permite a identificação e quantificação dos produtos formados por reações de
hidratação e pozolânicas, com base na perda da sua água combinada quimicamente
durante a análise. Neste trabalho, preparou-se materiais com diferentes qunatidades
de metacaulim, hidróxido de cálcio e níquel. A perda de massa dos materiais em
função da temperatura foi avaliada por análise termogravimétrica (TGA) simultânea
com análise diferencial de temperatura (DTA). Para identificar e quantificar o teor de
metais nos materiais foi utilizado a técnica analítica de espectrometria de
fluorescência de raios-X por dispersão de energia (EDX). Esta técnica tem sido
empregada principalmente por não ser destrutiva e por permitir que vários elementos
sejam analisados simultaneamente com rapidez e para a identificação da organização
estrutural dos materiais foi utilizada a técnica de difração de raios-X (DRX). A análises
semi -quantitativas das fases cristalinas foi realizada usando o software HighScoreTM
X`Pert. A influência do teor de níquel foi investigada utilizando o metacaulim, um
material pozolânico de referência, como modelo do Ecat.
Palavras-chaves: Ecat, Metacaulim, Reaproveitamento

Resumo: Nos moldes atuais, a necessidade do petróleo tem feito a humanidade
explorar fronteiras cada vez mais difíceis de serem alcançadas, tais como grandes
lâminas de água e alguns ambientes inóspitos à vida. Esse esforço coletivo resultou
em um crescimento nas atuais reservas mundiais, mas ainda sim, a quantidade
demandada do produto é muito maior do que a atual reserva no planeta. Dentro
disso, uma das soluções encontradas para o aumento de reserva do óleo é a
exploração de campos maduros - tais como os existentes no Recôncavo do estado da
Bahia - que consiste na exploração de poços que já atingiram o seu pico de produção
e hoje, apesar de ainda possuírem petróleo para ser extraído, apresentam uma
produção reduzida. Nessas condições, os processos utilizados para a extração de
óleo são, em sua maioria, bastante agressivos, podendo causar a emissão de alguns
compostos que são prejudiciais à população e o meio ambiente situado no entorno
dos poços. Dentre esses compostos, podem-se destacar os que possuem arsênio em
sua composição, já que esses possuem uma toxicidade que pode levar a aparição de
algumas enfermidades na população que está exposta a esse tipo de ambiente. Por
isso, o trabalho se propôs a fazer uma análise da possível relação entre o arsênio e o
aumento da frequência de patologias que podem ser relacionadas com a presença do
composto químico no ar, na água ou ainda nos alimentos consumidos por uma
população de uma região exposta. de maneira geral, as principais doenças que
podem ter sua incidência aumentada nessas condições são: doenças respiratórias,
aparecimento de neoplasias, doenças cardiovasculares e doenças de pele. As
comunidades consideradas estão localizadas no recôncavo do estado do Bahia onde
existem campos maduros: São essas comunidades: Camaçari, Madre de Deus, Mata
de São João, São Sebastiao do Passé, São Francisco do Conde e Candeias. A
metodologia utilizada no presente trabalho foi a revisão de literatura para possíveis
doenças indicadoras do aumento do nível de arsênio nas populações e, em seguida,
o levantamento de dados através do DATA SUS, uma ferramenta do Ministério da
Saúde do Brasil, que mapeia, dentre outras coisas, os números de internamentos e
as patologias causadoras das internações dentro do território nacional, com
possibilidade de filtros para localidades especificas. Dessa forma, foi feita uma
pesquisa para cada uma das enfermidades gerais, citadas acima, e com isso, foram
elaborados gráficos comparativos entre os anos de estudo: 2010 e 2011.

AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE BTEX EM AMBIENTES OCUPACIONAIS
UTILIZANDO AMOSTRAGEM PASSIVA
Autor(es): Akácia Victória Silva dos Santos, Lícia Passos dos Santos Cruz, Ícaro
Vinícius Santana Gomes
Resumo: A qualidade do ar em ambientes ocupacionais tem se tornado alvo de
pesquisa e estudo devido à necessidade de se avaliar os possíveis riscos aos quais
os trabalhadores do local estão expostos. Nestes ambientes, a poluição do ar está
diretamente relacionada às atividades específicas realizadas no local e atinge de
maneira direta os trabalhadores, devido ao longo período de tempo que estes ficam
expostos ao ar poluído. Neste trabalho utilizou-se amostragem passiva para
quantificar os compostos: benzeno, tolueno, etilbenzeno, e os xilenos (orto, meta e
para) - BTEX - no ar de postos revendedores de combustíveis (PRCs) e, assim,
avaliar os possíveis riscos ocupacionais gerados por estes compostos nestes
estabelecimentos. As amostragens foram realizadas em cinco postos revendedores
de combustíveis (PCRs) localizados na cidade de Feira de Santana - BA onde os
amostradores passivos (APs) ficaram expostos durante 8 h (carga horária de trabalho
diária dos frentistas) e em uma área externa localizada a 250 m de um dos postos
onde os APs foram expostos durante 14 dias. Os analitos foram posteriormente
recuperados por dessorção química com dissulfeto de carbono (CS2) e para
determinação das concentrações de BTEX no ar dos PRCs foi utilizada cromatografia
a gás (CG) com detecção por ionização em chama (FID). As concentrações de BTEX
observados no ar ambiente dos PRCs estavam na faixa de (46, 7 - 356, 3 µg m-3)
para benzeno; (25, 5 - 342, 5 µg m-3) tolueno; (7, 1 - 30, 1 µg m-3) etilbenzeno; (9, 36
- 89, 7 µg m-3) m, p-xileno e (9, 8 - 52, 3 µg m3) para o-xileno. Os níveis de tolueno,
etilbenzeno e xileno observados neste estudo foram menores do que os limites
máximos recomendados pela NIOSH e NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego.
Contudo devem ser considerados os riscos devido à exposição crônica desses
trabalhadores. Os níveis de benzeno encontrados no posto 1 foram acima dos
estabelecidos pela NIOSH (325 µg m-3). Na amostragem realizada em área a 250 m
de um PRC a concentração total dos compostos BTEX foi igual a 24, 97 µg m-3,
sendo que para o benzeno a concentração foi 14, 55 µg m-3, portanto
aproximadamente 3 vezes maior do que o padrão anual de 5, 0 µg m-³ estabelecido
pela União Europeia, através da Diretiva 2008/50/CE, como limite de tolerância em
áreas externas, confirmando que áreas próximas a PRCs sofrem os efeitos da
volatização destes compostos. Adicionalmente foram aplicados também questionários
para verificar o perfil de saúde dos frentistas, hábitos ocupacionais e uso de
equipamentos de proteção individual (EPIs). Os resultados mostraram que 40% dos
entrevistados referiram pelo menos um sintoma; quanto ao uso de EPIs e
procedimentos no ambiente de trabalho, os entrevistados demonstraram falta de
conhecimento quanto às normas de biossegurança.

Palavras-chaves: arsênio, campos maduros, população
AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE BTEX EM AMBIENTES EXTERNOS
UTILIZANDO AMOSTRAGEM PASSIVA
Autor(es): Lícia Passos dos Santos Cruz, Ícaro Vinícius Santana Gomes, Akácia
Victória Silva dos Santos
Resumo: O aumento da frota de veículos automotores em circulação, decorrente da
deficiência dos sistemas de transporte público de qualidade, do crescimento
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dependem da origem das fibras de celulose assim como dos detalhes do método de
preparação. Neste trabalho foi proposto o estudo do efeito de composição, com
adição de diferentes quantidades de ácidos ftálico, adípico e nanowhiskers de
celulose, nas propriedades mecânicas e químicas de poliésteres sintetizados a partir
do glicerol. Os poliésteres foram obtidos através da poli condensação com os ácidos
dicarboxílicos ftálico e adípico. As caracterizações a serem empregadas foram as
seguintes:
ANÁLISE
TERMOGRAVIMÉTRICA
(TGA),
CALORIMETRIA
EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC), Espectroscopia de Infravermelho com
Transformada de Fourier (FTIR), Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET),
birrefringência e ensaios mecânicos de tração. Foi adotada a metodologia já
desenvolvida anteriormente no laboratório para confecção dos corpos de prova.
Através do ensaio realizado, podemos observar a birrefringência das partículas dos
nanowhiskers de celulose. A presença de birrefringência sugere boa dispersão das
partículas na solução, sugerindo que realmente se obteve as partículas na escala
nanométrica. A morfologia das nanopartículas obtidas através hidrólise ácida foi
investigada por meio da microscopia eletrônica de transmissão (MET) evidenciando
estruturas em escala manométrica obtidas sob a forma de agulhas, confirmando que
a extração das nanopartículas. Em relação ao DSC é possível observar um pequeno
aumento de temperatura nos eventos correspondentes a degradação do poliéster,
quando comparamos o matérial puro com as composições onde se teve adição dos
nanowhiskers. Com análise de TGA foi possível mais uma vez verificar um pequeno
aumento da resistência térmica nos compósitos obtidos quando comparados ao
poliéster puro. O FTIR sugere que houve interação entre a matriz de poliéster e as
nanocargas. Os resultados do teste de tração empregados sugerem que há uma
concentração ótima de material para induzir o aumento máximo da resistência dos
compósitos.

AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE NO2, NO, NOX, NH3 EM ÁREAS
URBANAS, UTILIZANDO AMOSTRADORES PASSIVOS E ANÁLISE POR
ESPECTROFOTOMETRIA MOLECULAR
Autor(es): Camila Lima Santos, Franciele Oliveira, Vânia Palmeira Campos
Resumo: Em seres humanos, a principal entrada de substâncias nocivas presentes
no ar ocorre pela via aérea. Após inalação de gases poluentes, o caminho para a
deposição no trato respiratório vai depender da concentração do gás, solubilidade,
duração da exposição, frequência e profundidade da respiração e potencial reativo do
gás. Os óxidos de nitrogênio são normalmente encontrados nos gases de exaustão
de processos envolvendo a queima de combustíveis fósseis e, dentre eles, o NO e o
NO2 são considerados os de maior importância ambiental/toxicológica na baixa
troposfera. Ambos estão presentes em concentrações significativas em atmosferas
poluídas, são bastante reativos nesse meio e apresentam propriedades toxicológicas
importantes, sendo que o NO2 é muito mais tóxico que o NO. Já a amônia é a mais
importante substância gasosa com propriedade alcalina na atmosfera, um gás incolor
e com forte odor, largamente usado em uma variedade de processos industriais e
também na fabricação de fertilizantes. Em vários locais no mundo ocorre a liberação
de amônia diretamente das fontes emissoras, sejam estas naturais ou antrópicas. A
amostragem passiva tem se mostrado uma alternativa viável para a realização do
monitoramento atmosférico a baixo custo e com alta resolução espacial, quando o
monitoramento pretendido não necessita de resolução temporal significativa.
Amostradores passivos são dispositivos capazes de fixar gases ou vapores da
atmosfera, sem envolver bombeamento artificial, utilizando apenas pequeno
dispositivo, baseando-se no fluxo livre das moléculas do analito do meio amostrado
para a superfície de coleta. Os principais resultados desta Iniciação Científica se
reportam ao treinamento em técnicas de análises químicas de parâmetros de
qualidade do ar, visando avaliar atmosferas poluídas em centros urbanos. As
concentrações das espécies químicas de interesse foram determinadas por
espectrofotometria molecular UV-Vis e variaram na faixa de < 12, 57 a 23, 11 &#956;g
m-3 para NO2; 14, 7 a 29, 71 &#956;g m-3 para NOx ; 4, 175 a 7, 699 &#956;g m-3
para NH3.
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PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOWHISKERS DE CELULOSE
UTILIZANDO O LÍQUIDO IÔNICO 1-BUTIL-3-METILIMIDAZOL SULFATO
([BMIM]HSO4) COMO SOLVENTE
Autor(es): Joedson Correia de Sales, Ana Paula Bispo Gonçalves, Nadia Mamede
Jose
Resumo: Pesquisas estão sendo realizadas com o objetivo de substituir as fibras
sintéticas por fibras lignocelulósicas como agente de reforço em materiais poliméricos
e avaliar suas propriedades mecânicas, físicas e químicas. Além disso, as fibras
lignocelulósicas apresentam baixos preços, enorme variedade de plantas disponíveis
na biodiversidade e por ser uma fonte de recurso renovável. O dendê encontra
significativa projeção frente às principais oleaginosas do mundo por apresentar uma
elevada produtividade de óleo por área cultivada, chegando a produzir oito toneladas
de óleo por hectare/ano, quando em condições ecológicas favoráveis, o que gera
uma grande quantidade da fibra que envolve o fruto, ainda sem destinação bem
definida. Neste trabalho estamos propondo a extração de nanowhiskers de celulose,
a partir das fibras dendê, utilizando o líquido iônico aprótico 1-butil-3-metilimidazol
sulfato ([BMIM]HSO4) como solvente, e por hidrólise ácida convencional (ácido
sulfúrico 55%), para fins de comparação, caracterizados através das seguintes
técnicas: FTIR, DRX, TG e ensaio de birrefringência. Na análise de FTIR as duas
amostras apresentaram espectros similares e, além disso, a ausência de bandas
referentes ao líquido iônico utilizado refere-se à remoção do mesmo durante ao
processo de lavagem. Na difratometria de raios X, o comportamento típico de material
celulósico aparece com os principais picos nas reflexões dos planos (110), (200) e
(040) da celulose tipo I para ambas amostras. E, com relação a análise térmica as
degradações das amostras de nanowhiskers de celulose utilizando líquido iônico e
hidrólise ácida ocorreram a partir de 159 °C e 174 °C com perda de massa de 95% e
86%, respectivamente. O estudo da birrefringência de luz é importante porque avalia
o desempenho de nanopartículas como materiais de reforço em materiais
poliméricos. Com base nas imagens obtidas é possível afirmar que há nanowhiskers
de celulose através das duas metodologias. Os métodos apresentaram
comportamento térmico e estrutural semelhantes.

Palavras-chaves: Qualidade do ar, Amostragem passiva, Química ambiental
AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE SO2, O3, HCL, HNO3, HCOOH E
CH3COOH EM ÁREAS URBANAS, UTILIZANDO AMOSTRADORES PASSIVOS E
ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA IÔNICA
Autor(es): Vânia Palmeira Campos, Franciele Oliveira, João Henrique Santana de
Araujo
Resumo: Nas últimas décadas, a preocupação mundial com a degradação da
qualidade do ar tem sido crescente, e muitas pesquisas têm mostrado os impactos
causados no meio ambiente e na saúde humana resultantes das emissões de
grandes quantidades de gases e partículas potencialmente nocivos para a atmosfera.
O crescimento das populações urbanas e da utilização de transporte veicular provoca
a necessidade de um controle efetivo da poluição e avaliação dos impactos de gases
emitidos por estes veículos sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente. Em vista
disso, o trabalho busca determinar as concentrações de dióxido de enxofre (SO2),
ozônio (O3), ácido inorgânicos: ácido clorídrico e ácido nítrico (HCl e HNO3) e ácidos
orgânicos: áacido fórmico e ácido acético (HCOOH e CH3COOH) utilizando do
monitoramento passivo como ferramenta economicamente viável e de confiança e
análise por cromatografia iônica para realizar um diagnóstico do ar da cidade de
Salvador-BA. Amostradores passivos são dispositivos capazes de fixar gases ou
vapores atmosféricos a uma taxa controlada por um processo físico, como difusão ou
permeação, sem envolver o movimento ativo do ar através do amostrador (BROWN
et al., 1984), não necessitando, portanto, de bomba de sucção para forçar o ar a ser
amostrado, como se faz na amostragem ativa se mostrado assim uma alternativa
viável para a realização do monitoramento atmosférico a baixo custo. A exposição dos
amostradores foi realizada em 4 locais da cidade (Rio Vermelho, Paralela, Campo
Grande e Barros Reis) e a determinação dos poluentes feito no Laboratório de
Química Analítica Ambiental da Universidade Federal da Bahia (LAQUAM / UFBA). As
concentrações das espécies químicas de interesse foram determinadas por
cromatografia iônica e variaram na faixa de < 0, 29 a 3, 56 &#956;g m-3 para SO2; 5,
03 a 19, 04 &#956;g m-3 para O3; 2, 7 a 8, 2 &#956;g m-3 para CH3COOH; 2, 5 a 4,
79 &#956;g m-3 para HCOOH; < 0, 28 &#956;g m-3 para HNO3 e < 0, 5 a 0, 85
&#956;g m-3 para HCl.
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SÍNTESE DE PRODUTOS NATURAIS BIOATIVOS
Autor(es): Tales Sobral
Resumo: Os neoflavonóides, ou 4-arilcumarinas, pertencem a uma classe
relativamente rara de flavonoides. Há registros que alguns deles apresentam
atividades biológicas expressivas, tais como: bactericidas e inseticidas. Este projeto
aborda a obtenção, através da síntese utilizando conceitos da química verde, de
neoflavanonas que serão posteriormente submetidos à avaliação de atividades
antioxidantes. Os antioxidantes naturais incluem os tocoferóis, vitamina C,
carotenoides e compostos fenólicos. Os compostos fenólicos existentes nas plantas
atuam protegendo-as contra atuação de radicais em seus tecidos e ação de
subprodutos provenientes da fotossíntese que podem causar danos e também contra
plantas herbívoras. Muitos desses compostos têm similaridades quanto à estrutura
molecular básica, em que todos possuem pelo menos um anel aromático com um
grupo hidroxila ligado a ele, incluindo, principalmente, os ácidos fenólicos e
flavonoides, que conferem defesa contra o ataque de radicais livres. Um antioxidante
pode ser definido como uma substância que, em baixas concentrações, retarda ou
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COMPÓSITO POLIMÉRICO UTILIZANDO POLIÉSTER DERIVADO DE GLICEROL
E NANOWHISKERS DE CELULOSE
Autor(es): Ana Paula Morais Viana Santos, Nadia Mamede Jose
Resumo: Nanowhiskers de celulose podem ser obtidos a partir de diferentes fontes
de fibras naturais. As propriedades de cristalinidade e dimensões destes cristalitos
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previne a oxidação do substrato. Algumas características são necessárias para ser
considerado um bom antioxidante, por exemplo, ter a presença de substituintes
doadores de elétrons ou de hidrogênio ao radical, em função de seu potencial de
redução; capacidade de deslocamento do radical formado em sua estrutura;
capacidade de quelar metais de transição implicados no processo oxidativo; e acesso
ao local de ação, dependendo de sua hidrofilia ou lipofilia e de seu coeficiente de
partição. Neste trabalho alguns neoflavonoides foram sintetizados a partir de
derivados de ácidos cinâmicos e derivados fenólicos, utilizando reagentes simples
dentro do conceito de química verde tais como ácido polifosfórico. Foram também
introduzidos novos catalisadores (ácido trifluoroacético) e determinados os
rendimentos das reações. Desta maneira, numa primeira etapa, foram submetidos ao
ácido polifosfórico: resorcinol e ácido cinâmico; floroglucinol e ácido cinâmico;
pirogalol e ácido cinâmico. As misturas reacionais ainda não foram purificadas.
Posteriormente, os produtos obtidos das reações serão purificados por técnicas
cromatográficas, identificado por métodos espectrométricos e submetidos a avaliação
biológica.

contendo metais alcalinos e alcalinos terrosos como cátions compensadores de carga
da estrutura, formados pela combinação tridimensional de tetraedros TO4 (T = Si, Al)
unidos entre si através de átomos de oxigênio. Estes materiais pertencem ao grupo
das peneiras moleculares e possuem características peculiares que permitem
aplicá-los como catalisadores em muitas reações. As diferentes topologias zeolíticas
surgem devido a ajustes feitos nas variáveis durante o processo de síntese, tais
como: temperatura, pressão, tempo de tratamento hidrotérmico, pH, fontes de
alumínio, silício, cátions compensadores de carga e a presença, ou não, de agente
direcionador de estrutura. Por possuir canais e/ou cavidades com diferentes
tamanhos e estrutura porosa, cada topologia pode apresentar desempenhos distintos
na atividade catalítica. Estes sistemas porosos podem aumentar a conversão e
melhorar a seletividade devido à facilidade e a forma de acesso da molécula
reagente. Como alternativa para diminuição da emissão de gases poluentes na
atmosfera, foi desenvolvido, através da transesterificação de óleos vegetais, o
biodiesel, um biocombustível renovável, não tóxico e biodegradável, cuja utilização
substitui os combustíveis oriundos do petróleo. Entretanto, a cada 90 m3 de biodiesel
produzido, aproximadamente, 10m3 de glicerol são formados, havendo a
necessidade de aproveitamento do excesso deste coproduto para garantir a
viabilidade econômica do processo de produção de biodiesel, a fim de dar um destino
mais nobre a essa matéria prima. Há diversos processos catalíticos para conversão
de glicerol a produtos de maior valor agregado, como, por exemplo, a reação de
desidratação oxidativa a ácido acrílico7, que possui a capacidade de gerar polímeros
com amplas propriedades utilizadas em diversas aplicações industriais, tais como:
adesivos, tintas, plásticos e detergentes. Neste trabalho, o glicerol, obtido como
coproduto da produção de biodiesel será convertido, através da reação de acetilação,
aos ésteres mono, di e triacetil, que possuem grandes aplicações industriais, como a
produção de poliésteres biodegradáveis. Para emprego nesta reação, foram
sintetizados os catalisadores zeolíticos de seguintes topologias: MFI, FAU, MEL e
OFF.
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O OBJETIVO DO PRESENTE TRABALHO CONSISTE EM SINTETIZAR,
CARACTERIZAR E ESTUDAR DE FORMAS TEÓRICA E EXPERIMENTAL AS
PROPRIEDADES
ESPECTROSCÓPICAS
E
ELETRÔNICAS
DE
NANOESTRUTURAS CONTENDO FULERENO (C60) FUNCIONALIZADO COM
GRUPOS HIDRÓXIDOS (OH-) COORDENADO A COMPLEXOS DE RUN+
Autor(es): Tamires Mariel Muniz Milhazes, Kleber Queiroz Ferreira
Resumo: Os fulerenos foram descobertos pelos químicos britânico Harold Walter
Kroto e pelo americano Richard Errett Smalley no ano de 1985, através de um
experimento em que submeteram um laser pulsado de alta frequência a uma placa de
grafite, os compostos que foram gerados no plasma foram analisados pela
espectroscopia de massa. (KROTO et al., 1985). Por conta desta descoberta eles
foram laureados com o prêmio Nobel de Química no ano de 1996. O fulereno é
formado por n átomos de carbonos, sendo n variável de 30 a 190, os mais
abundantes são o C60 e o C70. Esta molécula apresenta uma estrutura de um
icosaedro truncado não regular composta por 30 ligações carbonos- carbonos nos
vértices de hexagonos e pentágonos de modo que adquire uma forma de gaiola. O
fulereno que inicialmente foi denominado buckminsterfulereno, em homenagem ao
arquiteto americano Richard Buckminster Fuller, responsável pela criação das
estruturas com formas arquitetônicas (domos geodésicos) similares ao fulereno.
(SANTOS et al., 2010)Com o intuito de produzir, sintetizar, caracterizar e avaliar as
propriedades optoeletronicas de nanoestruturas de fulerenos ligado a complexos
metálicos este projeto se baseia no fato de que complexos metálicos tem a
característica de atuar como doadores aceptores de densidade eletrônica. Ao
combinar suas fotoestabilidade e seus estados excitados de alta energia estes
complexos metálicos são descritos como sintetizadores. Neste projeto serão
sintetizados complexos metálicos de rutênio (II) que serão combinados com fulereno,
molécula que possui estrutura aceptora de elétrons. Este estudo tem atraído diversos
pesquisadores, visto que este estudo influência mudanças na área da fotoquímica
moderna. A estratégia é baseada na utilização de Nano partículas constituídas por
complexos metálicos, os quais são conectados por ligantes fulereno. A partir do
acoplamento dos centros metálicos, são projetadas estruturas, cujas propriedades
optoeletrônicas, decorrentes dos efeitos cooperativos entre as unidades, permitem a
utilização dessas espécies nas áreas de medicina, catálise, ou eletrônica molecular.
Assim O objetivo do presente trabalho consiste em sintetizar, caracterizar e estudar
de formas teórica e experimental as propriedades espectroscópicas e eletrônicas de
nanoestruturas contendo fulereno (C60) funcionalizado com grupos hidróxidos (OH-)
coordenado a complexos de Run+.
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COMPLEXO DE RUTÊNIO DOADORES DE OXIDO NITRICO
Autor(es): Viviane Santos Pereira, Zenis Novais da Rocha
Resumo: O óxido nítrico que vem sendo estudado durante anos, uma vez que essa
pequena molécula se encontra envolvida em vários processos fisiológicos dos
organismos vivos. Neste trabalho, complexos de rutênio (II) com amina bidentada bipiridina substituída com grupo metil com formulçação, cis-[RuCl2(dmbpy)2] (I),
cis-[Ru(NO2)2(dmbpy)2] (II), cis- [RuNO(NO2)(dmbpy)2](PF6)2 (III) e cis-[Ru(NO)
(am)(dmbpy)2](PF6)4, (IV) foram modelados. Todas as sínteses foram realizadas sob
atmosfera de argônio e os complexos foram caracterizados via espectroscopia na
região do infravermelho (IR) e do ultravioleta visível.. A reatividade fotoquímica dos
complexos contendo como base de Lewis o óxido nítrico foi também investigada. A
meta em buscar entender a síntese e reatividade dos sistemas em estudo foi dá
continuidade as pesquisas de nitrosilo complexos já iniciadas no Grupo de Pesquisa
em Química de coordenação (GPQC) do Instituto de Química da UFBA e assim
contribuir com o entendimento das propriedades físico-químicas de novos nitrosilo
complexosO óxido nítrico tem despertado interesse de vários grupos de pesquisa e
os estudos fundamentados levaram ao conhecimento de que a referida molécula atua
como mecanismo de defesa, do corpo humano, a fim de combater células
“estranhas”, atua como regulador da pressão sanguínea e ainda como agente
citotóxico. [1]. Porém, sabe-se também que o excesso dessa substância no meio
biológico pode desencadear uma série de reações maléficas à saúde. Embora a
molécula de NO seja produzida no organismo animal, devido as funções biológicas da
mesma, tem-se buscado espécies químicas que são capazes de atuarem como
doadora de óxido nítrico. Os nitratos orgânicos, tais como trinitrato de glicerina, foram
os primeiros doadores de NO a serem utilizados clinicamente para o tratamento de
doenças cardíacas. No entanto uma das maiores desvantagens dessa utilização dos
nitratos é que o indivíduo desenvolve certa resistência após uma determinada
exposição do mesmo [2]. Numa situação de hipertensão, a concentração de NO
proveniente do sistema imunológico não é suficiente para reduzir a pressão nas
veias, e desde os anos 60 até hoje se usa o nitroprussiato de sódio, que é um
nitrosilo complexo doador de óxido nítrico, após NO+ ser reduzido a NO in vivo,
desempenha a função de agente vasodilatador em situação de emergência [1].
Todavia, a liberação de NO a partir do nitroprussiato é rápida e em concentrações
relativamente altas de NO, este também pode ser deletério. Além disso, o
nitroprussiato também libera cianeto o qual é prejudicial à saúde [3]. Tem-se buscado
então compostos doadores de NO que sejam menos danosos e que o potencial de
redução do NO+ coordenado seja mais seletivo a agentes biológicos a fim de
contribuir para uma liberação mais controlada de NO. Nesse sentido, já se comprovou
a vasodilatação de outros nitrosilo complexos em aortas de ratos [4]. Os complexos
de rutênio com o ligante nitrosilo apresentam características desejáveis para futura
utilização como metalofármacos em função de alguns fatores, tais como: a- liberação
de NO; b- baixa toxicidade; c- possibilidade do controle da reatividade do NO
coordenado através da escolha criteriosa dos ligantes ao redor da unidade RuNO.
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CATALISADORES DERIVADOS DE PENEIRAS MOLECULARES MICRO- E
MESOPOROSAS PARA REAÇÃO DE QUÍMICA VERDE
Autor(es): Núbia Santos Cruz, Artur José Santos Mascarenhas
Resumo: A Química Ambientalmente Benigna, também denominada ‘Química para o
Desenvolvimento Sustentável’ ou, simplesmente, ‘Química Verde’ é um campo
emergente que tem como objetivo final conduzir, de modo ecologicamente correto, as
ações científicas e/ou processos industriais. A adoção deste novo campo de
atividades da química se deve ao esforço de unir os objetivos industrial e econômico
à sustentabilidade ambiental. Para a indústria, os benefícios econômicos dessaS
atividades são condutores centrais em seu avanço e, nesse contexto, a catálise tem
sido evidenciada como um dos pilares mais importantes deste campo. Utilizar fontes
renováveis ou recicladas de matéria prima e evitar o uso de substâncias
bioacumulativas e tóxicas são alguns dos doze princípios que que conduzem a
Química Ambientalmente benigna. Estes princípios apontam a catálise como uma das
ferramentas mais importantes para a implementação dessa tecnologia limpa e
sustentável. A catálise heterogênea, em especial, atende às necessidades da
Química Verde, uma vez que os catalisadores empregados nas reações podem ser
facilmente regenerados e reaproveitados, além de substituir catalisadores menos
amigáveis ambientalmente. Dentre os catalisadores heterogêneos empregados em
química verde destacam-se os zeólitos, aluminossilicatos microporosos, geralmente
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DESENHO E SÍNTESE DE CRISTAIS LÍQUIDOS BASEADOS NOS
HETEROCICLOS BENZOBISTIADIAZOL E BENZOSELENODIAZOLTIADIAZOL
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Mesmo sendo considerado menos poluente do que os derivados do petróleo, o etanol
combustível apresenta vários contaminantes, entre os quais os íons metálicos que,
em virtude de estarem presentes no álcool combustível em concentrações
extremamente baixas, apresentam grandes desafios quanto ao desenvolvimento de
metodologias analíticas. A presença de elementos químicos em combustíveis pode
ser originária da matéria-prima, por contato com equipamentos durante transporte ou
beneficiamento ou introduzidos como aditivos. A presença de alguns elementos pode
ser prejudicial ao desempenho do motor, bem como representar uma potencial fonte
de lançamento de elementos tóxicos na atmosfera pela combustão do combustível.
Por meio de um controle analítico eficiente dos teores de espécies inorgânicas é
possível monitorar, desde a produção até os pontos de distribuição, a qualidade dos
combustíveis oferecidos ao consumidor. Para metais, a legislação brasileira,
regulamentada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) especifica apenas limites de concentração de Cu e Fe no etanol combustível. A
presença de cobre no etanol é proveniente, principalmente, do uso de equipamentos
de destilação feitos de ligas de cobre. Esse metal é especialmente prejudicial ao
etanol anidro, que é aquele misturado à gasolina, pois pode originar reações
oxidativas através de radicais livres, deteriorando a gasolina pela formação de goma
e, assim, diminuindo sua eficiência como combustível. Por esse motivo, a
concentração de Cu é limitada no etanol anidro em 0, 07 mg kg-1 pela ANP. Por sua
vez, a concentração de ferro é controlada no etanol hidratado com limite de 5 mg
kg-1, pois atribui-se a seus compostos um aumento no desgaste e também a
formação de depósitos nos componentes dos motores. Em 1989, o Brasil foi um dos
primeiros países a retirarem o chumbo de suas gasolinas automotivas. O etanol
trouxe muitos benefícios destacando-se a redução da emissão de compostos de
chumbo na atmosfera como consequência da substituição de antidetonante à base de
chumbo pelo álcool misturado à gasolina. O Pb era utilizado para aumentar a
octanagem da gasolina, mas, por questões ambientais, foi eliminado totalmente em
1992. O chumbo é um metal pesado que, além de tóxico e cancerígeno, desativa os
sistemas de catalisadores de escapamento dos automóveis, responsáveis pela
redução das emissões dos poluentes. A especificação da ANP, define um teor máximo
de 0, 005 g L-1, sendo o limite inferior de detecção do método espectrometria
absorção atômica. Dessa forma, é importante o desenvolvimento de métodos
analíticos para determinação de espécies inorgânicas em amostras de AEC. Devido
aos baixos teores dos metais presentes no álcool etílico combustível, técnicas
analíticas sensíveis são requeridas tal a espectrometria de absorção atômica
eletrotérmica com fonte contínua de alta-resolução (HR-CS ET AAS)], que é uma
técnica altamente adequada para realizar a análise do etanol combustível devido a
seus baixos limites de detecção e ampla faixa dinâmica. Com isso, este trabalho
propõe um método para a determinação de chumbo seguida por determinação
simultânea de ferro e cobre em álcool etílico hidratado combustível (AEHC) utilizando
espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua e
atomização eletrotérmica (HR-CS ET AAS), com a linha principal de absorção para o
Pb, localizada em 217, 0005 nm, e linhas secundárias adjacentes a 216, 5090 nm e
216, 4550 nm. Durante a etapa de otimização, curvas de pirólise e atomização foram
investigadas para os analitos. As soluções padrão dos três analitos foram preparadas
em meio etanólico, acidificadas com HNO3 (0, 1 mol L-1). Temperaturas de pirólise de
850 °C para Pb e 1100 °C para Fe e Cu foram utilizadas. As temperaturas de
atomização foram otimizadas em 1400 °C para Pb e 2400 °C para Fe e Cu. Algumas
soluções foram testadas como modificador químico: Pd/Mg e NH4H2PO4, ambas nas
concentrações de 0, 1% (m/v); entretanto, os melhores sinais foram obtidos sem o
uso de quaisquer destes modificadores. Os limites de quantificação foram
determinados como 3, 33 &#956;g L-1 para Pb, 0, 48 mg L-1 para Fe e 0, 010 mg L-1
para Cu. Os limites de detecção foram determinados como 1, 11 &#956;g L-1 para
Pb, 0, 16 mg L-1 para Fe e 3, 89 &#956;g L-1 para Cu. Testes de adição e
recuperação dos analitos em amostras de AEHC resultaram em valores entre 81 e
113%. Os desvios padrão relativos (n=10) foram de &#8804; 6, 6%, &#8804; 3, 6% e
&#8804; 2, 9% para Pb, Fe e Cu. O método desenvolvido foi aplicado em amostras
de álcool etílico combustível adquiridas em postos revendedores de combustíveis.

Resumo: Os cristais líquidos (CLs) são materiais orgânicos que apresentam um
estado da matéria compreendido entre os estados sólido e líquido. Estes materiais
apresentam várias aplicações tecnológicas, tais como: fabricação de displays de
LCD, calculadoras de bolso, relógios de pulso, termômetros domésticos, peles
artificiais, entre outros. O presente trabalho visa a síntese dos cristais líquidos
baseados nos heterociclos bisbenzotiadiazol e benzoselenodiazoltiadiazol com
diferentes cadeias alquílicas, a partir do 2, 1, 3-benzotiadizol. Moléculas de uma
substância cristalina, quando aquecidas, sofrem vibrações térmicas pelo aumento da
energia cinética até que as ordens posicional e orientacional do sólido sejam
perdidas, momento em que se tem a fusão para o líquido isotrópico. No estado líquido
isotrópico, moléculas movem-se e chocam-se aleatoriamente em movimentos
caóticos. Quando um composto cristal líquido é aquecido, o sólido funde para a
mesofase e a ordem das moléculas é mantida. Uma das propriedades mais
investigadas em cristais líquidos é a luminescência. A alta organização molecular dos
cristais líquidos aliada com a capacidade de emitir luz pode levar a consideráveis
avanços na construção de mostradores de informação. A obtenção de materiais
moleculares funcionais luminescentes pode resultar em compostos emissores de luz
polarizada e dessa forma os mostradores de informação (displays) poderiam ser
construídos sem a necessidade de background ou luz de fundo o que encarece os
aparelhos que utilizam a tecnologia LCD (liquid crystal displays), além de consumirem
mais energia. Dessa maneira, muitos cristais líquidos derivados de heterociclos
luminescentes tais como: 1, 3, 4-, 1, 2, 4-oxadiazol, carbazol, 1, 2, 3-triazol,
benzoxazol e 1, 3, 4-tiadiazol vêm sendo estudados. Entre os heterociclos
luminescentes o 2, 1, 3-benzotiadiazol (BTD) é um dos núcleos que mais se destaca
atualmente. Os sistemas &#960;-conjugados constituídos pelo 2, 1, 3-benzotiadiazol
tem recebido muita atenção nos últimos anos devido ao seu potencial uso como
materiais fluorescentes, transistores, condutores orgânicos, reconhecimento
molecular e até atividade biológica. As principais vantagens do BTD com relação a
outros sistemas é a alta estabilidade térmica e química, fluorescência elevada,
rendimentos quânticos excelentes, fácil preparação e funcionalização, além de boa
capacidade de transporte de carga..
Palavras-chaves: cristal liquido
DESENVOLVIMENTO DE BIOÂNODOS A BASE DE CATALASE E LÍQUIDOS
IÔNICOS PRÓTICOS PARA TESTE EM CÉLULA A BIOCOMBUSTÍVEL
Autor(es): Flora Cássia Alves Silva de Almeida, Gala Rosales, Jaime Boaventura
Resumo: A consciência ecológica é um tema que está cada vez mais presente no
nosso cotidiano. Sendo assim, se faz necessário desenvolver e manter novas práticas
que tenham como objetivo atrelar produção e o consumo à sustentabilidade,
promovendo o desenvolvimento sem comprometer futuras gerações. Sendo assim, a
substituição das fontes não renováveis é essencial no processo de criação de
tecnologias mais limpa. Nesse contexto, as células a biocombustível aparecem com
grande potencial. Essas células são capazes de transformar a energia química em
energia elétrica, utilizando para isso o potencial dos microrganismos ou enzimas de
atuarem como catalisador. No presente trabalho, foi construído um bioânodo a base
da enzima catalase (1. 11. 1. 6 IUPAC) e o líquido iônico prótico, acetato de
pentaetilenohexamônio (HEPAA) a fim de proporcionar uma melhora na transferência
eletrônica. Foram feitas medidas de viscosidade e condutividade do líquido iônico em
diferentes composições para obter a sua capacidade de ionicidade a partir do gráfico
de Walden. Para a construção do bioeletrodo foram imobilizadas bicamadas de
catalase e HEPAA usando as técnicas de deposição eletroquímica e interações
eletrostáticas. O bioeletrodo resultante foi avaliado frente ao H2O2 obtendo uma
resposta de redução eletrocatalítica na qual a corrente resultante foi linear em função
da concentração de peróxido. O estudo de velocidades de varredura eletroquímica
indicou que o processo redox é controlado por difusão. A medida da atividade da
enzima também é um fator importante que foi analisado, pois é necessário saber se a
presença do líquido iônico interfere de alguma maneira no desempenho da catalase e
até mesmo se causa a desnaturação da mesma. Um grande diferencial desse projeto
é a possibilidade de substituir o consumo de petróleo e dos seus derivados pelo
etanol. Vale salientar que o Brasil se destaca mundialmente pela produção dessa
matéria prima. Logo, o uso de etanol como combustível favorece a economia do país
bem como trás benefícios ambientais, pois como retorno, tem-se um saldo de
carbono menor quando comparado com a liberação pelos combustíveis fósseis.
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DE
COBALTO EM URINA EMPREGANDO ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO
ATÔMICA
Autor(es): Marcos Bahia, Augusto Cezar Magalhães Aleluia, Sergio Luis Costa
Ferreira
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Resumo: Suplementos e vitaminas contendo cobalto em sua composição estão
sendo cada vez mais consumidas por atletas e por pessoas que querem ter práticas
de vida saudáveis, pois este elemento é conhecido por estimular a eritropoiese,
processo de produção de eritrócitos (hemácias). Entretanto, o consumo
indiscriminado de cobalto pode causar danos a saúde. Diante da possibilidade de
doping ou de intoxicação por uso de produtos farmacêuticos ou suplementos
alimentares contendo cobalto, é importante desenvolver métodos eficientes e práticos
para dosar este elemento na urina ou no sangue. Para obter informações analíticas
sobre o uso e excreção de Co, com um procedimento que apresenta o mínimo de
etapas de preparação das amostras, realizou-se a determinação de cobalto em urina
utilizando a Espectrometria de Absorção Atômica em Forno de Grafite com Fonte
Contínua de Alta Resolução como técnica analítica de medida. Foi realizado um
planejamento fatorial completo de dois níveis para otimizar as variáveis temperatura
de sonicação (°C), tempo de sonicação (s) e quantidade de peróxido de hidrogênio
(mL), utilizando, respectivamente, os domínios experimentais 40 a 60°C, 10 a 30

DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS ANALÍTICAS PARA DETERMINAÇÃO
DE METAIS EM AMOSTRAS DE COMBUSTÍVEIS EMPREGANDO A
ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA COM ATOMIZAÇÃO
ELETROTÉRMICA
Autor(es): Leonardo Sena Gomes Teixeira, Jorge Santos Almeida, Odara Carolina
Campos de Oliveira Souza
Resumo: Questões ambientais, de custos e de sustentabilidade energética têm
originado a busca por combustíveis alternativos renováveis e menos poluentes que os
derivados do petróleo. Neste contexto, o álcool etílico combustível tem sido
amplamente utilizado como combustível automotivo em alguns países como o Brasil.

155

segundos e 1, 0 a 2, 0 mL. Os dados obtidos foram tratados em um programa
estatístico, e os resultados foram avaliados a partir do gráfico de Pareto,
evidenciando o ponto central como condição ótima (sonicação a 50°C por 20
segundos e 1, 5 mL de peróxido de hidrogênio). As amostras foram diluídas com
ácido nítrico concentrado para 1%. Cinco amostras de urina foram analisadas e as
concentrações de cobalto determinadas se encontram na faixa de 0, 940 a 157, 047
µg/L. Foram realizados testes de adição e recuperação, bem como a determinação
dos limites de quantificação e detecção. As recuperações encontradas estão dentro
da faixa de 85 a 115%. A diluição ácida da amostra e posterior sonicação evidencia o
mínimo preparo da amostra para determinação do cobalto. O método apresenta
elevada precisão, exatidão e sensibilidade e pode ser utilizado para quantificar na
urina os níveis de Co em indivíduos que fizeram uso de algum produto contendo
cobalto.

pulmonares. Ao considerar que o consumo pode proporcionar bons efeitos
nutricionais, contribuindo para dietas balanceadas, esse trabalho tem por objetivo
determinar a concentração de macro e micro nutrientes em amostras de umbu e de
abiu, através da técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma
indutivamente acoplado (ICP OES). Foram analisadas três amostras de abiu e treze
amostras de umbu coletadas de diversas cidades do estado da Bahia e encontrou-se
as seguintes faixas de concentração para cada analito nas amostras, em mg/g, para o
abiu: Mo: (0, 0003-0, 0032); Ni: (0, 0005-0, 0027); Mn: (0, 0006-0, 0018); Cu: (0,
0004-0, 0018); Zn: (0, 0016-0, 0024); Fe: (0, 0032-0, 0047); K: (1, 9442-3, 3559); Mg:
(0, 0610-0, 0878); P: (0, 1842-0, 2659); Ca: (0, 1016-0, 1713); Al: (0, 0040-0, 0124) e
para o umbu: Ca: (0, 0392-0, 2530); Cu: (0, 0037-0, 0254); K: (1, 1182-2, 2109); P: (0,
0781-0, 3441); Zn: (0, 0002-0, 0065); Mn: (0, 0002-0, 0168); Cr: (0, 0138-0, 0194);
Cd: (0, 0018-0, 0984); Ni: (0, 0214-0, 0441).

Palavras-chaves: Urina, Cobalto, Espectrometria de absorção atomica
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO ANALÍTICO USANDO FIA-HG-AAS PARA A
DETERMINAÇÃO DE SELÊNIO EM AMOSTRAS ALIMENTÍCIAS

DESIDRATAÇÃO OXIDATIVA DE GLICEROL SOBRE PENEIRAS MOLECULARES
REDOX

Autor(es): Ronei França Andrade, Ana Claudia Andrade Vinhas, Daniel Bonfim Costa,
Itana Pereira, Anderson Santos Souza, Rafael França Andrade

Autor(es): Pedro Paulo Coutinho Costa, Artur José Santos Mascarenhas
Resumo: Química Verde, também chamada de Química Ambientalmente Amigável
ou Química para o Desenvolvimento Sustentável, é um campo emergente que tem
como objetivo &#64257;nal conduzir as ações cientí&#64257;cas e/ou processos
industriais de forma ecologicamente correta. A plena aceitação e adoção deste novo
campo de atividades da Química nos anos recentes se devem ao esforço bem
sucedido de se acoplar os interesses da inovação química simultaneamente com os
objetivos da sustentabilidade ambiental e com os objetivos de caráter industrial e
econômico. ]. Neste âmbito, uma das principais necessidades é a substituição das
fontes energéticas, atualmente baseadas em combustíveis fósseis, como o petróleo e
o gás natural, por outras fontes renováveis. Uma das alternativas mais promissoras
para minimizar este problema é a utilização dos biocombustíveis. O biodiesel é um
combustível alternativo produzido a partir de recursos renováveis como óleo de
girassol, de amendoim, de mamona, de soja, entre outros. Sua crescente produção e
utilização no Brasil se dão pelo fato da legislação brasileira determinar que o diesel
comercial contenha 7% de biodiesel [4]. A glicerina é o principal coproduto do
biodiesel (10 m3 são produzidos para cada 90 m3 do biocombustível), portanto seu
aproveitamento é de fundamental importância para a viabilização da cadeia produtiva
do biodiesel. A desidratação oxidativa de glicerol é uma rota alternativa sustentável
para a produção de ácido acrílico a partir da glicerina impura obtida como coproduto
do biodiesel. Em projeto anterior a este, catalisadores Cu-ZSM-5 contendo diferentes
teores de Cu foram preparados por troca iônica, caracterizados e testados na
desidratação oxidativa do glicerol, obtendo como produto majoritário a acroleína, mas
o ácido acrílico também foi produzido com sucesso com seletividade de cerca de 30%
sobre o catalisador Cu-ZSM-5 com razão Cu/Al = 0, 75. Neste trabalho, catalisadores
ZSM-5 contendo íons Cu/Ce em diferentes razões foram preparados, caracterizados
e avaliados na reação de desidratação oxidativa de glicerol visando a obtenção de
ácido acrílico. Os catalisadores apresentaram boa conversão e seletividade ao
produto desejado.

Resumo: O selênio é um mineral essencial na dieta humana, encontrado em vários
tipos de alimentos, principalmente nos vegetais cultivados em solo com alta
concentração desse mineral, é considerado um importante antioxidante e sua
deficiência pode ser responsável por várias doenças. A quantificação de espécies
químicas em baixos níveis de concentração (&#8804; µg&#8729;L-1) compreende
uma das mais importantes metas da química analítica. O objetivo deste projeto é o
desenvolvimento de um novo método analítico para a determinação e quantificação
de selênio em amostras alimentícias, consumidas no Brasil. O método se baseia na
técnica de geração de hidretos, que foi introduzido pela primeira vez por Holak
(1969), acoplada a espectrometria de absorção atômica com chama combinada à
análise por injeção em fluxo (FIA-HG-AAS). Essa técnica tem por objetivo diminuir o
limite de detecção devido o aumento da eficiência da amostragem e da minimização
das interferências, além de apresentar vantagens como o menor consumo de
reagentes, maior eficiência de separação do analito e a simplicidade de operação
(VALCARCEL E CASTRO, 1887). O sistema de injeção em fluxo foi confeccionado
com materiais de baixo custo buscando a diminuição de custos de análise, e tem se
mostrado eficiente, o hidreto é gerado através da mistura dos reagentes no reator,
separado da solução em um separador gás/líquido e posteriormente conduzido para
um tubo de quartzo, posicionado sobre a chama, onde acontece a atomização do
selênio para a quantificação (COELHO, 1995). A otimização do método foi feita
através de planejamento fatorial de dois níveis e o desenho Box-Behnken. Os pontos
críticos encontrados foram: concentração do borohidreto [BH4] 0, 22% (m/v) em
solução de NaOH 0, 05 mol&#8729;L-1, vazão do borohidreto de 1, 9 mL min. -1 e a
vazão da amostra de 2, 05 mL min. -1. Para construção da curva analítica foram
utilizando padrões com concentrações de 5 a 50 µg&#8729;L-1 (y = 0, 1114x - 0,
1429, R² = 0, 999). O método proposto tem se demonstrado eficaz para a
determinação de selênio nessa faixa de concentração, com limite de detecção (n=20)
0, 5462 µg&#8729;L-1 e limite de quantificação 1, 8207 µg&#8729;L-1, precisão
(n=11) obtida através do desvio padrão relativo (RSD) de 4, 81 e 3, 49% para
concentrações de 10 e 45 µg&#8729;L-1, respectivamente.
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DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS ESSENCIAIS E TÓXICOS EM AMOSTRAS DE
LINHAÇA (LINUM USITATISSIMUM) E CHIA (SALVIA HISPÂNICA L.)
EMPREGANDO TÉCNICAS ESPECTROMÉTRICAS

DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DE METAIS
EM AMOSTRAS DE UMBU (SPONDIAS TUBEROSA ARRUDA CÂMARA) E ABIU
(POUTERIA CAIMITO)

Autor(es): Filipe Barbosa Santana, Daniele Cristina Muniz Batista Santos, Lais Araujo
Souza
Resumo: As sementes de linhaça e chia são alguns dos alimentos funcionais mais
consumidos atualmente devido aos benefícios que o consumo regular das mesmas
podem trazer à saúde. Tendo em vista que essas sementes são ricas em diversos
nutrientes, faz-se necessário uma análise para saber quais são e em que quantidades
esses elementos essenciais estão presentes e, além disso, verificar se há a presença
de elementos tóxicos ou potencialmente tóxicos nesses alimentos que venham a
trazer malefícios à saúde. Desta forma, este projeto tem por objetivo a determinação
de micronutrientes em amostras de linhaça e chia, utilizando a espectrometria de
emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES). As amostras foram
submetidas a um procedimento de digestão por via úmida em bloco digestor e em
forno microondas e, as condições otimizadas para esses procedimentos foram,
respectivamente, as seguintes: aproximadamente 0, 5g de amostra, 5, 0 mL de
HNO3, 1, 0 mL de H2SO4 e 3, 0 mL de H2O2, a uma temperatura máxima de 250°C
e tempo total de 2 horas; e, aproximadamente 0, 25g de amostra, 1, 8 mL de HNO3
destilado, 0, 5 mL de H2O2 e 7, 7 mL de H2O a uma temperatura máxima de 195°C e
tempo total de 40 minutos. A exatidão dos métodos foi verificada com material de
referência certificado Farinha de Soja (NIST 3234), apresentando bons percentuais de
recuperação e os elementos determinados foram Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, P,
Zn. de um modo geral, o elemento predominante em todas as amostras de linhaça,
independente da variedade, foi o K, seguido pelo P e Mg. Já o elemento que
apresentou menor concentração foi o Mo, seguido pelo Cu, Mn. Para as amostra de
chia os elementos que tiveram maior concentração foram respectivamente, K, P e Ca
e os que apresentaram menor concentração foram, respectivamente, Mo, Cu e Zn.

Autor(es): Neiva Nascimento da Silva, Neyla Margarida Lopo, Gabriele Oliveira
Santos
Resumo: O Brasil possui vasta variedade de frutos tropicais com um amplo potencial
de comercialização e diversas possibilidades de utilização. Porém, algumas frutas
inclusas nesse grupo são pouco exploradas no país. Visando o conhecimento acerca
de elementos minerais, reconhecidos como essenciais para a saúde do nosso corpo,
em frutas tropicais, este trabalho busca o desenvolvimento de um método para a
determinação mineral de macro e micro-elementos em umbu (Spondias tuberosa
Arruda Câmara) e em abiu (Pouteria caimito) por meio da técnica de espectrometria
de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES), além da
otimização do procedimento através da aplicação de técnicas de planejamento de
experimentos. O umbu (Spondias tuberosa Arruda Câmara) pertence à família
Anacardiaceae, fruto do umbuzeiro, originário dos chapadões semiáridos da região
nordeste do Brasil; nas regiões do Agreste, Cariris e Caatinga, a planta achou
condições apropriadas para se desenvolver. Além de ser consumido in natura, é
utilizado em preparos culinários como sorvetes, sucos, geleias, doces e umbuzada,
suas folhas e raízes podem ser usadas para alimentação, inclusive de animais, sendo
essa última utilizada na medicina popular. O abiu (Pouteria caimito), fruto do abieiro,
pertence à família Sapotaceae, originário da região amazônica, próxima as encostas
andinas do Peru, e do oeste da parte amazônica brasileira. O fruto pode ser
consumido in natura além de ser usado em preparo de sucos, sorvetes e geleias. Na
medicina popular, a polpa é ingerida para aliviar tosses, bronquites e outras doenças
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momento, foi aplicado um planejamento fatorial 24 para otimizar as condições
experimentais. Foram usadas as variáveis: potência de radiofrequência (RF), vazão
do gás de nebulização, concentrações de acido nítrico e hidróxido de amônio. Como
resposta, foi usada a intensidade de emissão de iodo e magnésio, na forma de
resposta múltipla para avaliar o planejamento proposto. Em seguida, foi aplicado um
planejamento Doehlert para as variáveis que foram significativas no planejamento de
dois níveis (potência de RF e vazão de gás de nebulização). Foi determinada a
concentração de iodo em dezesseis amostras de sal de consumo humano coletadas
na cidade de Salvador, denominadas de sal de cozinha, sal grosso, sal marinho e sal
tablet. A análise do sal foi realizada usando a volumetria de oxidação redução. Após
análise, as amostras de sais de consumo obtiveram concentrações de iodo variando
entre 9, 73 ± 0, 39 e 49, 63 ± 1, 52 mg kg-1. Das dezesseis amostras, doze
apresentaram concentração dentro do intervalo especificado pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), entre 15 e 45 mg kg-1 e uma amostra apresentou
valor acima do permitido pela mesma, e outras três apresentaram valores abaixo do
limite mínimo permitido. Foi avaliada também a umidade de onze amostras sais, onde
todas estavam abaixo do valor máximo de 2, 5% permitido pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), os valores encontrados na análise
de umidade variaram entre 0, 042 e 0, 170% sendo valores aceitáveis.

DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS TRAÇO EM AMOSTRAS AMBIENTAIS
(SEDIMENTOS
E ALGAS
MARINHAS)
EMPREGANDO
TÉCNICAS
ESPECTROMÉTRICAS
Autor(es): Marcus Souza, Geysa Barreto Brito, Daniele Cristina Muniz Batista Santos
Resumo: O trabalho teve como objetivo desenvolver procedimentos analíticos
visando análise elementar de amostras de macroalgas marinhas de forma direta,
rápida e precisa empregando técnicas espectrométricas. Com isso, foram utilizadas
amostras de algas marinhas de 15 espécies diferentes. As amostras, após o
pré-tratamento, foram pastilhadas para determinar Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn e
P, por Espectrometria de Fluorescência por Raios X por Energia Dispersiva (EDXRF).
Foi utilizado o equipamento da Bruker AXS (S2 RANGER com amostrador manual),
com bomba de vácuo integrada, constituído por tubo de raios X com ânodo de Pd
(Varian VF50), voltagem, corrente e potência máximas de 50 kV DC, 2 mA DC e 50
W, respectivamente, e trocador automático de filtros com 9 posições. Para avaliação
da exatidão dos métodos propostos, foi utilizada metodologia validada por BRITO
(2011) para determinação de elementos por Espectrometria de Emissão Óptica com
Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES) após decomposição ácida das amostras
por via úmida em forno de micro-ondas com cavidade. Na avaliação da exatidão,
foram analisados oito materiais de referência certificados do NIST e IRMM: NIST
1515 (Apple Leaves), NIST 1547 (PeachLeaves), NIST 1570a (Trace Elements in
SpinachLeaves), BCR® 060 (Lagarosiphon major - Aquaticplant), BCR® 279 (Ulva
lactuca - SeaLettuce), BCR® 414 (Plankton), BCR® 482 (Lichen), BCR® 670 (Lemna
minor - AquaticPlant “duckweed”). O método para determinação elementar em
pastilhas de macroalgas marinhas por EDXRF apresentou maior sensibilidade para
Ca que o método por ICP OES. Para alguns outros elementos, os limites estão
similares e, mesmo para Ba e P, principalmente K, Mn e Mg, os valores de limites
obtidos por EDXRF estão bem inferiores às concentrações encontradas nas
amostras. Sendo esta uma técnica de análise direta, em que não há decomposição
de amostra que acarretaria em uma diluição dos analitos, os limites apresentaram-se
eficientes para determinação desses elementos.

Palavras-chaves: Sal de consumo humano, Determinação de Iodo, Planejamento
Fatorial
DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CONSTITUINTES
PRESENTES EM RAÇÕES DE CONSUMO ANIMAL

INORGÂNICOS

Autor(es): Talita Reis dos Santos Pereira, Sidnei de Oliveira Souza, Sarah Adriana do
Nascimento Rocha, Antônio Fernando Souza Queiroz, Rennan Geovanny Oliveira
Araujo

Resumo: O atum é um peixe que vive nas regiões tropicais e subtropicais dos
oceanos. Sua carne é rica em cálcio, ferro, fosforo, potássio, sódio, proteínas e
vitaminas além de ômega 3. Por isso, eles são considerados uma boa fonte de
minerais e de vitaminas. O peixe é capturado e submetido a vários processos para
enlatamento, sendo o mais importante o de esterilização. É importante avaliar a
composição em termos de micronutrientes considerando que alguns metais são
essenciais e outros são tóxicos, podendo acarretar sérios danos à saúde dos
consumidores. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar procedimentos de
preparo de amostras a fim de determinar elementos essenciais e potencialmente
tóxicos em amostras de atum enlatado por espectrometria de emissão óptica com
plasma indutivamente acoplado (ICP OES). As amostras de atum enlatado, adquiridas
em supermercados de Salvador, Bahia, foram liofilizadas, moídas e peneiradas. Um
procedimento foi investigado e definido através do planejamento fatorial completo
com cerca de 0, 3000 g de amostra e aquecimento em forno de micro-ondas com
cavidade, em meio de ácido nítrico diluído 2, 0 molL-1, aplicando o programa com
temperatura máxima de 200°C e tempo total de digestão de 22 minutos. O
procedimento foi validado e aplicado em amostras de atum enlatado ao natural e em
óleo para avaliar os teores de As, Cr, Cu, Fe, Mn, Se, Sn, Zn, K e P. Sendo que dentre
os elementos investigados, Fe, Na e P possuem valores diários recomendados pela
ANVISA e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A faixa percentual dos analitos
variou de 0, 2 a 81% da Ingestão Diária Recomendada (IDR) sendo os maiores
percentuais alcançados em amostras em óleo. Sendo assim, fica evidente a
necessidade do controle na ingestão deste alimento, pois o excesso de sódio pode
causar sérios problemas de saúde como a pressão alta e problemas renais.

Resumo: Estudos revelam que em 2013, o Brasil atingiu um total de 123, 4 milhões
de animais de estimação, sendo destes, 18 milhões são peixes ornamentais
(ABINPET). A qualidade da alimentação ou a falta de alimento estão diretamente
relacionadas com o surgimento de doenças também para os animais. Os elementos
essenciais presentes em rações para peixes são necessários para o crescimento,
mineralização óssea, metabolismo de lipídeos e carboidratos, dentre outros
benefícios. Quando em déficit, esses elementos podem causar diminuição do
crescimento, perda do apetite e de peso, e outros, deixando em caso de consumo, o
peixe desfavorável ao abate (SALES & JANSSENS, 2003). Apesar da importância da
alimentação para a saúde dos peixes e da franca expansão deste mercado, existem
no Brasil poucos trabalhos relacionados com este tema. Sendo assim, neste trabalho,
foi realizada uma otimização multivariada para a digestão de rações de peixes
ornamentais e de consumo e das condições operacionais do espectrômetro de
emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. Primeiramente, foi aplicado um
planejamento fatorial 25-2 para otimizar as condições de digestão das amostras de
rações de peixe assistida por micro-ondas. As variáveis avaliadas foram a
concentração do HNO3 (1, 0 - 4, 0 mol L-1), a concentração do H2O2 (1, 0 - 5, 0 % m
m-1), a temperatura (170 - 200 °C), a potência (400 - 800 W) e o tempo (10 - 20 min)
usadas para o procedimento de digestão. Após análise simultânea dos dados,
obteve-se como condições ótimas uma concentração de 1, 0 mol L-1 de HNO3, 5, 0%
(m m-1) de H2O2, uma temperatura de 170 °C, potência de 400W e um tempo de 20
min, respectivamente, para um volume final de 10 mL e uma massa 0, 10g de
amostra de ração. Posteriormente, foi realizada a otimização das condições
operacionais do espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente
acoplado, aplicando o planejamento Doehlert. A foram estudadas como variáveis a
vazão do gás de nebulização (VGN: 0, 6 - 1, 0 L min-1) e potência de rádio frequência
(PRF: 1, 0 - 1, 4 kW). Após a analise estatística, as condições operacionais do
espectrômetro utilizaram 1, 0 L min-1 para VGN e 1, 2 kW para PRF. Os limites de
quantificação (LoQ) obtidos variaram entre 1, 7 mg kg-1 (Cu) e 78 mg kg-1 (S). A
exatidão e precisão foram avaliadas através da análise do material de referencia
certificado de músculo bovino (Bovine Muscle Powder - NIST 8414), com valores de
concordâncias entre 80, 4 e 106, 7%. A precisão foi avaliada através do desvio
padrão relativo (RSD), sendo melhor do que 10% (n=3). O método foi aplicado em
sete amostras de rações de peixes ornamentais (04 amostras) e de consumo humano
(03 amostras) para a determinação de Cu, Fe, K, Mg, Na, P, S e Zn, onde as
concentrações variaram de 3, 24 ± 1, 07 mg kg-1 (Cu) a 1, 60 ± 0, 20% (P). Logo, o
método proposto foi preciso e exato para análise de rações de peixes empregando
espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES).
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DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE IODO EM SAL DE
COZINHA

CAPACITORES A BASE DE ÓXIDO DE RUTÊNIO PARA APLICAÇÃO EM
CAPACITORES ELETROQUÍMICOS

Autor(es): Eliane Silva dos Santos, Rennan Geovanny Oliveira Araujo, Sidnei de
Oliveira Souza, Sarah Adriana do Nascimento Rocha

Autor(es): Adriane Viana Rosario, Mauricio Santiago
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DETERMINAÇÃO
E
AVALIAÇÃO
DA
BIOACESSIBILIDADE
DE
ELEMENTOS-TRAÇO EM AMOSTRAS DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS POR
TÉCNICAS ESPECTRAIS DE ANÁLISE
Autor(es): Tamires Pereira, Isa dos Santos Barbosa, Maria das Graças Andrade Korn

Resumo: Capacitores eletroquímicos têm atraído muito a atenção de vários
pesquisadores. Dentre os materiais empregados para estes dispositivos, o óxido de
rutênio é o mais importante deles, devido sua alta capacidade de armazenamento de
carga. Neste trabalho, um método de síntese, até então não empregado para este
tipo específico de dispositivo, foi utilizado na obtenção sistemas compósitos e foram
confeccionados eletrodos capacitores eletroquímicos a base de carbono e óxidos de
metais de transição. A síntese é feita por meio do aquecimento de uma solução

Resumo: Neste trabalho, foi determinado iodo, em amostras de sal de consumo
humano. Inicialmente, foi realizada uma otimização preliminar usando a
espectrometria de emissão óptica plasma indutivamente acoplado (ICP OES). Foi
estimada a massa de amostra de sal para introduzir no sistema de nebulização do
ICP OES, obtendo uma massa de aproximadamente 1, 0 grama de amostra,
avolumada para 25 mL com água deionizada como condição ótima. No segundo
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contendo etileno glicol, carbono Vulcan XC-72 e o sal precursor do metal. As sínteses
foram realizadas na mesma proporção de metal (Me) e carbono (C), Me/C (20/80) e
em proporções diferentes de metais Ru:Ti e Ru:Sn. O produto da síntese foi filtrado,
seco e depois recebeu a adição de uma solução de Nafion® 5% e álcool isopropílico.
A mistura foi homogeneizada em banho ultrassônico e a tinta obtida foi depositada
sobre substratos de titânio pela técnica de “casting” (pincelamento). Após a confecção
dos eletrodos, estes foram caracterizados eletroquimicamente pela técnica de
voltametria cíclica em solução de H2SO4 na concentração de 1, 0 (mol/L). O maior
valor de capacitância obtido foi de 168 F/g para um eletrodo composto por Rutênio e
carbono a v= 20 mV/s. Eletrodos compósitos compostos por rutênio, carbono,
estanho ou titânio obtiveram uma capacitância máxima de 123 F/g. Para estes
compósitos, as proporções entre os metais nos compósitos foram Ru:X (x=Ti ou Sn)
30:70, 50:50 e 70:30. Os eletrodos de óxidos mistos compostos por Ru e Sn
apresentaram capacitância de 21 F/g quando a proporção Ru:Sn foi 30:70, 51 F/g na
proporção 50:50 e 123 F/g na proporção de 70:30. Eletrodos compostos por Ru e Ti
obtiveram capacitâncias de 85 F/g quando a proporção Ru:Ti foi 30:70, 51 F/g para o
eletrodo de composição Ru:Ti 50:50 e 52 F/g para o eletrodo Ru:Ti 70:30. Estes
resultados foram obtidos em solução de H2SO4 1 mol/L usando uma velocidade de
varredura de 20 (mV/s). Após a caracterização eletroquímica, as amostras foram
caracterizadas estruturalmente por meio da técnica de difração de raios X (DRX). Os
difratogramas obtidos apresentaram fases de rutênio metálico, óxido de estanho e
carbono. Não foram identificados picos relativos a RuO2 e nenhuma fase de titânio
metálico ou o seu óxido. Apesar dos valores de capacitância dos eletrodos
compósitos compostos somente por rutênio e carbono terem sido maiores; os
eletrodos preparados com estanho, apresentaram um maior valor de eficiência
coulômbica (`n`), 81%,, enquanto os eletrodos compostos somente de rutênio e
carbono tiveram um `n` de 70%. Tal performance pode ser atribuída à presença do
óxido estanho. A utilização desta rota de síntese e a resposta eletroquímica
demonstram um potencial para a construção de capacitores eletroquímicos de alto
desempenho.

Autor(es): Elisangela Fabiana Boffo, Nínive de Aquino Lima
Resumo: O trabalho apresentado a seguir é constituído de dois estudos, o
primeirodeles é baseado na “Elucidação estrutural de &#946;-glucanas produzidas
por fungos do semiáridobaiano por RMN e FT”, e o segundo mostra os resultados
obtidos pela análise quimiométricados dados de RMN de 1H do azeite de dendê, para
verificarse aqueles adquiridos no espectrômetro de 60 MHz fornece resultados
semelhantes aos dados obtidos no equipamento de 500 MHz. 1. GlucanasAs
glucanas são polímeros de açúcar que constituem alguns cereais e a parede celular
de leveduras e fungos. Estudos vêm sendo realizados na busca de glucanas com
atividade biológica, muitos polissacarídeos produzidos por fungos ainda não foram
adequadamente explorados e poucos têm sido produzidos em escala industrial.
Muitos destes polissacarídeos apresentam propriedades que são valiosas para
emprego industrial, uma vez que elas têm função moduladora do sistema imune, ou
seja, ativam o sistema imune pelo sistema complemento, incluindo a ativação de
macrófagos e linfócitos. Além disso, as &#946;-glucanas têm se destacado entre os
ingredientes de interesse para a indústria de alimentos, que atualmente desenvolve
alimentos funcionais e para a indústria farmacêutica, por sua ação
hipocolesterolêmica e hipoglicêmica e sua capacidade de aumentar a resistência
imunológica e ação antimutagênica. Por este motivo, o trabalho desenvolvido teve
como objetivo a identificação de &#946;-glucanas produzidas por micro-organismos
isolados do semiárido baiano. As técnicas analíticas utilizadas foram as
espectroscopias de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e na região do
infravermelho (FT-IR). A caracterização estrutural destes compostos se fez
necessária, uma vez que está diretamente relacionada a atividade farmacológica. Os
micro-organismos utilizados foram obtidos da Coleção de Cultura de
Micro-organismos da Bahia-UEFS. As amostras foram preparadas em D2O/DMSO-d6
6:1 e os espectros de RMN de ¹H, ¹³C, foram adquiridos nos equipamentos de 11, 7 e
14, 1 T (500 e 600 MHz para a frequência do hidrogênio, respectivamente) no
laboratório LNBio (Laboratório Nacional de Biociências), localizado no Centro
Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), Campinas-SP. As aquisições
dos espectros foram feitas em dois períodos, fevereiro/2016 e julho/2016. As
amostras obtidas em fevereiro/2016, Beta298, Exo79_1, Exo_298, Exo_322,
apresentaram baixa solubilidade em D2O/DMSO-d6 6:1, sendo observados nos
espectros de RMN de ¹H sinais pouco intenso, além disso, para as amostras
Beta_298, Exo79_1 estes sinais não foram observados na região de deslocamento
químico característico das glucanas (3, 0 - 5, 5 ppm). As amostras Exo_298 e
Exo_322 passarão por processos de purificação na tentativa de aumentar a
solubilidade em água. A amostra GS_322 apresentou um espectro de RMN de ¹H
diferente das amostras anteriores, um espectro com uma grande quantidade de sinais
e estes bastante intensos, além disso, eles estão na região de deslocamentos
químicos que caracterizam as glucanas, por isso foi adquirido o espectro de RMN de
¹³C, onde houve confirmação da presença de uma glucana. Em julho/2016 houve
novas aquisições, onde obteve um novo processo de produção das amostras
Exo_298, Exo_322 e Gs_322, e aquisições de novas amostras 79. 1, Beta_D2T61,
Exo_297. As amostras Beta_ D2T61, Exo_297, Exo_298 e Exo_322 não
apresentaram espectros condizentes com glucanas puras para que os experimentos
de RMN de ¹³C e bidimensionais pudessem ser adquiridos para a elucidação
estrutural destas. Com relação à amostra Exo_298 o primeiro processo de produção
foi mais eficiente do que o segundo, por isso esta amostra precisa ser preparada
novamente. A amostra Exo_322 também precisa ser preparada novamente, uma vez
que os dois espectros são muito semelhantese apresentam um número grande de
sinais. A amostra GS_322 foi produzida novamente, mas com praticamente a mesma
composição daquela analisada em fevereiro/2016, por isso foi realizado somente o
espectro de RMN de 1H para ela. 2. O azeite de dendê, ou óleo de palma como é
conhecido internacionalmente, consiste de um óleo vegetal, extraído do mesocarpo
do fruto da palmeira Elaeisguineensis. O azeite de dendê é uma fonte natural de
betacaroteno, importante precursor das vitaminas A e E, representadas por tocoferóis
e tocotrienois que atuam como antioxidantes. A exemplo de outros óleos vegetais, ao
ser submetido a elevadas temperaturas, sofre um complexo processo de degradação
que origina drásticas mudanças em sua estrutura físico-química, embora seja
considerado um óleo estável devido a sua composição equilibrada de ácidos graxos
saturados e insaturados. Porém, durante o processo de fritura os óleos e gorduras
estão expostos à ação de agentes que contribuem para diminuir sua qualidade e
modificar sua estrutura. Por estes motivos foram preparadas 36 amostras de azeite
de dendê, Artesanal, semi-industrial, industrial, solubilizadas em CDCl3, para
obtenção dos espectros de RMN de 1H nos espectrômetros de 1, 4 Eft-60 e 11, 7 T
Varian Inova 500 (60 e 500 MHz para a frequência do 1H, respectivamente) e assim
fazer a análise quimiométrica para verificar se o equipamento de 60 MHz fornece as
mesmas informações do equipamento de 500MHz. Foram gerados gráficos de linhas
para os espectros de RMN de 1H adquiridos no espectrômetro de 500 MHz de todas
as amostras, ondeos espectros de RMN de 1H estão sobrepostos. Além disto, o
gráfico destaca as regiões que não forneceram informação para a discriminação das
amostras, sendo elas as regiões do CDCl3, TMS e ruídos espectrais. A melhor
discriminação entre as amostras foi obtida quando foram utilizados os sinais
referentes aos triacilgliceróis presentes nas amostras. As transformações usadas
foram a divisão pela norma um e a primeira derivada, enquanto que o
pré-processamento foi o autoescalamento. Foi gerado também o gráfico de linhas
obtido pela sobreposição dos espectros de RMN de 1H adquiridos no espectrômetro
de 60 MHz de todas as amostras. Os resultados apresentados mostram que a análise
quimiométrica dos espectros de RMN de 1H dos azeites de dendê adquiridos no
espectrômetro de 60 MHz fornece resultados semelhantes aos dados obtidos no
equipamento de 500 MHz. Desta forma, é possível inferir que para a matriz de dados
analisadas não é necessária a utilização de um espectrômetro de 500 MHz, uma vez
que as amostras se adequam as exigências do equipamento de 60 MHz para

Palavras-chaves: Semicondutores, Materiais compósitos, Óxidos de metais de
transição
PREPARAÇÃO DE ELETRODOS COMPÓSITOS PARA CAPACITORES
ELETROQUÍMICOS USANDO O MÉTODO DE REDUÇÃO POR ÁLCOOL
Autor(es): Mauricio Santiago, Adriane Viana Rosario
Resumo: Capacitores eletroquímicos têm atraído muito a atenção de vários
pesquisadores. Dentre os materiais empregados para estes dispositivos, o óxido de
rutênio é o mais importante deles, devido sua alta capacidade de armazenamento de
carga. Neste trabalho, um método de síntese, até então não empregado para este
tipo específico de dispositivo, foi utilizado na obtenção sistemas compósitos e foram
confeccionados eletrodos capacitores eletroquímicos a base de carbono e óxidos de
metais de transição. A síntese é feita por meio do aquecimento de uma solução
contendo etileno glicol, carbono Vulcan XC-72 e o sal precursor do metal. As sínteses
foram realizadas na mesma proporção de metal (Me) e carbono (C), Me/C (20/80) e
em proporções diferentes de metais Ru:Ti e Ru:Sn. O produto da síntese foi filtrado,
seco e depois recebeu a adição de uma solução de Nafion® 5% e álcool isopropílico.
A mistura foi homogeneizada em banho ultrassônico e a tinta obtida foi depositada
sobre substratos de titânio pela técnica de “casting” (pincelamento). Após a confecção
dos eletrodos, estes foram caracterizados eletroquimicamente pela técnica de
voltametria cíclica em solução de H2SO4 na concentração de 1, 0 (mol/L). O maior
valor de capacitância obtido foi de 168 F/g para um eletrodo composto por Rutênio e
carbono a v= 20 mV/s. Eletrodos compósitos compostos por rutênio, carbono,
estanho ou titânio obtiveram uma capacitância máxima de 123 F/g. Para estes
compósitos, as proporções entre os metais nos compósitos foram Ru:X (x=Ti ou Sn)
30:70, 50:50 e 70:30. Os eletrodos de óxidos mistos compostos por Ru e Sn
apresentaram capacitância de 21 F/g quando a proporção Ru:Sn foi 30:70, 51 F/g na
proporção 50:50 e 123 F/g na proporção de 70:30. Eletrodos compostos por Ru e Ti
obtiveram capacitâncias de 85 F/g quando a proporção Ru:Ti foi 30:70, 51 F/g para o
eletrodo de composição Ru:Ti 50:50 e 52 F/g para o eletrodo Ru:Ti 70:30. Estes
resultados foram obtidos em solução de H2SO4 1 mol/L usando uma velocidade de
varredura de 20 (mV/s). Após a caracterização eletroquímica, as amostras foram
caracterizadas estruturalmente por meio da técnica de difração de raios X (DRX). Os
difratogramas obtidos apresentaram fases de rutênio metálico, óxido de estanho e
carbono. Não foram identificados picos relativos a RuO2 e nenhuma fase de titânio
metálico ou o seu óxido. Apesar dos valores de capacitância dos eletrodos
compósitos compostos somente por rutênio e carbono terem sido maiores; os
eletrodos preparados com estanho, apresentaram um maior valor de eficiência
coulombica (&#61544;), 81%,, enquanto os eletrodos compostos somente de rutênio
e carbono tiveram um &#61544;&#61472;de 70%. Tal performance pode ser atribuída
à presença do óxido estanho. A utilização desta rota de síntese e a resposta
eletroquímica demonstram um potencial para a construção de capacitores
eletroquímicos de alto desempenho.
Palavras-chaves: Semicondutores, Materiais compósitos, Óxidos de metais de
transição
ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE &#946;-GLUCANAS PRODUZIDAS POR
FUNGOS ISOLADOS DO SEMIÁRIDO BAIANO POR RMN E IV
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obtenção de um bom espectro, sendo praticamente líquidas, apresentando poucos
sinais e não sendo muito complexas.

Resumo: Os fungos são conhecidos como uma das fontes mais promissoras de
compostos bioativos, no entanto, ainda são pouco estudados. Estes microrganismos
apresentam altas porcentagens e grande diversidade de metabólitos secundários. O
fungo em estudo é do gênero Curvularia que constitui um dos mais fascinantes
grupos de microrganismos devido à frequência com que são observados espécimes
do gênero e ao elevado números de espécies que são normalmente identificadas.
Assim, devido à versatilidade deste fungo, procurou-se investigar o potencial do fungo
Curvularia lunata para produzir metabólitos secundários de maneira a conhecer e
explorar o perfil químico dos metabólitos secundários isolados. O presente estudo
tem como objetivo aplicar as técnicas de isolamento e identificação de metabólitos
secundários, a partir do cultivo em larga escala do fungo C. lunata em meio de batata
dextrose (BD) e em amostras selecionadas do fungo cultivadas nos meios de cultura
extrato de malte e meio Czapek enriquecido com 2% de extrato malte. A partir do
cultivo em larga escala do fungo Curvularia lunata em meio Czapek, o estudo do perfil
químico dos extratos produzidos, foi efetivo e possibilitou o isolamento e
determinação estrutural da substância p-tirosol, indicando que a abordagem de
seleção desde o cultivo do fungo, métodos de isolamento e estudo do perfil químico e
estrutural foi eficiente para produção e isolamento de metabólitos secundários. Os
métodos cromatográficos utilizados para isolamento de metabólitos secundários a
partir do extrato bruto obtido através do fungo Curvularia lunata, foram aplicados com
sucesso, tendo em vista o isolamento de um composto conhecido por apresentar
atividade antioxidante, anti-inflamatória e antifadigária. O estudo do perfil químico dos
extratos produzidos pelo fungo Curvularia lunata a partir do cultivo em meio Czapek,
previamente selecionado, foi efetivo e possibilitou o isolamento e determinação
estrutural da substância p-tirosol, indicando que a abordagem de seleção desde o
cultivo do fungo, métodos de isolamento e estudo do perfil químico e estrutural foi
eficiente para produção e isolamento de metabólitos secundários.
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ESTUDO DA OBTENÇÃO DE FILMES FINOS DE RUO2 POR DIFERENTES
TÉCNICAS ELETROQUÍMICA
Autor(es): Jéssica França Oliveira, Adriane Viana Rosario
Resumo: As questões energéticas que integram o cenário atual como o controle
dosestoques de petróleo e gás aliado ao problema do aquecimento global e
dasmudanças climáticas reforçam a afirmativa de que o uso dos combustíveis
fósseisna matriz energética deve ser progressivamente reduzido e
posteriormentesubstituído. Neste contexto, encontrar caminhos alternativos para a
diminuição das emissõesde gases de efeito estufa, diminuir os impactos ambientais e
atender a umacrescente demanda de energia simultaneamente, são alguns dos
principaisdesafios da humanidade no atual contexto em que vivemos. Os Capacitores
eletroquímicos, CEs, são dispositivos de armazenamento deenergia que possuem
alta densidade de energia, apresentam excelentepropriedade de pulso de
carga-descarga, alta condutividade elétrica e um ciclo devida bem longo e eles
possuem várias aplicações. O desempenho dos CEs podeser melhor do que o da
bateria em termos de densidade de potência e do que odesempenho do capacitor
convencional em termos de densidade de energia. Outravantagem do capacitor
eletroquímico frente à bateria é um maior ciclo de vida. ORuO2 é sem dúvidas o
material mais promissor para ser utilizado comopseudocapacitores, podendo ser
sintetizado por meio das mais diferentesmetodologias. Entretanto, os processos de
deposição usando técnicaseletroquímicas são pouco investigados. Sendo assim,
esse trabalho propõem ainvestigação das variáveis de preparação de filmes finos de
RuO2eletrodepositados pelos métodos de cronoamperometria e cronopotenciometria
queforam caracterizados eletroquímicamente por voltametria cíclica e testes de carga
edescarga. As variáveis investigadas foram: potencial e densidade de
correntesaplicados e tempo de deposição, a concentração da solução eletrolítica de
cloretode rutênio (0, 005 mol. L-1) e a temperatura de deposição foram
mantidosconstantes. Para a realização desses estudos foi utilizado uma
ferramentaestatística chamada de planejamento fatorial. Os métodos de sínteses do
óxido derutênio foram efetivos e as variáveis de preparação apresentaram
efeitossignificativos nas características do óxido. Od valores médios de capacitância
específica dos eletrodos de óxido de rutênio sintetizados foram 199 F/g pelo método
de cronoamperometria e 135 F/g pelo método de cronopotenciometria.
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ESTUDO FITOQUÍMICO DAS SEMENTES DE NEPHELIUM LAPPACEUM
Autor(es): Amanda Soares Ferreira, Jorge Mauricio David, Clayton Queiroz Alves
Resumo: Nephelium lappaceum L., conhecida popularmente como Rambutan é uma
espécie frutífera tropical pertencente à família Sapindaceae. É originária do
Arquipélago Malaio e cultivada na Tailândia, Indonésia, Malásia, Vietnã do Sul, Índia,
Filipinas, Austrália, África do Sul, México e Brasil. A família Sapindaceae pertence à
ordem Sapindales à qual possui nove famílias e cerca de 5800 espécies.
Sapindaceae lato sensu possui quatro subfamílias: Xanthoceroideae Thorne e
Reveal, Hippocastanoideae Dumortier, Dodonaeoideae Burnett e Sapindoideae
Burnett, totalizando 140 gêneros e 1630 espécies. Há pouca literatura disponível
relacionada à fitoquímica das sementes de N. lappaceum. Alguns estudos mostraram
que os extratos da casca de N. lappaceum apresentaram atividade antioxidante,
antihiperglicêmica, anti-proliferativa e hipocolesterolêmica. Quanto à fitoquímica as
cascas das frutas de rambutan contém flavonóides, taninos e saponinas e a pele do
fruto contém epigalocatequina-3-galato, a qual possui atividades antihiperglicemiante
e antioxidante potentes. Foi realizado estudo fitoquímico das sementes de Nephelium
lappaceum, as quais foram submetidas à purificação por coluna cromatográfica, na
qual foi utilizada como fase estacionária poliamida, e como fase móvel foram
utilizados água e metanol em ordem decrescente de polaridade. As frações obtidas
foram acompanhadas por cromatografia em camada delgada. As frações que
demonstraram pureza tiveram sua estrutura elucidada por Ressonância Magnética
Nuclear. Das primeiras frações, as quais foram obtidas do sitema água/metanol das
proporções 9:1 e 8:2, foi isolado um flavonóide que ainda não foi identificado. No
extrato bruto foi identificado, por meio de espectros de RMN, um flavonóide, o
canferol - 3- O - &#946; - D - glicopiranosil - 7 - O - &#945; - L - raminopiranosídeo. E
da fração obtida do sistema água/metanol 1:1 foi isolado e identificado o flavonóide
canferol - 7- O - &#945; - L - ramnopiranosídeo. O canferol - 7- O - &#945; - L raminopiranosídeo já foi isolado das flores de Bauhinia forficata, uma espécie da
família Clethraceae. Extratos desta espécie têm apresentado atividade
hipoglicemiante.
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ESTUDO DE CATALISADORES NI/SR/LA2O3 NA OXIDAÇÃO PARCIAL DO
METANO
Autor(es): Breno Silva, Poliana De Almeida, Soraia Brandao
Resumo: Nos últimos anos, a crescente preocupação com a preservação ambiental
conduziu à busca por novas fontes alternativas de energia renovável, em substituição
aos combustíveis fósseis. Uma possibilidade promissora é o hidrogênio, que vem
sendo considerado como o combustível do futuro. O hidrogênio pode ser obtido a
partir: reforma a vapor, oxidação parcial, reforma a seca e a reforma autotermica. A
oxidação parcial do metano tem a vantagem de ser uma reação exotérmica, com alta
conversão e seletividade, além de evitar a desativação do catalisador por deposito de
coque em sua superfície, devido à presença de oxigênio na reação. Neste contexto, o
presente trabalho tem como objetivo a síntese e caracterização de precursores de
perovskitas do tipo La1-xSrxNiO3(x= 0; 0, 05 e 0, 25), visando desenvolver
catalisadores alternativos para a produção do hidrogênio de alta pureza, a partir da
oxidação parcial do metano. As amostras foram preparadas pelo método do citrato
amorfo e calcinadas a 800 &#8304;C, por 6 h. Antes da calcinação, as amostras
foram caracterizadas por termogravimetria e, após a calcinação, foram caracterizadas
por difração de raios X, difração de raios x com atmosfera redutora, espectroscopia
de absorção na região do infravermelho, análise elementar por EDX e FRX, medidas
de área superficial pelo método BET e redução a temperatura programada. Os
catalisadores foram reduzidos com hidrogênio e avaliados na oxidação parcial do
metano, conduzida a 800 &#8304;C. Os catalisadores obtidos foram ativos e seletivos
na reação, embora favorecessem o mecanismo em duas etapas, passando por uma
fase de combustão. O aumento do teor de estrôncio levou a perdas de atividade e
aumento do favorecimento cinético da reação de combustão do metano. Observou-se
que as perovskitas apresentaram diferentes graus de redução, a facilidade de
redução diminuiu na ordem: La0, 95Sr0, 05NiO3 > La0, 75Sr0, 25NiO3 > LaNiO3. Os
catalisadores LaNiO3 e La0, 85Sr0, 15NiO3 foram ativos na oxidação parcial do
metano, apresentando uma maior conversão a hidrogênio.
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EXTRAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE CELULOSE A PARTIR DE RESÍDUOS DA
AGROINDÚSTRIA (CASCA DE MARACUJÁ)
Autor(es): Renato Mariano de S, Nadia Mamede Jose
Resumo: Na busca pelo desenvolvimento sustentável, inúmeras pesquisas e
trabalhos na área de materiais poliméricos, compósitos e bionanocompósitos estão
sendo realizados para garantir a preservação ambiental. Dentre as pesquisas
efetuadas nesta área destaca-se o uso de diversos materiais provenientes da
biomassa em inúmeras aplicações. Devido às propriedades intrínsecas da biomassa,
essa área necessita ainda de muitos dados e informações, que serão adquiridos com
o estudo dos variados resíduos agrícolas e fibras vegetais passíveis de serem
pesquisados, oriundas de diferentes regiões. Este projeto propôs a extração de
nanowhiskers de celulose utilizando como matéria prima a casca do maracujá, via
metodologia de hidrólise ácida, modificando as condições de experimento, nas quais
variou-se a temperatura (55°C; 65°C) e a concentração da solução de acido sulfúrico
(55%; 60%) utilizada, mantendo o tempo de reação da hidrólise ácida fixado em 105

Palavras-chaves: Perovskitas, Oxidação parcial do metano, Níquel
ESTUDO DO METABOLISMO SECUNDÁRIO DO FUNGO CURVULARIA LUNATA E
SEU POTENCIAL BIOLÓGICO
Autor(es): Auriane Santos Sousa, Regina Maria Geris Dos Santos
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minutos à agitação mecânica constante. A preparação dos nanobiocompósitos foi
realizada, incorporando os nanowhiskers de celulose ao polímero biodegradável
escolhido, e em seguida, os materiais foram caracterizados através das técnicas de
FTIR, DRX, TGA e MET. Os nanowhiskers foram obtidos com êxito a partir das fibras
de Maracujá branqueadas, submetidas posteriormente ao processo de hidrolise
ácida. Foi possível lograr nanowhiskers com boa estabilidade térmica e boa razão de
aspecto. As diferentes condições de extração propostas e testadas no presente
estudo não apresentaram variação significativa no que diz respeito à cristalinidade do
nanowhisker. Notou-se também que os nanowhiskers extraídos com a menor
concentração de ácido apresentaram a melhor razão de aspecto entre as amostras
estudadas, independentemente da temperatura escolhida para execução dos
experimentos. Pode-se concluir quanto aos filmes de gelatina em que foi efetuada a
incorporação dos nanowhiskers, que estes apresentaram um perfil semicristalino,
pouca variação na estabilidade térmica e menor permeabilidade quando comparados
ao filme de gelatina puro. Por fim, constatou-se que a incorporação dos nanowhiskers
aos referidos filmes não proporcionou qualquer ganho em sua propriedade de rigidez

explorados devido algumas das suas características, como por exemplo, boa
transmitância ótica, alto índice de refração, alta estabilidade química e baixo custo. A
fim de investigar as propriedades físicas e fotocatalíticas das partículas de TiO2, foi
desenvolvido neste trabalho o estudo da correlação destes parâmetros usando
diferentes condições de síntese de TiO2. As condições de síntese definidas no
preparo de amostra foram, i) variação da composição da solução precursora, entre as
proporções de isopropóxido de titânio(IV), ácido cítrico e etilenoglicol,
correspondendo a 1:2:8, 1:4:16, 1:8:32 e 1:16:64; ii) variação da temperatura do
tratamento térmico da solução precursora, de 400 °C, 500 °C, 600 °C e 700°C. Para
a análise da atividade fotocatalítica foram empregados como substratos os corantes
azul de metileno e alaranjado de metila. O TiO2 existe em duas formas alotrópicas
principais fotoativas, anatase e rutilo, que são caracterizadas por energias de
band-gap (Eg) de 3, 20 e 3, 02 eV, respectivamente. Para estimar as energias de
band-gap dos catalisadores foram realizadas medidas de reflectância difusa. Análises
por difração de raios-X, DRX, foram usadas para determinar a estrutura das amostras
de TiO2. Levando-se em consideração as características estruturais observadas nos
difratogramas e os valores de Eg estimados, observou-se neste estudo que, na
medida em que à proporção da fase rutilo na estrutura do catalisador é mais
pronunciada que a fase anatase, mais próximo do valor de 3, 02 eV é a energia de
band-gap da amostra. Além disso, em amostras de TiO2 cujas temperaturas de
calcinação foram mais baixas, os valores de Eg aproximaram-se mais de 3, 22 eV
evidenciando a presença majoritária da fase anatase, conforme era previsto
teoricamente. Os resultados mais promissores na análise de fotodegradação da
solução de azul de metileno utilizando nanopartículas de TiO2 foram obtidos com as
amostras cuja composição da solução precursora era 1:16:64, em especial as que
foram tratadas termicamente a 600°C e 700°C e, a constante cinética que avalia a
eficiência destes catalisadores foi de 2, 07 x 10-2 s-1 e 1, 52 x 10-2 s-1,
respectivamente. Sabendo-se quais nanopartículas de TiO2 apresentaram melhor
atividade fotocatalítica, iniciou-se o estudo da fotodegradação da solução de
alaranjado de metila com as amostras. Uma amostra de TiO2 comercial P25 foi
também avaliada para fins comparativos. Observou-se que a velocidade cinética da
fotodegradação da solução de alaranjado de metila é bastante lenta até mesmo para
o teste realizado com a amostra comercial. Este comportamento não era esperado,
pois, de acordo com a revisão da literatura e levando em consideração a atividade
fotocatalítica da amostra P25 em solução de azul de metileno, esperava-se que a
velocidade de fotodegradação fosse maior. Como este resultado para a
fotodegradação da solução de corante não era esperado, novos testes devem ser
realizados.
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FOTORREDUÇÃO DE PB2+ UTILIZANDO UV-TIO2
Autor(es): Gabriela Santos, Valéria Cristina Fernandes
Resumo: O chumbo é uma espécie química encontrada naturalmente em
baixíssimas concentrações e o aumento da concentração do metal é consequência,
principalmente, das atividades industriais, do despejo e tratamento inadequado de
resíduos gerados. Essa espécie química é um metal cujo estado físico é sólido e é
encontrado com certa abundância na natureza. As principais fontes provenientes das
atividades humanas são a mineração, soldagem e fundição. A exposição ao chumbo
varia de acordo com a faixa etária da população. Na população adulta, a exposição
pode ocorrer tanto ingerindo alimentos e bebidas contaminados, quanto por
exposição ocupacional. Na população jovem, a exposição ocorre devido à ingestão
de alimentos e bebida contaminada. Recém-nascidos, crianças e grávidas são mais
suscetíveis aos efeitos do chumbo no organismo. Os efeitos causados pela exposição
ao metal variam com tempo de exposição e concentração e incluem desde efeitos
neurológicos, hematológicos e renais. Diante das informações conhecidas sobre a
toxidade do metal e como a exposição ao mesmo pode causar distúrbios à saúde, a
determinação de potencias fontes de contaminação ambiental, assim como o
tratamento e recuperação de resíduos contendo chumbo são necessárias. Dentre as
técnicas utilizadas atualmente, a redução por fotocatálise se mostra uma técnica
promissora para deposição de metais e por isso, foi utilizada neste trabalho. A
fotorredução foi realizada utilizando-se partículas semicondutoras, atuantes como
catalisador e luz ultravioleta de baixa energia. A fim de se comparar comparar a
eficiência de diferentes catalisadores, utilizou-se dióxido de titânio, TiO2, sem e com
dopagem com prata e tungstênio, Ag-TiO2 e W-TiO2, respectivamente. A obtenção
dos mesmos foi realizada pelo método Pechini. Para determinação por UV-vis do
reagente colorimétrico, PAR, na presença e ausência de chumbo foi utilizado um
Espectrofotômetro de UV-visível UV-1800 da SHIMADZU utilizando cubetas de
quartzo na região do ultravioleta visível. Manteve-se a suspensão a temperatura
constante e sob agitação. Estudou-se intervalos de tempo da suspensão mantida no
escuro, assim como intervalo entre cada irradiação, avaliando-se as melhores
condições para obtenção de espectros, variando-se também o pH do meio reacional.
A partir dos resultados obtidos, independente do catalisador utilizado, não foi possível
afirmar que houve fotorredução do íon. de acordo com a literatura, devido a presença
de oxigênio no meio reacional, este está envolvido na reação de deposição do metal,
atuando como filtro interno, reduzindo a intensidade da luz ultravioleta irradiada,
havendo possível formação de óxido de chumbo, PbO.

Palavras-chaves: fotocatálise, corantes azo
MATERIAIS LÍQUIDO-CRISTALINOS BASEADOS NO RUBICENO E ANTRACENO
Autor(es): Thaiane Silva, Aline Silva, André Alexandre Vieira
Resumo: Os materiais orgânicos líquido-cristalinos apresentam uma fase
intermediária ordenada entre às fases cristalina e isotrópica. Esses materiais
apresentam diversas aplicabilidades, por exemplo: peles artificiais, calculadoras,
relógios de pulso, mostradores de informação e etc. Essas características fazem
desses sistemas excelentes blocos de construção para materiais orgânicos
funcionais, em especial para os cristais líquidos (CLs). A partir da combinação entre a
auto-organização dos CLs e a luminescência dos sistemas antraceno e 1, 3,
4-oxadiazol é possível obter materiais emissores de luz. Essas características podem
levar aimportantes aplicações como, por exemplo, sistemas capazes de emitir luz
polarizada. Encontrou-se uma rota sintética eficiente para preparação de tais
compostos, posteriormente serão feitos os estudos térmicos e fotofísicos dos
mesmos. Os cristais líquidos representam um estado único da matéria caracterizado
pela combinação de organização molecular e fluidez. Essa propriedade permite aos
cristais líquidos serem um dos principais exemplos de materiais moleculares para
dispositivos eletro-ópticos e materiais de alto desempenho. O potencial de aplicação
dos cristais líquidos como semicondutores orgânicos é discutido emdiversos
trabalhos. Esses materiais podem abrir um novo horizonte de aplicações nas escalas
micro e nanoeletrônica. Entre os componentes que já são produzidos ou que estão
em desenvolvimento com base em semicondutores orgânicos contam-se: sensores,
diodos emissores de luz orgânicos (OLED), mostradores de informação (displays),
iluminação, memórias, transistores, lasers e células solares, entre outras. Na busca
por materiais com melhores funções eletrônicas tais como fotocondutividade,
condutividade e eletroluminescência, o design molecular é uma ferramenta crucial.
Dessa maneira, muitos cristais líquidos derivados de heterociclos a exemplo de: 1, 3,
4- oxadiazol, 1, 2, 4-oxadiazol, carbazol, 1, 2, 3-triazol, benzoxazol e 1, 3, 4-tiadiazol
vêm sendo estudados. O presente projeto tem o objetivo de desenvolver cristais
líquidos baseados em hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, mais especificamente
o sistema rubiceno. O anel de rubiceno é uma molécula fascinante, conhecida há
mais de 100 anos, que chama atenção por suas propriedades fotoquímicas geradas
eletroquimicamente. O rubiceno apresenta uma cor vermelha e fluorescência amarela
quando irradiado com luz ultravioleta (UV). Esse tipo de anéis policíclicos
&#960;-conjugados e os seus análogos heterocíclicos têm sido estudados
intensamente no campo da química e da ciência dos materiais, devido à sua variação
estrutural curiosa, versatilidade eletrônica e fotofísica. Essas estruturas são
importantes para a preparação de materiais moleculares funcionais, pois possuem
alta planaridade e rigidez que proporcionam interações &#960;-&#960;
intermoleculares fortes com empacotamento bidimensionais exibindo eficiente
capacidade de carga de transporte. Materiais desse tipo podem desempenhar um
papel significativo como transportadores de cargas, materiais para diodos orgânicos
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INVESTIGAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE PROPRIEDADES FÍSICAS E
ATIVIDADE FOTOCATALÍTICA DE NANOPARTÍCULAS DE TIO2
Autor(es): Luiza Maria Cerqueira Silva, Adriane Viana Rosario
Resumo: O avanço tecnológico e o crescimento populacional ao longo dos anos
resultaram na descoberta de novos compostos químicos e, como parte desta
constante exploração se deu de forma imprudente e desordenada, tornou-se
necessário uma análise mais aprofundada quanto às propriedades toxicológicas
destes compostos. O controle de emissões de compostos químicos no meio ambiente
tornou-se uma necessidade primária, em escala mundial, com o intuito de diminuir os
efeitos da poluição ambiental, assim como repensar os processos de produção, a fim
de minimizar a formação de resíduos. Estudos que viabilizem o controle de poluição
nos emissários aquáticos são os mais acentuados devido ao grande volume de água
presente na superfície terrestre. Diante desta realidade, a busca por novas
tecnologias aplicáveis ao tratamento de efluentes que sejam inovadoras e de baixo
custo são cada vez mais presentes. Alguns dos métodos de tratamento de efluentes
são baseados na transferência de fase ou em processos oxidativos e, este último,
subdivide-se em convencionais e avançados. Como os processos oxidativos
baseiam-se na destruição dos resíduos e não somente na transferência de fase,
tornam-se um dos métodos mais interessantes no desenvolvimento de pesquisas. Os
óxidos semicondutores fotoativos têm se mostrado eficientes na conversão de
contaminantes em CO2, H2O e ânions inorgânicos, sendo que o TiO2 é um dos mais

160

emissores de luz (OLEDs), transistores de efeito de campo (OFET), células
fotovoltaicas e sensores. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é preparar,
caracterizar e estudar moléculas inéditas baseadas no sistema rubiceno com
propriedades líquido-cristalinas. O plano de trabalho foi ampliado para realizar
também a síntese de cristais líquidos luminescentes derivados do sistema antraceno
e 1, 3, 4-oxadiazol. Essa alteração/adição do plano de trabalho proposto ocorreu
devido aos problemas encontrados na preparação do anel de rubiceno, conforme é
discutido abaixo. Pequenas moléculas aromáticas como antracenos são amplamente
estudados na eletrônica orgânica molecular devido à elevada mobilidade de carga,
planaridade, altos rendimentos quânticos e característica emissão azul. Entretanto, a
sensibilidade ao ar e à luz, dificuldade de preparação de filmes finos homogêneos
mantendo altos rendimentos quânticos e variação no comprimento de onda na
emissão, ainda são inconvenientes enfrentados por esses materiais. Neste contexto,
uma nova abordagem que possa superar estas questões é altamente desejável. A
preparação de cristais líquidos baseados no sistema antraceno poderia contornar
vários dos inconvenientes apresentados, além de permitir a obtenção de materiais
auto-organizados. A organização das moléculasluminescentes pode levar a materiais
emissores mais eficientes. Sendo assim, o projeto de pesquisa se manteve focado na
preparação e estudo de cristais líquidos termotrópicos, mas com os objetivos
expandidos de sintetizar, caracterizar e estudar moléculas baseadas nos sistemas
antraceno e 1, 3, 4-oxadiazol. Este trabalho tem como objetivo sintetizar estruturas de
cristais líquidos inéditos baseados na molécula do rubiceno. Além disso, estudar suas
propriedades
fotofísicas,
térmicas
e
de
condutividade.
Devido
dificuldadesencontradas para a síntese do intermediário 1, 5-dichloro-9,
10-bis(4-(decyloxy)phenyl)-9, 10-dihydroanthracene-9, 10-diol do projeto baseado no
sistema conjugado do rubiceno, encontrou-se dificuldade para se manter a
temperatura reacional de -78°C. Dessa forma desenvolveu-se um trabalho paralelo
cujo objetivo foi sintetizar moléculas líquido cristalinas a partir da combinação dos
sistemas antraceno e 1, 3, 4-oxadiazol. A rota sintética partiu da bromação do
antraceno, seguida da formação do do diciano, formação do ditetrazol e por fim a
síntese do produto final dioxadiazol. Foi sintetizada uma série de compostos, cujo o
centro rígido é o diozadiazol, alterando apenas o tamanho das cadeias laterais. O
interesse por tais sistemas originou-se, pois eles são amplamente estudados dentro
da eletrônica molecular devido à alta luminescência, grande mobilidade de carga,
elevados rendimentos quânticos e estabilidade térmica.

óxidos de metais alcalinos ou mesmo dispersando o metal sobre um suporte,
aumentando dessa forma a estabilidade catalítica. Dentre os suportes utilizados
pode-se citar o óxido de lantânio (La2O3), segundo Iriondo este óxido possui a
capacidade de evitar a sinterização da fase metálica evitando a desativação do
catalisador. A propriedade do óxido de lantânio de minimizar a deposição de carbono
segundo estudos realizados por Liu e Au está relacionado com a a maior dispersão
do níquel, que dificulta a deposição de carbono no catalisador, o que levaria a uma
desativação. Em suma, o trabalho tem como objetivo sintetizar os catalisadores
Ni/La2O3, NiFe/La2O3 e NiCe/La2O3, caracterizar por difração de raios-X(DRX),
analise termogravimétrica(TG-O2), redução com hidrogênio a temperatura
programada(TPR) e estudar o efeito do suporte na atividade catalítica para
posteriormente aplicá-los na reforma seca do metano em presença de oxigênio.
Palavras-chaves: Catálise, Reforma Seca do Metano em Presença de Oxigênio,
Catalisadores Suportados em Óxido de Lantânio
OTIMIZAÇÃO DE MÉTODO DE DIGESTÃO EM AMOSTRAS DE MASSA SEM
GLÚTEN PARA DETERMINAÇÃO DE MICRO E MACRO ELEMENTOS POR ICP
OES
Autor(es): Lorena de Souza Santos, Ana Maria Santos, Liz Oliveira dos Santos
Resumo: Os alimentos sem glúten são ideais para prevenir a doença celíaca e são
bastante procurados por pessoas que buscam uma alimentação saudável e
equilibrada. Portanto, é de grande importância o conhecimento da qualidade
nutricional destes alimentos, tendo em vista que existem poucas informações acerca
dos minerais nas massas alimentícias sem glúten. Então, a inclusão dos dados
nutricionais destes alimentos nas diversas tabelas de composição de alimentos é de
alta relevância para a saúde pública. A maioria dos minerais entram em nosso corpo
através da alimentação, eles têm grande influência fisiológica além de participar do
sabor e das reações químicas com os alimentos. Esse trabalho descreve a
determinação dos teores dos macronutrientes e micronutrientes em alimentos isentos
de glúten. Foi realizada a determinação dos elementos (Na, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe,
Mn e P) e o desenvolvimento dos procedimentos analíticos empregando a
espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado, (ICP OES).
Empregou-se o planejamento fatorial 2k para otimização dos parâmetros de variáveis
importantes para a digestão das amostras de macarrão sem glúten e posterior dos
macro e micro elementos já citados. A análise estatística dos dados foi realizada
utilizando o software Statistic 8. 0, o qual permitiu avaliar a significância das variáveis
para o domínio experimental estudado. O macarrão sem glúten é um tipo de massa
presente na dieta das pessoas que têm hipersensibilidade a esta substância, o que é
conhecido como doença celíaca. E o presente trabalho emprega o planejamento
fatorial 2k para otimização dos parâmetros de variáveis importantes para a digestão
das amostras de macarrão sem glúten e posterior dos elementos já mencionados. O
método foi validado e os parâmetros analíticos de mérito foram estabelecidos. O
método desenvolvido e validado foi aplicado as amostras de macarrão sem glúten
com o intuito de avaliar o teor de minerais presentes na amostra.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS A BASE DE NI E FE
SUPORTADOS EM LA2O3 E APLICADOS NA REFORMA SECA DO CH4 EM
PRESENÇA DE O2
Autor(es): Iana Gabriela Costa Pereira, Lílian Maria Tosta Simplício Rodrigues,
Thiago Anastacio Silva, Mariana Silva Cardoso, Felipe Rocha
Resumo: O fenômeno de desenvolvimento da população mundial atrelado com a
modernização da indústria trouxe a necessidade de um acréscimo na demanda
energética mundial, segundo o estudo prospectivo da Agência Internacional de
Energia(AIE) a demanda mundial de energia aumentará em 37% até 2040, de acordo
com o cenário, embora o crescimento demográfico e econômico passar a consumir
menos energia do que antes. Os combustíveis fosseis como o petróleo e o carvão,
além de submeterem a instabilidade de preços e gerarem resíduos que contribuem na
geração de feitos potenciais destrutivos para o meio ambiente, são recursos
esgotáveis. de acordo com Valderrama algumas alternativas surgiram na tentativa de
minimizar os impactos gerados pela utilização de combustíveis fosseis, dentre estas
estão: utilização de fontes renováveis ou menos poluentes de obtenção de energia.
Neste cenário de busca por fontes de energia “menos poluentes” o gás natural tem
aumentado seu papel estratégico como fonte energética para o mundo,
principalmente em razão do seu menor grau de impacto ambiental em comparação
com as demais fontes fosseis, visto que emite menos CO2 por unidade de energia
produzida. Denomina-se gás natural as misturas de hidrocarbonetos gasosos com
predominância de metano(CH4), porem é constituído em menores quantidades por
moléculas mais pesadas, como o etano, butano e propano. de acordo com Chenn nos
últimos anos estudos indicaram que a decomposição do metano para obtenção do H2
é uma forma interessante do ponto de vista energético, tendo em vista a demanda
crescente por recursos energéticos limpos e seguros. Em primeira estância para
realizar a obtenção de hidrogênio a partir do gás natural(especificamente metano),
envolve sua conversão em gás de síntese (uma mistura de CO2 e H2) através de
uma rota específica. Dentre essas rotas nas quais o gás de síntese pode ser obtido
em escala industrial, pode-se citar a Reforma Seca do metano em presença do
oxigênio. Este processo é resultado da combinação da Reforma seca do metano
(Reação 1) com a Oxidação parcial(Reação 2), nesta rota a adição do O2 esta
relacionada com a otimização dos gastos energéticos e diminuição da formação de
coque na superfície do catalisado e pode ser representada através da equação
seguinte:2CH4(g) + CO2(g) + ½ O2(g) &#8594; 4H2(g) + 3CO(g)Os catalisadores
exercem papel primordial no processo de obtenção do hidrogênio a partir do metano,
visto que é necessário que ocorra a ruptura das ligações entre o carbono e o
hidrogênio das moléculas de metano, que são estáveis e por conseguinte necessitam
de absorver significativa quantidade de energia requerem altas temperaturas para
ocorrer. Em decorrência da condição supracitada o catalisador é utilizado para reduzir
a temperatura e tornar a reação mais viável. Lima e Assaf afirmam que catalisadores
a base de níquel são muito utilizados nos processos de reforma do metano, porém
são facilmente desativados devido a formação de coque. Entretanto como reintera
Peña e Fierro esse problema de desativação também pode ser reduzido utilizando-se
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PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS NANOCRISTAIS (WHISKERS)
OBTIDOS A PARTIR DAS FIBRAS DE SISAL, DO ALGODÃO COMERCIAL E DA
CASCA DA SOJA
Autor(es): Adrianne Vilas Boas dos Santos Almeida, Isabel Cristina Rigoli
Resumo: Nas últimas décadas, pôde-se observar um avanço na busca da tecnologia
sustentável. A partir disso, é notável o aumento no interesse de diversos ramos
industriais no uso das fibras celulósicas como material de reforço em matriz
polimérica. Este material de reforço é utilizado na preparação de compósitos
produzindo materiais com propriedades melhoradas. A fibra celulósica, é uma fibra
natural composta por uma parte amorfa, a lignina e hemicelulose, e uma parte
cristalina, a celulose. A partir da componente cristalina são extraídos os nanocristais
celulósicos. Para extração dos nanocristais a fibra passa por etapas de tratamentos,
realizados a partir de ataques químicos, que são responsáveis pela extração da parte
amorfa e pela extração dos nanocristais celulósicos. Este trabalho teve como objetivo
a extração e caracterização de nanocristais de celulose - também conhecido como
whiskers - a partir das fibras de sisal, da casca da soja e do algodão comercial, para
uso na produção de nanocompósitos com aplicação em sistemas de liberação
controlada. Foram adotadas condições para o pré-tratamento da fibra: a polpação, no
qual a fibra passa um ataque químico com uma solução de NaOH 5% (m/v) e o
branqueamento no qual a fibra, inicialmente, submetida a polpação sofre um ataque
químico com solução de peróxido de hidrogênio 16% (v/v) ou uma solução de
hipoclorito de sódio 2, 5% + tampão acetato (v/v). Durante o processo de polpação
espera-se que a lignina seja eliminada. No processo de branqueamento a
hemicelulose e lignina residual é eliminada. Após essas etapas, a fibra pré-tratada
passou por um ataque químico com solução de H2SO4 56% (v/v), e logo após foi
submetida a centrifugação para extração dos nanocristais. Os nanocristais extraídos
a partir das diferentes fontes foram caracterizados através da Microscopia eletrônica
de transmissão (MET), gravimetria, birrefringência e da Espectroscopia de
Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR).
Palavras-chaves: Nanocristais celulosicos, Nanocristais de sisal, Whiskers
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medicina também praticou a criminologia, a antropologia e a craniologia. Ele exerceu
grande influência nas suas áreas de pesquisa e ficou famoso internacionalmente,
inclusive sendo muito bem aceito na América Latina, por seus conceitos sobre raça,
crime, degeneração, loucura, miscigenação, criminoso nato, dentre outros. Por
Galáxia Lombroso entende-se o grupo de intelectuais que abertamente ou não, se
inspiraram e difundiram as ideias de Cesare Baruch Lombroso sendo eles, além do
próprio Cesare Lombroso, Gina Lombroso, Enrico Ferri, Guglielmo Ferrero, Alfredo
Niceforo, Scipio Sighele etc. O presente trabalho de pesquisa busca tratar de sua
influência nos escritos presentes na Biblioteca da Escola de Medicina da UFBA,
fundada em 18 de fevereiro de 1808, localizada no Terreiro de Jesus no Pelourinho. A
biblioteca Memorial da Saúde Brasileira possui uma vasta quantidade de teses de
doutoramento do concurso da FAMEB-Faculdade de Medicina da Bahia. Nelas foram
encontradas citações a Lombroso e sua galáxia em diversas teses de autores como
Nina Rodrigues, Afrânio Peixoto, Juliano Moreira, Leonidio Ribeiro, Arthur Ramos e
Estácio de Lima. Não foram encontradas apenas citações, mas também semelhanças
entre a metodologia de pesquisa do intelectual italiano, como o uso de fichas
criminais como dados de pesquisa e medição de crânios, para explicar uma tendência
a loucura e criminalidade. A busca das influências do pensamento, sobretudo de
conceitos a partir da ‘‘raça’’, tem como objetivo a preservação da história médica, não
somente de intelectuais baianos, mas de todo o país. Lombroso foi um dos principais
inspiradores de intelectuais que acreditavam na classificação dos seres humanos em
raças. A pesquisa possui um caráter interessante por proporcionar a observação da
relação da medicina com o direito legal e a antropologia física, já que muitas teses
têm capítulos direcionados para a definição do conceito de crime e sua relação com a
loucura, não existindo na época uma delimitação do que seria objeto de pesquisa
apenas do direito, ou apenas da medicina. Um dos principais resultados da pesquisa
é a realização de estudos sobre o racismo científico no Brasil, sobretudo na Bahia,
tendo influências na medicina, direito e estudos policiais. Esta pesquisa está
associada a um projeto maior centrado na criação de um museu digital da memória
afrobrasileira.

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CRISTAIS LÍQUIDOS LUMINESCENTES
DERIVADOS DO HETEROCICLO 2, 1, 3-BENZOTIADIAZOL
Autor(es): Leonardo Aguiar, Elias Regis, André Alexandre Vieira
Resumo: Os materiais líquido-cristalinos constituem uma classe de substâncias
capazes de apresentar uma fase intermediária ordenada entre o estado sólido (cuja
organização é conhecida como sendo altamente organizada) e o líquido isotrópico.
Esses materiais são, com notoriedade, fonte de estudos por suas propriedades como
organização molecular, estabilidade térmica e luminescência. Esses compostos
possuem
promissora aplicação tecnológica como mostradores
de
informação(displays, OLEDs). O presente trabalho tem por objetivo sintetizar e
caracterizar ésteres baseados nos centros heterociclos bis-benzotiadiazol e
benzoselenodiazol. Além disso, este trabalho descreve a preparação e caracterização
dos ácidos carboxílicos que serão utilizados como grupos periféricos nos referidos
centros. O rápido desenvolvimento tecnológico que estamos presenciando é em
grande parte devido à disponibilidade de uma gama inovadora de materiais com
respostas ópticas, elétricas, magnéticas, biofuncionais e etc. Em pouco tempo estes
materiais apresentaram grandes progressos no desenvolvimento tecnológico, mas as
exigências do mercado, tais como maior velocidade de informação, precisão de
resposta, diversificação de integração, dimensões controladas para nanoescala,
leveza, resistência, menor custo econômico e ambiental, exigem sempre um maior
desempenho dos materiais moleculares. Dessa maneira, o desenvolvimento de
materiais com novas propriedades, ou melhor desempenho, consolidou-se como uma
prioridade na pesquisa de base, a partir da síntese, desenvolvimento, processamento,
caracterização e aplicação de novos materiais orgânicos funcionais. Os cristais
líquidos (CLs) termotrópicos são conhecidos por sua capacidade de auto-organização
em função da temperatura. Esse tipo de material vem sendo preparado usando
diversos sistemas heterocíclicos, combinando as propriedades intrínsecas dos
heterociclos com a organização molecular dos CLs. Este plano de trabalho faz parte
de uma tese de doutorado do instituto de química e tem como objetivo preparar,
caracterizar e investigar os tipos de mesofases que podem ser obtidas a partir da
variação de grupos periféricos no sistema 4, 7-difeniletinil-benzobistiadiazol e estudar
o impacto sobre as suas propriedades fotofísicas, comportamento que envolve
bastante interesse para a ciência moderna.

Palavras-chaves: Antropologia, criminologia, Galáxia Lombroro
A APROPRIAÇÃO DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELA INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS PELAS COMUNIDADES TERREIROS
Autor(es): Leonardo Bispo Pires, Vilson Caetano de Souza Junior

Palavras-chaves: Cristais Liquidos, Benzotiadiazol

Resumo: As frutas são também constituídas por valores terapêutico e nutritivo e em
razão disso é uma classe alimentar cujo consumo tem-se aumentado
consideravelmente. Segundo a Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO), a banana é a fruta mais cultivada e plantada em todo o país e em
razão dos resultados de ganhos de produtividade a produção deve continuar a
crescer. A banana constitui importante fonte de nutrientes na alimentação humana,
sendo um fruto cultivado em regiões tropicais e subtropicais. A banana é composta
basicamente de água, carboidrato e proteína. Apresentam também em sua
composição tiamina, riboflavina, niacina cerca de 1% de amido e 19 % de açúcares.
Existem cerca de 500 tipos de bananas ao todo. O fruto da banana (Musa spp.) é
conhecido e consumido no mundo todo sendo importante a avaliação nutricional. Este
trabalho teve como objetivo avaliar e determinar os minerais Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn e
Zn em bananas das variedades Prata, Terra, Maçã e São Tomé que foram cultivadas
em diferentes localidades. A metodologia consistiu na digestão ácida das amostras in
natura em bloco digestor seguido pela determinação de nutrientes por espectrometria
de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES). A análise de
grupamento principal (PCA) foi utilizada como ferramenta quimiométrica a fim de
fazer uma análise exploratória dos dados. O gráfico de barras foi utilizado a fim de
fazer uma comparação entre as concentrações dos elementos e as variedades do
fruto utilizadas neste trabalho. A comparação do teor de umidade com os valores
encontrados na literatura consultada foi realizada a fim de relacionar os dados obtidos
com os da fonte bibliográfica. Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram
medidos respectivamente com as finalidades de obter valores de concentrações
mínimas dos analitos que podem ser detectados bem como a precisão e exatidão
através da metodologia experimental escolhida.

Resumo: No período que segue a segunda guerra mundial, a indústria de alimentos
no Brasil passa a sofrer queda em diversos sub-setores e somente na década de 90
volta a apresentar melhor desempenho. Com o Plano Real e o novo contexto
competitivo além da abertura do mercado, o aumento da renda real possibilitou
aumento do consumo de produtos com maior valor agregado. Ainda neste período, o
processo de urbanização vivenciado pelos países em desenvolvimento associado ao
papel da mulher inserida num novo contexto de participação na obtenção de renda
trabalhando fora de casa, favoreceu a disponibilização de produtos pela indústria de
alimentos que visassem atender esta demanda (SATO, 1997). A relação existente
entre alimentação e religião permeia a humanidade desde muitos tempos, isso está
demonstrado no processo de comer junto que foi importante para o estabelecimento
das relações sociais e o desenvolvimento da linguagem. Neste meio tempo, a comida
foi ganhando aspectos simbólicos e passou a constituir a base de muitas religiões
presentes na contemporaneidade. Nos terreiros de candomblé a relação existente
com a comida não passa despercebida. Todos os momentos, festivos ou não, o
alimento material está presente como forma de energia que sustenta a relação entre
o sagrado e o profano. Os terreiros de candomblé estão inseridos no processo de
mudanças que a culinária tem sofrido, agregando produtos disponibilizados pela
indústria de alimentos (CARNEIRO, 2015). Foi realizada uma pesquisa etnográfica
em cinco terreiros de candomblé da cidade do Salvador e região metropolitana da
Bahia, visando a coleta de informações e trocas de saberes acerca da comida e suas
relações com a temática da saúde e da indústria de alimentos. Depoimentos e relatos
foram recolhidos em pesquisa de campo. Os resultados foram analisados segundo a
percepção dos terreiros sobre indústria de alimentos, quanto a utilização de
eletrodomésticos e produtos processados. Diante do contexto social em que a
culinária está inserida na contemporaneidade como por exemplo, a mulher
trabalhando fora de casa, a indústria de alimentos lançou mão de suprir as
necessidades deste novo contexto, quer com a criação de tecnologias para utilização
na cozinha, quer com a disponibilização de alimentos preparados rapidamente
(fast-food). O formato como os alimentos são feitos nos terreiros de candomblé foram
incorporando estes produtos face a descoberta de novas doenças envolvendo
aspectos da dieta ou a praticidade no preparo propriamente dito.

Palavras-chaves: banana, ICP OES, composição mineral

Palavras-chaves: Comida, Candomblé, Indústria de Alimentos

CIÊNCIAS HUMANAS - ANTROPOLOGIA

ALDEAMENTOS DO NORTE DA PROVÍNCIA DA BAHIA NO SÉCULO XIX
(1828-1880)

USO DE ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS NA AVALIAÇÃO DA
COMPOSIÇÃO MINERAL DE AMOSTRAS DE BANANA (MUSA SPP.)
Autor(es): Luise Carvalho Dias, Sergio Luis Costa Ferreira

A INFLUÊNCIA DA GALAXIA LOMBROSO NA ESCOLA DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Autor(es): Sílvia Figueirêdo Câmara

Autor(es): Luciene da Silva Santana, Livio Sansone

Resumo: As correspondências constituem, basicamente, ofícios relacionados ao
preenchimento do cargo de Diretor de Índios, que representavam o Estado e não
mais a Igreja (durante o século XIX, o Brasil sofre diversas mudanças, inclusive
administrativas - entre elas a lei de terras de 1850, em especial para o caso
dosindígenas, na tentativa de adaptação ao complexo processo de modernização

Resumo: Cesare Baruch Lombroso (segundo biografia escrita por sua filha Gina
Lombroso Ferrero nasceu em Verona, 6 de novembro de 1835, falecendo em Turim,
19 de outubro de 1909) foi um famoso cientista italiano, que além de exercer a
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proposto pela ordem mundial vigente). As contradições começam dentro das próprias
correspondências, que alegam a pouca presença indígena e passam a dispensar a
função da Diretoria de Índios. Nas poucas vezes em que a presença indígena é
confirmada, denuncia-se também a precária situação na qual se encontravam. A
omissão da presença indígena implica na sua invisibilização. Em outras palavras, se
pensarmos a classificação racial (uso cientifico da categoria ‘’raça’’) como ponto
decisivo na formação da identidadenacional, percebe-se a gravidade que a omissão
da sua presença pode causar, pois afirmar o seudesaparecimento implica na
invisibilização dos seus possíveis descendentes e da reivindicação dos seusdireitos
(identidade étnica, acesso à terra e etc). Assim como a nação, a identidade É um
conceito imaginado. Um dos perigos da unilateralidade das concepções de história e
das narrativas historiográficas consiste em gerar e perpetuar preconceitos, tal como já
afirmado. Afirmar o seu ‘’desaparecimento’’ é sentenciar a morte de uma cultura e,
consequentemente, de um povo. A ordem econômica vigente continua moldando as
ações humanas, e, nesse sentido, vem aplicando o seu modelo de elaboração do
passado (do qual os povos indígenas foram excluídos) com certo êxito. Entrar em
contato com a memória sem o exercício da reflexão propicia que o erro se repita e
limita também a compreensão das conseqüências do passado, no presente. Os
números de homicídios que atingem as populações indígenas, no caso do Brasil,
ainda hoje, é também conseqüência de como o Estado brasileiro vem
negligenciando-as.

pessoais, e se entre esses está presente documentos médicos, qual atenção
específica (ou não) é dada à esses ultimos, e qual a relação deles com documentos e
objetos de outros tipos. Foram entrevistado cerca de seis indíviduos em situaçao de
rua, na cidade de Entre Rios -BA, entre eles moradores “definitivos” e outros que
estão temporariamente ou sazonalmente nessa situação por motivos diversos.
Desses, dois (M. E J.) funcionaram como informantes fixos, constantemente
indicando outras pessoas na mesma situação. Além desses indivíduos, alguns
agentes ligados à esse itinerário de cuidados também foram abordados em sua
relação com esses moradores de rua (A exemplo, a atendente da farmácia local). Foi
possível perceber a existência de uma “comunidade terapêutica” involuntaria, no
sentido em que, esses indvíduos possuem metodos próprios, mais ligados à
pragmaticidade, no que se refere à tomada de decisões a respeito de questões sobre
saúde, e essas decisões são constantemente retroalimentadas e repensadas através
das experiências de outros “colegas” em situação semelhante, somada ao contato
com agentes de saúde mais ligados às camadas populares (Agentes de vacinação,
farmacêuticos).
Palavras-chaves: Biomedicina, Itinerário Terapeutico, Situação de Rua
AS NOVAS MISSÔES CIENTIFÍCAS: AS MISSÔES BRASILEIRAS DE
PROFESSORES NA ÁFRICA E A EXPERIÊNCIA DE COOPERAÇÂO ENTRE
INSTITUIÇÔES DE PESQUISA

Palavras-chaves: Aldeamentos do Norte;, Identidade, Invisibilidade

Autor(es): Kelly Cristina Rêgo Siva Rêgo
COMIDAS REQUINTADAS EM TERREIROS DE CANDOMBLÉ
Resumo: AS NOVAS MISSÔES CIENTIFÍCAS: AS MISSÔES BRASILEIRAS de
PROFESSORES NA ÁFRICA E A EXPERIÊNCIA de COOPERAÇÂO ENTRE
INSTITUIÇÔES de PESQUISA. ALUNA: KELLY CRISTINA RÊGO
SILVAORIENTADORA: JAMILE BORGES DA SILVAO projeto de Iniciação cientifica
intitulado “As Novas missões Cientificas: as missões de Professores na África e a
experiência de cooperação entre instituições de pesquisa”. Onde propõe uma reflexão
acerca das missões brasieiras do outro lado do Atlântico, para entender como ajudam
a produzir e reproduzir diferentes formas de percepção, representação e
relacionamento com aqueles povos, seus usos e costumes, sobretudo a partir da
experiência daqueles viajantes que ocuparam ao mesmo tempo, a dupla função de
professores e pesquisadores. Sabemos que a agenda brasileira passou a privilegiar
as missões a África, sobretudo a África Austral e Lusofona, sobretudo após o 11/09,
construindo no âmbito do Atlântico Sul, uma rede de pesquisa, educação e
intercambio de pesquisadores, incentivando o fomento e as parcerias internacionais.
Essa pesquisa teve como objetivo refletir a recente politica externa brasileira no
continente africano, sob a forma de missões de pesquisa de professores e
acadêmicos brasileiros e suas interfaces na construção de um projeto para
descolonizar a historia e a memoria da diáspora. O trabalho da primeira fase foi
constituído de um método de pesquisa estabelecido nas reuniões semanais com o
orientador e o grupo de pesquisa, constituindo-se em sessões de leitura e discussão
de textos, documentos e revisão de projeto, de forma coordenada. Na segunda fase,
foi feita pesquisas através de mapeamento da presença e quantidade de
pesquisadores da UFBA, em atuação na África lusófona apoiados pelos órgãos de
cooperação bilateral Brasil/África e identificar as áreas de pesquisa. Também foi
coletado dado de pesquisadores através da Plataforma Lattes e de informações
referentes aos convênios no portal da Transparência do Governo Federal. Os
resultados obtidos: Digitalizacao de coleções com materiais do Museu Afro Digital
projeto de pesquisa desenvolvida pela UFBA em parceria com instituições de
memória no continente africano disponível nesse endereço [http://www2.
museuafrodigital. ufba. br/coleções ], identificação e mapeamento de pesquisadores
que desenvolvem e coordenam projetos de pesquisa nos países PALOP. Foram
encontradas algumas dificuldades de acesso á documentação relativa ao acesso de
algumas informações, o que fez com que buscássemos alternativas para encontrar os
pesquisadores que realizaram trabalhos no continente africano no período em
questão.

Autor(es): Jéssica Campos Conceição, Vilson Caetano de Souza Junior
Resumo: A presente pesquisa busca analisar os discursos elaborados nas
comunidades terreiros sobre “comidas requintadas”, desde a significação dada à
expressão até as justificativas para maior ou menos utilização das mesmas. Visa
também registrar as preparações citadas como requintadas pelos responsáveis das
comunidades terreiro visitadas e identificar como as referidas preparações se
relacionam com as tradicionais “comidas de azeite". Tendo em vista a elucidação de
questões relacionadas a ampliação do sistema de classificação alimentar dentro dos
Terreiros de Candomblé, através da introdução de refeições não tradicionais,
chamadas “comidas requintadas”, como rotina durante as celebrações religiosas,
faz-se necessário pesquisar, através de leituras de textos e realização de entrevistas
abertas, semi estruturadas, informações que evidenciem de que maneira e com que
motivação tais inserções acontecem e como impactam na prática religiosa. Pôde-se
perceber que as comidas consideradas requintadas vêm sendo amplamente
utilizadas nas comunidades, estando a definição da expressão fortemente associada
ao não uso do azeite e dendê, sob a justificativa de aumentar a aceitação por parte
dos convidados das celebrações. A maioria dos entrevistados afirmaram que,
buscando adaptação às novas tendências culinárias e visando aumentar a aceitação
das preparações por parte dos convidados, vêm sendo servidas refeições que não
são tradicionais dentro da religião. A preparação de comidas não tradicionais vem
sendo cada vez mais expressiva, sendo que o preparo de pratos como salada de
frango, salada de maionese, de feijão fradinho, salpicão, strogonoff, purê, frango
desfiado, feijão tropeiro, arroz à grega, frango assado e farofa de azeite de oliva foi
citado pela maioria dos entrevistados. Pôde-se perceber que as comidas
consideradas requintadas vêm sendo amplamente utilizadas nas comunidades,
estando a definição da expressão fortemente associada ao não uso do azeite de
dendê. A utilização de serviços de buffet também é vista pela maioria como
instrumento promotor de sofisticação e assim como o ato de preparar refeições
diferentes das tradicionais, que não contenham azeite de dendê, é justificada pelo
desejo de aumentar a aceitação por parte dos convidados das celebrações.
Palavras-chaves: comida requinta, candomblé, alimentação ritual
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E DOCUMENTOS MÉDICOS PESSOAIS:
PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DO COTIDIANO

Palavras-chaves: Política, Educaçâo

Autor(es): Elena Calvo Gonzalez, Gabriel Novais Cardoso

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA EM QUILOMBOS DE CACHOEIRA, BAÍA
DE TODOS OS SANTOS

Resumo: O objetivo da pesquisa se voltou a entender e relatar, a partir de pesquisa
empírica com indivíduos em situação de rua, suas práticas cotidianas de
armazenamento e classificação de pertences pessoais e documentos, mais
específicamente aqueles relacionados à biomedicina (Consultas, receitas, exames,
etc.). Parra assim, num segundo momento, tentar entender mais especificamente
como se dá a presença da Biomedicina diretamente na vida cotidiana dessas
pessoas: Como organizam e classificam doenças ou medicamentos, como e em
quais contextos planejam seus itinerários terapêuticos e qual a relação desses
indivíduos com esses diversos agentes ligados à saúde. Inicialmente buscou-se
mapear e identificar as estratégias, métodos de armazenamento e classificação e
importância atribuida à objetos pessoais, com ênfase dada à documentos,
principalmente quando ligados à biomecina (Receitas médicas, cartões de vacinação,
etc.). Busca-se entender, de forma mais ampla, a presença da biomedicina na vida
das pessoas sob uma perspectiva transversal, abordando diversas situações e
classes sociais distintas, a partir de uma análise da cultura material relacionada à
experiência do indivíduo com a biomedicina. Assim sendo, voltamo-nos para pessoas
em situação de rua, tentando inicialmente entender e identificar, a partir de entrevistas
e conversas informais práticas e técnicas de armazenamento de documentos

Autor(es): Thaís Araujo Cedrim, Fátima Regina Gomes Tavares
Resumo: A Estratégia de Saúde da Família tem assumido papel de centralidade no
SUS, a ESF foi pensada para reformular o contexto onde são estabelecidas as
relações entre os agentes de saúde e os usuários, já que ela reconhece o individuo
situado no mundo. A Equipe de Saúde da Família busca permanentemente a
comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe
e desses com o saberpopular do Agente Comunitário de Saúde, pretendendo,
portanto, humanizar as práticas de saúde. Observam-se no contexto da ESF tensões,
mas também formas de articulação e “convivência” de orientações e práticas na área
de abrangência dos módulos desse sistema territorializado entre saberes tradicionais
(populares e religiosos) modernos (biomedicina, terapias alternativas,
complementares, paralelas), muito embora não constituam “campos” terapêuticos
unívocos e estanques. Consequentemente, se faz necessário investigar a diversidade
terapêutica como práticas em rede no sentido em que lhe atribui Latour (2006),
considerando a heterogeneidade dos mediadores humanos e não humanos que são
mobilizados. O acesso das populações vulneráveis aos cuidados em saúde tem
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envolvido a mobilização da sociedade civil para construção de políticas públicas em
torno da equidade em saúde e do respeito, tolerância e visibilidades religiosas. Nesse
sentido, o debate sobre a saúde da população negra constitui atualmente um “campo”
de reflexões e intervenções políticas onde se entrecruzam questões étnico-raciais,
saúde, religiões afro-brasileiras e territorialidade dos quilombos rurais e urbanos. O
contexto da pesquisa compreende as populações quilombolas da Baía de Todos os
Santos (BTS), especialmente as do Município de Cachoeira, buscando identificar
tensões na relação entre as práticas tradicionais em saúde em contextos de
implantação do ESF. Por meio da análise das entrevistas podemos concluir que a
principal reclamação da população dos quilombos de Cachoeira em relação à saúde
é a dificuldade de acesso aos serviços de saúde oferecidos pelos hospitais
localizados na sede da cidade ou em cidades vizinhas e posto de saúde da ESF que
são localizados em localidades vizinhas aos quilombos. A distância física dificulta o
atendimento por causa das péssimas condições das estradas que dão acesso a
essas comunidades quilombolas. Notamos também a falta de articulação entre as
praticas de auto atenção e as práticas médicas convencionais dos postos da ESF. Os
moradores das comunidades quilombolas convivem com a falta de bens básicos, com
precárias condições de moradia, de trabalho, renda e saúde. A violação dos direitos
esta exposta a olhos nus. Estudar essa realidade foi de suma importância para o
entender esse cenário com uma visão mais crítica. Neste sentido, é necessário que
as ações em saúde superem o caráter meramente emergencial, investindo e
melhorando a qualidade dos serviços, para que atenda as reais necessidades dos
usuários

sociabilidades dos quilombolas, mapeando as festividades (religiosas ou não) das
comunidades quilombolas de Cachoeira. Nesse sentido, a sociabilidade da população
quilombola constitui uma via de acesso produtiva para entender as questões
étnicos-raciais, religiões afro-brasileira, catolicismo e o crescimento dos pentecostais
e a dinâmica desses grupos no território quilombola situado na cidade de
Cachoeira-Ba. Em algumas comunidades os mais velhos reclamam da falta de
iniciativa e descaso que os mais jovens têm com a cultura local, não dando
continuidade manifestações culturais dos seus antepassados, assim, as festas
realizadas na sede de Cachoeira terminam seduzindo os jovens. Com dificuldades de
competir com as grandes festas realizadas com bandas famosas e shows pitorescos
que acontecem no centro de Cachoeira-BA e outras localidades próximas, muitos
quilombos vem perdendo forças para manter as suas manifestações culturais, porém
esse não é o único fator de desinteresse dos jovens em dar continuidade à tradição,
sendo outros fatores observados nas pesquisas realizadas de fontes secundárias e
primárias, também foram analisadas as entrevistas transcritas feitas pela equipe do
projeto da professora Fátima Tavares. Com o envelhecimento e o falecimento das
pessoas encarregadas de organizar as festas tradicionais, muitas comunidades
quilombolas se deparam com outros problemas para manter as suas tradições
culturais. de acordo com os dados coletados as festas religiosas católicas e de
matrizes africanas de algumas comunidades quilombos de Cachoeira vem diminuído
nos últimos anos devido o aumento das igrejas evangélicas. Com a organização dos
materiais, possibilitou o entendimento e maior compreensão dessas comunidades,
assim como as suas diferenças de liderança e das dinâmicas territoriais, podendo-se
destacar o aumento das religiões evangélicas em algumas comunidades, novos tipos
de sociabilidades. O presente estudo busco compreender a dinâmica dos quilombos e
registrar a diversidade cultural e formas de sociabilidades que se constituem nas
práticas de lazer e festividades das comunidades tradicionais de povos que
conservam e preservam o patrimônio cultural desta rica e diversificada área do
munícipio de Cachoeira/BA.

Palavras-chaves: Saúde, Baía de Todos os Santos, Estratégia de Saúde da Família
TRADIÇÕES DE CONHECIMENTO, PROCESSOS POLÍTICOS E CONSTRUÇÕES
COSMOLÓGICAS ENTRE OS POVOS INDÍGENAS DO SUL E EXTREMO SUL
BAIANO

Palavras-chaves: Quilombo, Sociabilidade festiva, Religião
Autor(es): Jardel Jesus Santos Rodrigues, Maria Rosário Gonçalves de Carvalho
Resumo: O projeto intitulado Produção de biografias e autobiografias - ou histórias
de vida projetadas como tais - entre índios Pataxó, Pataxó HãHãHãi e Tupinambá que
detêm poderes cosmológicos, objetivou retomar o contexto etnográfico dos povos
indígenas estabelecidos no sul e extremo sul baianos - Pataxó, Pataxó Hãhãhãi e
Tupinambá -, versando sobre as tradições de conhecimento, processos políticos e
construções cosmológicas desses povos. Iniciaremos descrevendo o povo que a
etnologia convencionou designar Tupinambá, que, segundo relatos de cronistas e
viajantes, o literal brasileiro e as zonas costeiras do rio São Francisco até próximo à
capitania de São Jorge dos Ilhéus, no século XVI, conforme nos ensina Couto.
Reconhecidos por seus feitos belicosos, quando afrontados, os Tupinambá
avançavam seus domínios territoriais através de suas rotas de migração, que
cumpriam duas funções concomitantes: primeiramente, a conquista de território,
expansão de suas fronteiras territoriais; e, em segundo lugar, a captura de
prisioneiros de guerra. Para essa sociedade tribal, a guerra era sua força
impulsionadora. Os Tupinambá estão distribuídos geograficamente pela Terra
Indígena (TI) da seguinte maneira: Acuípe de Baixo, Acuípe de Cima, Acuípe do Meio,
Águas de Olivença, Cajueiro, Campo de São Pedro, Curupitanga, Cururutinga,
Gravatá, Lagoa do Mabaço, Mamão, Maruim, Pixixica, Santana, Santaninha,
Sapucaieira, Serra das Trempes, Serra do Padeiro, Serra do Serrote, Serra Negra e a
vila de Olivença. A TI Tupinambá de Olivença está localizada entre os municípios de
Buerarema, Ihéus e Una, no sul do estado, desde o século XVII, com estabelecimento
do aldeamento jesuítico de Nossa Senhora da Escada, em 1680, que hoje
corresponde à sede do distrito de Olivença, localizada a aproximadamente 21 km da
cidade de Ilhéus. Similarmente aos Pataxó, os Tupinambá organizam-se sob a forma
de famílias extensas, geralmente designadas troncos. Os Pataxó, por sua vez, estão
estabelecidos na região do extremo sul baiano, distribuídos em trinta aldeias nos
municípios de Porto Seguro, Itamaraju, Santa Cruz de Cabrália e Prado. A população
estimada desse povo é de 15. 000 mil habitantes, possuindo como principais
atividades econômicas a agricultura de subsistência, pesca - predominantemente nos
arrecifes -, coleta de produtos vegetais e animais, e artesanato de objetos utilitários e
ornamentais. Essa última atividade tem particular destaque na aldeia Coroa vermelha,
conforme apontado no Relatório circunstanciado de identificação e delimitação da
terra indígena Pataxó da Coroa Vermelha, com o surgimento do mercado turístico
possibilitado pela inauguração das BR 101 e 367 e a instalação de um polo turístico
em Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália. Os Pataxó Hãhãhãi organizam-se em
famílias consanguíneas que deixam-se englobar pelas famílias étnicas, cujo conjunto
apreende-se como parentes de sangue. Um marco entre os Hã, hã, hãi foi suposto
caso de esterilização em massa de mulheres Pataxó Hã, hã, hãi (1998), de
repercussão na impressa nacional e entre os povos indígenas. A interconexão entre
as histórias de vida dos índios Pataxó, Pataxó HãHãHãi e Tupinambá que detêm
poderes cosmológicos, será realizado em um futuro próximo.

O IDIOMA DA CORPORALIDADE ENTRE OS POVOS INDÍGENAS DO
EXTREMO-SUL E SUL BAIANOS
Autor(es): Larissa Almeida
Resumo: O trabalho concerne ao denominado idioma da corporalidade entre os
Pataxó, Tupinambá e Pataxó Hãhãhãi estabelecidos na porção do extremo-sul e sul
do Estado da Bahia. Aparentemente a posição de pajé constitui uma prerrogativa
masculina entre os Pataxó - o que não ocorre entre os Hahãhãi, Tupinambá e Pataxó
localizados em Minas Gerais, que têm mulheres caciques - mas são os corpos das
mulheres, entre os três povos, os veículos exclusivos de comunicação dos caboclos e
encantados. Não se trataria, aparentemente, de uma escolha caprichosa dessas
entidades mas de uma escolha que observaria, pelo menos em certos casos, o
modelo da transmissão familial de saber, pela via paterna ou materna. Gabriele
Grossi refere à pataxó Maria Coruja, cuja tia paterna a introduziu no segredo do ritual
Awê, durante o qual, antigamente, se apresentavam os encantados. Esse
conhecimento é retransmitido às novas gerações, sempre em observação à
transmissão feminina: são as meninas que aprendem e gostam de brincar o Awê, e
ainda hoje recebem os encantados (GROSSI, 2004, p. 218). O denominado idioma da
corporalidade entre os Pataxó é o objeto do estudo que centralizará o interessa em
observar e registrar como: (1) Os corpos das mulheres tornam-se veículos exclusivos
para caboclos e encantados; (2) a participação do modelo de transmissão familiar de
saber, pela via paterna ou materna, na escolha feita por esses caboclos e
encantados; (3) como a comida transforma os corpos, fortalecendo-os ou
enfraquecendo-os; (3) a possível existência de consenso acerca de uma certa
especificidade alimentar conforme a origem de cada grupo étnico/família étnica/povo;
(3. 1) O par sangue-alimento como o responsável pelo crescimento do imaturo, em
uma relação recíproca com o sêmen e o leite materno, concorre para tornar o sangue
forte? (3. 2) Os parentes consanguíneos resultam da combinação de um mesmo
sêmen e leite materno, tanto mais ´puro´ se procederem de parentes de sangue. ?
Tais questões deverão nortear a sua experiência de campo e as atividades que daí
resultarão.
Palavras-chaves: Indios, Bahia, Sul
ZAHIDE MACHADO NETO: UMA REESCRITA DA SUA HISTÓRIA NAS CIÊNCIAS
SOCIAIS E NO FEMINISMO
Autor(es): Maiara Diana, Felipe Bruno Martins Fernandes

Palavras-chaves: Cosmologia, Pataxó Pataxó Hãhãhãi Tupinambá, Antropologia

Resumo: É inegável o papel primordial que a socióloga Profa. Zahidé Machado Neto
teve nos anos 1950-início dos anos 1980 como uma ativa colaboradora na história do
curso das Ciências Sociais e nas questões relativas à educação na Universidade
Federal da Bahia (UFBA). Baiana de Salvador, Zahide nasceu em 01 de agosto de
1931 vindo a falecer, ainda muito jovem, no dia 17 de março de 1983. Foi esposa do
renomado Prof. AL Machado Neto, um dos pioneiros do campo da Sociologia do
Direito no Brasil. Também é significante a produção e preocupação de Zahidé com as
questões relacionadas às mulheres, principalmente os seus estudos pioneiros dos
anos 1960-1970 que relacionavam mulheres e condições de trabalho. Além disso
Zahidé foi responsável pela primeira disciplina que ensinou a condição feminina na

SOCIABILIDADES FESTIVAS EM QUILOMBOS DE CACHOEIRA, BAÍA DE
TODOS OS SANTOS
Autor(es): Mirela Borba, Fátima Regina Gomes Tavares
Resumo: Na pesquisa “Sociabilidades festivas em Quilombo do município de
Cachoeira, situada na Baia de Todos os Santos”, busco investigar as práticas de
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UFBA intulada “Sociologia da Família e das Relações entre os sexos” em 1974.
Entretanto, mesmo com tal relevância a sua obra e suas reflexões caíram no
esquecimento nas Ciências Sociais e nas Teorias Feministas. Sendo assim, este
trabalho tem como objetivo resgatar a trajetória intelectual, acadêmica e pessoal de
Zahidé dentro das Ciências Sociais e na promoção de uma educação superior de
excelência no Nordeste, bem como as suas contribuições para o feminismo
intelectual brasileiro. A abordagem metodológica da pesquisa tem como base a
antropologia feminista e sua crítica ao androcentrismo daciência que implica exclusão
e invisibilidade das mulheres cientistas. Além disso o campo de Gênero e Ciências
mostra o caráter sócio-histórico dos pensamentos científicos que são produzidos por
homens, brancos e ocidentais, ressaltando assim a não neutralidade da ciência no
que tange o gênero, a classe e a raça. Para Cecília Sardenberg (2002) a maneira de
se opor a essa Ciência supostamente neutra e androcêntrica é através da
epistemologia feminista em que os saberes são produzidos não apenas sobre e por
mulheres, mas também para as mulheres e suas lutas. Desta forma o trabalho
ressaltará a atualidade e pioneirismo dos argumentos presentes nos trabalhos de
Zahidé sobre a mulher buscando, dessa forma, reinscrevê-la na história dos
feminismos e das Ciências Sociais e Humanas no Brasil.

ao longo do decorrer da pesquisa algumas alterações foram feitas, como por exemplo
a implementação da análise da atuação do Ministério Público de Pernambuco, para
efeito de comparação, elaborei um texto sobre a dinâmica política do estado de
Pernambuco, entre os anos 2002/2014. A partir dos dados obtidos e da análise dos
mesmos, um dos objetivos que seria mapear a dinâmica das atuações dos dois
Ministérios Público estaduais foi alcançado. Porém, no que diz respeito a um segundo
objetivo, não foi possível observar uma associação entre fatores como as coalizões
governativas dos estados e interferência do mesmo nas normas internas que regem a
atuação dos procuradores e promotores e a eleição do procurador geral de justiça.
Palavras-chaves: Ministério Público, Improbidade Administrativa, Agentes Públicos
AS INTERFACES ENTRE ESTADO E SOCIEDADE: UM ESTUDO SOBRE O
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA
Autor(es): Júlia Hirschle, Maria Victoria Espineira Gonzalez
Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar as Políticas Participativas no setor
educacional, tendo em vista as elaborações teóricas contemporâneas, procuraremos
nesse trabalho acompanhar em nível estadual o processo de tomada de decisão das
políticas públicas sobre educação. Dessa forma, buscaremos compreender como se
dá a interface entre Estado e Sociedade Civil, olhando com mais precisão para o
desenho institucional do Conselho e a composição de conselheiros, através da
observação das reuniões do conselho pleno, leitura de documentos internos do
Conselho e entrevistas; também, tentando compreender o olhar dos conselheiros
sobre o Conselho que eles participam. O setor educacional ganhou, nessa última
gestão do governo federal, uma centralidade na agenda do governo, que teve como
Slogan: “Brasil, Pátria Educadora”. O compromisso assumido com a Sociedade Civil e
os Movimentos Sociais era da destinação de 10% do seu Produto Interno Bruto (PIB)
até 2022, contudo, o que a sociedade vivenciou nos últimos períodos foram cortes no
orçamento da educação pública. Sendo um tema de bastante discussão, essa
bandeira se tornou motivo para inúmeras manifestações sociais, como as greves
protagonizadas pelas Universidades Federais brasileiras, recentes paralisações
realizadas por Centrais Sindicais e ocupações como “OcupaMinc” ou as de
estudantes secundaristas nas escolas. Os Conselhos têm tido um importante papel
na formulação das políticas educacionais, assim como sua fiscalização,
implementação e qualidade. Na Bahia, o Conselho de Educação é um dos pioneiros
no Brasil, criado em 1842, como Concelho de Instrução Pública, é o mais antigo do
Brasil. Assumindo funções normativas, deliberativas, fiscalizadoras e consultivas, é
um importante espaço a ser estudado dentro das categorias políticas de participação
e representação. Tatagiba (2002), salienta que os Conselhos podem, em caso de
sucesso, funcionar como controle social do Estado e um eficiente vocalizador das
demandas da sociedade e, por isso, são importantes enquanto uma força
democratizante devido a sua natureza deliberativa.

Palavras-chaves: Feminismo sociologia
CIÊNCIAS HUMANAS - CIÊNCIA POLÍTICA
A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DA BAHIA NO CONTROLE
DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA ENTRE 2007/2014
Autor(es): Alvino Oliveira Sanches Filho, Lucas Vinicius Oliveira dos Santos, Silas
Henrique Machado Gama
Resumo: A constituição de 1988 transformou completamente o papel dos Ministérios
Públicos na dinâmica política e administrativa do Brasil. de mero apêndice do
Executivo, a instituição conquistou uma série de atribuições que garantiram a sua
independência frente a todos os outros poderes do Estado, o que o transformou num
importante agente no cenário público na defesa dos direitos coletivos. Com a
ampliação de direitos, sobretudo no campo da cidadania, que a Constitução garantiu,
o Ministério Público passou da competência tradicional da ação penal para a defesa
alargada dos direitos da sociedade. Enquanto a execução dos direitos sociais
dependiam geralmente da vontade do governante, mediante incentivos ou
constrangimentos das forças políticas, agora essa execução podia ser cobrada numa
instância não-política de resolução de conflitos, a instância judicial. A esse movimento
de encaminhamento de conflitos que antes se reservavam a esfera política, para a
Justiça, denominou-se judicialização da política, a qual teve e tem o Ministério Público
como importante vetor. É importante notar mais do que uma redefinição legal, mas
uma transformação institucional na prática do Ministério. Pois ainda que houvesse a
instrumentalização para a defesa dos variados direitos, somente a vontade política
dos seus integrantes e seu grau de independência política, poderia tornar realmente
efetivo esse papel mais ativista. Visto essa importância o A atuação do Ministério
Público estadual da Bahia no controle da moralidade administrativa entre 2007/2014,
teve como objetivo investigar qual tem sido o desempenho do Ministério Público
estadual da Bahia, no que se refere ao controle da moralidade no uso dos recursos
públicos nos níveis estadual e municipal. Para isso, introduz uma discussão acerca
do processo de formação dos Ministérios Públicos e também sobre seus impactos na
dinâmica política e judicial brasileira através do conceito de judicialização da política.
Além de incorporar uma análise da sua estrutura organizacional bem como as regras
de funcionamento da instituição. Aliado a uma analise da dinâmica política estadual
da Bahia e o seu potencial impacto nas decisões do MP.

Palavras-chaves: Democracia, Conselhos, Participação

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE RISCO E
VITIMIZAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES E CIVIS NA BAHIA
Autor(es): Taiala Aguilan Nunes dos Santos, Guilherme Ferreira, Ivone Freire Costa
Resumo: No cotidiano das grandes cidades brasileiras, a atividade policial,
principalmente nas periferias, é muitas vezes vista com repulsa e negatividade,
podendo ser a vitimização compreendida como ummotivo da indiferença ou resultado
“natural” da atividade laboral. Por outro lado, a mídia e a própriacorporação tentam
(re)significar a vitimização como “uma ousadia da criminalidade”, falta decondições de
trabalho ou como um ato heroico em nome da proteção da sociedade. O primeiro
aspectovinculase ao imaginário popular e às constantes violações dos direitos
humanos por essesprofissionais&#894; o segundo reforça a cultura organizacional
das Corporações como “os predestinados” e, ao mesmo tempo, denunciam a falta de
estrutura do aparelho policial. Entretanto, embora de maneiradiferenciada, ambos
acabam naturalizando a vitimização, negligenciando os aspectos trabalhistas,
dasaúde, bem como da cidadania (direito à vida) e dignidade desses agentes.
Destarte, as políticaspúblicas específicas fomentadas pelo Estado para dar resposta
a essa situação apresentamse, emgeral, como propostas remediativas e não
preventivas. Assim, a partir dessas observações, a pesquisabuscou identificar e
investigar as políticas públicas formuladas e implementadas pela SecretariaEstadual
de Segurança Pública do Estado da Bahia para a melhoria das condições de trabalho
e de vidade policiais civis e militares, no sentido de prevenir situações de risco e
reduzir a vitimização destesprofissionais. Utilizaramse como fontes de dados
documentos oficiais e dados secundários obtidosatravés do portal da Secretária de
Segurança Pública, Polícia Militar e Civil da Bahia, como tambémentrevistas
semiestruturadas. O nosso quadro teóricoanalítico baseiase nos conceitos de risco,
abordados a partir de duas dimensões: a) epidemiológica - referese à magnitude dos
perigos, ostempos e os locais de maior ocorrência de fatalidade, servindo ao sujeito
como elemento de cálculodiante à probabilidade de algo ruim ou indesejável ocorrer.
Reiterase pela natureza das operaçõespoliciais que sempre estarão diante da
possibilidade de confrontos armados, e neles a chance depoliciais perderem a
vida&#894; b) social - diz respeito à capacidade e a escolha profissional, já que a
políciaem si mesma é uma profissão de risco, principalmente no Brasil, país que
apresenta uma situaçãopreocupante em termos de criminalidade. Nesse sentido,

Palavras-chaves: ministério público, constituição, judicialização da política
ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DA BAHIA E DE
PERNAMBUCO NO CONTROLE DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA NO QUE
TANGE ÀS REGRAS INSTITUCIONAIS E A RELAÇÃO ENTRE OS PODERES
INSTITUÍDOS
Autor(es): Alvino Oliveira Sanches Filho, Silas Henrique Machado Gama, Lucas
Vinicius Oliveira dos Santos
Resumo: No projeto de pesquisa, além do contato com a literatura do
neoinstitucionalismo e das regras que modelam o funcionamento do MP, foi feito
também pesquisa documental nas instituições do Ministério Público estadual da Bahia
e de Pernambuco, sob deliberação do coordenador do projeto, Profº Dr. Alvino
Sanches, para viabilização da construção de um banco de dados com o objetivo de
fazer comparações com o desempeno do Ministério Público da Bahia no que tange ao
controle da moralidade administrativa. Foram enviados e-mails para os Centros de
Apoio Operacional às Promotorias (CAOP) de proteção à moralidade administrativa
de cada MP, solicitando dados de ações civis e penais no período abrangido entre
2002/2014. Tendo como resultado a coleta de 1512 ações civis públicas ajuizadas
pelo MP estadual de Pernambuco, nos mais variados anos. Logo após, foi feita uma
análise de todas essas ações civis extraindo as informações necessárias para se criar
um banco de dados. Foi executado também, uma análise de conteúdo documental no
que diz respeito às tentativas de revisão da Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.
429/92), com a justificativa da lei ser o principal instrumento legal que se dispõe o MP
para ajuizamento de ações dos atos ímprobos cometidos por agentes políticos. Como
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compreendemos o risco não como um acidente, mas como um vetor estruturante das
relações sociais dentro da corporação e no exercício daprofissão, pois os perigos
rondam a vida do policial, não só enquanto está trabalhando, mas, sobretudopor sua
identidade que o acompanha dentro e fora do trabalho.

imagens ilustrativas, significativas, slogans e “memes” nos ambientes da Redu, como
um método de ensino e aprendizagem. No geral, os dados levantados demonstram
que as imagens são usadas em pouca quantidade e com baixa frequência pelos
docentes nos cursos, sendo perceptível em geral, a baixa movimentação e moderada
interação entre docentes e alunos nos ambientes de aprendizagem e cursos da
plataforma

Palavras-chaves: Políticas Públicas, Vitimização, Polícia

Palavras-chaves: Educação Redes Sociais REDU
CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO
A EDUCAÇÃO FÍSICA NO COTIDIANO ESCOLAR: UMA ANÁLISE SOBRE A
CONSTRUÇÃO CURRICULAR SEGUNDO OS DE “DENTRO”: A POSIÇÃO DA
COMUNIDADE ESCOLAR

AÇÕES DOCENTES NA REDE SOCIAL DIGITAL REDU: NARRATIVAS TEXTUAIS

Autor(es): Rogério Silva, Coriolano Pereira da Rocha Junior
Resumo: O presente estudo tem como objetivo relatar o desenvolvimento das
atividades do projeto de pesquisa Pibic- UFBA (Programa de bolsas de Iniciação a
pesquisa) cuja temática fora: A Educação Física no cotidiano escolar: Uma análise
sobre a construção curricular segundo os de “dentro”, a posição da comunidade
escolar. Sendo que trabalhamos com a realidade da Educação Física no cenário
escolar, no objetivo de analisar as percepções que se tem da mesma como uma
disciplina acadêmica. Para tal, a pesquisa foi feita com escolas publicas estaduais da
cidade de Salvador, onde usamos como método a entrevista não estruturada,
objetivando assim, tirar dos entrevistados o maior numero de informações possíveis.
Como fonte de pesquisa usamos os diretores dessas instituições. Tal escolha se deu
por crermos que se faz necessária uma leitura dos modos que a gestão escolar
compreende o papel curricular da área em estudo, para assim, identificar a realidade
dessa disciplina. Tendo por base a literatura de referência, podemos perceber os
avanços apontados para o papel da Educação Física no ambiente de ensino,
entretanto, no contato com o cenário real, percebemos que não há uma exata noção
de como a Educação Física deva atuar, sendo ainda tida como uma atividade de
cunho pratico, sem relação real com o cotidiano dos alunos e mesmo com as bases
teóricas, o que fica claro é o não desenvolvimento dos conteúdos tidos como
essenciais a serem passados na mesma, e nem uma relação direta da disciplina com
outros componentes curriculares, com isso, entendemos que essa realidade
fragilizada deva ser modificada, e esse movimento deva partir inicialmente dos
docentes da área, provando assim o valor da mesma e futuramente no
desenvolvimento da disciplina de forma multidisciplinar, pois os conteúdos da
Educação Física são de extrema importância para formação do sujeito critico e
autônomo, e se trabalhados em conjunto as demais disciplinas a mesma passara a se
firmar.

Resumo: Com as redes sociais na internet as narrativas digitais estão presentes no
dia-a-dia daqueles que se utilizam das tecnologias conectivas da nossa época. A
produção de narrativas pessoais se popularizou rapidamente nos últimos anos. As
redes socias atingem praticamente todo o planeta, com diversas finalidades,
entretenimento e pessoas com interesses em comum. A popularização da chamada
Web 2. 0 a partir de 2004, significou novos entendimentosda vida em rede. Essa
expressão passou a ser usada para designar uma segunda geraçãode comunidades
e serviços na internet, onde as redes sociais digitais se destacam. A teia de relações
estabelecida ao longo dos últimos anos com a utilização das TICs (tecnologias da
informação e da comunicação) proporciona significativos avanços no
desenvolvimento da cultura e, a partir dele, importantes mudanças no âmbito social,
político e econômico. As redes sociais online estão presentes neste cenário e se
manifestam como ambiente de interação humana, propiciando a inclusão digital do
indivíduo e a construção do conhecimento. Compreender essa realidade é o primeiro
passo na formação de pessoas, professores e pesquisadores, que irão atuar de modo
criativo e inovador num mundo de conexão permanente. Além das chamadas redes
sociais digitais planetárias, como Facebook, Google+ e Twitter, surgiram nos últimos
anos várias redes sociais chamadas educativas, criadas por escolas ou pequenos
grupos, como o REDU. O objetivo da pesquisa foi estudar os funcionamentos e os
usos que professores e alunos fazem dessa rede para desenvolver suas atividades
pedagógicas, a partir das narrativas textuais. A metodologia usada foi a da pesquisa
qualitativa, de cunho descritiva e analítica. A pesquisa concluiu que esse estágio da
cibercultura permitiu que as pessoas experimentassem diferentes e múltiplos modos
de interação e toda uma cultura baseada no fazer coletivo, na colaboração entre as
pessoas se desenvolveu. As narrativas textuais são as mais populares de professores
e alunos no REDU, eles relatam experiências do cotidiano das ações de ensino e
aprendizagem. Entretanto, identificamos e concluímos, também, que essa rede social
ainda é subutilizada.
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AÇÕES DOCENTES NA REDE SOCIAL DIGITAL REDU: NARRATIVAS
FOTOGRÁFICAS

AÇÕES DOCENTES NA REDE SOCIAL DIGITAL REDU: NARRATIVAS
VIDEOGRÁFICAS

Autor(es): Maiara Nascimento Santos, Edvaldo Souza Couto
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Resumo: Cada vez mais as redes sociais estão presentes no cotidiano da sociedade,
seja nas relações pessoais, seja nas relações profissionais, tem-se crescido o espaço
web e o ambiente virtual nos mais diversos vínculos sociais. As redes sociais
demostram a sua importância na sociedade influenciando no espaço social de
dezenas de pessoas, através da rápida disponibilização de informações, de forma em
que muitos podem usufruir deste ambiente e agir junto aos grupos. A partir do ano de
2004 houve uma intensificação de uma geração de serviços e comunidades
baseados na folksomia, em que as redes sociais possuíram um maior destaque
mediante a sua popularização. A partir dessas transformações, surge uma
necessidade de estudar essas relações, para melhor compreender as mudanças que
essas tecnologias têm influenciado na sociedade. Surgiram nos últimos anos, uma
série de redes educacionais dentre elas, a rede social REDU, que foi criada e está
sob pesquisa desde 2011, com o intuito de ser um novo método de
ensino-aprendizagem e de aprendizagem coletiva. Desta forma, o objetivo dessa
pesquisa é analisar as ações docentes na rede social educacional REDU a partir das
narrativas fotográficas estabelecidas na rede, observando os principais aspectos e
características de um grupo de professores da plataforma social, para então,
compreender quais são as práticas educacionais e metodológicas de ensino que
estão sendo realizadas pelos docentes. As escolhas metodológicas foram
desenvolvidas a partir do levante bibliográfico sobre as redes sociais educacionais e
através das leituras de pesquisas e sites específicos sobre a rede social Redu.
Também, foram realizadas uma análise e mapeamento do site
(http://www.openredu.com/), destacando as imagens e fotografias encontradas nos
ambientes de aprendizagem, traçando os perfis de 10 professores da rede e as
principais características das interfaces da plataforma. Como resultado da pesquisa,
foram levantados os seguintes dados: a definição das interfaces da rede social Redu,
o levantamento dos perfis dos 10 professores e o mapeamento de 5 ambientes de
aprendizagem focando no diagnóstico de imagens e fotografias. As imagens
verificadas se referem ao conteúdo dos cursos que estão sendo trabalhados, também
se observou a presença de “memes” como dinâmica de ensino produzido em um dos
cursos estudados. Foram encontradas imagens em slides em quatro ambientes de
aprendizagem na rede, dos que foram pesquisados: Jornada de cursos Labs,
Universidade Federal de Pernambuco, teoria musical e Escola Albina Marcio Sórdi. A
partir das análises foram constatadas nas ações dos docentes a presença de

Resumo: A popularização da chamada Web 2. 0, a partir de 2004, significou novos
entendimentos da vida em rede. Essa expressão, Web 2. 0, passou a ser usada para
designar uma segunda geração de comunidades e serviços na internet, onde as
redes sociais digitais se destacam. Além das chamadas redes sociais digitais
planetárias, como Facebook, Google+ e Twitter, surgiram nos últimos anos várias
redes sociais chamadas educativas, criadas por escolas ou pequenos grupos, como o
Redu. O objetivo da pesquisa é estudar os funcionamentos e os usos que professores
e alunos fazem dessa rede para desenvolver suas atividades pedagógicas. Trata de
uma pesquisa qualitativa, de cunho descritivo e analítico. Nela, foram estudadas as
narrativas videográficas de professores e alunos. Atualmente os jovens possuem a
necessidade de narrar o que acontece no seu dia a dia, até mesmo para ter uma
grande atenção que procura na vida fora da internet. Então as redes sociais
proporcionam essa função para esses jovens. Atualmente, são criadas diversas redes
sociais, e entre elas, as chamadas redes sociais educativas, onde o grande objetivo é
fornecer experiências, educação e compartilhamento de ideias. Com isso foi
escolhido uma rede específica para realizar uma pesquisa exploratória e qualitativa: a
rede em foco se chama REDU - Rede Social Educacional - alocado no endereço
http://www.openredu.com/, criada no Centro de Informática (CIn) da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE). Essa rede traz uma proposta inovadora, voltada
tanto para os alunos da rede de ensino a distância, quanto para professores. Todas
as instituições e alunos cadastrados podem ser consumidores e produtores de
assuntos, notícias, discussões, aulas e análise de conteúdos. Ou seja, quem publica
e mantém o conteúdo do site são todas as pessoas, e a qualidade dos materiais e da
colaboração é garantido pelos participantes da rede. Várias ferramentas educacionais
fazem parte do Redu, onde as pessoas podem cadastrar arquivos em formato de
apresentação de slides, aulas em vídeo, áudio (podcasts) e criarem simulados. A
ideia é a da criação de várias sub-redes dentro de uma grande rede onde as pessoas
estejam no centro da produção, junto com os professores e os administradores dos
cursos. Todos com bastante liberdade para montar as aulas e as discussões. O Redu
foi lançado em fevereiro de 2010 e, atualmente possui cerca de 30 mil usuários.
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REVISÃO DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO DO FILÓSOFO JOSÉ ADRIANO
BARATA MOURA SOBRE A PRÁTICA COMO CATEGORIA FILOSÓFICA CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO

museu-escola. Nesse sentido, adentra na discussão os sujeitos e discursos que
fazem parte da mediação desses novos saberes, a exemplo do professor como
mediador dessa inter-relação, pois que ele tem um papel fundamental na divulgação
cientifica, bem como na produção dos novos discursos desses conhecimentos. O
professor precisa saber que esse é também o seu papel, divulgar as ciências e
contribuir para que seus alunos sintam-se estimulados a participar desse universo
cientifico. Referências:BEZERRA, Raquel Nery Lima. Escrevivendo ciências na
escola: tópicos sobre o ensino-aprendizagem da escrita em contexto de letramento
científico. Salvador: [s. n. ], 2014. Tese (Doutorado) - Instituto de Letras, Universidade
Federal da Bahia, 2014. CHASSOT, Ático. Alfabetização científica: uma possibilidade
para a inclusão social. Revista. Brasileira de Educação, Nº 22, Jan/Fev/Mar/Abr,
2003. MACHADO, José Nilson. Interdisciplinaridade e contextuação. In: INEP. Exame
nacional do Ensino médio: fundamentação teórico-metodológica. Brasília, DF, 2005.
p. 41-53. MARANDINO, Martha. Museus de ciências como espaços de educação. In:
FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves; VIDAL, Diana Gonçalves (Org.). Museus: dos
gabinetes de curiosidades à museologia moderna. 2. ed. Belo Horizonte: Fino Traço,
2013. p. 173-183. SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquime cols. Gêneros Orais e
Escritos na Escola. SP: Mercado de Letras, 2004. BRONCKART, Jean-Paul. Atividade
de linguagem, textos e discursos - por um interacionismo sociodiscursivo. São Paulo:
EDUC, 2012.

Autor(es): Lorena Costa Batista dos Santos, Jose Arlen Beltrao Matos, Elza
Margarida de Mendonça Peixoto
Resumo: Como parte da Pesquisa “A prática como critério de verdade no debate
sobre a possibilidade do conhecimento: a posição marxista clássica e as
contribuições para a formação para o trabalho pedagógico em educação física”, o
plano de trabalho intitulado “Revisão da produção do conhecimento do filósofo José
Adriano Barata Moura sobre a prática como categoria filosófica - contribuições para a
formação” teve como meta investigar as contribuições dos estudos do filósofo
português José Adriano Barata-Moura para a compreensão do tema da Prática. Os
objetivos específicos do plano de trabalho da bolsista foram: (1) Investigar as
transformações no conceito de “Prática” a partir das pesquisas desenvolvidas
pelo Professor José Adriano Barata Moura, Catedrático da Universidade de Lisboa,
destacando o período em que o sentido da prática converte-se em critério de
verdade”. (2) “Dominar os procedimentos de revisão bibliográfica, de elaborações de
artigos, de citações e de referências”; (3) “Apresentar relatório de atividades, parcial
(após 6 meses de bolsa), e final (após 12 meses de Bolsa), observando as exigências
da agência de financiamento correspondente à bolsa que recebe”; (4) “Elaborar artigo
de 10 laudas, a ser inscrito e apresentado sob a forma de pôster ou apresentação
oral, na SBPC e no Seminário Estudantil de Pesquisa, Criação e Inovação (SEMEP)”;
(5) “Cursar capacitação em idioma estrangeiro oferecido gratuitamente pela UFBA,
através
do
Programa
de
Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores da
UFBA
(PROFICI)”; (6) Participar de reuniões semanais de estudo com orientadora e
co-orientador, bem como de reuniões com grupo de pesquisa. (7). Produzir síntese de
estudos ao longo do período de vigência do plano de trabalho” Os materiais utilizados
partiram do levantamento efetuado por PEIXOTO (2015) que selecionou as obras “Da
representação à “práxis”: Itinerários do Idealismo Contemporâneo” e “Prática: para
uma aclaração do seu sentido como categoria filosófica”. Os métodos: Pesquisa
Bibliográfica: Leitura e Fichamentos das obras anteriormente citadas, destacando as
problemáticas do tema da prática expostas na obra do Filósofo José Adriana
Barata-Moura. O principal resultado do plano de trabalho foi a inventário dos
idealismos da prática. Conclusões: Partindo das concepções de diversos autores
estudados por Barata-Moura, realizou-se estudo, fichamento e síntese das obras
selecionadas, observando-se que o autor realiza análise ampla, rigorosa e ontológica
no campo da filosofia, a fim de, destacar os diferentes significados utilizados para a
categoria prática.
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POTENCIALIDADES PARA CONEXÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO - PARTE II
Autor(es): Mariana Santos de Oliveira, Maria Helena Silveira Bonilla
Resumo: Com o passar dos anos, diante da precariedade na oferta do serviço de
banda larga no Brasil, desencadeou-se um processo de busca pela democratização
do acesso. Esse movimento teve início em 2003, no governo do Presidente Luiz
Inácio “Lula” da Silva. Então, em 2011, ocorre a mudança no governo federal,
assumindo a presidenta Dilma Rousseff (2011-2014), momento em que ocorre uma
série de transformações nas políticas do setor de comunicações, mudanças estas
que provocam a crítica de todos os segmentos da sociedade civil, através de
manifestos de repúdio aos acordos firmados pelo governo com as empresas de
telecomunicações, especialmente no que diz respeito à conexão de internet banda
larga, por entenderem que estava ocorrendo a privatização de um setor estratégico
para o país, como é o da comunicação de dados. Com base neste contexto, para esta
pesquisa buscou-se analisar as políticas de conexão à banda larga propostas pelo
governo Dilma (2011-2014), para entendermos seus processos de elaboração e de
implementação, e em que medida apresentam potencialidade para a universalização
da conexão nas escolas no campo. Para compreensão e análise das informações
produzidas nesta pesquisa buscamos aportes na pesquisa qualitativa, que nos
permitiu estabelecer relações e nos aproximar dos processos que se movimentaram a
partir das políticas estudadas. A produção de informações foi realizada através de
mapeamento, leitura, fichamento e categorização de artigos científicos e jornalísticos
publicados por membros da sociedade civil, ativistas, acadêmicos e representantes
do terceiro setor. Esses materiais foram mapeados no Portal de Periódicos da Capes,
Scielo, Portal Intervozes, e, em revistas eletrônicas e matérias jornalísticas. Ainda
realizamos um levantamento e análise dos documentos oficiais sobre a política de
banda larga, assim como os relatórios que avaliam essa política, elaborados por
órgãos oficiais do governo, tais como: Ministério das Comunicações, Portal Brasil,
Anatel, Ministério da Educação, Telecomunicações e Telebras. A partir do material
produzido, buscamos fazer a análise considerando cinco categorias: A primeira está
relacionada à falta de planejamento a longo prazo. Identificamos que o Programa
Nacional de Banda Larga (PNBL) foi a única política proposta durante o primeiro
Governo Dilma, com o intuito de democratizar o acesso à internet banda larga no
Brasil. Entretanto, a falta de planejamento foi um dos agravantes no desenvolvimento
e na efetivação dessa política, pois o desenvolvimento de suas ações esteve limitado
a sua execução até o ano de 2014. Pensando na dimensão territorial do Brasil, e na
forma como são implantadas as políticas públicas, esse é um curto período de tempo
para que se alcance a população, principalmente aquelas que estão sem acesso a
esse tipo de serviço, tais como os que vivem no interior do país. Na segunda
categoria analisamos a questão da baixa velocidade da conexão, oferecida pelas
políticas de banda larga. Identificamos que o Programa Nacional de Banda Larga
(PNBL) ofereceu planos de internet com velocidade de 1 Mbps de banda, o que é
muito pouco diante de uma sociedade que não faz apenas pesquisas rápidas, mas
outras tarefas que exigem uma conexão com velocidades bem maiores, como é o
caso das escolas públicas brasileiras, onde 95% delas declaram ter acesso à internet,
no entanto, a sua velocidade não ultrapassa 2 Mbps, estando insuficientes para as
demandas atuais de interatividade que os projetos pedagógicos exigem. A terceira
categoria que emergiu para análise na pesquisa esteve relacionada à supremacia da
lógica de mercado em detrimento da garantia de direitos. Com o lançamento do
PNBL, em 2010, o governo buscou recuperar o desenvolvimento da banda larga e se
mostrar presente nesse processo, pois, até então, esse controle se encontrava nas
mãos da iniciativa privada que, por sua vez, não vinha desempenhando um serviço
de qualidade, e com baixos preços ao consumidor. Mas, as ações desse programa
seguiram outros caminhos a partir de 2011, tendo o foco sido centrado na ação das
empresas de telecomunicações e com isso o papel do estado continuou tímido. Para
fiscalização dos serviços oferecidos pelas prestadoras de telecomunicações a
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deveria atuar de modo a garantir os
direitos do usuário. Porém, a Agência se mostrou frágil frente as empresas de
telefonia, e assim foi se desenhando uma lógica de mercado em detrimento da
garantia de direitos do consumidor, deixando a Anatel cada vez mais com ações
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ESCREVIVENDO CIÊNCIAS NO MUSEU A POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS,
COTIDIANO E LINGUAGEM
Autor(es): Avaneide Pereira Rocha, Raquel Bezerra
Resumo: Tendo em vista a real necessidade de uma divulgação científica mais
popular, a qual possibilite às pessoas discussões relacionadas com seu próprio
dia-a-dia, a partir das possíveis descobertas e motivações encontradas no museu
(espaço de conhecimento), minha pesquisa partiu do reconhecimento dessa
motivação como parte considerável no processo de construção de uma alfabetização
científica que se apresente de modo significativo e interessante no que diz respeito ao
entendimento das ciências e suas expressões universais. A partir desses
pressupostos, no projeto Escrevivendo Ciências no Museu, esteve sob minha
responsabilidade o plano de trabalho das atividades de pré-visita e pós-visita ao
Museu Geológico da Bahia (MGB, lócus central da pesquisa), bem como visitas às
escolas (selecionadas) para um contato prévio com o professor, buscando
compreender as relações existentes entre o museu e a escola, para explorar as
potencialidades da articulação entre esses espaços. Isso tudo pôde acontecer
parcialmente, considerando as limitações de tempo e condições de trabalho das
professoras da Educação Básica participantes da temporada de visitas 2016-1. A
intenção do projeto foi de que o planejamento pedagógico das visitas ao MGB fosse
feita colaborativamente com a equipe do Escrevivendo e os professores das outras
escolas (cinco escolas participaram dessa temporada). de qualquer modo, as visitas
foram pensadas, planejadas e executadas da melhor maneira possível. Os
professores participaram do Seminário Escrevivendo - MGB (março 2016), quando
foram apresentados ao acervo do museu e aos princípios metodológicos do projeto.
Sobre a relação museu/escola destacamos: numa perspectiva de
ensino-aprendizagem nos espaços não formais, a fim de contribuir com a
popularização e alfabetização científica, bem como buscar compreender as
possibilidades interdisciplinares que podemos encontrar nesses ambientes
potencializadores de possíveis aprendizagens, a discussão gerada em torno dessa
relação nos faz levar em conta as diferenças no que diz respeito a espaço, discurso e
uso de uma linguagem apropriada ao público. Sobre o uso da linguagem adequada
como forma de potencializar a aprendizagem dos educandos destacamos: a
linguagem como um grande diferencial na relação museu-escola no que diz respeito
às especificidade de cada ambiente, o que de maneira alguma deve-se confundir o
espaço do museu como extensão da escola, pois nesse sentido, estaria sendo feita
apenas uma transposição de conhecimentos, e não uma diferenciação de tempo,
espaço, discurso e lugar. Sobre o papel do professor no contexto de uma visitação ao
museu: essa discussão de fato torna-se imprescindível quando se fala na relação
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reativas aos movimentos e não agindo de forma a evitá-los. Na quarta categoria
analisada discutimos sobre a ausência de parâmetros concretos para o controle da
qualidade de serviço. Na análise dos termos de compromissos feitos pelo governo e
prestadoras de serviço, identificamos documentos com graves falhas que vão contra
o Código de Defesa do Consumidor (CDC), como por exemplo, as vendas de pacotes
banda larga condicionada a compra de um pacote de telefonia fixa conhecida como
“venda casada”. Os dados encontrados também levaram a analisar na quinta
categoria a conexão banda larga nas zonas rurais, na qual identificamos que as
zonas rurais possuem um índice de precariedade ou inexistência de conexão muito
alto devido ao não cumprimento dos contratos fixados com o governo por parte das
operadoras para levar internet banda larga ao campo. Aliado a isso, percebemos que
a fiscalização por parte dos órgãos públicos aos serviços prestados pelas operadoras
e os investimentos em infraestrutura para conexão banda larga nas zonas rurais e
remotas tem acontecido de modo insuficiente, dificultando a universalização da banda
larga no país. Para concluir, em virtude do que foi pesquisado, percebemos a
necessidade de investimentos, planejamento em longo prazo, fiscalização e
infraestrutura adequada na política de banda larga desenvolvida pelo governo, para
que os seus objetivos possam alcançar democraticamente toda a população. Diante
disso, percebe-se que a presença da banda larga nas escolas do campo precisa ter
maior prioridade por parte do governo, uma vez que a conexão é, hoje, fundamental
para a formação dos sujeitos que vivem nas zonas rurais, por auxiliar os professores
na elaboração de atividades, permitir o intercâmbio entre escolas, alunos e
professores, o acesso à materiais digitais e o desenvolvimento de projetos
pedagógicos em sala de aula.

presente pesquisa objetiva uma contemporânea interpretação de Kant, especialmente
quanto à sua definição de “Dignidade”, para por meio dela afastar usos equivocados
do princípio jurídico da “Dignidade da Pessoa Humana”, que deve sua consolidação
ao pensamento desse filósofo alemão. Assim, delimitando uma aplicação do
supracitado princípio, busca-se evitar a sua frequente aplicação como mera arma
retórica, servindo de base para as mais variadas teses, mesmo que conflitantes.
Problematizará, também, de que forma esse retorno ao pensamento kantiano ainda é
sustentável, trazendo, quando possível, intérpretes adequados para seu melhor uso
nos tempos atuais. Além das obras destes, serão utilizadas, por óbvio, as do próprio
filósofo de Königsberg apropriadas ao debate, como as obras de demais pensadores
conciliáveis ao pensamento deste. Por fim, para efeito de melhor compreensão do
atual estudo e conceituação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, será
apresentada a doutrina jurídica que vigora no Brasil. Tendo esse horizonte em vista,
cria-se uma nova conceituação para expressar tal princípio, muito similar ao próprio
imperativo categórico, pois derivada diretamente dele, que pode ser resumida em: o
respeito ao indivíduo enquanto fim-em-si-mesmo, protegendo-o de qualquer forma de
coisificação, especialmente aquelas advindas da violação de sua autonomia enquanto
legislador, e também garantindo a proteção dos direitos fundamentais que ele elencar
enquanto no seu papel legislativo, resguardando-se, a priori, o núcleo dos direitos
fundamentais de primeira geração. Interessa esclarecer, como forma de evitar uma
possível objeção, que essa conceituação não permite ao soberano determinar em
absoluto o alcance da dignidade humana, já que necessariamente terá que proteger,
ao menos, todos os direitos fundamentais procedimentais (aqueles relativos à
participação no processo democrático) e os direitos fundamentais de primeira
geração. Isso ocorre porque, caso violados, invariavelmente ocorrerá uma afronta à
dignidade do homem enquanto fim-em-si-mesmo, por direta violação à sua autonomia
enquanto legislador ou pelo direto ataque aos seus direitos de liberdade. Tendo esse
mínimo de proteção e não uma carga mais elevada, como quer a maioria da doutrina
jurídica, garante-se uma universalidade da aplicação do conceito, permitindo um
respeito à sua condição de cláusula aberta, como também garante sua utilização em
acordo real com as características de cada Estado, ou seja, naquilo que foi
estabelecido como conduta necessária bilateral entre ele e o soberano legislador
graças ao ficto contrato social. Essa visão distancia-se, nesse sentido, da maior parte
da doutrina jurídica, que busca elaborar um verdadeiro catálogo de direitos
fundamentais, e acaba pecando pela restrição histórico-cultural de suas elaborações,
causando, por vezes, problemas ao tentar sua ampliação para além de determinadas
fronteiras.

Palavras-chaves: Políticas públicas, conexão banda larga, escolas do campo
POTECA: ORALIDADE E NARRATIVA DE CRIANÇAS DA CRECHE DA UFBA
Autor(es): Rosselinni Brasileira Muniz Gonçalves, Clarissa Bittencourt de Pinho E
Braga
Resumo: Como na lenda grega de Narciso, em que ele se apaixona pela própria
imagem e morre observando-a, os adultos, ao enxergarem na criança um adulto em
miniatura e futuro sujeito, tendem a decepcionar-se, haja vista que uma criança, é
uma criança; não um adulto. Nesse sentido, é preciso considerar as mais diversas
formas de infância, como aponta Sarmento (2007), acoplado ao entendimento de que
as crianças são produtoras de cultura. A primeira colocação de Sarmento (ib.) busca
mostrar que é necessário ir de encontro à histórica invisibilidade da infância para
poder então enxergar as mais diversas formas de infância: "Infância é o "serem devir"
e nesta transitoriedade se anulou por demasiado tempo a complexidade da realidade
social das crianças. Há uma marginalidade conceptual no que respeita à idéia ou
imagem de infância no passado, que é correlata da marginalidade social em que foi
tida. (ib., p. 3)"Neste sentido, nota-se historicamente essa evolução no que tange ao
reconhecimento da infância. Prova disso é o que Sarmento (2006) problematiza
afirmando que as crianças eram consideradas apenas seres biológicos vinculados à
rotina feminina, tornando-se capazes apenas de ingressar no meio social quando
poderiam ir à guerra, ou procriar, destacando uma “adultez” precoce. Neste contexto,
o estudo da psicodinâmica da oralidade vem como uma ferramenta de diálogo do
imaginário da criança que reverbera em sua produção oral. Neste escopo, a pesquisa
visa dialogar nosso referencial teórico relacionado às culturas da infância, bem como
a psicodinâmica da oralidade. Para isso, utilizamos a dinâmica da Poteca a fim de
provocar o processo de conto e reconto de histórias por crianças. O grupo optou por
uma pesquisa qualitativa. Desta maneira, a fim de manter coerência epistemológica
com nossa prática, o grupo utiliza a análise e registros da contação de histórias pelas
crianças a partir dos referenciais utilizados pelo grupo, bem como análise e registro
dos recontos ou recriações das histórias dos colegas. Neste escopo, a fim de colocar
em prática a perspectiva de entrevista participante de Demo (1987), em que os
sujeitos da pesquisa sentem-se a vontade para colocar-se, adoto uma proposição da
Professora e Pesquisadora da UFBA, Clarissa Bittencourt de Pinho e Braga,
coordenadora da Linha de Pesquisa Cultura Infância do CULT que é a “Poteca”. A
Poteca propõe a criação de biblioteca de histórias orais constituída por potes de
barro. A dinâmica consiste em cada criança receber um pote e pintá-lo, para que
desde já se inicie um processo de identificação e pertencimento. Em seguida, cada
criança coloca no pote um objeto que a partir dele ela conte uma história. Essa
dinâmica começa com a minha narração enquanto pesquisadora e contribuição das
professoras, demonstrando para as crianças e em seguida pedindo para que elas
recontem, ou contem suas próprias histórias, podendo recriar a primeira, por
exemplo.

Palavras-chaves: Dignidade, Kant, Direito
A QUALIDADE DO PRAZER DE ACORDO COM A DIFERENÇA ESPECÍFICA
ENTRE OS TIPOS DE PRAZER SEGUNDO ARISTÓTELES
Autor(es): Tatiana Correia, Juliana Aggio
Resumo: O objetivo deste texto é analisar as diferenças específicas entre os
prazeres apresentados por Aristóteles no livro X, capítulos 1-5, da Ética Nicomaqueia.
Estas como demonstraremos podem ser divididas de três modos: (i) os prazeres
diferem quanto a suas fontes, pois há prazeres que provém de fontes nobres e
prazeres que provém de fontes censuráveis. O filósofo começa a desenvolver tal
teoria através da refutação de que o prazer é digno de censura, Aristóteles refuta tal
opinião alegando que estes prazeres são agradáveis apenas para os homens
viciosos (debilidade moral) ou que estejam mal dispostos ou em estado alterado, isto
é, os que não estão num estado natural ou saudável (debilidade física). Ademais, não
se pode dizer que as coisas que são agradáveis para as pessoas viciosas são
também agradáveis para as outras pessoas. Entretanto, Aristóteles não nega que
haja prazeres censuráveis, porém estes prazeres são considerados dignos de
censura no que refere as suas fontes. (ii) Os prazeres diferem entre si pela espécie,
pois o prazer surge em atividades distintas, então é claro que há diversas espécies de
prazer. Já que cada atividade possui um prazer próprio, as atividades
especificamente diferentes entre si são aperfeiçoadas por prazeres de espécies
distintas. Desta maneira, por exemplo, as atividades do sensível são diferentes das
atividades intelectuais e, estas atividades diferem entre si especificamente. Logo, os
prazeres que pertencem a estas atividades são diferentes em espécie. (iii) Por fim, os
prazeres diferem quanto à qualidade, pois há os prazeres que vem da atividade boa e
são bons e os que vem da atividade má e são ruins. Assim, as atividades diferem por
sua bondade ou maldade. Umas são dignas de serem buscadas, outras de serem
evitadas, o mesmo ocorre com o prazer, uma vez que cada atividade tem seu prazer
próprio. Desta forma, o prazer próprio da atividade honesta é bom e o prazer próprio
da atividade má é ruim, assim como o apetite por objetos nobres são louváveis e o
por objetos vergonhosos são censuráveis. A qualidade do prazer não é determinada
pelo fato de ele aperfeiçoar a atividade, ao contrário, é a qualidade da atividade que
determina a qualidade do prazer. Assim, pretenderemos demonstrar que a diferença
específica entre os prazeres permite que Aristóteles qualifique o prazer de acordo
com a qualidade da atividade que ele acompanha.

Palavras-chaves: Poteca, Oralidade, Narrativas
CIÊNCIAS HUMANAS - FILOSOFIA
A CONCEITUAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SOB UMA ÓTICA
KANTIANA

Palavras-chaves: Prazer, ação moral

Autor(es): Cainan Anjos Meira, Daniel Tourinho Peres
A TEORIA DA ABSTRAÇÃO EM TOMÁS DE AQUINO
Resumo: Inicialmente sob o tema “Sobre o belo como símbolo da moralidade”, a
pesquisa foi modificada após debates com o professor orientador para “A
conceituação da dignidade da pessoa humana sob uma ótica kantiana”, tendo o
objetivo de adequá-la melhor ao curso do aluno-autor, Direito. Desse modo, a

Autor(es): Gilson Linhares
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar algumas noções da teoria da
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abstração de Tomás de Aquino, tomando como base três textos de maior relevância
onde esta teoria aparece. As obras são: O ente e a essência, onde o autor trata das
relações entre os entes e as essências presentes na multiplicidade dos entes, a
saber, as substâncias simples, substâncias compostas e nos acidentes. No capítulo II
desta obra o foco de Tomás é a investigação sobre as substâncias compostas e ele
conclui que a essência de tais substâncias é justamente o composto, a união entre
Forma e Matéria. A matéria, porém acaba se tornando o princípio de individuação de
tais substâncias, já que a apreensão das coisas materiais se dá sempre de modo
particular. E Tomás acaba se deparando com uma dificuldade, que são os nomes
universais que designam aquilo que há de comum nestes indivíduos determinados,
para resolver este problema eles introduz sua teoria da abstração e apresenta dois
modos de abstração que veremos de maneira mais precisa, à frente, os dois tipos de
abstração é abstração do todo a partir da parte e a abstração da forma a partir da
matéria. A segunda obra é, O comentário à trindade de Boécio, na Questão 5, do
artigo 3º deste comentário Tomás responde a questões a cerca das considerações
dos diversos tipos de ciência, e estabelece uma hierarquia de graus dos objetos das
ciências que se segue em ordem decrescente da mais abstrata para a menos
abstrata: A metafísica, a matemática e a física. No mesmo artigo, Tomás se dedica a
investigação da abstração matemática, porém o que tomaremos como ponto
importante são dois atos do intelecto humano destacados por ele neste texto. Que
são as duas maneiras de abstrair, abstração do todo e da forma, e outro ato que é o
da separação. O terceiro texto utilizado é a 1º parte da Suma Teológica, questão 85,
artigo 1, onde o autor trata da abstração a partir dos “fantasmas” no sentido de
representações apreendidas através da sensibilidade.

princípio ou pelo digrama. E que a sobreposição é uma técnica (procedimento) que
prova a congruência entre figuras geométricas, em geral. Tendo por explícito essas
duas concepções, surge a seguinte questão: é legítimo utilizar sobreposição de
figuras como a justificação de passos de uma demonstração? A proposição I. 8,
exemplo de demonstração que será analisado neste trabalho, quando reduzida a
silogismos científicos se revela uma demonstração legítima sobre uma análise lógica,
ou seja, uma sequência de proposições verdadeiras onde cada uma é justificada por
um princípio. Portanto, é legítimo utilizar sobreposição de figuras como a justificação
de passos da proposição I. 8, pois como nos alerta Heath, a sobreposição é uma
expressão Noção Comum 4, isto é, essa técnica é uma expressão de um princípio.
Em primeiro lugar, analisaremos as demonstrações euclidianas. Em segundo lugar,
analisaremos a sobreposição. Em terceiro lugar, trataremos acerca posição de Alberto
Magno com relação às proposições I. IV e I. VIII. Em quarto lugar, analisaremos o
papel demonstrativo da sobreposição em demonstrações euclidianas e a verificação
de sua legitimidade. Por último, serão apresentadas certas considerações adicionais.
Palavras-chaves: Sobreposição; Demonstração;
QUAL É A POSTURA NEOPIRRÔNICA DIANTE O PROBLEMA DO DESACORDO
RACIONAL?
Autor(es): Alexsandro Lima Miranda
Resumo: A vida cotidiana está recheada de uma multiplicidade ou pluralidade de
opiniões, sem nenhum consenso. As pessoas discordam o tempo todo, quanto uma
variedade enorme de questões que vai desde o futebol, política, religião, etc. Os
objetos de discordância variam dos mais banais, como a escolha de qual filme ou
série assistir, até questões mais sofisticadas entendidas somente por experts, como
no caso das ciências. O desacordo caracteriza-se quando dois ou mais sujeitos
discordam quanto ao valor de verdade de uma ou mais proposicões, ou seja, quando
tem diferentes atitudes doxásticas quanto a uma proposicão, tais atitudes podem ser
crença (acreditar), descrença (não acreditar) ou suspensão de juízo. A questão
epistemológica quanto ao desacordo é: o fato de alguém discordar de mim é
relevante epistemicamente? Dito de outra maneira, o fato de alguém não concordar
com o meu corpo de crenças torna minha justificação falsa, ora, mediante o
desacordo quanto ao tema em questão qual atitude tomar? Devemos revisar nossa
atitude doxástica? Permanecer ou deixar de acreditar ou suspender o juízo? As
causas do desacordo podem ser várias: um dos sujeitos pode não ter acesso a uma
ou mais evidências relevantes, ou pode não ter habilidade suficiente para avaliar as
evidências, seja por não estar em um estado desejável para raciocinar(doente,
drogado, etc) ou por não ter o treino necessário para avaliar as evidências (exemplo
de um cirurgião cardíaco que recebe treinamento e está apto a realizar operações em
comparação a um sujeito sem a devida formação). Esses casos são caracterizados
como mero desacordo, pois se as diferenças fossem anuladas ou corrigidas entre os
sujeitos, não haveria desacordo. Essa caraterização do desacordo não configura um
problema epistemológico legítimo. O desacordo pode ser considerado um problema
epistemologicamente relevante quando dois sujeitos que se reconhecem em condição
de simetria discordam. A simetria ocorre quando não é possível detectar uma
desvantagem em relação ao outro sujeito, ou seja, quando não há um fator
independente do desacordo para considerar uma das posições mais vantajosa que a
outra.

Palavras-chaves: Abstração, Separação, Forma

A RELAÇÃO ENTE INTELECTO E VONTADE EM DEUS
Autor(es): Joviane Marta Santos Jesus, Marco Aurélio Oliveira da Silva
Resumo: Neste artigo verificamos como o filosofo medieval Tomás de Aquino (1225
-1274) condiciona vontade e intelecto. Seguindo a tese que a vontade é própria dos
entes que possuem intelecto, Aquino defende que o Ser Absoluto tem vontade. No
entanto, como conceber movimento e necessidade a Deus? Aquele que é não quer
algo fora de si. A Bem-Aventurança divina é regozijar em si mesmo pela inclinação
natural da vontade. Como um ser não contingente pode ter vontade? A despeito desta
questão muitos são os pressupostos teológicos e filosóficos que para argumentar e
justificar tal possibilidade. Trabalharemos aqui preferencialmente como os filosóficos,
porém alguns conceitos e noções da teologia cristã católica irão aparecer, devido ao
contexto histórico em que se encontra o autor. O principal objetivo deste texto é
esclarecer, explicitar os conceitos, as teses, e a intrínseca relação entre vontade e
intelecto. Segundo Aquino, a vontade é uma apetição intelectiva da alma, enquanto o
intelecto é a parte da alma racional que diferencia o ser humano dos outros animais.
Até aqui, não é possível compreender qual a diferença e/ou a semelhança entre eles.
Para cumprir esse fim, a tentativa é perseguir a estrutura argumentativa que propõe
solucionar o problema. No que concerne ao pensamento de Tomás de Aquino, as
obras centrais para esta discussão estão na Suma Teológica (ST) na questão 19,
como também a obra Questões Disputadas sobre a Verdade. Na ST, no corpo da
resposta do artigo 1º, o autor defende que “há em Deus vontade como nele há
intelecto”. Analisando essas obras tomaremos conceitos e teses defendidas por
Tomás na esteira aristotélica. O dilema da vontade como um apetite, fim e bem requer
compreender as analogias apresentadas por Tomás no corpo da resposta - algo não
trivial. Suas afirmações convidam a conhecer outras questões da Suma e o inicio da
discussão que nasce na Patrística, com Agostinho de Hipona sobre a identidade da
memória, vontade e intelecto. Assim, o problema da vontade de Deus em si mesma, o
que compete à vontade divina de maneira absolta e ao intelecto em relação à vontade
não pretende perder de vista a resposta à fé por meio da razão, uma vez que a ST
tinha como finalidade um caminho propedêutico para os seminaristas. Toda via para
discutir a questão, a metodologia aplicada visa observar o compromisso filosófico e
considerar a relevância do tema na contemporaneidade.

Palavras-chaves: Desacordo racional
DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE HOMENS E ANIMAIS E O PRINCÍPIO DE
PRAZER NA OBRA TRATADO DAS SENSAÇÕES.
Autor(es): Manuela de Araujo Barreiros Santos, Carlota Casanave
Resumo: Tendo em vista mostrar e analisar, no homem, a gênese dos mais diversos
conhecimentos dos quais é capaz, assim como, a origem das suas faculdades da
alma ou das suas operações mentais, Condillac escreverá a Obra Tratado das
Sensações. Nela, o filósofo nos mostrará que o germe de todos os nossos
conhecimentos e ideias, bem como das faculdades mentais, se encontram nas
sensações. Portanto, tudo aquilo que o homem pode vir a ser tem sua base no campo
da experiência. Para tal empreendimento, o filósofo serve-se da alegoria constituída
na figura de uma estátua de mármore que, estruturada assim como o homem, irá nos
fazer refletir sobre como tais conhecimentos e faculdades se originam de cada um
dos sentidos por separado e, mais tarde, de todos em conjunto. A análise da estátua
nos indicará que é a busca do prazer que sentiu, por intermédio de uma sensação
agradável, e tendo em vista escapar da dor, aquilo que a fez sofrer, que suas
operações mentais progredirão. Por conseguinte, é o par prazer/dor que determinará
o desenvolvimento das suas faculdades mentais. Ao examinar a estátua limitada ao
sentido da audição, Condillac nos informa que a partir desta análise é possível
compreender a classe dos seres cujos conhecimentos são os menos extensos,
tem-se aí uma das primeiras referências aos animais na obra. Desta forma, o trabalho
objetiva mostrar como se dá o princípio do prazer na figura da estátua e se tal
conjetura pode ser aplicada aos homens e animais, destacando as diferenças e
semelhanças que possam existir entre eles. Para isso, será analisado, primeiramente
e como já foi dito acima, o que ocorre com a estátua limitada ao sentido mais simples,
o olfato, no que concerne àquilo que move seus conhecimentos e suas operações
mentais. Em segundo lugar, o mesmo será observado tendo em vista a estátua
limitada ao sentido do tato, o mais complexo dos sentidos e aquele que mais difere os

Palavras-chaves: Deus, Intelecto, Vontade
DEMONSTRAÇÕES GEOMÉTRICAS POR SUPERPOSIÇÃO, ENFOQUE NA
PROPOSIÇÃO I. 8
Autor(es): Jean Marcelo dos Faraoh, Abel Lassalle Casanave
Resumo: Exame da técnica de demonstração denominada "superposição" aplicada
em duas proposições por Euclides em Elementos. Com isso visa-se alcançar uma
melhor compreensão da concepção heterogênea de demonstração na geometria
sintética clássica. O objetivo deste estudo é analisar o papel da sobreposição em
demonstrações euclidianas com especial foco na Proposição I. 4. Através de leitura e
interpretação da obra Os Elementos de Euclides e também de uma bibliografia
segundaria referente ao contexto, como, por exemplo, a obra Os Fundamentos da
Geometria de David Hilbert, estabelecemos um exame de como essa técnica
geométrica de prova pode ser considerada e quais as possíveis questões de fato e
conjecturáveis podemos levantar acerca dela. Através da análise da literatura citada
acima e de determinadas outras, podemos conceber que, atualmente, pensadores
como, por exemplo, K. Manders descreve as demonstrações euclidianas como uma
sequência de proposições verdadeiras em que uns são justificadas ou por um
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homens dos animais, para, posteriormente, examinar e exibir o que difere e
assemelha os homens dos animais no decorrer da obra.

crítica até que ela tome poder suficiente para fazer expressiva mudança na
sociedade. Cito como exemplo os impostos, o uso da razão não faz com que o
indivíduo não pague os impostos que lhe são cobrados mensalmente, mas que o
mesmo reúna argumentos suficientes para contestar esse pagamento na medida do
que se entende por injusto. de outra perspectiva o indivíduo deve também fazer
críticas no sentido de mudar sua condição de trabalho, estas, como já citado
anteriormente também no âmbito público. A preguiça e a covardia é o que leva o
homem a exercer a crítica somente no âmbito privado, no cumprimento de suas
funções laborais, sem exercer a crítica no âmbito público, no âmbito da crítica
universal, direcionada aos indivíduos esclarecidos ou em processo de
esclarecimento. Quando notamos que Kant exige a não covardia e ao mesmo tempo
em que o indivíduo não se acomode para que ele próprio faça à crítica, há certa
delegação de poderes; ou seja, não é somente as corporações que devem fazer a
crítica e sim o colaborador que saiu ou está em processo de saída de sua
menoridade. Com isso Kant espera que o esclarecimento de forma gradual vá
modificando a sociedade, e que essa sociedade seja crítica, que tenha condições de
ser inovadora, sem que seja autodestrutiva pela revolução. O que parece ser um
liberalismo conservador se mostra extremamente libertário quando Kant diz que o
homem autônomo é aquele que se liberta de sua menoridade “quando se libertar
dessa menoridade exige um ato de coragem e disposição”. A revolução servirá antes
de tudo para provocar um senso crítico naqueles que a observa, pois se por um lado
Kant firma sua idéia entre a revolução e a reforma, tendendo sempre pela reforma,
mostrando então certo “conservadorismo”, por outro lado o texto aposta numa
individualização do homem que se coloca propriamente representativo e crítico das
questões expostas.

Palavras-chaves: Prazer, Homem, Animal
METAFÍSICA E TEORIA DO CONHECIMENTO EM SCHOPENHAUER
Autor(es): Bruno Silva dos Santos, Jarlee Oliveira Silva Salviano
Resumo: Na teoria do conhecimento Schopenhauriana o corpo humano se encontra
em uma posição distinta em relação aos outros objetos na natureza. Além de ser a
expressão mais complexa da Vontade nouménica e a única objetivação dessa
Vontade que produz conhecimento através de conceitos, é também através de uma
intuição mais íntima desse corpo, e da condição dele mesmo como objeto imediato,
que o filósofo vai elaborar a possibilidade e o ponto de partida para sua metafísica
imanente. Partindo dessa concepção e indo em direção de uma construção crítica
direcionada ao materialismo e ao idealismo, Schopenhauer esbarra em uma posição
contraditória extraída dos conceitos fundamentais da sua teoria do conhecimento e
sua metafísica imanente tão peculiar. Levando em consideração mais
especificamente o chamado Paradoxo de Zeller enquanto problemática que foi
abordada e na busca de uma possível resolução a esse impasse, abordaremos nesta
comunicação alguns pontos da herança crítica que esse impasse e sua suposta
solução erigida por Schopenhauer receberam. O paradoxo se refere a um impasse
teórico na filosofia schopenhaueriana, a saber, de como compreender que toda a
representação fenomênica, incluído aqui o corpo humano e nele o cérebro, nada mais
é do que representação que vem do nosso entendimento como suporte de todo o
mundo físico, entretanto esse próprio cérebro é ele também representação. O cérebro
aqui ocupando a posição de ser, como diz Zeller, um “produto da representação e a
representação sendo também um produto do cérebro” Em outras palavras, como
pensar uma subjetividade transcendental, suporte da realidade fenomênica, sendo
que a subjetividade, ela mesma, é também um fenômeno espaço-temporal,
determinado pela lei da causalidade, pelo princípio de razão. Apesar de considerada
insuficiente pelos comentadores, abordar a saída schopenhaueriana acerca de um
paradoxo que sua própria construção teórica esbarrou se mostra como um
interessante caminho para compreender em que contexto a discussão se coloca no
pensamento orgânico e de um teor mais fisiológico do filósofo alemão.

Palavras-chaves: Esclarcimento
O FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DA ÉTICA DA COMPAIXÃO DE
SCHOPENHAUER
Autor(es): Cleide Servilha Couto, Jarlee Oliveira Silva Salviano
Resumo: O trabalho reuni o fundamento epistemológico da filosofia de
Schopenhauer, o seu princípio de razão suficiente, o referido princípio é tema da
epistemologia do autor, tratado em sua tese, Sobre a Quádrupla Raiz do Principio de
Razão Suficiente (1913), o seu fenômeno de negação da vontade, como também, o
significado de sua ética da compaixão, com o intuito de esclarecermos a relação
existente na filosofia de Schopenhauer entre a sua Epistemologia e o seu estudo da
moral, ou a sua Ética. A fim de demonstrar qual o fundamento epistemológico da ética
da compaixão, uma vez que esta parte, assim como o fenômeno de negação da
vontade, de um conhecimento de natureza distinta da que acontece com os sujeitos
que estão fora dessas situações anteriormente citadas. Em ambas as situações é
preciso suprimir o querer individual, ou seja, cessar a influência da vontade. A
pesquisa pretendeu mostrar o fundamento epistemológico da ética da compaixão de
Schopenhauer, isso significa apresentar o fundamento da epistemologia do autor,
como ocorre para os fenômenos ordinários, o princípio de razão suficiente, para então
abordar as distinções entre as formas de conhecimento nos dois estados. Todavia, há
também outro evento em que é necessário fugir ao curso natural do conhecer,
superar as formas de todo conhecimento, presente em nossas consciências a priori, a
junção de tempo e espaço, e com isso também a causalidade inerente ao individuo.
Esse fenômeno é a negação da vontade via contemplação do Belo ou via negação da
vontade de vida, possível apenas aquele que consiga cessar de querer. Dessa
maneira, apresentaremos dois fenômenos que tem em comum o modo de conhecer
do indivíduo, ou agente. A compaixão enquanto fundamento da moral, pois ela
depende de certo grau de conhecimento do individuo, como também a negação da
vontade que se dá através do conhecimento adquirido por via da contemplação
artística, no caso do sujeito puro do conhecimento, ou por via da supressão do
querer, no caso do asceta, em ambos os casos o conhecimento torna-se um quietivo,
um conhecimento que anula a individualidade e que só é possível na ausência de
necessidade.

Palavras-chaves: epistemologia, intelecto, representação
UMA INTERPRETAÇÃO DA AUFKLARUNG
Autor(es): Cristiane dos Santos, Daniel Tourinho Peres
Resumo: Kant define o tempo em que vive como a época do esclarecimento, mas
essa época é antes de qualquer outra coisa a época do sujeito, aquele que faz uso
crítico de seu próprio pensamento e baseia nele suas ações, Sendo esta, a saída do
homem de sua menoridade. Em sentido civilizatório Kant distingue a menoridade
como a condição do indivíduo que está sobre tutela, sobre o direcionamento de
outrem, ou seja, o indivíduo que está sujeito a outro e não se serve do seu próprio
entendimento, nesse sentido existe uma incapacidade de fazer uso da razão sem a
interferência de outro, a quem lhe informa como deve raciocinar e o dirige nessa
atividade de pensamento. Desde Aristóteles adota-se o entendimento de que “O
homem é um animal racional”, Kant acrescenta então o sentido da tutela, que põe em
questão essa definição, ou seja, a nenhum dos homens falta entendimento, mas não
saber fazer o uso adequado dessa razão, que é inerente a todos os homens, os torna
responsáveis por serem maquinas, governados por outros. O que define a
emancipação que no plano do pensamento ocorre por excelência é justamente o que
na menoridade não é praticada, uma vez que o próprio pensamento é livre e não há
como oprimi-lo, ao indivíduo não falta entendimento, mas sim, a coragem de não mais
ser direcionado em seus próprios pensamentos sem o auxilio de outro, denominado
por Kant tutor. Sapere aude! Diz Kant “Tem coragem de fazer uso de teu próprio
entendimento, tal é o lema do esclarecimento. ” Sair da tutela e passar a tomar as
rédeas da própria razão segundo ele é fundamental para alcançar a liberdade. O
Esclarecimento se apresenta em Kant como um marcador temporal e mais que isso,
como a elevação da condição filosófica ao próprio tempo do autor; é como se ele
estabelecesse um diálogo com as gerações a frente do seu tempo, e mais que isso,
este esclarecimento também consiste em ampliar o funcionamento da sociedade na
medida em que se pode criticar, mostrando sobre a evolução do pensamento crítico e
fazendo um convite para que os mesmos libertem-se da tutela da qual estão
submetidos. de início ainda, Kant deixa claro que embora esteja na época do
esclarecimento às pessoas ainda vivem na menoridade, e a principal tutela presente
na sociedade é a religião, pois existe uma acomodação desse estado não crítico de
aceitação das verdades religiosas, e por isso a condição social não muda, por culpa
do comodismo, da falta de coragem de não replicar a ordem social, permanecendo
assim na menoridade e fazendo com que essa condição se repita em vários outros
âmbitos sociais. Se temos por hora um juiz para que façam valer as leis, um médico
para que cuide de nossa saúde, um professor para que ensine aos nossos filhos,
estaremos acomodados a estas facilidades que fazem com que a sociedade fique
numa posição estática já que para se viver bem não é preciso fazer uso critico da
razão. “Raciocinai, mas obedecei”... Esse obedecer trazido por Kant não pretende
expressar uma idéia de submissão, ou que o individuo deva se calar diante das
situações, mas obedecer em situação de exercício do oficio, porém a razão deve ser
usada para tornar a crítica pública, para que um público letrado esteja ciente dessa

Palavras-chaves: Epistemologia, Ética, Negação da Vontade
O PRINCÍPIO DE PRAZER E O TATO: AFLUENTES DO EU EM CONDILLAC
Autor(es): Morganna Vellozo Palhares, Carlota Casanave
Resumo: Com base na obra intitulada Tratado das Sensações de Étienne Bonnot de
Condillac, o presente texto examina a relação entre o princípio de prazer e as
sensações táteis na gênese dos conhecimentos, a fim do entendimento acerca da
consciência de si (ou noção de Eu). Na forma de uma estátua, organizada como
homem, mas recoberta de mármore, o autor constrói sua análise genética
concedendo a abertura, um a um, dos cinco sentidos primários à estátua
supostamente dotada de alma. Com um espírito sem quaisquer idéias, a estátua
adquire faculdades mentais desde a primeira experiência, também já sob operação
do princípio do prazer, ainda que esteja inicialmente limitada ao sentido do olfato. Ela
possui naturalmente, portanto, 1) a alma que sente, ou seja, a capacidade de sentir; e
2) um corpo, que irá descobrir a partir das experiências táteis. Interessa notar que
Condillac considera o natural, em distinção ao mental, como aquilo com o que se
conta ao nascer. Defende, deste modo, que todos os nossos conhecimentos e ideias
provêm das sensações, que surgem da ocasião dos estímulos nos órgãos dos
sentidos. O objetivo do Tratado reside, assim, em demonstrar como todos os
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conhecimentos e todas as faculdades mentais advém das sensações; pois das
sensações que modificam os estados do espírito é que são extraídos todos os seus
conhecimentos e faculdades - e o autor demonstra, tão logo, que toda experiência se
desenrola sob a regência do princípio de prazer/dor. Portanto, o prazer se configura
como um princípio, são sempre prazer/dor o primeiro (e único) móvel de suas
faculdades e, mais tarde, de suas idéias e ações. Ao sentir o primeiro odor, agradável
ou desagradável, se ela pudesse reconhecer um "eu" o abarcaria inteiro na duração
deste aroma e, apenas neste instante, seu "eu" seria também toda a sua lembrança.
Esta é a personalidade possível à estátua em sua primeira experiência: o próprio e
único odor que sente. Vejamos, a partir do desenvolvimento das faculdades mentais,
como chega a estátua à consciência de si.

responsabilização moral na teoria ética aristotélica, ou seja, mostrar que o indivíduo
enquanto agente pode ser responsabilizado diferentemente, mas tendo em vista o
seu modo de agir através da distinção entre ação voluntaria e ação por escolha
deliberada. Dessa maneira, a investigação se desdobra com base nas seguintes
premissas: se a ação voluntária é condição necessária para a imputação da
responsabilidade e há dois modos de agir voluntariamente, isto é, sem prévia
deliberação e com prévia deliberação, presumimos que existem graus de
responsabilidade, logo o agente será julgado e responsabilizado de acordo com seu
modo de agir, ou seja, aquele que age sem prévia deliberação será responsabilizado,
mas aquele que age com prévia deliberação será responsabilizado com mais
severidade. No entanto, como podemos determinar a imputação da responsabilidade
no agente considerando os dois modos de agir? E sobretudo, o que nos garante que
o segundo modo de agir deve ter uma responsabilização mais severa? A concepção
aristotélica de responsabilidade moral está fundamentada na noção “estar sob o seu
poder”, de modo que essa noção abarca o princípio da contrariedade da ação e
garante a liberdade de agir ao agente. Dessa maneira, para Aristóteles, imputar
responsabilidade requer reconhecer que o agente teve liberdade para agir e
consequentemente que ele agiu voluntariamente. Em vista disso, Aristóteles afirma
que a liberdade de agir não se apresenta apenas em poder fazer, mas também em
poder não fazer, visto que ambas as possibilidades dependem do agente para existir.
Portanto, a noção “estar sob o seu poder”, juntamente com as circunstâncias
particulares e os motivadores da ação formam um tripé dos elementos principais que
constituem a base da teoria responsabilidade moral, que nos permite elogiar ou
censurar e em alguns casos punir ou louvar os indivíduos. Assim é considerando esse
tripé mais a presença do processo deliberativo que antecede a ação que
intentaremos defender a ideia de graus de responsabilização.

Palavras-chaves: Princípio de Prazer, Tato, Eu
O PROCESSO DE CONHECIMENTO HUMANO EM TOMÁS DE AQUINO
Autor(es): Mariluce Santos
Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a questão do conhecimento humano,
segundo Tomás de Aquino, na suma teologia, em destaque a questão 84. a. 7. Na
qual o filosofo defende que para conhecer algo em ato, o intelecto precisa realizar um
processo o qual é denominado conversão ao fantasma. Tomás de Aquino segue
princípios aristotélicos, para fundamentar a sua teoria do conhecimento, com ênfase
na relação entre sensação e intelecto. Desta forma, ele defende e destaca a
participação da sensibilidade no processo de conhecimento humano. Assim, ainda
com base na tradição aristotélica, Tomás defende que os objetos existentes no mundo
físico, incluindo o homem, como um composto de forma e matéria. A pesquisa trará
também alguns elementos importantes para entender a problemática do retorno ao
fantasma, situados entre as questões 75 á 85, também da Suma Teologia. Desta
forma, entende-se a questão do conhecimento humano em Tomás de Aquino, como
um processo que parte do sensorial (material), mas que visa o imaterial. Logo, é
importante destacar que o intelecto é uma potencia imaterial da alma humana, que
tem como objeto o universal (imaterial). Mas, para chegar ao conhecimento do
universal, que existe em potência nos particulares, é necessário que o intelecto, por
ser uma potencia imaterial, para conhecer os imateriais, recorra a um processo de
abstração das fantasias (fantasmas). O problema gira em torno da tomada de decisão
de Tomas de Aquino, em afirmar que o conhecimento humano está fundado na
relação necessária entre forma e matéria. Pois Tomás tem como base a filosofia
aristotélica, a qual reconhece o homem é um composto (forma e matéria). Como isso,
é na esfera material que se inicia o processo de conhecimento humano se inicia o
processo material tem como resultado em primeiro momento, a formação do
fantasma. Mas este é algo puramente material, que servirá como uma espécie de
“ferramenta”, para o conhecimento imaterial.

Palavras-chaves: Responsabilidade, Ação, Moral
VIRTUDE EPISTÊMICA E REFLEXÃO
Autor(es): Tassio Bruno Ferreira Silva
Resumo: Este presente trabalho aborda questões concernentes ao âmbito da atual
filosofia analítica, mais exatamente aos temas da epistemologia. Tratará de uma
forma mesmo que breve, conceitos que são ora propostos pelo filósofo Ernest Sosa,
daquilo que ele veio a chamar de virtudes epistêmicas - habilidades, aptidões e
competências intelectuais que o indivíduo é capaz de demonstrar. Para tanto, foram
feitas leitura de dois capítulos de seu livro “A Virtue Epistemology”, assim como
pequenas observações a partir de um artigo do mesmo autor, intitulado “Agência
Epistêmica”. Serão expostas algumas demonstrações feitas por Sosa e ao final deste
texto, serão trabalhados alguns questionamentos, a saber, acerca da possibilidade de
justificação e das virtudes epistêmicas dos agentes. O filósofo logo no iniciar do
capitulo dois de seu livro, nomeado de “Uma Epistemologia Virtuosa”, nos apresenta
a demonstração a qual parece ser o norte diante do dilema que se interpões à
normatividade do conhecimento, ou seja, o conceito pelo qual nós habitualmente
descrevemos conhecimento: crença verdadeira justificada. Ele nos apresenta uma
imagem de um arqueiro, deveras habilidoso em sua técnica de arquearia, e o quanto
este conhecimento do agente, ou seja, dele como arqueiro, parece ser algo de
extrema virtude. Tal conhecimento presente no agente deve independer de fatores
contingentes que ora podem ocorrer no momento de se atirar a flecha. Se não houver
a possibilidade de condições normais ou se supusermos uma acentuada discrepância
para que ocorra seu acerto diretamente no alvo, ou seja, se o tiro for devido às
circunstâncias tais que não apenas as de condições “standard” do arqueiro, logo não
poderiam se dar crédito ao agente que executou o tiro. É preciso, portanto, seguindo
a argumentação de Sosa, que o “tiro no alvo”, ou que a produção de conhecimento
pleno seja totalmente creditada a seu agente, ou seja, que tal virtude (o
conhecimento) seja creditada de forma normativa àquele ou àquela agente o qual, a
partir de sua habilidade e aptidão, o fizeram. Desta forma, abordando ainda outras
demonstrações para assim demonstrar as competências epistêmicas de seus
agentes, não excluindo porem conhecimentos advindos de causas confiáveis, sejam
elas a partir de testemunhos ou de condições normais para obtenção de
conhecimento, que são abordadas, ainda segundo Sosa, uma possível virada
concernente ao próprio conceito de conhecimento.

Palavras-chaves: Conhecimento, material, imaterial
REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: KANT E OS LIBERAIS BRASILEIROS
Autor(es): Rafael Augusto Machado Serra, Daniel Tourinho Peres
Resumo: Entender o que significa representação política para Kant e, a partir do
apreendido, criar um diálogo com o sistema representativo no período do Império
brasileiro nos abre uma possibilidade de visualizar o momento de construção e de
procura da estabilidade da entidade política Brasil de maneira um pouco mais branda
nas críticas do que costuma apontar a grande parte da historiografia brasileira. Por
exemplo: é correto apontar aquele período como uma contrafação do liberalismo? O
Poder Moderador, que costuma ser referido pelos críticos como um poder pessoal e
arbitrário, subvertia de fato os princípios de um sistema representativo tal qual era
intuído e conceituado por boa parte do pensamento político da época? Não seriam
essas críticas uma mera visão purista, idealizada dos críticos por incompreensão,
talvez, de que as ideias políticas, em geral, são sempre articuladas com o tempo e o
espaço referentes e, por isso mesmo, uma conformação liberal aqui não poderia ser a
mesma que ocorreu na Inglaterra e na França, estas nações que escolhemos como
modelo de moderno? A ideia de representação de Kant aqui retirada - uma maneira
intermediária pela qual se resolve o problema humano, a saber, a “consecução de
uma sociedade civil que administre o direito em geral” sem que a liberdade individual
seja afetada na sua busca de desenvolvimento pleno das capacidades de cada um bem como o próprio contexto prussiano no qual o eminente filósofo estava inserido
serve de ajuda para responder as questões aqui levantadas. Pois, ora, não era a
Prússia de Frederico, embora um déspota esclarecido, mas visto por Kant como
primeiro servidor do Estado, um momento de grande ampliação da liberdade e que
auxiliava aquela época de esclarecimento na qual o homem começava a sair de um
estágio de menoridade para um mais elevado? Neste sentido, teria sido aquela época
de liberalismo alemão também uma contrafação?

Palavras-chaves: epistemologia, virtudes epistêmicas, competências epistêmicas
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS SOLOS DE TOPOSSEQUÊNCIA
LOCALIZADA NA RESERVA DA SAPIRANGA, LITORAL NORTE - BA
Autor(es): Ilo César Andrade, Alisson Duarte Diniz
Resumo: O Litoral Norte do estado da Bahia é conhecido por ser um importante polo
de desenvolvimento socioeconômico, principalmente para o setor do turismo, que
através da atividade imobiliária especulativa vem, nas últimas décadas, exercendo
fortes modificações na paisagem regional. Frente a essa expansão do capital
imobiliário, que continua a ocorrer mesmo após a criação da APA Litoral Norte,
algumas áreas que promovem a recuperação de vegetação de Mata Atlântica, como é
o caso da Reserva da Sapiranga, contrastam com a degradação predatória causada
pela expansão urbana sobre o frágil ecossistema costeiro da região. As
consequências da degradação ambiental vão além do desmatamento e interferem em

Palavras-chaves: kant, representação política, liberalismo brasil império
RESPONSABILIDADE MORAL SEGUNDO ARISTÓTELES
Autor(es): Debora Souza de Almeida, Juliana Aggio
Resumo: O objetivo dessa pesquisa é identificar a existência de graus de
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outros elementos fisiograficos da paisagem, como os solos e consequentemente o
relevo. Assim, a compreensão das associações entre os diferentes componentes do
meio físico é uma informação importante para o entendimento da dinâmica ambiental
da área, já que a paisagem é resultado de uma totalidade de interações complexas
entre elementos naturais e também sociais. Neste contexto, o presente trabalho
constitui-se de um estudo pedogeomorfológico, visando à caracterização de uma
topossequência localizada na Reserva de Sapiranga - APA Litoral Norte do Estado da
Bahia. Para isto, utilizou-se o método da Análise Estrutural da Cobertura Pedológica,
proposto por Boulet et al. (1982), intermediado por técnicas de geoprocessamento e
topografia. Interpretados em conjunto, os dados coletados permitiram espacializar a
distribuição dos solos na topossequência, e compreender a evolução dos mesmos em
relação à dinâmica dos topos e vertentes. Então, a gênese dos solos é discutida
através de uma interpretação integrada com o relevo, buscando entender a evolução
da paisagem local. Sendo assim, a topossequência estudada é constituída de um
topo com solos arenosos, que se transformam em solos com maiores quantidades de
argila a jusante, intermediados por uma transição podzolizada. Os resultados
permitiram inferir que o material de origem dos solos do compartimento de topo e do
compartimento intermediário é distinto do material que originou aqueles localizados
na parte baixa da topossequência. Também foi possível verificar a ocorrência de um
processo natural de incisão e abertura de vales pela rede de drenagem, que parece
contribuir para que os solos de montante deem lugar ao surgimento dos solos de
jusante. Desta forma, a partir de uma análise pedogeomorfológica da evolução dos
topos e das vertentes, este trabalho concluiu que a área de estudo apresenta um
grande potencial para a ocorrência de processos erosivos acelerados, caso a
cobertura vegetal seja degradada.

aproximação das embarcações. Entretanto, somente a partir de meados do século
XIX, com a construção da Viação Ferroviária Leste Brasileiro - Estação Leste, a
Calçada começou a tomar a forma de bairro. Esta construção proporcionou o
desenvolvimento do comércio e de alguns serviços na localidade por fazer com que
houvesse um aumento significativo do número de pessoas na região. Após este
período, o bairro da Calçada continuou desenvolvendo-se por atrair consumidores de
toda a cidade para o seu comércio efervescente, seus serviços oferecidos e, como
nunca deixou de ser, reafirmou-se como local de passagem para a Península
Itapagipana e o Subúrbio Ferroviário. Esse processo histórico foi responsável por
fazer da Calçada uma das centralidades da cidade do Salvador, por se tratar de um
local de fácil acesso e centralizador de atividades econômicas e de serviços. Mais
recentemente, o bairro da Calçada, com todo o seu tradicionalismo, vem sofrendo
mudanças na sua organização socioespacial. Isto pode ser observado tomando-se
como base na instalação de comércio voltado para três tipos de produtos: as lojas de
produtos para jardim, as grandes redes de eletrodomésticos e os centros atacadistas.
Palavras-chaves: Bairro da Calçada, Transformações, Comércio
EMPREENDEDORISMO E ASCENSÃO SOCIAL EM SALVADOR: ANÁLISE
GEOGRÁFICA DA COMPLEXIFICAÇÃO DE CENTRALIDADES DE COMÉRCIO E
SERVIÇOS EM PERNAMBUÉS
Autor(es): Raísa Muniz, Angelo Serpa
Resumo: No bairro de Pernambués, localizado na área do Miolo de Salvador, foram
identificados dois núcleos centrais de comércio e serviços, em sua maioria
considerados empreendimentos populares. A caracterização da origem e do perfil do
público frequentador e dos empreendedores foi realizada através de aplicação de
questionários para os dois grupos, procedimento realizado no primeiro semestre de
pesquisa. A articulação entre os métodos fenomenológico e dialético proporcionou a
análise dos perfis e motivações de consumidores e empreendedores, além das
características dos empreendimentos como meios de entender a complexidade e a
diversidade dos núcleos centrais do bairro. No segundo semestre foram realizadas
entrevistas com 11 empreendedores com questões sobre suas histórias de vida, sua
relação com o bairro, bem como seu entendimento sobre cultura e classe social. Os
resultados obtidos com a aplicação dos questionários geraram tabelas que apontam
os perfis dos consumidores, evidenciando o fato de serem, em sua maioria,
moradores de Pernambués, considerarem como boa a qualidade do comércio e dos
serviços, possuírem ensino médio completo e renda entre 1 e 3 salários mínimos. Os
fatores proximidade e facilidade de acesso apresentam-se como as principais
motivações para consumir perto de casa. Sobre os empreendedores, os dados
demonstram que são em grande parte Microempreendedores Individuais, possuem
ensino médio completo, não declaram informações financeiras de seus negócios e,
apesar de morarem no bairro, trabalham em imóveis alugados. Eles dizem também
ter pouco tempo para cultura e lazer e preferem ir ao shopping e ao cinema com a
família, quando não estão trabalhando. As suas definições de cultura e classe social
seguem conceitos mais gerais, sem expressar críticas ou reflexão a respeito dos
temas. As entrevistas demonstraram que, apesar de afirmarem estar mais satisfeitos
com a vida enquanto empreendedores do que como funcionários, os entrevistados
admitiram ter pouco tempo disponível para atividades culturais, assim como para a
continuidade dos estudos.

Palavras-chaves: Pedogeomorfologia, Topossequência, Litoral Norte
DINÂMICA LOCAL NA COMARCA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA DE DIAS
D’ÁVILA/BAHIA
Autor(es): Shaeene Rodrigues Coelho Barbosa, Antonio Angelo Martins Fonseca
Resumo: Os estudos locais e regionais envolvendo o oferecimento de bens e
serviços são tradicionais na Geografia. Contudo, quando se trata do oferecimento dos
serviços de justiça, essa temática se mostra pouco investigada pelos geógrafos. Por
conta dessa escassa investigação, a discussão e análise sobre a relação entre justiça
e espaço caracterizam-se como complexa e, no sentido de conseguir compreender
toda a complexidade encontrada, o presente projeto teve como um dos seus objetivos
dar seqüência ao antigo plano de trabalho, o qual teve como foco central a análise da
oferta dos serviços jurídicos oriundos das comarcas nos 81 municípios emancipados
a partir da década de 1980 na Bahia, abordando em uma escala integrada local e
regional. Para darmos continuidade à discussão sobre o espaço como uma das
categorias fundantes da justiça, neste plano de trabalho foi escolhida dentre as 15
sedes de comarcas dos 81 municípios baianos citados anteriormente, a comarca de
Dias d’Ávila de entrância intermediária, com a qual se buscou compreender de forma
mais específica e aprofundada, o funcionamento e a dinâmica local desse tipo de
entrância. Desta maneira, esta pesquisa se apresenta como sendo um ponto de
partida com passos importantes para a contribuição dos debates sobre as referidas
temáticas que envolvem, na essência, a relação entre justiça e espaço. Inclusive se
constatou que a forma de distribuição das comarcas segue um padrão espacial, ora
local ora regional fundamentado na hierarquia urbana. Em termos de organização
espacial as comarcas se justapõem, de forma horizontal, enquanto que do ponto de
vista da funcionalidade do oferecimento dos serviços jurídicos se sobrepõem, de
forma vertical, o que fica por conta das varas. Dentro dessa perspectiva de plano de
trabalho foi realizado primeiramente, um vasto e grandioso levantamento de
informações e dados, através de fontes secundárias e de fontes primárias, via visitas
técnicas aos órgãos de justiça instalados em Salvador e em Dias d’Ávila, e também
em sites oficiais como o Tribunal de Justiça e Conselho Nacional de Justiça. Tomando
como referência a escolha pela comarca de Dias d’Ávila, os objetivos desta pesquisa
envolvem: a) identificar e analisar os serviços jurídicos que são oferecidos nesta
comarca; b) identificar e analisar a abrangência espacial do atendimento dos serviços
oferecidos; c) caracterizar a organização local (e regional, se for o caso) do espaço a
partir dos serviços oferecidos no contexto da rede urbana e da regionalização das
comarcas do Estado da Bahia.

Palavras-chaves: Empreendedorismo Popular, Comércio e Serviços, Pernambués
EMPREENDEDORISMO E ASCENSÃO SOCIAL EM VITÓRIA DA CONQUISTA:
ANÁLISE GEOGRÁFICA DO PROCESSO DE COMPLEXIFICAÇÃO DE
CENTRALIDADES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM UM BAIRRO POPULAR
Autor(es): Alexandre Pereira, Angelo Serpa
Resumo: Esta pesquisa busca compreender os processos de complexificação de
centralidades de comércio e serviços e de ascensão social no município de Vitória da
Conquista, entre empreendedores e consumidores de um bairro popular. O bairro
Brasil, utilizado como recorte espacial para a realização da análise aqui apresentada,
localiza-se em Vitória da Conquista, a terceira maior cidade do estado da Bahia, com
306. 866 habitantes (IBGE, 2010). O bairro em questão, pelo que se pôde observar
ao longo dessa pesquisa, desfruta de comércio e serviços bastante diversificados e
que exercem atratividade para consumidores de diversos bairros da cidade e até
mesmo de outros municípios. No que concerne à metodologia, a pesquisa balizou-se
em revisão bibliográfica e levantamento documental referentes aos temas estudados
e em trabalho de campo dividido em duas etapas: aplicação de questionários com
empreendedores e usuários do comércio e dos serviços do bairro, tendo estes
questionários sido aplicados para fins quantitativos, com amostragem não
probabilística e baseada em curva de saturação de respostas, na primeira fase, e
realização de entrevistas junto aos empreendedores, na segunda fase, com a
finalidade de obter uma análise qualitativa de suas trajetórias de vida e respectivos
perfis. Tendo como referencial teórico o conceito de classe social proposto pelo
sociólogo Pierre Bourdieu, este trabalho buscou, também, problematizar e aprofundar
o que se define como classe social na publicação “Vozes da Classe Média” (SAE,
2012), adotada no discurso oficial do governo brasileiro no que se refere à ascensão
social da assim denominada classe C no país. Os resultados obtidos aqui apontam
para a existência de uma classe que dedica parcela majoritária do seu tempo para
realização de atividades relacionadas aos seus respectivos empreendimentos,

Palavras-chaves: localismo, comarca
DINÂMICA
SOCIOESPACIAL
CALÇADA-SALVADOR-BAHIA
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Autor(es): Lucas Uzeda Castro
Resumo: O presente trabalho intenta compreender a dinâmica socioespacial do
bairro da Calçada de Salvador-Ba considerando os processos históricos e
geográficos, pretéritos e contemporâneos, que atuam nesse espaço, bem como os
fatores que influenciaram tais transformações. O Bairro da Calçada foi construído, a
princípio, para servir de ligação entre o bairro do Mont Serrat - onde os saveiros
vindos do Recôncavo descarregavam seus produtos - e o bairro do Comércio e a
Cidade Alta, que eram o centro e onde se encontrava a maior parte população da
cidade naquele período entre dos séculos XVIII e XIX. Onde hoje se localiza a
Avenida Lafayete Coutinho - mais conhecida como Avenida do Contorno - e que era
uma localidade mais próxima do centro, havia um paredão de recifes que impedia a
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deixando parcela diminuta desse tempo para a prática de atividades culturais ou de
lazer. Apurou-se também nessa pesquisa que a aparente ascensão social dessas
pessoas se dá apenas através do seu poder de consumo, e, diante da atual
conjuntura de crise política e econômica a qual vive o país, os seus efeitos sobre
essa população são ainda maiores.

união sem questionamentos em um continente que, apenas no século XX, viu parte
expressiva de sua população sucumbir por conta de conflitos armados e sua face
mais radical: os genocídios, do qual o Holocausto é a representação por excelência.
Contudo, as desigualdades e assimetrias já existentes e aprofundadas por essa
união, sobretudo quando interligadas por uma moeda única, aumenta essa
revisitação contínua à memória.

Palavras-chaves: Empreendedorismo popular, Ascensão social, Comércio e Serviços
Palavras-chaves: MEMÓRIA, HOLOCAUSTO, SEGUNDA GUERRA
OS 20 ANOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UFBA
E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA DIFUSÃO DA PESQUISA GEOGRÁFICA NA BAHIA

“PARA TODOS O SOL DA JUSTIÇA E OS DIREITOS INDIVIDUAIS”: ANTONIO
MACEO E A LUTA POR DIREITOS POLÍTICOS INTEGRAIS

Autor(es): Debora Oliveira Cavalcante dos Santos, Maria Auxiliadora da Silva
Autor(es): Naiara Luttigards, Iacy Maia Mata
Resumo: Ao longo dos seus vinte anos, o POSGEO/UFBA tem contribuído,
significativamente, na formação de mestres e doutores em Geografia e áreas afins
para o exercício de atividades docente e de pesquisa. Além disso, tem promovido e
orientado estudos e pesquisas de cunha teórico e prático, que permitem aprofundar o
conhecimento geográfico e o fortalecimento dos vínculos institucionais com outros
centros geradores de conhecimento no país e no exterior, com vistas ao
estabelecimento de parcerias e intercâmbios. Chama-se a atenção para a produção
de um acervo de trabalhos científicos qualificados, que podem contribuir para o
desenvolvimento da Geografia brasileira, e para a busca de soluções para os
variados problemas relacionados às questões ambientais e às desigualdades
sòcioespaciais presentes no Brasil. O Curso foi fundado em 1994, oferecendo
Mestrado Acadêmico em Geografia e, a partir de 2011 consolidou-se o curso de
Doutorado. A fundação do curso de Pós-Graduação em Geografia da Universidade
Federal da Bahia resulta de uma sinergia, sonho e esforço realizado por parte do
corpo de Professores do curso de graduação em Geografia da UFBA em constituir
este curso, elevando e ampliando a importância da Instituição dentro do Estado da
Bahia, na região Nordeste e no cenário nacional, perpassando por esses três níveis
de escalas. Este trabalho constitui-se, predominantemente, da narrativa-histórica,
fruto da oralidade e recordação contadas por aqueles que estiveram, ativamente, no
processo de formação do curso, a grande maioria ligado aos estudos urbanos
regionais e do meio ambiente. Como concretude de sua consolidação, o Programa
mantém uma revista, GeoTextos, lançada em 2005 e tem como editor o Professor
Angelo Serpa, e, somando-se a atividade da revista, destacamos, também, a forte
atuação dos grupos de pesquisa ligados ao Programa, em um total de sete, dispondo
da infraestrutura necessária para realização de suas atividades. O programa mantém
o seu financiamento e manutenção por intermédio de recursos oriundos do
PROAP/CAPES. O POSGEO-UFBA se propôs a promover a qualificação de
graduados em Geografia, como também de outras áreas do conhecimento,
possibilitando o exercício da carreira docente, na pesquisa, dentre outras
possibilidades. É notável as contribuições dos docentes do Programa, atuando
também como consultores de projetos governamentais, nos eventos de cunho
científicos nacionais e internacionais, e na caracterização cartográfica ambiental e
urbana do Estado da Bahia.

Resumo: Este projeto de pesquisa se insere nos estudos sobre escravidão,
anticolonialismo, abolicionismo e pós-abolição no Caribe. Tendo como ponto de
partida a atuação de AntonioMaceo, insurreto negro que se tornou uma das maiores
lideranças das guerras deindependência de Cuba. Pretende-se discutir cidadania e
reivindicação de direitos políticospelos chamados livres de cor de Cuba, no período
de 1868 a 1880. O Plano de Trabalho pretende investigar o significado da atuação de
Antonio Maceo durantea Guerra dos Dez Anos (1868-1878) e a chamada Guerra
Pequena (1879-1880) e demaisconspirações durante o período de 1868-1880,
revelando quem eram seus interlocutores, nacionais e internacionais, que redes
construiu e de que forma a sua reivindicação de direitospolíticos integrais para os
negros e mulatos mobilizou apoios, hostilidades, colaboração econflitos. A pesquisa
beneficia-se do caminho trilhado por Benedict Anderson, em Under theflags.
Anderson, dando continuidade aos estudos sobre a formação dos nacionalismos, foca
as duasúltimas décadas do século XIX, marcadas pela desagregação do império
espanhol e pelaemergência do mundo globalizado, conectado pelo fluxo de pessoas
e informações, pelasferrovias e pelo transporte marítimo. Reconstituindo percursos
intelectuais e trajetóriaspolíticas de alguns líderes nacionalistas, Anderson identifica
pontos de contato e conexõesentre anarquistas e nacionalistas anticolonialistas
cubanos e filipinos - enfocando o que elechamou de “coordenações transnacionais”.
Em uma dimensão menor, pretendo seguir atrajetória de Antonio Maceo,
percebendo-o como um agente destas conexões transnacionais, que aproximou
anticolonialistas, abolicionistas e antirracistas na luta contra a escravidão epor
igualdade de direitos entre brancos e negros no Caribe. A partir da transcrição e
análise das correspondências de Antonio Maceo, datadas do períodode 1868 a 1880,
foi possível identificar, nestes documentos, os argumentos mobilizados naluta contra
a escravidão e as discriminações raciais. O diálogo com a bibliografia permitiu
acompreensão do contexto de produção destes documentos, as guerras de
independência deCuba, as reações espanholas à atuação de Antonio Maceo na luta
anticolonial e aidentificação dos seus principais interlocutores. Além disso, buscamos
identificar se háindícios na documentação de algum tipo de identidade racial.
Palavras-chaves: abolição, raça, Cuba
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A BAHIA COLONIAL - ANÁLISE DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICA A PARTIR DA
DOCUMENTAÇÃO SESMARIAL
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA
Autor(es): Maria Clara Porto Lima, Ana Medicci
"A CASA DOS MORTOS": OS ECOS DA SEGUNDA GUERRA E A INTEGRAÇÃO
REGIONAL NA EUROPA

Resumo: A memória documental ainda é vista como uma espécie de prova do
passado, pois é através do documento que nós, historiadores, propomos analisar e
critica-lo com os pés no presente. Jacques Le Goff em seu capitulo Documento/
Monumento, cita uma frase de Charles Samaran presente no prefácio da obra
L’historie et ses méthodes: “Não há história sem documentos”. Propondo discutir o
método histórico de pesquisa, ele nos introduz ao ofício do historiador, o qual se faz
por meio de levantamento e análise crítica do documento, seja ele qual for e em qual
plataforma esteja presente. O levantamento de uma coleção documental só passa a
ser visto como algo de produção histórica quando sobre ele é feito uma crítica
documental. Somente através dessa análise o historiador poderá usá-lo
cientificamente para chegar a conclusões futuras. Porém, antes de tudo, o documento
é resultado de uma montagem feita pelo tempo e circunstâncias no qual foi produzido
e, que, segundo Le Goff, é um esforço dessas sociedades históricas em deixar para o
futuro uma imagem de si. O projeto do orientador propõe amplo levantamento
documental produzido por governadores e demais instâncias político-administrativas
na cidade de Salvador, relativos à Capitania da Bahia e suas anexas durante o
período colonial, com ênfase no século XVIII. A proposta do projeto também inclui na
elaboração de instrumentos de pesquisa úteis a outros pesquisadores do tema e, ao
mesmo tempo, preparar os alunos de Iniciação Cientifica para o ofício de
pesquisador. Neste primeiro ano de pesquisa, foi aprofundado o conhecimento
referente a administração colonial no Brasil e na Bahia, a fim de entender a
importância que a posse e a propriedade da terra, doada pela Coroa a seus súditos,
teve para a construção histórica das relações políticas e na legitimação do poder
ultramarino português, bem como de grupos de poder aí estabelecidos. Para isso,
iniciou-se o levantamento, descrição e análise das Cartas de Sesmarias e demais
documentos relativos à concessão de terras na Bahia Colonial, localizados no Arquivo
Público do Estado da Bahia, na Baixa de Quintas em Salvador. Pretende-se
apresentar as impressões obtidas através da leitura da bibliografia especializada no
tema, junto com a análise e descrição dos documentos levantados até o momento.

Autor(es): Rose Mary Silva Luz
Resumo: O projeto propõe a investigação do processo de formação da União
Europeia, sublinhando sua relação com a memória da Segunda Guerra Mundial.
Pretende, ainda, problematizar os critérios para ingresso na União Europeia,
enfatizando as relações entre a exigência do respeito aos direitos humanos e a
memória do holocausto. A partir da discussão sobre os conceitos de soberania,
identidade nacional, nacionalismo, ressentimento e cosmopolitismo no cenário da
integração regional europeia, intenciona-se analisar as estratégias dos países
europeus para consolidar a integração regional em cenários de crise, bem como
estudar os requisitos necessários à continuidade da União e a uma possível
unificação europeia futura. A consolidação dessa União - uma expectativa futura -,
pelo seu histórico, é sempre permeada por uma perspectiva do passado - um
passado comum. Entretanto, esse mesmo passado - que pelo próprio Tratado é
motivo de revisitação constante -, em momentos de crise - principalmente após a
criação de uma moeda única e uma “eurozona” - assume papéis distintos, podendo
separar-se do passado cultural evocado pela memória coletiva “europeia” e
transformar-se “nacionalmente”, principalmente em um passado épico. Haja vista sua
permanente rememoração, objetivamos estudar como as estratégias de integração da
União Europeia fazem uso da memória da guerra. Por um lado, a constante
exumação dessa memória, no seu viés negativo, é algo recorrente tanto em
momentos de conflitos - econômicos, políticos ou ambos - quanto nas demonstrações
diplomáticas entre nações. Por outro lado, a União Europeia busca trazer da guerra a
contribuição positiva, pelo seu lado reverso: a paz. Em seu sítio, sob o título “Uma
Europa pacífica - Início da Cooperação”, ao deixar claro que “a União Europeia foi
criada com o objetivo de pôr termo às frequentes guerras sangrentas entre países
vizinhos”, a UE não esconde que a guerra está na raiz de sua constituição. O temor
da catástrofe, ideia recorrente associada à guerra, deveria ser o motivador de uma
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Resumo: A presente proposta refere-se à apresentação dos resultados do projeto de
pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)
“Subsídios para a história política da Bahia setecentista: análise bibliográfica e
documental, c. 1750-1808. ”, especificamente do plano de trabalho de nome “A Bahia
setecentista: análise documental e bibliográfica”, desenvolvido pela bolsista,
graduanda em História pela UFBA, que teve como objetivo o levantamento e análise
bibliográfica e documental de obras e fontes disponíveis nos acervos das bibliotecas
e arquivos públicos situados na cidade do Salvador relativos à Capitania da Bahia e
suas anexas, entre meados do século XVIII e o ano de 1808, período marcado pela
implementação da política de reformas administrativas e econômicas empreendida
pelo governo português e a data da transferência da “cabeça do Império” luso para a
América, bem como a produção de trabalho acadêmico derivado dos mesmos.
Diversas são as possibilidades na tarefa de se debruçar sobre os documentos
digitalizados durante a execução do Projeto. A Câmara da Salvador setecentista nos
dá indicativos da cultura de política do Império Colonial Português sobre os quais
muitos historiadores já se debruçaram, sem, contudo esgotar as possibilidades de
investigação historiográfica. Observando os documentos relativos às Provisões é
possível traçar um panorama do sistema - ou economia - de mercês que deu
fundamentos à rede de poder do Antigo Regime e à formação da chamada Nobreza
da terra na Cidade do Salvador. Em verdade, a Nobreza da terra ligava-se não
apenas à hereditariedade ou à força política ou econômica, visto que, serviços
prestados no sentido de conquista, povoamento, administração e defesa da colônia
também eram moeda de troca para as mercês reais. Logo, podemos concluir, como
sugere Bicalho, “que o ideário da conquista, a ‘economia da mercê’ e o exercício do
poder camarário apareciam, na dinâmica do Império português, como mecanismos de
afirmação do vínculo político entre vassalos ultramarinos e soberano. ” (2005, p. 30),
tornando a monarquia a principal reguladora do acesso à nobreza e o Estado a maior
e “mais poderosa das empresas” (COSTA, 1992, p. 460).

de pesquisa, através dela, será possível acessar rapidamente as informações
contidas nos documentos, favorecendo a pesquisa da orientadora do projeto, assim
como a pesquisa dos orientandos e demais pesquisadores interessados na história
política da Bahia colonial. Os fac-símiles até então pesquisados e transcritos são do
conjunto N. 199 - “Câmaras do Interior da Bahia”, localizado na seleção de “Arquivos
Coloniais e Provinciais” do Arquivo Público do Estado da Bahia. São documentos
registrados nas cidades do interior da Bahia: Jaguaripe, Santo Amaro da Purificação e
Maragogipe. Documentos camarários ou redigidos por outros representantes do
poder real, como inspetores destinadas ao governador geral, remetidas no final do
século XVIII (1783-1799). O conteúdo abrange temas diversos, com destaque ao
abastecimento interno da colônia e as relações de poder existentes. As missivas do
conjunto selecionado ilustram as comunicações formais de membros da
administração pública local de cidades interioranas com o governador da Bahia do
final do sec. XVIII. As comunicações trazem à tona as principais questões
administrativas que diziam respeito às regiões mais afastadas dos centros de
produção açucareira. Em especial, a criação do Celeiro Público da Bahia em 1785
como medida para sanar a dificuldade que a coroa enfrentava para manter o controle
dos preços e garantir a distribuição de alimentos, principalmente a farinha, cujos
preços instáveis foram responsáveis por um comércio com potencial altamente
especulativo. As missivas demonstram que, paralelo à criação do Celeiro Público, o
governador D. Fernando José de Portugal e Castro ordenou a contratação de
inspetores para os portos das cidades produtoras de farinha com a finalidade de
sanar o contrabando do gênero por parte de atravessadores e comerciantes para
evitar a cobrança de impostos e o tabelamento dos preços. Os inspetores dos portos
de farinha eram “homens bons” e de fora que eram nomeados pelo governador com o
objetivo de fiscalizar o embarque nos portos de regiões produtoras de farinha,
nenhuma embarcação poderia seguir viagem sem ser inspecionada. O Inspetor era
escolhido dentre os homens de fora, com objetivo frustrado de neutralidade, distante
das relações de poder local. Contudo, as missivas demonstram que não tardava para
que os inspetores fossem incorporados na elite local. Apenas uma das
correspondências selecionadas demonstram desagrado por parte dos oficiais das
câmaras frente a recém ordenada contratação de inspetores, por outro lado, são
inúmeras as correspondências seguintes que defendem a atuação e solicitam
benefícios aos Inspetores dos portos de farinha.
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A BAHIA SETECENTISTA - ANÁLISE DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICA A
PARTIR DA DOCUMENTAÇÃO FAZENDÁRIA.

REGISTROS DO CARNAVAL DE SALVADOR EM PERIÓDICOS DE 1950-1954 E
1956

Autor(es): Cristiane Silva Conceição, Ana Medicci

Autor(es): Matheus Sant`Anna, Milton Moura

Resumo: O projeto de pesquisa foi desenvolvido, a partir da análise bibliográfica e
documental referente a Junta da Real Fazenda da Bahia. Os resultados obtidos foram
significativos para compreender a composição da junta da fazenda não só de
salvador, como também da Paraíba, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. O
levantamento bibliográfico me permitiu chegar a tal conclusão. Com as visitas ao
Arquivo Público da Bahia - APEB, foi possível fazer o levantamento de documentos
que revelavam o funcionamento administrativo da Real Fazenda, e das leis e
regimentos que foram implantadas durante esta nova modalidade de arrecadação
que foi implantada na colônia portuguesa (Brasil). A arrematação e cobrança de
impostos, estavam entre as principais funções da Real Fazenda. Pois, aumentava a
eficácia na fiscalização, evitando fraudes, furtos e contrabando. Os resultados obtidos
da análise documental e bibliográfica, como já mencionado, me deu recursos para
entender as relações de poder(politica de merces, relação clientelar) na Bahia
setecentista, que colaborou para o desenvolvimento da colônia rendendo mais frutos
para Portugal. Para entender essas relações, foi explorado o funcionamento da Junta
da Real fazenda. Que foi instalada nas capitanias da América Portuguesa a partir de
1761. Porém para chegar nesse entendimento, foi necessário recorrer a bibliografias,
que explanavam sobre a vida e pretensões do criador da Junta da Fazenda, O
Sebastião José de Carvalho e Melo o futuro Marquês de Pombal. Pombal estudou a
administração portuguesa identificando as suas falhas e quando veio para o Brasil
sob o reinado de Dom José I, iniciou o seu projeto de modernização, afim de sanar os
problemas administrativos que assolavam Portugal. Por fim para a conclusão deste
projeto com todos estes pormenores, foram desenvolvidas ferramentas para a
descrição documental, reuniões para: sanar dúvidas, conferir documentos
consultados, debates bibliográficos e sugestões para aprimorar as minhas habilidades
durante a pesquisa.

A BAHIA SETECENTISTA- ANÁLISE DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICA A PARTIR
DE ACERVOS COLONIAIS

Resumo: Analisar o processo socio-histórico de construção de referências fantásticas
orientalistas no Carnaval de Salvador, no período 1949-1975, a partir da apropriação
e reconfiguração de ícones de outras sociedades e épocas através do cinema.
Objetiva-se o resgate da própria fascinação experimentada pelos dirigentes e
associados dos blocos orientalistas diante dos filmes que chegavam de Hollywood
apontando um mundo fantástico em que os não-brancos eram bem sucedidos,
felizes, ricos e destacados. Numa sociedade marcada por uma conflitividade étnica
profundamente enraizada na história escravista, tal recurso a um repertório fantástico
corresponde a uma estratégia de superação do imaginário racista que sempre
condena o negro-mestiço a papéis subalternos e coadjuvantes. Nos últimos vinte
anos, um número expressivo de pesquisas históricas tem sido desenvolvido sobre o
Carnaval de Salvador, especialmente no que diz respeito à afirmação de grupos que
se identificam como negros. Trata-se de um aspecto relevante da história deste
Carnaval. Percebe-se, contudo, uma lacuna no que concerne à formação histórica
das referências fantásticas do Carnaval de Salvador em sua diversidade. Parte
considerável de outras experiências de criação carnavalesca anteriores aos anos 80
ainda não foi colocada como objeto de pesquisa. A única obra ensaística publicada
especificamente sobre este objeto é de Leonardo Mendes (2003). Este trabalho se
justifica, assim, pela relevância do objeto, pelas lacunas observadas na bibliografia
respectiva e pela originalidade do recorte temático e da metodologia propostos. O
influxo do cinema no campo das manifestações culturais em Salvador a partir dos
anos 30 do século XX é o aspecto mais inovador da construção do objeto e da
metodologia. Por tanto, foi realizado: a) Recolhimento e analise do material
encontrado em periódicos que aportaram informações elaboradas como fantásticas
pelo Carnaval de Salvador no período correspondente a 1950-1954 e 1956,
priorizando as notícias que se referem aos blocos orientalistas; após uma busca
intensiva no acervo de A Tarde, a busca foi concentrada nos periódicos Diário de
Notícias e Jornal da Bahia. Os períodos acima correspondem a lacunas no conjunto
do período abrangido pela pesquisa; b) Dedicou-se especial atenção às notícias
sobre o repertório fílmico exibido em Salvador no período, de forma a identificar aí as
temáticas fantásticas que, por sua vez, encontram ressonância no universo do
Carnaval; c) Contribuição para a sistematização das informações acerca desta
temática.

Autor(es): Ramiro Vanegas, Ana Medicci

Palavras-chaves: Carnaval, Orientalismo, Cinema

A BAHIA SETECENTISTA: ANÁLISE DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICA
Autor(es): Michelle de Farias Santos

Palavras-chaves: Junta da Fazenda da Bahia, Arrematação de impostos, Bahia
setecentista

Resumo: A pesquisa tem como objetivo a descrição e análise bibliográfica e
documental sobre a Bahia setecentista através de documentos mantidos no Arquivo
Público do Estado da Bahia. Os documentos são distribuídos em uma tabela da
Microsoft Excel, essa tabela é composta pelos seguintes campos: tipo documental,
verbete, um pequeno resumo do conteúdo, data, data local, paginação, anexos,
observações e localização no arquivo digital. A alocação tabelada é um instrumento

O GALÍCIA E A IDENTIDADE.
Autor(es): Pedro Camargo Rodrigues Uzêda, Jeferson Afonso Bacelar
Resumo: Fundado em primeiro de janeiro de 1933, o Esporte Clube Galícia, cujo
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nome já faz referência a grande comunidade espanhola a qual veio para Salvador no
final do século XIX e início do XX, é objeto de estudo não só por grandes resultados
em campo no início do século passado - como os campeonatos da cidade
conquistados em 1937 e também o primeiro Clube do Estado a conquistar o
tri-campeonato de 1941 a 1943 - mas principalmente pelas questões de identidades e
sua importância como amenizador social numa Bahia a qual convivia com tensões
entre galegos e não galegos. Assim, o estudo em questão teve a intenção de
entender como o futebol, esporte que a essa altura já era considerado popular e de
populares, ajudou tanto a unir centenas de milhares de galegos vindos para uma terra
desconhecida mas também ajudou a criar laços com soteropolitanos e,
consequentemente, fazer com que todos esses imigrantes fugidos da fome e da
morte, sentissem-se em um verdadeiro paraíso racial. Dessa forma, foram utilizados
como meios de pesquisa, tanto jornais da época, no limite delimitado entre os anos
de 1933, fundação oficial do clube e 1953, consolidando vinte anos de existência de
mais uma Instituição galega - mais especificamente O Imparcial, O Diário da Bahia e
o Estado da Bahia - onde não foram só coletadas informações futebolísticas e sim
uma série de aspectos os quais envolviam de forma direta e indireta a colônia
espanhola presente em Salvador, como também uma série de leituras bibliográficas
muitas dessas cedidas pelo Professor Orientador no sentido de, não só entender
essas movimentações dos imigrantes em Salvador mas em São Paulo também, onde
foi outro grande polo de concentração dessas centenas de milhares de vidas. Como
resultados específicos obtidos, podemos pontuar que um dos jornais citados, o Diário
da Bahia, por um relativo longo período de tempo publicava em suas folhas em dia de
domingo uma página especial dedicada a essa colônia espanhola, inclusive com o
nome "Página de Espanha" e muitas dos textos em espanhol/galego; podemos
ressaltar também que desde sua fundação o Galícia utilizava jogadores negros em
um Brasil ainda muito marcado pela questão da escravidão e do racismo; a lógica dos
alimentos e dos armazéns os quais foram, desde o início da chegada desses
imigrantes, a principal fonte de renda e status e que a partir da década de 1950
começa a sofrer com a questão da modernização vigente e aos poucos vão sendo
substituídas por panificadoras modernas e elétricas, somado ao fato de que por muito
tempo os jornais vigentes criticavam tanto os preços dos alimentos como a falta de
abastecimento da cidade, e, muitas vezes esses períodos de crises desses
comerciantes coincidiram com momentos de crise do Galícia Esporte Clube. Por fim,
podemos destacar os próprios convites feitos pelo próprio Clube, prática bem comum
em décadas passadas, tanto para reuniões, como para jogos decisivos ou situações
de crise - com um adendo: muitos desses convites ou celebrações eram em
espanhol/galego, fortalecendo a ideia de identidade.

Resumo: Me proponho discutir a formação do que hoje chamamos de “bovarismo”, a
partir da leitura do romance de Gustave Flaubert, Madame Bovary, romance que foi a
princípio proibido de ser publicado, só assim sendo por volta de 1857. Historiadores e
psicólogos se debruçam a estudar os elementos encerrados na narrativa e na história
do livro, tais como: a tentativa de romper com a condição tradicional da época,
imposta à mulher, que no romance recai sobre a protagonista Emma Bovary, a
proibição do livro, o que levou Gustave Flaubert a julgamento, e a afirmação de um
arquétipo feminino inspirado pela personagem. Descrevendo brevemente a obra,
Emma Bovary é uma mulher criada no campo, que aos 13 anos é mandada para o
convento. Nesse lugar, ela, com a ajuda das freiras, começa a ler muitos romances e
se casa com o médico Charles Bovary, que já vem de uma relação matrimonial
fracassada, sendo ele um pouco frustrado. A novidade do casamento acaba
motivando Emma, inspirada pela leitura dos romances. A mesma espera uma vida
cheia de novidades, de modo geral, uma vida agitada, o que não se confirma com as
leituras feitas pela protagonista, uma vez que ela se frustra, pois ela percebe que o
casamento é repetitivo, e monótono, não sendo necessariamente o que ela lera nos
romances. Essa frustração ocorre porque Emma nota a quebra do ideal de
casamento. Na trajetória da Sra. Bovary na obra, ela observando que a aquele estilo
de vida não a convém, ela passa a buscar maneiras de compensar essas frustrações.
Primeiro de maneira subjetiva, com a leitura, e depois de maneira mais material, com
o adultério, tendo dois envolvimentos. Contudo essas situações não satisfazem
Emma, que acaba por cometer o suicídio, como uma última tentativa de escape.
Estamos falando aqui de uma sociedade francesa: burguesa, católica, patriarcal, que
enxerga o livro como um verdadeiro escândalo, bem verdade porque a obra
apresenta como protagonista uma mulher, que leva seus desejos, inclusive sexuais,
ao limite, e que possui grande vontade de experimentá-los. O que Flaubert retrata em
sua obra é uma inauguração no modo operante da mulher, ao trazer em uma das
temáticas do livro o adultério. O que não quer dizer necessariamente que não
houvesse caso ou casos extraconjugais, naquele período. O próprio autor da obra,
descreve, em uma de suas cartas, alguns casos com mulheres casadas. Ele retira a
mulher da condição de subalternidade, de dona do lar, de passiva, e torna, com
Emma Bovary, a mulher agente, desejosa por viver, de protagonizar sua vida, que até
então era feita pelo homem/marido.

Palavras-chaves: Galícia, Identidade, Futebol

Autor(es): Olival Freire Junior, Jaqueline Sales

Palavras-chaves: Bovarismo, Proibição, Julgamento
CIÊNCIA E EDUCAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO DO OCIAA 1940-1945

Resumo: A atividade do Office of the Coordinator for Inter American Affairs (OCIAA),
dirigido por Nelson Rockefeller, se configurava como lacuna, na literatura sobre as
relações Brasil - EUA no contexto da Segunda Guerra, que só recentemente tem sido
explorado. Os dois livros do historiador Antonio Tota (O imperialismo sedutor e O
amigo americano - Nelson Rockefeller e o Brasil, 2010 e 2014) são as referências
sobre o tema. Contudo, Tota não explorou as atividades da OCIAA nas esferas da
ciência, educacão e tecnologia. Sabemos que foi justo no período da Segunda Guerra
que se começou a constituir a hegemonia da influência norte-americana no Brasil
nestes domínios, o que realça o interesse de explorarmos o período e o OCIAA. O
nosso artigo Diplomacia e ciência no contexto da Segunda Guerra Mundial: a viagem
de Arthur Compton ao Brasil em 1941 [Freire e Silva, Revista Brasileira de História
34(67), 2014], realizou uma primeira incursão no tema. Mais recentemente, o
orientador coletou material nos National Archives (EUA) sobre o tema, coletando
cerca de 300 documentos relevantes. O fichamento desta documentação e sua
análise inicial será o objeto do presente plano de trabalho. O trabalho de pesquisa
efetuou-se com a leitura e fichamento de inúmeras atas de sessões realizadas na
Congregação da Escola Politécnica da USP, entre novembro de 1942 e fevereiro de
1945, totalizando 207 folhas manuscritas. Os resultados perpassam em torno da
analise da criação do curso de Minas e Metalurgia na referida escola e seus entraves
políticos, burocráticos e administrativos. A criação e regulamentação do curso não foi
uma tarefa fácil e rápida, sua concretização, deu-se, devido a fatores diversos, como
a expansão da escola e a necessidade de mão de obra especializada no país em
face do desenvolvimento de atividades do setor de minas e metalurgia. A discussão
central foi a criação do Curso de Minas e Metalurgista na Universidade de São Paulo
e seus desdobramentos políticos e históricos.

A HISTÓRIA DO GALÍCIA ESPORTE CLUBE
Autor(es): Rafael Arouca Pereira, Jeferson Afonso Bacelar
Resumo: Galícia e O Esporte"" vai buscar uma maior análise do ""Demolidor de
Campeões"" e suas conquistas esportivas. Como foi o primeiro tricampeonato de um
time no campeonato estadual, quais principais jogadores, quem são os ídolos ainda
lembrados, quem são os vilões e o que a torcida de hoje espera de um Clube de
tradição mas com pouco poderio financeiro. Além disso, o Galícia não se limitou ao
futebol, tendo expandindo-se para o futebol feminino, cabendo ai uma pesquisa
aprofundada sobre a questão de gênero, e também virou um Clube de Rugby,
mostrando um caráter inovador. O Galícia Esporte Clube foi fundado em 1º de Janeiro
de 1933, pela comunidade galega que habitava - e continua habitando - em Salvador.
O clube surgiu como exemplo de uma questão de identidade social dos galegos. Os
galegos eram uma presença viva na capital, tendo envolvimento forte no tangente ao
comércio, na qual o setor alimentício, através de armazéns, quitandas e padarias,
eram os locais de forte participação. Sua intenção de estar inserido na vida cotidiana
baiana fez surgir o Centro Espanhol, além de outros locais para que sejam praticados
não só o contato entre galegos, mas também com os soteropolitanos, seus hábitos e
costumes. Nesse sentido, o Galícia Esporte Clube se envolve como um incentivador
das boas relações sociais. Os jornais pesquisados foram o A Tarde e Diário de
Notícias. Ambos foram pesquisados de 1933 até 1939. Fica claro o sucesso que
clube alcança gradativamente desde sua fundação, tendo a conquista do campeonato
de 1937 como o primeiro grande título. A fama do clube vem antes do primeiro título,
com os jornais sempre elogiando o clube e seus jogadores após as partidas
disputadas. Graças as vitórias obtidas em cima de Bahia, Vitória, Ypiranga considerado seu rival - Botafogo e Fluminense, recebeu o apelido de ‘’Demolidor de
campeões’’. Em 1935 a equipe se torna vice-campeão (14 jogos, 6 vitórias, 3 empates
e 5 derrotas); em 1936 mais um vice-campeonato, em 12 jogos 5 vitórias, 3 empates
e 3 derrotas tendo não encontrado o resultado de um jogo; em 1937 consegue o título
invicto. Em 8 jogos 8 vitórias. O sucesso do clube atravessa o estado, fazendo com
que o clube seja convidado a participar de amistosos com outros times brasileiros,
como o Vasco da Gama, Bangu, Corinthians, Remo, Paysandu entre outros. E nessas
excursões realizadas, o clube levava consigo sua simpatia e seu bom futebol, fatores
que facilitaram o aumento de torcedores e admiradores.

Palavras-chaves: OCIAA USP METALURGIA
FRANCISCO VICENTE VIANA, UM NOTÁVEL NA CONJURAÇÃO BAIANA DE
1798
Autor(es): Elaine Nascimento, Patrícia Valim
Resumo: A participação de um grupo de homens notáveis da Capitania da Bahia na
Conjuração Baiana de 1798 ocorreu em razão de uma série de itens polêmicos das
reformas do Secretário de Estado e Ministro da Marinha e Domínios Ultramarinos, d.
Rodrigo de Sousa Coutinho que, com o objetivo de dinamizar a economia da principal
colônia do Império Português no final do século XVIII, acabaria comprometendo seus
privilégios políticos e econômicos e a carreira do então governador d. Fernando José
de Portugal e Castro. Considerando que o projeto reformista da coroa portuguesa
passou a ser articulado pelo governador da capitania da Bahia que, em 1801, foi
nomeado Vice-Rei e que um dos homens notáveis que participou da Conjuração
Baiana de 1798, Francisco Vicente Viana, foi o primeiro Presidente da Província,

Palavras-chaves: Galícia Sociedade Esporte
BOVARISMO
Autor(es): Vitor Lima, Laura Oliveira
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1824-1825, a hipótese desta pesquisa é que esses notáveis construíram um projeto
político conservador na capitania e depois província da Bahia, durante o período de
1796 -1824, que passou a ser hegemônico nas lutas pela independência do Brasil na
Bahia e com o desfecho da Revolta dos Periquitos. Com isso, os objetivos dessa
pesquisa são: Identificar as estratégias utilizadas para a sedimentação de prestígio
político e distinção social de Francisco Vicente Viana da Conjuração Baiana de 1798
até o desfecho da Revolta dos Periquitos em 1824, para, em seguida, identificar a
politização identitária do grupo de notáveis a que ele pertencia em relação a outros
grupos da elite baiana, aos portugueses e aos demais setores daquela sociedade e
suas possíveis implicações para a apropriação do constitucionalismo na província
baiana, situando os elementos que pesaram no delineamento da postura liberal
desde 1796 até 1824. E os Resultados esperados: Pretende-se compilar
documentação específica sobre Francisco Vicente Viana: Bacharel pela Universidade
de Coimbra. Juiz dos Órfãos e Ouvidor da Bahia da parte do Norte. Futuro Barão do
Rio das Contas e Presidente da Província da Bahia (1823-1824). Casado com Emília
Augusta Moniz Bulcão, filha de José Moniz Barreto de Aragão, Barão de Itapororocas.
Sócio do negociante e traficante de escravos Inocêncio José da Costa na
arrematação dos contratos dos dízimos. Proprietário dos engenhos Madruga Cedo,
Paramerim e Monte. Natural de Lisboa.

1889, Ato de 18 de agosto de 1890, Lei n. 1. 006, de 6 de setembro de 1913, Lei n. 1.
293, de 9 de novembro de 1918 e, a última reforma do período estudado, a Lei n. 1.
846, de 14 de agosto. Um número considerável. É dentro da perspectiva de análise
da documentação oficial, como principal fonte que desenvolvemos a pesquisa,
contanto ainda com a elaboração de textos, para melhor compreensão e discussão
dos temas pertinentes de cada período/governo. Propomos compreender as políticas
públicas implementadas, seus avanços, retrocessos e transformações pertinentes
para a efetiva consolidação do ensino primário baiano, aliado ao contexto histórico da
recente República.
Palavras-chaves: História da Educação, Escola Primária, Bahia
HISTÓRIA DE TRABALHADORES: LAZER E TRABALHO NA SALVADOR DO
PÓS-EMANCIPAÇÃO
Autor(es): Igor Antonio Santiago Soares, Gabriela dos Reis Sampaio
Resumo: Esta pesquisa é continuidade de um plano de trabalho anterior, intitulado
“Histórias de trabalhadores: sociabilidades e formas de lazer em Salvador no final do
século XIX”, atrelado ao projeto “Libertos em Salvador: trabalho, sociabilidades,
saúde e doença na segunda metade do século XIX” da orientadora Gabriela dos Reis
Sampaio, iniciado em meados de 2014. Ao longo deste período foram realizadas
pesquisas históricas em diferentes fundos documentais, como periódicos, legislação,
documentos policiais, correspondências, relatórios e solicitações enviadas para
órgãos públicos, por exemplo. Acessamos esta documentação nos acervos da
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Arquivo Público do Estado da Bahia, Arquivo
Municipal de Salvador e a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Através destas
fontes pudemos investigar as diferentes relações de trabalho, práticas lazer e
sociabilidades em Salvador, entre os anos de 1890-1924, com maior atenção para o
tema dos jogos de azar. Ao falarmos de jogos de azar, em Salvador, buscamos
investigar as fronteiras entre as práticas de lazer, sociabilidade e as práticas de
trabalho nos estudos do pós-abolição, inspirado pelos procedimentos da História
Social. Acreditamos que investigar o cotidiano dos homens e mulheres que estavam
nas fronteiras entre o trabalho e o não trabalho, a legalidade e ilegalidade, pode
auxiliar na compreensão das múltiplas formas de sobrevivência da população negra,
pobre, trabalhadora, e como esses indivíduos lidavam com a legislação e seus
desdobramentos. Ao mesmo tempo, esta pesquisa mostra-se interessada em
entender como ocorria o contato com as autoridades policiais e as múltiplas formas
de conseguirem estabelecer seus diferentes negócios. Desta forma, visando nos
aproximar das relações micropolíticas existentes no recorte já citado, exploramos
perspectivas ambivalentes sobre os jogos de azar nos círculos políticos, policiais e
jurídicos, bem como analisar os diferentes discursos referentes aos jogos de azar
encontrados nos periódicos da época. Amiúde, jogos de azar aparecem ao lado de
temas já pesquisados em Salvador, como por exemplo, urbanização, cotidiano
feminino, capoeira, formas de trabalho, futebol e festas religiosas, mas ainda não se
constituiu enquanto tema de pesquisa. No Brasil, na região Sudeste, com foco no Rio
de Janeiro, e no Sul, com maior atenção em Porto Alegre, pesquisas de mestrado e
doutorado foram desenvolvidas, contribuindo para os estudos da História sobre jogos
de azar. Porém, há ênfase apenas no jogo do bicho. As fontes soteropolitanas nos
mostram uma variedade de jogos, além do jogo do bicho, que eram praticados por
homens e mulheres de diferentes faixas etárias e classes socioeconômicas.

Palavras-chaves: Nação, Bahinense, Beasiliense
HISTÓRIA DA ESCOLA PRIMÁRIA NA BAHIA 1890-1930
Autor(es): Lunna Brasil Brito, Sara Martha Dick
Resumo: A pesquisa em análise teve por ponto principal o processo de formação de
professores para a escola primáriaentre 1890 e 1930. Tivemos como base, a
utilização de fontes históricas oficiais, como legislação que fazreferência ao tema
estudado e mensagens de governadores e relatórios de secretários da educação,
taisdocumentos se encontram disponíveis no APEB (Arquivo Público do Estado da
Bahia) IGHB (InstitutoGeográfico Histórico da Bahia) localizados na cidade de
Salvador. Tais fontes apesar de se situarem na capital têm referências de todo o
Estado da Bahia, por se tratarem de documentos do governo do
Estadoprincipalmente. Sobre a formação de professores na escola primária, a partir
do levantamento das fontes da época foiconstatado que a profissão docente era uma
escolha árdua e muitas vezes feminina. No período poucasopções de profissão
restavam às mulheres, sendo estas, muitas vezes sem alternativas, seguidoras
daprofissão docente, que era vista como uma extensão do lar. Essas senhoras tinham
na escola a obrigação decuidar das crianças e ajudar a nação a se desenvolver, junto
com esses alunos. O ensino primário acarretava numa carreira desgastante, muitas
vezes os aposentos escolares era a própria casa do profissional, a inversão do ofício
do inspetor escolar, que teria por função primordial avaliar o ensino, a inspetoria se
tornava um mecanismo de controle das professoras. Somado aos contratempos
encontrados na docência, está a dificuldade de acesso ao ensino, com restrita
quantidade de Escolas Normais, conseguir ingressar em uma Escola Normal requeria
muito tempo dedicado aos estudos, o que não era acessível a grande parte da
população brasileira no começo do século XX, então como forma de suprir a carência
de profissionais, são registrados professores leigos lecionando. Diversos motivos
faziam com que as formações profissionais para o primário fossem distintas, um dos
fatores é a extensão do Estado da Bahia. Há uma disparidade notória entre o ensino
primário da capital e o ensino primário do interior, que em sua maioria é ministrado
por professores leigos, como já brevemente citados. Como o professorado estava
diretamente ligado às instituições em que foram formadas, estas também são
analisadas na pesquisa, apesar de não ser o objeto principal. A pesquisa teve por
duração 12 (doze) meses, com trabalho constante de catalogação, organização de
dadospor meio de confecção de tabelas, resumos, materiais que foram de estrema
importância para a organizaçãodos dados e informações que foram utilizados e
discutidos entre bolsistas e orientadores ate a consolidação

Palavras-chaves: Trabalho, Sociabilidades, Pós-emancipação
IRMANDADES E ORDENS TERCEIRAS: COLETA DE MATÉRIAS DOS JORNAIS
Autor(es): Angelo Gomes Guimarães Souza, Edilece Souza Couto
Resumo: Esta apresentação busca explicitar as atividades executadas durante os
meses do projeto de pesquisa orientado pela professora Edilece Couto, visando
detalhar os passos que foram dados e as respostas que foram obtidas com estes,
apresentando também os conhecimentos que foram trocados entre os participantes
do grupoNeste semente irei descrever minhas ações enquanto participante do grupo
de pesquisa orientado pela professora Edilece Couto. Claro que todas estas ações
tiveram como foco o tema de pesquisa proposto pelo projeto, Devoções leigas em
Salvador: irmandades e ordens terceiras (1918 -1968), sendo assim estas tiveram
como norte as questões religiosas dos anos sinalizado s em especifico, questões
voltadas para as atividades das ordem terceiras e irmandades existentes e atuantes
em Salvador no século XX, e quais foram as suas movimentações
(desaparecimentos, fusões), suas tentativas de manutenção, para sua sobrevivência.
Com base nas informações já coletadas pela orientadora, pude sair em busca de
materiais que possibilitassem o desenvolvimento da pesquisa, além das leituras de
algumas matérias dos jornais que possibilitassem uma compreensão maior do que
são essas associações leigas católicas, quais são suas bases formadoras, as práticas
e status que as qualificam enquanto tal e as diferenças que apareciam de uma para
outra. Na historiografia baiana encontramos livros e artigos sobre as irmandades e
ordens terceiras nos séculos XVIII (REGINALDO, 2005) e XIX (FARIAS, 1997;
PINTO, 2000; REIS, 1991). Os autores tratam do período que é considerado a fase
área das associações leigas. A pesquisa coordenada pela professora Edilece Couto
visa, principalmente, analisar as atividades dos leigos no século XX. O que aconteceu
com as associações? Foram extintas? Se entraram em decadência, quais os
motivos? Por que algumas continuam atuantes até os dias atuais? As fontes
coletadas tratam das ações realizadas pelas irmandades existentes aqui em salvador,

Palavras-chaves: História, Educação, Bahia
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CONSTITUIÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA BAIANA
1890-1930
Autor(es): Desirée Idaliette, Sara Martha Dick
Resumo: O estudo desenvolvido analisa as políticas públicas para a constituição da
escola primária na Bahia, no recorte temporal de 1890 até 1930. Para tal, utilizamos
como fonte as legislações educacionais do período, falas, mensagens e relatórios dos
gestores públicos. Além da leitura pertinente ao tema, para melhor compreensão
deste material, utilizamos o método de pesquisa documental. Ao longo do período
estudado foram várias as políticas públicas instituídas para a constituição e gestão da
escola primária na Bahia, as análises da literatura e das fontes fornecem um
panorama muito frágil da educação, principalmente nos primeiros anos da república
na Bahia, seja por falta de investimento, de estrutura e até por falta de vontade
política. Além da enorme contradição do espírito republicano de educação popular e
universal, com a realidade da educação primária baiana. Das mensagens dos
governadores é possível extrair o projeto político educacional - ou a falta deste -, que
se manifestava através de seus posicionamentos e ações. As legislações nem
sempre dialogam com a realidade, exemplo disso são as sucessivas reformas
pensadas para o ensino público que pouco alteraram o quadro de analfabetismo
infantil, pelo menos até meados dos anos 20. São estas: Ato de 31 de outubro de
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como por exemplo os trâmites de trocas de cargos dentro das irmandades e ordens
terceiras; as eleições para as mesas administrativa s; as festas realizadas por elas ;
os encerramentos das atividades entre outros. Essas informações são necessárias
para que possamos perceber a movimentação dos leigos pelas diferentes igrejas da
cidade. Além disso, a frequência com que as informações aparecem nos jornais
revela que, apesar das dificuldades, os irmãos continuavam praticando o culto aos
santos e sendo responsáveis pela organização e realização das festas dos
padroeiros, afinal, manter o culto católico e festejar o padroeiro de devoção eram as
principais obrigações dos leigos reunidos em irmandades e ordens terceiras.

pessoas independentementede qual grupo social pertencessem e por estar ligada à
Faculdade de Medicina. Meu percurso acadêmico dentro da pesquisa histórica com
fontes, tem como objetivo final procurar possíveis respostas para a seguinte pergunta:
"De que maneira poderíamos pensar a perspectiva de agência dessas pessoasfrente
à doença quando a medicina popular não dava conta da cura e os hospitais eram
aúltima saída?"

Palavras-chaves: irmandade, ordem terceira, jornais

MANOEL JOSÉ VILELLA DE CARVALHO, UM NOTÁVEL NA CONJURAÇÃO
BAIANA DE 1798

JOSÉ PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, UM NOTÁVEL NA
CONJURAÇÃO BAIANA DE 1798

Autor(es): Maria de Nazaré da Silva Dourado Saraiva, Patrícia Valim

Palavras-chaves: Saúde, Libertos, Salvador

Resumo: Em 8 de novembro de 1799, quatro homens foram enforcados e
esquartejados na Praça da Piedade, na cidade de Salvador, por crime de
lesa-majestade de primeira cabeça. Os alfaiates João de Deus do Nascimento e
Manuel Faustino, e os soldados Lucas Dantas de Amorim Torres e Luiz Gonzaga das
Virgens e Veiga foram mortos, porém não foram os únicos a participarem da
Conjuração Baiana de 1798. Dentre as trinta e nove pessoas presas para prestar
esclarecimento durante as investigações a respeito do levante armado que se
projetara, dez eram escravos domésticos. O modo pelo qual o desembargador
chegou à participação dos escravos é bastante significativo e, conforme a expressão
de um dos proprietários, Manoel José Vilella de Carvalho, fez-se “pronta entrega dos
escravos”. A participação de um grupo de homens notáveis da Capitania da Bahia na
Conjuração Baiana de 1798 ocorreu em razão de uma série de itens polêmicos das
reformas do Secretário de Estado e Ministro da Marinha e Domínios Ultramarinos, d.
Rodrigo de Sousa Coutinho que, com o objetivo de dinamizar a economia da principal
colônia do Império Português no final do século XVIII, acabaria comprometendo seus
privilégios políticos e econômicos e a carreira do então governador d. Fernando José
de Portugal e Castro. Considerando que o projeto reformista da coroa portuguesa
passou a ser articulado pelo governador da capitania da Bahia que, em 1801, foi
nomeado Vice-Rei e que um dos homens notáveis que participou da Conjuração
Baiana de 1798, Francisco Vicente Viana, foi o primeiro Presidente da Província,
1824-1825, a hipótese desta pesquisa é que esses notáveis construíram um projeto
político conservador na capitania e depois província da Bahia, durante o período de
1796 -1824, que passou a ser hegemônico nas lutas pela independência do Brasil na
Bahia e com o desfecho da Revolta dos Periquitos.

Autor(es): Thales Henrique Albieri Nascimento
Resumo: A participação de um grupo de homens notáveis da Capitania da Bahia na
Conjuração Baiana de 1798 ocorreu em razão de uma série de itens polêmicos das
reformas do Secretário de Estado e Ministro da Marinha e Domínios Ultramarinos, d.
Rodrigo de Sousa Coutinho que, com o objetivo de dinamizar a economia da principal
colônia do Império Português no final do século XVIII, acabaria comprometendo seus
privilégios políticos e econômicos e a carreira do então governador d. Fernando José
de Portugal e Castro. Considerando que o projeto reformista da coroa portuguesa
passou a ser articulado pelo governador da capitania da Bahia que, em 1801, foi
nomeado Vice-Rei e que um dos homens notáveis que participou da Conjuração
Baiana de 1798, Francisco Vicente Viana, foi o primeiro Presidente da Província,
1824-1825, a hipótese desta pesquisa é que esses notáveis construíram um projeto
político conservador na capitania e depois província da Bahia, durante o período de
1796 -1824, que passou a ser hegemônico nas lutas pela independência do Brasil na
Bahia e com o desfecho da Revolta dos Periquitos. A participação de um grupo de
homens notáveis da Capitania da Bahia na Conjuração Baiana de 1798 ocorreu em
razão de uma série de itens polêmicos das reformas do Secretário de Estado e
Ministro da Marinha e Domínios Ultramarinos, d. Rodrigo de Sousa Coutinho que,
com o objetivo de dinamizar a economia da principal colônia do Império Português no
final do século XVIII, acabaria comprometendo seus privilégios políticos e econômicos
e a carreira do então governador d. Fernando José de Portugal e Castro.
Considerando que o projeto reformista da coroa portuguesa passou a ser articulado
pelo governador da capitania da Bahia que, em 1801, foi nomeado Vice-Rei e que um
dos homens notáveis que participou da Conjuração Baiana de 1798, Francisco
Vicente Viana, foi o primeiro Presidente da Província, 1824-1825, a hipótese desta
pesquisa é que esses notáveis construíram um projeto político conservador na
capitania e depois província da Bahia, durante o período de 1796 -1824, que passou
a ser hegemônico nas lutas pela independência do Brasil na Bahia e com o desfecho
da Revolta dos Periquitos.

Palavras-chaves: Conjuração Baiana de 1798, Manoel José Vilella de Carvalho,
Projeto Político Conservador
O EPISCOPADO POMBALINO
Autor(es): Ellen Luz

Palavras-chaves: Conjuração Baiana, Reformismo
Resumo: No ano de 1774, Dom Tomás da Encarnação Costa e Lima foi eleito à mitra
diocesana de Pernambuco. Seu bispado durou 10 anos e foi marcado,
principalmente, pelo perfil episcopalista deste prelado. Formado nas cadeiras da
Universidade de Coimbra e Lente de Historia Eclesiástica da Academia Litúrgica
Pontifícia, este bispo de origem baiana foi um dos grandes defensores, em termos
teóricos e práticos, das reformas pombalinas. Suas obras, escritas enquanto
lecionava na Academia Litúrgica, denotam uma profunda defesa da divisão entre as
jurisdições espirituais e temporais. Além disso, Dom Tomás preocupou-se em
defender a primazia dos bispos, representantes máximos em suas dioceses. A
realidade da diocese ultramarina modificou, se assim podemos pontuar, o rigor com
que Dom Tomás advogava as suas ideias em Coimbra. Esta personagem foi
retomada pelos acadêmicos oitocentistas, surgindo como uma figura de elevada
nomeada literária (como notou Francisco Augusto Pereira da Costa em seus Anais
Pernambucanos). Porém, não lhe faltaram críticos. Caso exemplar o do Padre José
de Souza Amado que, compilando e comentando os escritos de D. Tomás, acusa-o
(pejorativamente) de Jansenista, mais um caminho de investigação proposto nesta
pesquisa. Em sua primeira carta pastoral de 13 de setembro de 1774, que
apresentava em seu caput a fórmula “Bispo pela graça de Deus” e não “Bispo pela
graça de Deus e da Santa Sé Apostólica”, exortava o seu rebanho a honrar e
obedecer ao Pio e Fidelíssimo Monarca, reafirmando o princípio divino do poder real
assim como a sua jurisdição sobre a esfera secular e o seu direito, enquanto
Grão-Mestre da Ordem de Cristo, sobre o gládio espiritual, unindo pressupostos
galicanos ao caso específico do padroado régio português. Ainda na mesma carta,
como justificativa de seus argumentos recorre à disciplina Antiga da Igreja e ao que
legou os antigos concílios e cânones. Dando glórias ao Monarca e ao Papa Clemente
XIV pela expulsão e extinção da Companhia de Jesus “maiores inimigos do sceptro e
da tyara, da justiça e da verdade, aquelles auctores de opiniões falsas, tyrannicas,
homicidas, escandalosas, e offensivas aos pios ouvintes”, nesta mesma carta, o bispo
solicitava às suas ovelhas que abandonassem a moral infecta, causadora dos
maiores males à fé, e começassem a se abastecer da moral certa que reverberava
nas obras que recomendava à instrução de todos, a saber, a Deducção Chronologica
e Analítica, a Origem Infecta da Moral Jesuítica, o Catecismo de Montpellier, o Pároco
Instruído. Para mais, a pastoral demonstrava a preocupação do crúzio com o
melhoramento da formação do clero paroquial através do patrocínio à educação,
assim como para com os limites que deveriam ser impostos ao uso da excomunhão,
previstos nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, adotadas nesta
diocese desde o bispado de D. José Fialho, sem olvidar a proibição de que se

LIBERTOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA: INICIAÇÃO À PESQUISA
HISTÓRICA COM FONTES PRIMÁRIAS.
Autor(es): Nubia Barbosa de Souza, Gabriela dos Reis Sampaio
Resumo: O projeto tem por objetivo mapear a população liberta de Salvador da
segunda metade doséculo XIX, identificando aspectos de seu cotidiano que nos
possibilitem compreendercomo esses trabalhadores administravam suas vidas
quando egressos da escravidão. Apesquisa priorizou, em momentos anteriores,
entender quais estratégias essas pessoasusavam para sobreviverem no mercado de
trabalho e como criavam espaços desociabilidade que lhes permitissem não só o
lazer mas a construção de redes desolidariedade e proteção. Na fase atual do
projeto, a pesquisa está voltada oara as práticasrelacionadas aos cuidados com as
doenças e manutenção da saúde dos libertos. O objetivoé, em primeiro lugar,
construir uma listagem de nomes, idades, profissões, procedência eoutras
informações disponíveis sobre os libertos; em seguida, fazer um levantamento
dasenfermidades que os atingiam, buscando perceber de que forma os médicos e
enfermeirostratavam as doenças no geral e, principalmente, os doentes alforriados.
Apesar da grande colaboração dos autores que buscaram entender como os
forrossignificavam a própria liberdade, existe um aspecto das suas vidas que ainda é
pouquíssimoconhecido: a forma como lidavam com as doenças e mantinham a
saúde. Em geral existemais conteúdo sobre a saúde dos escravos, e mesmo assim,
como apontou Ângela Porto, otema aparece “pelas frestas da história e apresenta
muitos pontos controversos a seremesclarecidos”. Sabe-se que, no século XIX, o
hospital era um espaço muito mais encarregado da morte doque da cura, em função
da precariedade da técnica e das instalações hospitalares da época, sendo o último
recurso usado pelos doentes. Nesse contexto, as práticas populares de curae os
terapeutas informais eram mais procurados por terem concepções de cura
maiscompatíveis com alguns grupos sociais, levando em conta, por exemplo,
aspectos nãofísicos em suas doutrinas, como nos aponta Tânia Salgado Pimenta.
Tratar doenças era um dos assuntos que, preferencialmente, se resolvia no
âmbitodoméstico, não só pelos fatores acima mencionados, como também pela falta
de unidades hospitalares instaladas nas cidades. Havia, quando muito, pequenos
hospitais deIrmandades voltados para o atendimento de seus membros. A Santa
Casa de Misericórdiase destaca dos demais justamente por se dispor a atender as
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realizassem casamentos e outros cultos após as Ave Marias, com o intuito de evitar
os abusos morais em que incorriam, com frequência, homens e mulheres nestas
situações e que lhe haviam dado notícia. Um ano mais tarde, outra instrução pastoral
do bispo foi promulgada, sendo esta o fruto de uma longa visita pastoral, feita por
terra, que realizou no bispado na ocasião do retorno de sua estada na Bahia. Diante
da vastidão do bispado e reconhecendo os vilarejos recônditos que distavam muitas
léguas de Olinda e Recife, Dom Tomás admoestava os povos ao cumprimento
possível dos sete sacramentos, com especial atenção para a Confissão, admitindo,
para isso, a existência de certo número de capelas particulares para onde poderiam
recorrer ao menos para a celebração do Santo Sacrifício da Missa, desde que
providas por párocos com permissão episcopal e bem instruídos, que não
concorressem para ainda maior desregramento dos fiéis. Mas, como salientamos,
apesar do nítido alinhamento de Dom Tomás com os princípios patrocinados pela
coroa lusitana, limites impostos pela realidade e necessidades dos imensos territórios
que compunham as dioceses ultramarinas, não puderam deixar de serem sentidos.

primeiramente definir e entender o que de fato era a religião católica e a Igreja nesse
contexto histórico e também verificar a importância da atuação inquisitorial e da Igreja
Católica, que serviram para a insistência da prática sacramental ao mesmo tempo em
que modelaram movimentos religiosos e realidades religiosas que surgiram nesse
período. É sob esse olhar que este trabalho se baseia.
Palavras-chaves: AMÉRICA PORTUGUESA. SACRAMENTOS. VIDA RELIGIOSA.
O QUE A EXPERIÊNCIA MELHOR DECIDIRÁ: COMENTÁRIOS DE D. FERNANDO
JOSÉ DE PORTUGAL E CASTRO, GOVERNADOR DA CAPITANIA DA BAHIA
(1788-1801), AO ÚLTIMO REGIMENTO DOS GOVERNADORES GERAIS DE 1677
Autor(es): Milena Pinillos Prisco Teixeira, Patrícia Valim
Resumo: Em 1796, o governador da capitania da Bahia, D. Fernando José de
Portugal e Castro, foi designado a fazer observações sobre o último regimento dos
governadores-gerais, que trouxe Roque da Costa Barreto, Mestre de Campo General
do Estado do Brasil, em data de 23 de janeiro de 1677. A Instrução Régia lhe conferiu
a ordem de alterar, ampliar ou restringir alguns capítulos, interpondo-se o parecer
sobre os artigos praticáveis, além de acrescentar informações para a possível
execução de um novo regimento. Executada com “eficácia, firmeza e resolução”, a
tarefa resultou em uma importante análise sobre a administração portuguesa relativa
ao Estado do Brasil na conjuntura final do século XVIII e início do XIX pois, para além
dos traços burocráticos, permitiu-nos compreender as questões prioritárias da
administração geral e os entraves relativos às ordens proferidas na metrópole e a
maneira pela qual eram recebidas e executadas na colônia, o que algumas vezes se
dava ao sabor das circunstâncias. Neste sentido, o modo de governar da coroa
portuguesa no final do século XVIII “a bem das circunstâncias”, encontrou
ressonância com o “estilo” pragmático de governar de D. Fernando José de Portugal
e Castro e, não por acaso, durante este período ele foi nomeado a fazer a revisão e
os comentários de todos os Regimentos dos governadores do Brasil como também a
opinar sobre outro tema de suma importância para a coroa portuguesa, o tráfico de
escravos. Ao comentar sobre os aspectos burocráticos relativos ao mando, D.
Fernando José de Portugal e Castro não somente expôs seu conhecimento sobre
todo o aparato legislativo português, expresso no grande número de leis, alvarás e
decretos, como também seu “estilo” de governar. Este estilo, delineado a partir da
análise dos comentários ao Regimento de 1677, caracterizou-se por três esforços
fundamentais: a execução das ordens reais, a sistematização das leis e o apelo à
prática nas decisões.

Palavras-chaves: D. Tomás da Encarnação, Reformas Pombalinas, Diocese de
Pernambuco
OS INTELECTUAIS E A RESISTÊNCIA À DITADURA NA BAHIA
Autor(es): Júlio Ernesto Souza de Oliveira, Lucileide Costa Cardoso
Resumo: Na execução dessa iniciação científica foram desenvolvidas atividades de
iniciação à pesquisa histórica acerca da atuação de intelectuais na resistência à
Ditadura Civil-Militar no Estado da Bahia (1964-1985) - especificamente, na cidade de
Salvador. Nesse sentido, realizamos pesquisa em arquivos e acervos - físicos e
digitais -, além de entrevistas com esses/as militantes, seja aqueles/as que
participaram da resistência por meio do movimento estudantil, seja os/as que, de
modo mais sutil, mas não menos relevante, resistiram ao regime em sala de aula, em
seus Departamentos, igualmente, na vida universitária. Utilizamos como norte teórico
as concepções de memória que alguns historiadores e cientistas sociais
desenvolveram, a exemplo de Maurice Halbwachs, Pierre Nora e Jacques Le Goff, e
como metodologia - submetida ao método da pesquisa histórica -, a história oral,
visando a construção de uma “prosopografia coletiva”, onde as estruturas e as
conjunturas tem suas importâncias, mas a percepção da factualidade, ao se pensar
em trajetórias políticas, exerce capital protagonismo na construção escriturária de
outra forma de enxergar os intelectuais na Bahia durante esse período tão conturbado
de nossa história política. Com a utilização do método histórico, atuamos com o
objetivo de compreender melhor como se deu a repressão ditatorial num âmbito local,
e para isso, traçamos critérios de análise da documentação e dos depoimentos, além
de leituras acerca da memória sobre o golpe de 1964 e a Ditadura Civil-Militar.
Utilizamos como fontes primárias para esse estudo o relatório final da Comissão
Milton Santos da Memória e Verdade, as atas da Congregação da Faculdade de
Filosofia [e Ciências Humanas] da UFBA, e realizamos entrevistas (utilizando a
metodologia da história oral), com o intuito de “acessar” as memórias desses
indivíduos sobre o período. Como resultado desse processo, verificamos modos sutis
de repressão ao nível institucional e, igualmente, um reiterado silenciamento político
desses indivíduos nas atas coletadas.

Palavras-chaves: História Administrativa, Administração Colonial, Regimento dos
Governadores-Gerais
OCIOSOS, MALFEITORES E BANDOLEIROS: CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA
NOS SERTÕES DA BAHIA COLONIAL
Autor(es): Artur Aloísio Pereira Mota Soares, George Evergton Sales Souza
Resumo: Os estudos sobre criminalidade e violência na Bahia colonial trazem
consigo uma documentação que engloba processos concernentes a crimes julgados
pela justiça civil. No entanto, raramente estes processos são encontrados por
completo nos arquivos e a alternativa para seguir com o estudo são os relatos coevos
acerca dos crimes ocorridos em estradas e de violência advinda de lugares mais
distantes do poder de polícia do Estado. Os números de crimes e violências
cometidas por grupos criminosos tendem a aumentar em regiões mais distantes do
litoral - os sertões. Amiúde, esses relatos associam roubos, latrocínios e outras
violências ao contingente de indivíduos que formam os grupos sociais dos ociosos,
malfeitores e foragidos. A expansão para os sertões, iniciada ainda de forma tímida
no século XVI, deparou-se com violentos episódios por conta da atuação de bandos
criminosos nas fazendas de extração de minerais, nas zonas da pecuária e em
entroncamentos de estradas. A descoberta de metais preciosos atraiu a atenção
destes grupos, bem como a pilhagem de especiarias. Tendo em vista este contexto,
faz parte do projeto estabelecer os caminhos percorridos por tais criminosos a partir
da expansão dos sertões durante o período colonial e mapear a atuação destes
sujeitos. A partir de um levantamento documental realizado em fontes do Arquivo
Histórico Ultramarino, da Biblioteca Nacional, do Arquivo Público do Estado da Bahia,
de livros publicados com transcrições de documentos do período, bem como a leitura
da bibliografia historiográfica sobre a violência e criminalidade na época moderna, foi
desenvolvido o plano que se segue dentro de um projeto maior: estruturas do
enquadramento religioso na América Portuguesa: a igreja diocesana. Tendo em vista
os casos de crimes seguidos de violência relatados por religiosos, o subprojeto
pretende analisar estes episódios, buscando identificar as localidades onde são mais
frequentes os crimes, os tipos de violência cometidas, além de determinar o perfil
social dos criminosos e de suas vítimas.

Palavras-chaves: Ditadura Civil-Militar, Resistência, Professores Perseguidos

O PAPEL DOS SACRAMENTOS NA VIDA RELIGIOSA. AMÉRICA PORTUGUESA SÉCULOS XVII-XVIII
Autor(es): Murila Ayala Carneiro, George Evergton Sales Souza
Resumo: Os sete Sacramentos - Batismo, Eucaristia, Crisma ou Confirmação,
Matrimônio, Ordem, Penitência e a Extrema Unção -ocupam um lugar central no
catolicismo e após o Concílio de Trento (1545-1563), foram intensificados pela Igreja
e suas missões de evangelização e doutrinamento. Esta insistência produziu efeitos
na percepção dos fiéis sobre o modo como deveriam praticar sua religião. A Igreja
moldava o cotidiano e ações desses indivíduos do nascimento até os últimos minutos
de vida. A busca pelo bem nascer, bem viver e o bem morrer para se alcançar a
salvação, passou a se tornar a essência maior da vida da maioria dos fiéis, e para
chegar neste objetivo, só seguindo com os Sacramentos. Na América portuguesa,
local de confluência de povos cristãos e pagãos, os Sacramentos também se
constituíram em instrumentos de evangelização e disciplinamento dos povos. Do
batismo à extrema-unção, os Sacramentos ritmavam a vida e revelavam a pertença
do fiel à comunidade cristã. Um olhar mais detido sobre o quotidiano religioso da
população de diferentes partes da América portuguesa tende a revelar uma mescla
de necessidade e vontade sacramental. Esta pesquisa tem como objetivo analisar o
lugar ocupado pelos Sacramentos na vida religiosa dos baianos entre os séculos XVII
e XVIII, utilizando referências documentais específicas, correspondentes à atuação
do Tribunal Inquisitorial em suas duas visitações à Bahia (1591-1618) e à ação de
missionários Jesuítas e da Igreja nas freguesias baianas entre os séculos XVII e
XVIII. Procuraremos examinar, por um lado, o modo como a Igreja se preocupou com
as práticas sacramentais e buscou atender às necessidades dos fiéis; por outro,
numa tentativa de evidenciar as múltiplas atitudes dos fiéis em relação aos
Sacramentos, tencionamos mostrar como eles adotaram, solicitaram ou manifestaram
alguma resistência no âmbito dessa economia sacramental. Ao abordar um tema
delicado como os Sacramentos e vida religiosa na Bahia colonial, é preciso

Palavras-chaves: Violência, Criminalidade, Bahia colonial
OS LEIGOS E O CLERO: IRMANDADES E ORDENS TERCEIRAS NO
ARCEBISPADO DE D. ÁLVARO AUGUSTO DA SILVA (1924-1968)
Autor(es): Pablo Purificação, Edilece Souza Couto
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Resumo: As Irmandades e Ordens Terceiras são associações católicas leigas com a
função de difundir o culto, principalmente do seu santo padroeiro, e também para
ajuda mútua, espiritual e financeira dos membros. Normalmente, essas associações
possuem critérios para a entrada, em geral critérios econômicos e étnicos. Durante
todo o período colonial as irmandades foram presentes no Brasil, facilitando até a
conversão de escravos vindos do continente africano ao catolicismo, sendo que
segundo alguns estudiosos, como exemplo (REGINALDO, 2005) os séculos XVIII e
XIX compõem o período em que essas devoções tiveram maior influência na
sociedade e adesão dos fiéis. Após o fim do padroado, a Igreja Católica deixou de ter
ajuda direta do Estado, influenciando no funcionamento das irmandades. Assim
muitas passaram dificuldades com a vinda da República, algumas foram extintas,
outras se fundiram, e algumas também se transformaram em ordens terceiras para se
adaptarem aos novos tempos. Outro problema para as Devoções foi a publicação de
um novo Código de Direito Canônico, de 1918, vindas do Concílio Vaticano I, no qual
se requereu uma maior vigilância e punições em casos de desvios e heterodoxias,
aos cultos e ritos para com as Irmandades e Ordens Terceiras. Assim, dando
continuidade ao projeto do ano passado, continuei pesquisando os documentos
contidos no Arquivo Público do estado da Bahia - APEB, do período de 1900 até
1968, para o fazer o mapeamento das Irmandades que permaneceram no século XX
na cidade de Salvador. Durante a primeira parte do projeto de iniciação científica, li a
bibliografia específica sobre catolicismo leigo no Brasil e na Bahia; coletei fontes no
Arquivo Público do Estado da Bahia - APEB. Assim contribui no aperfeiçoamento do
mapeamento das irmandades e ordens terceiras que permaneceram no século XX.
Assim pesquisamos a atuação do Arcebispo Alvaro Augusto da Silva, e o projeto de
Romanização o qual ele foi um dos maiores expoentes aqui no Brasil, dessa forma
ver como na atividade dele podemos encontrar esse pensamento da Igreja Romana.

aqui exerceu seu múnus episcopal entre 1724 e 1735. O principal objetivo da
pesquisa em curso não é construir uma biografia, mas sim analisar a ação
arquiepiscopal de D. Luís Álvares de Figueiredo. Clérigo do habito de São Pedro, D.
Luís nasceu na freguesia de Matheus em Vila Real, da província de Trás-os-Montes,
em Portugal. Era filho de Manuel Álvares de Carvalho e de sua mulher, Dona
Francisca Antunes. Ocupou o lugar de vigário geral do arcebispado de Braga, em
1716. Em 30 de novembro do mesmo ano, foi sagrado bispo de Uranópolis pelo Papa
Clemente XI, sendo nomeado bispo coadjutor do arcebispado primaz de Braga, em
tempos do arcebispado de Dom Rodrigo de Moura Telles. No ano de 1725 foi
nomeado metropolitano do Brasil, chegando à diocese no mesmo ano e
governando-a até 1735, ano em que faleceu. A intenção aqui é entender qual é o
papel dos bispos, tendo por foco as especificidades relacionadas a este personagem
dentro da história religiosa em Portugal e na América portuguesa da época moderna.
Note-se que a partir da primeira metade da década de 1720, o monarca D. João V
mudou o estilo anterior das eleições prelatícias, passando a ouvir, em particular, os
conselhos de Fr. Gaspar da Encarnação e de João da Mota e Silva (cardeal da mota)
a cada eleição de novo bispo para as dioceses do reino e do ultramar. Fr. Gaspar da
Encarnação transformara-se na principal liderança do movimento reformador
denominado de Jacobeia. Por esta razão, não obstante o fato de que a eleição D.
Luís Álvares de Figueiredo ao arcebispado baiano possa dever-se ao apoio do
arcebispo de Braga, D. Rodrigo de Moura Teles, não deixa de ser importante
investigar qual sua relação com os meios jacobeus e se houve de sua parte a
tentativa de aplicar em sua ação arquiepiscopal, na Bahia, os princípios reformadores
sustentados pela jacobeia. Em nossa comunicação deveremos fazer uso da
bibliografia atinente ao tema estudado e, sobretudo, buscaremos lançar mão de uma
análise das principais fontes documentais até o momento levantadas. Essas fontes
são oriundas do Arquivo Histórico Ultramarino, em particular do fundo do Conselho
Ultramarino, do Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), da Biblioteca Nacional
de Portugal (BNP) e do Arquivo Nacional Torre do Tombo.

Palavras-chaves: Catolicismo, Associações Leigas
RAÇA, CIDADANIA E ABOLIÇÃO EM CUBA (1865-1880)

Palavras-chaves: Igreja, Jacobeia, América Portuguesa

Autor(es): Mayara Santos, Iacy Maia Mata
TRABALHADORES DOMÉSTICOS EM SALVADOR NA SEGUNDA METADE DO
SÉCULO XIX: DISCUSSÕES SOBRE LEGISLAÇÃO, GÊNERO E RAÇA

Resumo: Esta comunicação pretende apresentar o ambiente político de Cuba no
período de 1865 a 1880 e o debate público sobre abolição, cidadania e direitos
políticos. Para tanto, usaremos o aporte bibliográfico dos trabalhos historiográficos
produzidos sobre Cuba e uma fonte documental primária intitulada: “Documentos da
Comissão criada por Real Decreto de 15 de Agosto de 1879 para informar ao
Governo acerca dos projetos de lei que haverão de se submeter às Cortes sobre
reformas na ilha de Cuba”. Este documento, produzido por uma comissão de
parlamentares espanhóis e cubanos eleitos para as Cortes espanholas, foi elaborado
no contexto de críticas à continuidade da escravidão em Cuba e apresenta diferentes
projetos de abolição. Foi possível fazer os seguintes questionamentos à fonte: como
ela foi produzida? por quem? para quê? O que pode ser identificado nela?
Identificando no corpo do documento, dentro dos discursos e ideias estabelecidas, o
quanto o fator racial estava intrínseco, como ele aparece e como é utilizado para
validar ou descartar os projetos que estavam sendo constituídos para o futuro da
nação, tendo em consideração que a emancipação escrava já estava no horizonte
cubano. Com a análise mais detida dessa fonte primária, será possível analisar como
essas disputas estavam sendo travadas no campo ideológico, que logo se repercutia
na vida dos afrocubanos. Através destes elementos, tencionamos apresentar um
panorama das disputas políticas que ocorriam na ilha naquele período e ressaltar a
luta específica dos afrocubanos pela abolição dentro da agenda anticolonial. O que foi
fator essencial para uma quebra na dinâmica estabelecida no sistema de escravidão
até então conhecida, o que veio a acelerar a emancipação completa. Inicialmente
através da Lei Patronato, que pretendia abolir a escravidão de maneira lenta e
gradual, sendo um estatuto intermediário entre o escravo e ser livre. No entanto, já
em 1886, as Cortes espanholas autorizaram o governo colonial a abolir o patronato
que em tese se estenderia por mais tempo.

Autor(es): Marina Leão de Aquino Barreto, Gabriela dos Reis Sampaio
Resumo: O trabalho desenvolvido durante a bolsa PIBIC (2015-2016) teve por
objetivo analisar o processo de regulamentação do trabalho doméstico em Salvador
na segunda metade do século XIX a partir da aprovação do regulamento - levando
em consideração o papel do poder municipal como uma importante instância de
regulação à época - mas, sobretudo, a partir da experiência e das condições de vida
e trabalho dos próprios trabalhadores. Buscou-se discutir de que forma as
informações contidas nas matrículas nos ajudam a pensar quem eram esses sujeitos
e como eles estavam inseridos no meio social urbano, no contexto da cidade de
Salvador em fins da década de 1880 e início de 1890. No dia 30 de dezembro de
1886 foi aprovado pela Câmara Municipal de Salvador, e posteriormente publicado
em 5 de janeiro do ano seguinte, o regulamento que estabeleceria as principais
diretrizes das relações de trabalho doméstico na cidade a partir de então. Composto
de 27 parágrafos, o regulamento estabelecia normas relativas a matrícula dos
trabalhadores na Secretaria de Polícia (que ofícios estavam inclusos na categoria
abrangente “criados de servir” - como eram denominados os trabalhadores
domésticos à época -, quais as condições para se obter a matrícula, etc), direitos de
demissão por justa causa (para patrões e empregados), etc. Segundo o regulamento,
deviam se matricular na Câmara: pessoas que, sendo livres ou libertas, tomarem
mediante salario, a ocupação de cozinheiro, copeiro, lacaio, cocheiro, jardineiro,
moço de hotel, casa de pasto e hospedaria, de costureira, engomadeira, ama secca
ou de leite, e, em geral, de qualquer serviço domestico. A categoria criada(o) de
servir, abrangia assim, uma série de atividades que na atualidade foram
estabelecidas como fora da alçada doméstica, que inclui apenas atividades exercidas
no interior dos lares (o trabalho de limpeza em hotelarias, por exemplo, não é mais
considerado como um trabalho doméstico). Essa amplitude da categoria doméstica se
dava, possivelmente, pelas distinções menos claras entre o público e o privado. Em
suma, o conceito de trabalho doméstico na década de 1880 difere bastante de sua
concepção atual, abrangendo assim tanto os trabalhos de limpeza no interior das
casas como também em estabelecimentos comerciais. Ou seja, o conceito dizia
respeito muito mais à natureza das atividades do que aos locais em que eram
exercidas. Ainda assim, segundo Maciel Silva, embora preponderante, o termo não
era utilizado somente em relação aos trabalhos de limpeza: após encontrar um
“ferreiro” entre os criados matriculados em Salvador (matrículas avulsas que se
encontram no APEB e não foram abrangidas neste trabalho), afirma que “a presença
do pardo Eleutério Antonio de Souza, ferreiro, na condição de criado, mostra o quão
flexível podia ser o conceito de ‘criado de servir’ à época” (MACIEL, 2016: 360). É
importante ressaltar que esse não foi um caso isolado no contexto brasileiro. Na
década de 1880, inúmeras cidades do Brasil adotaram políticas para regulamentar o
serviço doméstico no espaço urbano: são um exemplo disso os regulamentos de
Pelotas (1886), Rio Grande (1887), São Paulo (1886), Desterro (1883) e Rio de
Janeiro (que contou com inúmeros projetos de lei para a regulamentação do trabalho
doméstico entre 1881 e 1888). Estes regulamentos vêm sendo estudados por
diversos historiadores e ganharam visibilidade nos estudos mais recentes sobre o
tema. Além da discussão a respeito da regulamentação do trabalho doméstico, em
decorrência das matrículas geradas pelo regulamento é possível conhecer um pouco
mais sobre os trabalhadores domésticos livres no período de transição da Abolição e
reorganização do trabalho. Ainda que provavelmente o número de trabalhadoras(es)
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TÍTULO: D. LUÍS ÁLVARES DE FIGUEIREDO E O GOVERNO DA ARQUIDIOCESE
DA BAHIA (1724-1735)
Autor(es): Laís Barreto Costa, George Evergton Sales Souza
Resumo: Esta comunicação tem como finalidade apresentar alguns aspectos e
resultados de um projeto de pesquisa vinculado ao Pibic (UFBA), o qual se encontra
ainda em fase inicial de desenvolvimento. Trata-se de uma pesquisa associada ao
projeto intitulado “Estruturas do enquadramento religioso na América portuguesa: a
Igreja diocesana”, coordenado pelo Prof. Dr. Evergton Sales Souza, Professor
associado do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Federal da Bahia. Um dos objetivos desse projeto é
compreender e examinar o papel desempenhado pelos bispos e demais clero secular
no enquadramento religioso da sociedade luso-americana. Busca também entender a
centralidade da religião no mundo moderno, analisando as múltiplas implicações e
clivagens do religioso nas sociedades de Antigo Regime. Nosso plano de trabalho
está particularmente relacionado com a tentativa de mostrar que a ação episcopal no
Brasil moderno, além de voltar-se para o campo religioso, está também ligada a
aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. Entretanto, nossa tarefa
restringe-se ao estudo da atuação de um dos muitos bispos que atuaram na América
portuguesa, o arcebispo metropolitano da Bahia, D. Luís Álvares de Figueiredo, que
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domésticos esteja subrepresentado nas matrículas em relação ao número total de
indivíduos deste setor, é impossível negar a importância dessa fonte para acessar
parte do universo destes sujeitos. O que as matrículas podem nos informar a respeito
destes sujeitos? Foi feita uma análise quantitativa e qualitativa dessa fonte, no intuito
delinear melhor o perfil destes trabalhadores e tentar depreender um pouco das suas
condições de vida e trabalho.

das técnicas deapreciação de conteúdo emergidos das observações e das falas das
crianças. &#61623; Aspectos éticos relevantes: As crianças participantes da pesquisa
deverão autorizar sua participação napesquisa através da leitura e assinatura do
Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Sua participaçãoainda deverá ser
assegurada pela a autorização dos pais ou responsáveis legais através da leitura
eassinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ressaltamos que este
formato deinvestigação não apresenta nenhum risco à integridade dos participantes,
garantindo que estes nãoserão expostos, bem como sua identidade, ou qualquer
informação que venha a identificá-lospermanecerá em sigilo. Informamos ainda que,
pela proposta metodológica desse estudo, a análise dosdados não será individual.

Palavras-chaves: Trabalhadores domésticos, Escravidão e liberdade, Abolição da
escravidão
ARTE PÚBLICA E ESQUECIMENTO
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Autor(es): Gabriel Andrade, Ines Linke
LEVANTAMENTO DE DADOS E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS: A REFORMA
UNIVERSITÁRIA E A IMPLANTAÇÃO DO NOVO CURRÍCULO DE PSICOLOGIA
DA UFBA

Resumo: Em relação as recentes reformas conduzidas pelo governo da cidade de
Salvador e de toda a mobilização partidária e política movida em torno dela, lançamos
o olhar para as obras de arte expostas nos espaços públicos, aqui não sendo
entendidas apenas como produção artística plástica, mas também como
concretização de determinados projetos ideológicos que fazem ou não sentido para a
população e que nela ajudam a concretizar determinadas expectativas culturais da
construção do imaginário e estabelecimento de hierarquias dentro da malha urbana.
Surge o questionamento sobre a relação da cidade com suas obras de arte públicas e
as relações de poder ou esquecimento que elas criaram a partir dos processos
históricos vividos no Brasil desde a criação da unidade política Imperial até a situação
política atual, cortando quase dois séculos de intensas transformações econômicas e
sócio-culturais, como elas tencionam e dialogam constantemente ou não com a
cidade na qual estão inseridas. A partir da análise de um conjunto se esculturas,
focando a apresentação na Estátua da Liberdade cujo status é ambíguo, estando
desaparecida, porém constando nos anais e nos circuitos monumentais, levanta-se
questionamentos amplos sobre identidade e pertencimento. Através da utilização de
autores que pensam a relação da construção do imaginário com a cidade e seus
relacionamentos de poder, somado a investigação teórica de tais monumentos,
levantando uma série de problemas e questões que respondem a sua razão de estar,
o como e o porquê, e de sua visibilidade, quem os vê, como, quando e o julgamento
realizado pelos interlocutores a partir dessas reflexões, incluindo as pontes que elas
ajudam a construir na memória local com os eventos da história baiana e brasileira. O
projeto propõe a discussão entre o valor estético e social dessas obras a partir dos
pontos de vista da população, mostrando seu processo de produção e recepção até o
esquecimento que culmina em seu desaparecimento.

Autor(es): Rodrigo Caldas Pereira, Wilson Alves Senne
Resumo: No conteúdo da apresentação deste trabalho constarão as atividades
realizadas pelo bolsista, tendo como base as atividades previstas no plano de
trabalho elaborado que incluía, dentre outras atividades, um levantamento de dados
acerca da Reforma Universitária brasileira e as consequências e esta reforma gerou
na psicologia. A Psicologia é uma ciência relativamente nova, seu nascimento é
datado em 1879 com a criação do célebre Laboratório de Psicologia na Universidade
de Liepzig, na Alemanha; tendo fundador Wundt, médico e filósofo alemão. A
psicologia moderna é fundada através da criação de um laboratório, não obstante, é
ainda uma ciência carente de leis “duras”, dificilmente contestáveis como costumam
ser as leis das ciências naturais. É necessário partir pelo menos de uma breve
introdução sobre o contexto do nascimento deste campo do conhecimento que se
pretende científico para então se deter sobre a construção do campo da psicologia
(como ciência e profissão). Além de ser um campo relativamente novo do saber
científico, a psicologia também é uma profissão recente no Brasil, vindo a ser
regulamentada somente em 1962, momento em que a psicologia estava diretamente
ligada à clínica psicanalítica. de 1962 até 2004 os cursos de graduação em psicologia
eram determinados por um documento aprovado pelo Conselho Federal de
Educação, o Currículo Mínimo, onde constavam apenas o nome (sem descrição ou
ementa) de sete componentes curriculares obrigatórios a todos os cursos. Já em
2004 foram aprovadas as Diretrizes Curriculares para o curso de psicologia,
documento que atualiza estes componentes obrigatórios e define que os cursos de
psicologia, em todas suas três modalidades (Bacharelado, Licenciatura ou Formação
de Psicólogos) precisam fornecer ênfases curriculares. O presente trabalho pretende
mapear os caminhos do campo da psicologia do Brasil, tendo como objeto de análise
o curso de graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Além da
descrição das atividades realizadas pelo bolsista e das conclusões que o estudo
permitiu elaborar, ainda há neste relatório, sugestões para trabalhos futuros que
ambicionem estudar o tema.

Palavras-chaves: urbanidades, memória, esquecimento
CIÊNCIAS HUMANAS - PSICOLOGIA
A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE COMO TÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO
QUALITATIVA EM BRINCADEIRAS COM TECNOLOGIAS DIGITAIS

Palavras-chaves: psicologia, graduação, ensino
Autor(es): Gerlon Magalhães
Resumo: A crescente proliferação do acesso às tecnologias digitais na rotina comum
das sociedadesurbanizadas e a constituição de uma cultura digital intensamente ativa
associadas ao fenômenoda internalização da infância abrem possibilidades para o
estabelecimento de novos contextos debrincadeira marcadamente influenciados pelas
características do contexto digital. Considerando acriança um sujeito político e social
de direitos, que produz cultura e possui algo a dizer sobre suasexperiências, a
presente investigação pretende explorar o fenômeno das tecnologias digitais
comocontextos de brincadeira e o estabelecimento de uma nova cultura lúdica digital
a partir daperspectiva das próprias crianças, lançando mão das metodologias
participativas. Entendendo ocontexto digital como um campo fluido, múltiplo e
complexo, esta investigação se propõe acompreender as diversas nuances da
apropriação lúdica dos elementos da cultura digital naconstituição de uma cultura
lúdica a partir das experiências e relatos das próprias crianças. Paratal se observará
episódios de brincadeiras no contexto digital de 11 crianças e se acessará
suasopiniões sobre esse contexto através da realização de grupos focais. Os dados
serão analisadosatravés de metodologias qualitativas. Contribuiu com o
conhecimento da área efornecer dados que possam clarear o como as crianças
acessam essas novas tecnologias. Procedimentos de Coleta de Dados - observação
participante (Barra & Sarmento, 2008) e realização degrupos focais (Morgan, 1998). A
observação participante permitirá a compreensão ampla das atividadese práticas
emergentes na apropriação das tecnologias digitais como contextos lúdicos. Os
grupos focais3 de 6UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIAPRÓ-REITORIA de
PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃOCOORDENAÇÃO de INICIAÇÃO A PESQUISA,
CRIAÇÃO E INOVAÇÃOPROJETO de PESQUISA DO ORIENTADOR Pág. 3/5terão
duas finalidades primordiais: 1. verificar as percepções das crianças quanto às
relações lúdicas queestabelecem com as tecnologias digitais em sua rotina comum:
experiências e práticas lúdicas quedesempenham, formas de apropriação da cultura
digital mais ampla e seu posicionamento quanto aodiscurso adulto; 2. auxiliar a
produção de um documento coletivo por parte das crianças direcionado aogrupo
social adulto com suas impressões e vivências sobre o fenômeno desta cultura lúdica
digital, esclarecendo as continuidades/descontinuidades dos seus discursos
contrastados e da percepção adultasobre suas experiências. &#61623;
Procedimentos de Análise de Dados: Os dados recolhidos serão analisados a partir

A CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESTRESSE
PÓS-TRAUMÁTICO NO DSM-5: ALTERAÇÕES E CONTROVÉRSIAS
Autor(es): Beatriz Chagas, Cristiane de Oliveira Santos
Resumo: A categoria nosológica Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT)
inscreve no campo da psiquiatria enquanto diagnóstico frente a pessoas
traumatizadas ao vivenciarem situações estressoras severas. Tal transtorno carrega
reverberações do período do pós-guerra, no qual os veteranos suscitaram a
necessidade de cuidado ao apresentarem sintomas traumáticos. Objetiva-se nesse
trabalho análise do diagnóstico de TEPT ao longo dos Manuais Estatísticos dos
Transtornos Mentais (DSM) a partir de sua inauguração, datada na década 70 até
2013, com foco na edição DSM-V. Para a realização desse trabalho foi necessário o
levantamento documental nos livros DSM-III, DSM-IV e DSM-V, com o foco de
salientar as mudanças nas descrições do diagnóstico do Estresse pós-traumático;
busca e análise dos artigos que sustentaram a transição do DSM-IV e DSM-V no site
dsm5. org organizado pela Associação de Psiquiatria Americana. Os resultados
encontrados apontam relevante alinhamento das apostas de cada Manual com as
mudanças emergidas na categoria TEPT. O período vigente da categoria coexiste
com um marco nas edições dos manuais, uma vez que sua produção aponta para
novos paradigmas. As modificações mais expressivas na configuração do TEPT
conferem o fomento da edição do manual DSM-V em que os debates em torno da
categoria emergem em diferentes questões, tais quais: os mecanismos da elaboração
científica; as limitações dos critérios nosográficos; os impactos referentes dos estudos
epidemiológicos e, portanto, desdobram no surgimento de novas implicações do
trabalho clínico. Essa edição se inscreve na tentativa de leitura e organização dos
transtornos mentais a partir do paradigma da meta-estrutura. Por fim, considerações
são feitas diante dos mecanismos de construção de diagnósticos da psiquiatria em
cada projeto circunscrito nos respectivos manuais. Considera-se de grande
importância avanços no entendimento do Transtorno de Estresse Pós-Traumático na
leitura dos mecanismos de atuação da terapêutica sobre o sofrimento humano,
enquanto respostas no enfrentamento da violência, catástrofes e acidentes.
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Autor(es): Clara Chamusca, Betty Malin
A NOÇÃO DE TRAUMA NA OBRA FREUDIANA

Resumo: O presente estudo é resultado de uma pesquisa que está sendo realizada
pelo Grupo de Estudos Epistemológicos em Psicologia acerca do paradigma biológico
da adaptação e sua influência na psicologia. A pesquisa feita até aqui se dividiu em
duas fases: a primeira dedicada à caracterização da noção darwiniana de adaptação
e a segunda de verificação deste paradigma na nascente psicologia funcional. Assim,
primeiramente, observa-se que Darwin, em a Origem das Espécies (1859), expõe sua
teoria da seleção natural e da evolução, falando indiretamente acerca da adaptação,
sem conceituá-la explicitamente. Caracteriza-se, com o auxílio de teóricos da
biologia, o uso do termo adaptação por Darwin, analisando seu viés teleológico, sua
ligação com a seleção natural e a noção de espécie. Feito isso, verificamos como o
Funcionalismo incorpora esta visão darwiniana e o paradigma da adaptação.
Constatamos que tal movimento funcionalista, surgido na psicologia em fins do século
XIX, é claramente influenciado pelas ideias darwinistas de evolução, seleção natural e
adaptação. Neste estudo, analisou-se como William James (1842-1910), considerado
precursor do funcionalismo, se apropria das ideias de Darwin, além de como as
mesmas chegam à escola de Chicago, formada por John Dewey (1859-1952), James
Angell (1869-1949) e Harvey Carr (1873-1954). É feita uma comparação e ligação
entre o que foi constatado em Darwin acerca do conceito de adaptação, na primeira
fase da pesquisa, e o que se verificou em cada autor funcionalista. Percebeu-se que
a maioria deles não conceitua adaptação de forma clara, tal qual Darwin em Origem
das Espécies, e que o viés teleológico presente na biologia darwinista é herdado por
essa psicologia. Existe, assim, uma concepção dos processos mentais como
processos a serviço da adaptação dos organismos, além de uma consideração do
meio social como parte do ambiente ao qual o indivíduo tem que se ajustar.
Conclui-se, ainda, que os funcionalistas possuem uma visão mais individualizada da
adaptação, focados em seu aspecto ontogenético.

Autor(es): Maurício Coelho de Jesus, Cristiane de Oliveira Santos
Resumo: Freud inicia as suas considerações sobre o trauma partindo da etiologia
das neuroses, e da proposta que a ab-reação é tida como a palavra chave para a
vivência da experiência sexual traumática, assim como a superação e eliminação dos
seus sintomas. Durante todo o percurso da obra Freudiana, a experiência traumática
passa por modificações e deixa de estar vinculada intrinsecamente a sexualidade e a
gênese da histeria, para transgredir para um fenômeno que pode acometer a
qualquer sujeito neurótico que devido a sua não preparação para uma excitação
exterior, terá o seu escudo psíquico rompido e assim se traumatizado. Autores da
contemporaneidade se debruçam sobre a experiência de excesso característica do
trauma e se dedicam a produzir uma vasta literatura sobre o trauma: trauma e luto,
trauma e tempo, trauma e ideal, traumatismos, trauma e violência, etc; a referência
nestes casos possui como base os textos psicanalíticos. Se mudarmos os parâmetros
da pesquisa e utilizarmos como palavra chave o trauma na psiquiatria, um novo
universo do traumático será dado, pois, situa-se neste horizonte o Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders - DSM) produzido pela APA (American Psychological Association).
As dissidências ocorrem desde a designação que passa a ser Transtorno de Estresse
Pós-Traumático (TEPT), até a noção sindrômica do termo, a qual é associado a
fatores como: etnia, meio ambiente, idade, tempo reativo, tipo de experiência e
gênero. Em decorrência disso, um revigoramento da noção de trauma nas
neurociências acontece a cada nova geração do DSM; diferentemente daquilo que
acontece com a noção do trauma dentro da Psicanálise, uma vez que é fomentada
entre os psicanalistas um debate permanente sobre as vicissitudes da noção deste
conceito. Assim, o presente plano de trabalho busca delinear através da obra
Freudiana e nos seus percalços, a constituição e os desdobramentos ocorridos na
noção do trauma, bem como realizar uma interlocução de tal noção com o TEPT
trazido no DSM 5.

Palavras-chaves: psicologia, epistemologia, adaptação
O CONCEITO DE ADAPTAÇÃO EM A EXPRESSÃO DAS EMOÇÕES NO HOMEM
E NOS ANIMAIS, DE CHARLES DARWIN/ O PARADIGMA DA ADAPTAÇÃO NA
PSICOLOGIA FRANCESA, 1800 A 1900
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Autor(es): Cleber Papaterra, Betty Malin
A PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA SOBRE O GESTOR UNIVERSITÁRIO NO
PERÍODO DE 2008 A 2015.

Resumo: Essa atividade é fruto de um processo extenso de pesquisa acerca do
paradigma biológico da adaptação e sua influência na psicologia, realizado pelo
Grupo de Estudos Epistemológicos em Psicologia. Apresente pesquisa foi dividida em
duas fases: a primeira dedicada à caracterização da noção darwiniana de adaptação
na obra AExpressão das Emoções no Homem e nos Animaise a segunda de
verificação deste paradigma na psicologia francesa no século XIX. Na primeira fase,
concluímos quecom a repercussão da publicação de A Origem das Espécies, Charles
Darwin parece ter a preocupação de fundamentar da melhor maneira possível sua
teoria da Evolução com a publicação de AExpressão das Emoções no Homem e nos
Animais, onde através do estudo das expressões das emoções se propõe a nos
mostrar como a similaridade entre o homem e os animais inferiores na escala
evolutiva ajudam a elucidar sua teoria. Durante a pesquisa, o objetivo principal era
verificar de que modo está articulado o conceito de adaptação em suas obras e como
ele utiliza esse conceito em seus textos e posteriormente as influências desse
conceito em Psicologia. Constatamos a ausência de uma conceituação explícita de
adaptação em AExpressão das Emoções no Homem e nos Animais, porém a ideia de
adaptação permeia toda a obra, principalmente quando o autor se refere ao hábito e
ao papel da hereditariedade. Perceber a adaptação nas expressões das emoções
está muito relacionado à origem dos movimentos expressivos e a como um processo
gradual os transforma em hábitos e subsequentemente em movimentos hereditários,
passando por processo de associação entre, na linguagem darwiniana, estados de
espírito e expressão. A partir dessas implicações, no que diz respeito à compreensão
de adaptação em Darwin, estudamos como ocorreu a assimilação feita pela
psicologia do paradigma biológico da adaptação. O presente Plano pesquisou como a
psicologia francesa do final do século XIX lidou com a questão da adaptação.
Identificamos a influência do paradigma ao nos debruçarmos no estudo da obra de
três autores de extrema importância para a construção do saber psicológico da
época, Théodule Armand Ribot (1839-1916), considerado o pai da psicologia científica
francesa, Alfred Binet (1857-1911), psicólogo e pedagogo conhecido pela sua
contribuição no campo da psicometria, considerado inventor do primeiro teste de
inteligência, e Pierre Janet (1859-1947), psicólogo e psiquiatra que se empenhou no
estudo das desordens mentais e emocionais e comportamentos considerados por ele
anormais. Verificamos uma irrefutável importância de Théodule Armand Ribot
(1839-1916), como precursor e marco da “nova psicologia” na França. Suas obras
trazem para o público francês as idéias oriundas da nova psicologia inglesa e alemã,
extremamente influenciadas pelas idéias Darwinistas. Portanto, podemos afirmar que
um dos maiores incentivadores dos princípios darwinistas na psicologia francesa foi T.
A. Ribot, também responsável pelo incentivo à criação do primeiro laboratório de
psicologia experimental da França, e retratado como influenciador na formação de
novos psicólogos. Entre seus alunos mais notáveis estão Pierre Janet (1859-1947) e
Alfred Binet (1857-1911), em cujas obras pesquisadas encontramos, também,
expressiva influência do paradigma da adaptação.

Autor(es): Bruno Santos Silva, Luíza Araújo Tavares, Adriano de Lemos Alves
Peixoto
Resumo: A despeito das profundas transformações em termos de alcance social,
tamanho e recursos disponíveis pelas quais tem passado as universidades
brasileiras, em especial as instituições públicas federais, não parece ter havido uma
discussão simultânea e mais detalhada sobre as pressões e as transformações
gerenciais necessárias para dar sustentação à essas organizações. Nesse contexto,
merece destaque o papel desempenhado pelo gestor universitário. Mesmo diante da
importância de sua atuação, é comum encontramos nessa posição um professor que
foi alçado à gestão sem prévia formação, sem experiência profissional ou suporte
organizacional adequado, sendo muitas vezes obrigado a dividir o seu tempo e a sua
atenção com a manutenção de uma carreira profissional como pesquisador. Portanto,
esse trabalho tem por objetivo mapear a produção científica Brasileira sobre o gestor
universitário no período de 2008 a 2016. Inicialmente foi feita uma busca nas bases
de dados PePSIC, SPELL, SciELO e nos anais do Colóquio Internacional de Gestão
Universitária, utilizando os descritores “gestor universitário” e “gestor docente”. Foram
identificados 85 textos que foram posteriormente filtrados pela leitura dos resumos,
descartando-se todos aqueles que não tinham o gestor universitário como objeto
específico de estudo ou que não fornecesse informações básicas como autoria e
meio de publicação. Após esta análise inicial, restaram 70 textos, os quais foram
categorizados de acordo com o seu objeto principal de discussão, resultando em um
conjunto de oito categorias de análise, a saber: competências (n=24),
desenvolvimento/formação (n=7), papel/funções/atribuições (n=6), perfil (n=14),
gestor docente (n=4), transição para a função gerencial (n=6), dificuldades
enfrentadas (n=5) e relação com o trabalho (n=5). Mais da metade dos artigos
identificados (54, 3%) está concentrada em dois temas principais: perfil dos gestores
e descrição de competências, evidenciando a preocupação sobre quem é e o que o
gestor universitário deve saber. Em contrapartida, pouca ênfase é dada aos
processos de formação e desenvolvimento desse profissional (10%) propriamente
dito. Ainda que parte importante dos cargos de direção das IFES seja ocupada por
profissionais que desempenham a dupla função de gestor e docente, poucos
trabalhos exploram aspectos e impactos dessa multifunção (5, 7%), da mesma forma
que pouca atenção é dada à aspectos relacionados à transição para o exercício
dessa função (8, 6%). Os resultados permitem identificar uma agenda de estudos e
pesquisas relacionadas ao estudo do gestor no contexto universitário.
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O CONCEITO DE ADAPTAÇÃO EM ORIGEM DAS ESPÉCIES, DE C. DARWIN/A
ESCOLA DO FUNCIONALISMO EM PSICOLOGIA E O PARADIGMA DA
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O CONCEITO DE ADAPTAÇÃO EM BIOLOGIA NA ATUALIDADE/ A PSICOLOGIA
INGLESA DO FINAL DO SÉCULO XIX E O PARADIGMA DA ADAPTAÇÃO

Resumo: Estudos em diferentes áreas do conhecimento têm sido realizados sobre as
práticas educativas utilizadas pelas famílias com seus filhos. Como exemplo, tem-se
o uso da punição e de que maneira os pais põe em prática. Independente da
estratégia utilizada pelos pais ocorre influência na formação da autopercepção das
crianças. Essas pesquisas apontam relações significativas entre o surgimento de
problemas de comportamento das crianças e as práticas educativas dos pais. Diante
da importância dessa temática, esse estudo pretende apresentar a relação entre as
variáveis práticas educativas parentais e autopercepção das crianças sobre as
dificuldades nas interações sociais. A finalidade dessa pesquisa é descritiva e
correlacional analisando de que maneira as práticas parentais se relacionam com as
dificuldades nas interações sociais na infância sob a perspectiva das crianças. Os
resultados representados nesse estudo foram adquiridos com as crianças de uma
escola pública da cidade de Vitória da Conquista - BA. Com relação à amostra ela foi
diversificada, não levando em conta quantidades simétricas de gênero, com objetivo
somente na idade das crianças, que compreendia a faixa etária de 8 a 12 anos. O
que significa a necessidade da descrição das características da população ou
fenômeno a ser estudado, assim como investigar de que forma as práticas educativas
parentais (comportamento moral, negligência, disciplina relaxada, monitoria negativa,
monitoria positiva, abuso físico, punição inconsistente) se associa com a percepção
das crianças em relação a si mesmas (competência acadêmica, competência atlética,
aceitação social, conduta comportamental e avaliação global) e os reflexos nas
interações sociais. Com relação ao procedimento da Coleta de Dados, foram
utilizados instrumentos padronizados e validados a realidade brasileira. Os
instrumentos utilizados foram os seguintes: Perfil de Autopercepção para Crianças Self Perception Profile for Children - (Harter, 1985); Inventário de Estilos Parentais
(IEP) - (Gomide, 2003). A aplicação foi dividida em 2 períodos, inicialmente foi
realizado um encontro com os pais e alguns instrumentos foram enviados para casa,
essa aplicação foi feita em grupos com 10 pessoas, sob supervisão das
pesquisadoras, porém por conta da baixa frequência de participantes, foram levados
em conta somente os dados das crianças; em seguida, os instrumentos foram
aplicados em 66 crianças, no ambiente da sala de aula, com cada participante sendo
supervisionado por uma pesquisadora, sendo que uma das pesquisadoras ficava
responsável por apresentar os instrumentos para o grupo. Os dados foram lançados
no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), e a partir do
resultado encontrado, foi realizada uma análise descritiva e correlacional de Pearson
e Spearman. Posteriormente, os achados foram submetidos à discussão teórica.
Portanto, os achados desse estudo possibilitam construir várias questões para futuras
pesquisas, além da inclusão de novos elementos, possibilitando mais conhecimentos
na área.

Autor(es): Leila Mignac Ferrari, Betty Malin
Resumo: O presente estudo é resultado de uma pesquisa que está sendo realizada
pelo Grupo de Estudos Epistemológicos em Psicologia acerca do paradigma biológico
da adaptação e sua influência na psicologia. A pesquisa feita até aqui se dividiu em
duas fases: a primeira dedicada à caracterização do conceito de adaptação em
biologia na atualidade e a segunda de verificação deste paradigma na psicologia
inglesa do século XIX. Ao pesquisar de que maneira a questão da adaptação está
sendo abordada na atualidade em biologia, através de historiadores e filósofos do
campo, constatamos que o conceito de adaptação tem como marca essencial a sua
polissemia e que sua existência e seu uso são anteriores a Darwin - ainda que este
seja personagem principal da história do termo. Segundo Amundson (Historical
development of the concept of adaptation, 1996), a ideia de adaptação esteve
presente no ocidente desde o século XVII e o conceito foi variando em relação à
época em que estava inserido, designando, como afirmam El Hani e Sepúlveda
(Controvérsias sobre o conceito de adaptação e suas implicações para o ensino de
evolução, 2007) “uma variedade de fenômenos biológicos, que têm em comum
apenas o traço de representar o ajuste dos organismos ao ambiente, mas que
diferem no que diz respeito aos níveis hierárquicos em que ocorrem e em sua
etiologia”. A rigor, para compreender a polissemia que circunda o termo adaptação se
fez necessário visitar a teologia natural do século XVII, o conceito darwinista de
adaptação e a teoria sintética da evolução, para então se chegar aos debates
contemporâneos sobre o conceito após sua formulação pelo programa adaptacionista
- movimento da biologia que defende a seleção natural como único mecanismo
evolutivo. Na segunda etapa da pesquisa, tendo em vista o exame da influência do
paradigma da adaptação na psicologia inglesa do século XIX, notou-se que seu uso
esteve ligado, principalmente, ao construto da inteligência. Encontramos a ideia de
adaptação como ajuste às circunstâncias externas como central na teoria dos três
autores estudados: Francis Galton (1822-1911), Llyod Morgan (1852-1936) e Herbert
Spencer (1820-1903) - ainda que através de variados significados relacionados a
escolha pessoal, concepções darwinistas ou lamarckistas de adaptação, por exemplo
- de maneira que foi possível compreender como a polissemia do conceito em
biologia foi importada para a psicologia inglesa, fortemente influenciada pelo
evolucionismo; com a consequente absorção, por esta psicologia, de noções da
biologia tais como organismo e ambiente.
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OFICINA CINEMA E SAÚDE: A EXISTÊNCIA NO PLANO SEQUÊNCIA
OS GRUPOS FOCAIS COMO TÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EM
BRINCADEIRAS COM TECNOLOGIAS DIGITAIS
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Resumo: A oficina “Cinema e Saúde: A Existência no Plano Sequência” pretende
realizar um trabalho de iniciação à linguagem audiovisual com carga horária de 4
horas, tendo como público-alvo alunos, professores e demais interessados em
explorar a linguagem audiovisual como ferramenta de comunicação e produção de
sentido. Partimos da dinâmica “Minuto Lumière”, pensada pelo francês Alain Bergala,
que defende que não é possível ensinar cinema, mas iniciar as pessoas,
sensibilizando-as a partir da experiência do contato. O exercício parte de um retorno
às primeiras experiências cinematográficas realizadas pelos irmãos Lumière,
propondo aos participantes um momento de reflexão a partir de um trabalho lúdico de
produção audiovisual em plano-sequência, que é um plano que registra uma ação de
uma sequencia inteira sem cortes, nesse caso, com um minuto de duração. A
experiência se realiza a partir da prática e com suporte conceitual, compreendendo a
utilização do cinema, enquanto arte, para promover o encontro com a alteridade,
como uma forma do espectador relacionar sua existência a partir da visão do outro,
compreendendo o mundo a partir de um olhar diferenciado. A oficina se divide em três
partes: No primeiro momento haverá a apresentação da equipe, dos participante e da
proposta, que levará à questão “Como é estar aqui? Como cheguei aqui, hoje?”. No
segundo momento, haverá a divisão dos participantes em pequenos grupos para a
construção/planejamento do roteiro a partir da questão inicial. A terceira etapa do
processo consistirá na gravação das propostas dos participantes, seguido da
apresentação e compartilhamento dos planos-sequências construídos. Deste modo,
trabalhar-se-á a transformação da idéia em ação, e a ação em imagem e som. A
oficina é uma proposta do projeto de Pesquisa "Cinema e Saúde: a produção
audiovisual no IMS", que visa auxiliar demandas de produção audiovisual e, assim,
investigar como a saúde se apresenta no processo de realização de audiovisuais a
partir de elementos terapêuticos, estéticos e pedagógicos. A metodologia de coleta e
análise de dados do projeto será executada através do círculo hermenêutico de
Gadamer para o entendimento da relação entre saúde e cinema, que se dá a partir do
processo de pré-compreensão à compreensão.

Resumo: A proposta do plano de trabalho fora investigar, a partir da conversação
direta com crianças, informações mais detalhadas e fidedignas do que aquelas
classicamente atribuídas pelas pesquisas sobre a vivência infantil com as tecnologias
para finalidades lúdicas. Por meio de rodas de conversa previamente organizadas, a
técnica de grupos focais visou observar e dialogar com os próprios sujeitos
pesquisados, os quais estiveram a representar uma totalidade, por vezes silenciada,
e que não poderia ser desconsiderada nesse processo de investigação. O objetivo
principal da técnica é corroborar com a premissa acerca da importância do
reconhecimento das opiniões, interesses e crenças daqueles que estão sendo
abordados como foco de um trabalho de pesquisa. Mais do que isso, a ideia fora dar
direito a voz àqueles que usualmente costumam ser ignorados quanto ao estudo do
seu próprio desenvolvimento, com o cuidado de não persistir em interpretações
enviesadas, calcadas apenas no entendimento adultocêntrico. O conhecimento sobre
a temática fora conquistado de modo intergeracional, dividindo saberes e ratificando a
admissão do conhecimento essencial pertencente ao mundo infantil. O método
proposto fora rodas de conversa entre as crianças investigadoras, com a finalidade
de, em várias etapas, analisar conjuntamente com os investigadores um questionário
respondido em outro momento por adultos e crianças (outras) na internet, visando
identificar convergências e/ou divergências das respostas constantes com a vivência
real e/ou idealizada das crianças participantes na roda. A partir das discursões,
verificou-se que o fenômeno da tecnologia é observado e vivenciado de maneira
diversa entre adultos e crianças. Os receios apontados pelos adultos, não ocorreriam
de fato, ou, pelo menos, não fora possível apontar uma relação causal com tanta
precisão tal como se faz no usualmente. Existiriam muitos mais pontos positivos a
serem considerados e defendidos, bem como outros pontos a serem esclarecidos.
Imprescindível para a pesquisa trazer a olhar infantil sobre suas próprias vivências,
essas que são vistas de modo extremamente negativista por parte da maioria dos
adultos participantes do questionário. Ao final, a análise conjunta, crianças e
pesquisadores, permitiu um conhecimento maior e melhor sobre o tema ainda tão
controvertido.
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A RELAÇÃO ENTRE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS PARENTAIS E DIFICULDADES
NAS INTERAÇÕES SOCIAIS NA INFÂNCIA
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RESULTADOS DE UM ESTUDO LONGITUDINAL

cuidados necessários para a saúde sexual. Foi observada uma tendência dos
participantes da pesquisa a se declararem como saudáveis, uma vez que 14 de um
total de 22 jovens avaliaram a sua saúde como excelente, comparado a outros jovens
da mesma idade, e nenhum como ruim. Esse dado entra em consonância com os
dados obtidos na pesquisa de Morais e Koller (2010), mas entra em contradição com
o “Check-list de eventos correntes” da entrevista T4, em que nove de um total de 23
adolescentes afirmou ter sido “Hospitalizados por acidente/doença” e quatro
afirmaram ter tido “Problema grave de saúde” nos últimos seis meses, sendo que, dos
adolescentes que foram hospitalizados ou tiveram problema grave de saúde, sete de
um total de 10 classificaram a sua saúde como excelente. Essa contradição pode ser
explicada pelo fato dessa população considerar que são mais saudáveis do que
deveriam estar, uma vez que estão expostos a muitas situações de risco. Todas as
crianças e adolescentes em situação de rua que participaram desse estudo estavam
em processo de institucionalização, isso influencia bastante nos resultados
encontrados, uma vez que a institucionalização se configura como um fator de
proteção para essa população. A falta de articulação da rede de atendimentos às
crianças e adolescentes em situação de rua tem provocado uma falha na proteção a
essa população. Por conta disso, gostaria de ressaltar a necessidade de elaboração
de uma rede de atendimento a essa população estruturada, articulada e preparada
para lidar com todas as vulnerabilidades as quais essas crianças e adolescentes
estão expostas.

Autor(es): Anne Bittencourt Santos e Silva, Juliana Prates Santana
Resumo: O presente trabalho objetivou avaliar o nível de ajustamento psicológico de
adolescentes em situação de rua participantes de um estudo longitudinal realizado
originalmente em três capitais brasileiras (Fortaleza, Salvador e Porto Alegre) entre
2012 e 2014, no qual foram realizados três ciclos de coleta de dados denominados
T1, T2 e T3. Em julho de 2015 iniciou-se uma nova fase de coleta constituída de dois
tempos (T4 e T5) e buscou-se entender, a partir de indicadores de estresse, presença
de comportamentos suicidas e afetos positivos e negativos, como tais fatores
interferem no ajustamento psicológico dessas (es) adolescentes. Foram localizados
29 das (os) 40 participantes, nos quais foram aplicados os instrumentos de coleta em
21 delas (es) em T4 e 10 delas (es) em T5, totalizando 23 entrevistadas (es) (07 do
sexo feminino e 16 do sexo masculino). Essa pesquisa é baseada na Abordagem
Bioecológica do Desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner e pautada em uma
abordagem multimétodos, a partir da combinação de dados quantitativos e
qualitativos. Para fins de análise desse trabalho foram feitas associações entre os
indicadores (afetos positivos/negativos e a circulação dessas (es) jovens entre a rua,
a família e a instituição; afetos positivos/negativos e os eventos estressores;
comportamento suicida e gênero e idade) na comparação entre os casos. Foram
considerados os dados de ambos os tempos, e, além disso, referente aos dados de
comportamento suicida foi feita uma comparação entre os três tempos de coletas
iniciais. Observou-se que aqueles adolescentes (11 dos 23 entrevistados) com maior
histórico de eventos estressores eram os que possuíam níveis de afetos negativos
maiores em relação à média, tinham envolvimento com drogas antes dos 18 anos e
evadiam frequentemente da instituição; ou seja, quanto maior o número de eventos
estressores, maior o mau ajustamento psicológico. Tratando-se da avaliação de
afetos positivos e negativos, verificou-se uma queda no nível de vinculação à rua
devido ao aumento no nível de vinculação a família/instituição (por parte de 18
participantes), e que essa vinculação dos adolescentes aos cuidadores favorece a
ocorrência de emoções positivas - o que incide sobre um bom ajustamento
psicológico. Contudo, vale ressaltar que a particularidade das (os) jovens de não
estarem morando com a família não se configura como fator determinante do
surgimento de emoções negativas (Lima, 2014). Além disso, identificou-se o sexo
feminino e a faixa de idade próxima ou dos exatos 15 anos como variáveis mais
associadas ao comportamento suicida: 06 das 07 meninas tiveram comportamento
suicida e 06 dos participantes possuíam entre 13 e 15 anos, corroborando com dados
da literatura (Man, 1999; Botega et al, 2006 e Borges & Werlang, 2006). A análise do
ajustamento psicológico sobre processos desenvolvimentais é uma temática que
pode subsidiar a criação de políticas públicas que realmente direcionem-se para o
fortalecimento de fatores de proteção e solução das adversidades presentes no
cotidiano das (os) jovens em situação de rua.
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COMPROMETIMENTO E CIDADANIA ORGANIZACIONAL
Autor(es): Ana Cristina Passos Gomes, Antonio Virgílio Bittencourt Bastos, Rafael
Chaves Barros
Resumo: Em torno dos estudos sobre o comprometimento organizacional e
comportamentos de cidadania organizacional há uma série de questões que são
colocadas em evidência. Primeiramente, fazendo um panorama sobre os estudos de
comprometimento, uma grande maioria apresenta o comprometimento como atitude e
não como comportamento, por conseguinte mostrando-se um preditor de
comportamentos de cidadania organizacional. Embora uma boa parte dos estudos
sobre comprometimento trabalhe o construto como atitudinal, há investigações nesse
campo de base comportamental, e são nessas investigações que encontramos fortes
indicadores de sobreposição entre comprometimento e comportamentos de cidadania
organizacional. Logo diante disso, indagações são e serão feitas ao longo dessa
investigação no que tange a delimitação entre comprometimento e comportamentos
de cidadania organizacional, como por exemplo, a constatação de indicadores de
comprometimento indicarem ou se sobreporem a comportamentos de cidadania
organizacional. Portanto o questionamento central do projeto será: Quais são os
limites conceituais e empíricos entres os construtos de comprometimento
organizacional e comportamentos de cidadania organizacional?Para apreensão da
complexidade do projeto que envolve o comprometimento e cidadania, instituiu-se
dentro de um plano de atividades uma revisão teórica dos conceitos, dimensões e
medidas. No que tange as medidas, na literatura foi constatado que grande parte das
medidas foram construídas tendo base atitudinal, assim havendo poucas medidas de
intenções comportamentais validadas no contexto brasileiro, exceto duas, a
EICCO(Menezes, 2006) e EiCCOrg(Gomes, 2011). A fim de que existam essas
medidas de intenções comportamentais validadas no contexto brasileiro, o presente
estudo busca se aprofundar e entender como esses construtos se relacionam. E
porque trabalhar numa linha de investigação através das intenções comportamentais,
para sustentar essa linha investigativa este estudo tem como objetivo testar a
validade convergente entre comprometimento organizacional e comportamentos de
cidadania organizacional. A hipótese de sobreposição conceitual entre tais construtos
baseia-se em resultados de estudos prévios os quais apontará, dentre outras
conclusões, que a cidadania organizacional, investigada a partir de intenções
comportamentais, demostrava uma estrutura próxima a concepção de
comprometimento organizacional, lançando assim dúvidas quanto a relação entre
estes construtos, segundo Gomes(2011). O comprometimento no trabalho é um dos
temas mais investigados no âmbito do comportamento organizacional, entretanto a
maioria dessas investigações encontra-se dentro de uma apreensão de fenômeno
atitudinal, onde a discussão central gira em torno da dimensionalidade do
comprometimento organizacional. Entretanto a abordagem comportamental consisti
em identificar descritores de comportamentos referentes a manifestações observáveis
de comprometimento no contexto de trabalho e que possam ser tomadas como
concretização de uma disposição em relação à organização propriamente dita e não a
outros aspectos da vida no trabalho (Menezes, 2009). Comprometer-se não seria
mais visto como apenas um vínculo psicológico de identificação com a organização,
comprometer-se é comporta-se diante desse novo quadro, o comprometido poderia
ser inferido através de características de pontualidade ou desempenho extra nas
tarefas. Todavia na tentativa de identificar categorias de comportamentos de
comprometimento, notou-se uma clara sobreposição com o construto cidadania
organizacional, ”comportamentos individuais discricionários, não diretos ou
explicitamente reconhecidos pelo sistema de recompensa formal, e que, no agregado,
promovem o funcionamento eficaz da organização” (Organ, 1988).
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DESENVOLVIMENTAL DA VIDA NA RUA SOBRE O
AJUSTAMENTO FÍSICO E COMPORTAMENTAL DE ADOLESCENTES EM
SITUAÇÃO DE RUA
Autor(es): Juliana Prates Santana, Alexia Suelen Alves dos Santos Van Petten`S
Resumo: de acordo com pesquisas (Morais, 2005; Morais & Koller, 2010; Teixeira &
Rodrigues, 2014; Santana, 1998), a saúde é definida, pela população em situação de
rua, como a ausência de sintomas físicos e patologias, enquanto a doença seria a
presença dos mesmos. Em algumas pesquisas (Santana, 1998; Morais, 2005), esse
conceito está associado à presença de “pensamentos positivos” (saúde) e
“pensamentos negativos” (doença). O presente trabalho tem como objetivo avaliar os
níveis de ajustamento físico e comportamental de crianças e adolescentes em
situação de rua da cidade de Salvador através de uma entrevista estruturada,
realizada no quarto momento de coleta de dados da pesquisa O impacto da vida na
rua em adolescentes: um estudo longitudinal sobre risco e proteção que vem sendo
realizada, desde 2012, em Salvador, enfatizando as avaliações de saúde feitas pelos
adolescentes participantes do estudo, uso de drogas e comportamento sexual de
risco. Foram analisados dados de entrevistas realizadas com 23 participantes (7
meninas e 16 meninos) com experiência pregressa de rua. Com relação ao uso de
drogas, 16 adolescentes declararam já ter utilizado algum tipo de substância, sendo o
álcool, o tabaco e a maconha as substâncias mais citadas. Poucos deles (6) declaram
ter realizado alguma atividade de risco durante o efeito da droga, ou tiveram
problemas com a escola (2). Esses dados corroboram com as pesquisas anteriores,
que afirmam que as drogas fazem parte do cotidiano dessa população, uma vez que
o seu uso é mais frequente do que os jovens em desenvolvimento típico, e que as
substâncias mais utilizadas por essa população são o álcool, cujo uso se inicia antes
da ida pra rua, e o tabaco. Com relação ao comportamento sexual, 17 adolescentes
declararam já ter feito sexo (a média de idade da primeira vez foi 11 anos), a média
de parceiros nos últimos seis meses, entre os que já fizeram sexo, é 2, 7. Oito
participantes declararam ter usado camisinha em sua última relação sexual, ao passo
que sete declararam não ter usado. Somente uma pessoa declarou ter tido DST nos
últimos seis meses. A iniciação sexual precoce é uma prática comum na vida dessa
população e se caracteriza como um fator de risco, uma vez que está associada a
outros fatores de risco, como o abuso sexual, além de comprometer muito a saúde
desses jovens, que vivem em escassez de orientações sobre a sexualidade e de
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COMPROMETIMENTO ENTRINCHEIRAMENTO ORGANIZACIONAL: EXAMINADO
SEUS LIMITES EMPÍRICOS A PARTIR DAS SUAS RELAÇ

dimensões culturais e práticas de gestão de pessoas. Sendo assim, pretende-se
identificarpossíveis semelhanças entre as dimensões afetiva, normativa e de
continuação, relacionadas ao constructocomprometimento e também com as
variáveis relacionadas às dimensões culturais de individualismo, coletivismo e
distância de poder. Trata-se de um estudo que visa realizar analises
bibliográficasinternacionais, além de buscar escalas para práticas de gestão de
pessoas e de dimensões e valores culturaispara posteriormente oferecer subsídios
para que sejam realizadas associações entre valores culturais ecomprometimento
organizacional, este estudo anseia, em uma etapa posterior, contribuir com
importantesinformações para gestores e pesquisadores na medida em que fornecerá
conhecimentos amplos da área deRH em organizações de diferentes contextos
culturais. O comprometimento organizacional quando estudado sob o olhar de
diversas culturas apresentapeculiaridades significativas às organizações. Estas
diferenças culturais refletem na maneira como aorganização deve ser gerida e na
forma como os funcionários conduzem e percebem seu trabalho. Este tipode
investigação amplamente discutido por Gelfand, Erez, & Aycan(2007)denomina-se
comportamentoorganizacional transcultural e refere-se justamente ao estudo de
similaridades transculturais e diferenças nosprocessos e no comportamento das
organizações e nas dinâmicas de interfaces transculturais em contextosmulticulturais.
Segundo Gelfand, Erez, & Aycan (2007) foi nas duas últimas décadas que a teoria e
pesquisaem transculturalidade começaram a ganhar corpo no campo do
comportamento organizacional. Esse modelode pesquisa teve origem nos Estados
Unidos, mas foi a partir da década de 1980 com o desenvolvimento dastipologias
culturais de Hofstede que cresceu a atenção para pesquisa nesta área. Esta
modalidade deinvestigação transcultural além de problematizar o próprio conceito de
cultura, considera, entre outras, asvariáveis: individualismo, coletivismo e distância de
poder, as quais contribuem para a compreensão dasdiferenças vivenciadas nas
organizações situadas em diversos contextos.

Autor(es): Íris Godoi, Antonio Virgílio Bittencourt Bastos
Resumo: As interfaces entre trabalho e família são abordadas através de duas linhas
de pensamento: anegativa e a positiva. A primeira, denominada conflito
trabalho-família, trata daincompatibilidade de demandas entre ambos os domínios,
tendo assim um conflito entrepapéis a serem desempenhados nos mesmos. A
literatura traz que, as possíveis causas doconflito entre trabalho e família estão em
questões como o tempo, tensão e comportamentos. Já abordagem positiva, trabalha
com a perspectiva de que o acúmulo de papéis não énecessariamente prejudicial,
podendo assim trazer benefícios (habilidades, conhecimentos, autoestima, suporte
social e qualidade em seus relacionamentos conjugais) para homens, mulheres e,
ainda, para as organizações. Diante das concepções antagônicas no que dizrespeito
às interfaces entre trabalho e família, o presente plano de trabalho teve comoobjetivo
analisar como ambas as perspectivas descritas se relacionam com
ocomprometimento e o entrincheiramento organizacional e a forma como os
trabalhadoresavaliam os seus contextos ocupacional e familiar. Para isso, foram
convidados a participar dapesquisa 206 pessoas com diferentes características
pessoais e ocupacionais. O instrumentoda pesquisa foi composto por uma escala
para a mensuração do conflito trabalho-família, uma escala para apreender a
interface positiva trabalho-família e, ainda, escalas para amensuração do suporte
organizacional e da percepção de suporte familiar. Para as análises, foram
conduzidas análises descritivas e correlacionais. Os resultados revelaram que
ainterface positiva trabalho-família se associou de maneira significativa e positiva com
aadequação familiar e com o suporte organizacional, permitindo concluir que essas
duasvariáveis têm o potencial de contribuir para um bom equilíbrio entre as esferas
ocupacional efamiliar. Já a negativa trabalho-família, correlacionou-se negativamente
com a percepção desuporte organizacional, sugerindo que trabalhadores que
percebem seus ambientes detrabalho como apoiadores tendem a experienciar menos
conflitos entre as demandas dotrabalho e da família.
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CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DA ESCALA DE CRENÇAS CENTRAIS A
RESPEITO DE SI E DO OUTRO
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Autor(es): Sara Cardoso Nascimento Nepomuceno, Igor Gomes Menezes
COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E PRÁTICAS DE GESTÃO DE
PESSOAS

Resumo: Ao longo da primeira infância, as crianças desenvolvem ideias sobre si,
sobre os outros e sobre o mundo, essas ideias então se tornam fundamentais,
duradouras e profundas, sendo consideradas pelo sujeito como verdades absolutas.
Estas ideias são entendidas pelo modelo cognitivo como o fenômeno psicológico
denominado de Crenças Centrais (Beck, 2013). A experiência de uma pessoa com
seus pais na infância pode ter um importante efeito nas suas cognições, e o
relacionamento que ela estabelece com seus cuidadores vai gerar estilos de apego,
que podem ser seguro, ansioso ou evitativo. de acordo com Wearden (2007) esses
modelos de representações de si e do outro podem se manifestar no comportamento
e afetivamente na vida adulta. Considerado que os eventos que acontecem na
infância podem ser negativos, crenças negativas e disfuncionais podem ser
desenvolvidas. Beck (2007) identifica nos seus pacientes a presença de Crenças
Centrais Negativas Sobre Si e Crenças Centrais Negativas Sobre os Outros. Existem
evidencias de relação entre crenças negativas e o desenvolvimento de diversas
psicopatologias, como depressão (Aerbach e Lakdawalla, 2008), distúrbios de
personalidade (Ball e Cecero, 2001), ansiedade de falar em público (Vîsla et al,
2013), entre outros. Desenvolveu-se neste estudo uma escala que visa avaliar a
presença dessas crenças negativas. Foi utilizada a técnica de Análise Fatorial
Exploratória (EFA), que revelou uma solução bifatorial. Utilizou-se também uma
análise fatorial para as sub-dimensões das crenças negativas de si, que apresentou
melhor solução com 4 fatores. Essas soluções fatoriais foram consideradas coerentes
teoricamente. Todas as medidas de encaixe demostraram valores adequados com
esse modelo. Para acrescentar evidências de validade foram testadas as correlações
dos escores com os outros instrumentos utilizados neste estudo, que demostraram
valores dentro dos esperados, indicando a validade da escala. Também foi avaliada a
capacidade preditiva da escala para critérios externos que se relacionam ao
construto. O Alpha de Cronbach e o teste-reteste também obtiveram bons resultados,
o que indica a fidedignidade da escala.

Autor(es): Larissa Malhado de Abreu Novaes, Ana Paula Moreno Pinho
Resumo: O modelo de gestão de pessoas define como selecionar, treinar,
desenvolver, valorizar os trabalhadores, orientar carreiras, recompensar, remunerar,
avaliar, promover, garantir o bem-estar e a qualidade de vida e também preparar para
a aposentadoria e o desligamento. Em outras palavras, a gestão de pessoas tem
como função organizar e zelar pelo melhor equilíbrio da vida do colaborador de forma
assegurar os interesses da organização e do colaborador. Refletidos os resultados
dessas práticas teremos colaboradores mais comprometidos com a organização. O
comprometimento organizacional implica numa relação de compromisso com a
missão, os valores e metas entre os atores envolvidos. Pretende-se desenvolver,
nesse estudo, uma pesquisa quantitativa sobre comprometimento organizacional e
práticas de gestão de pessoas. Associado a este objetivo geral, foram estabelecidos
os seguintes objetivos específicos: Analisar a produção do conhecimento a respeito
do comprometimento organizacional e o desenvolvimento de práticas de gestão de
pessoas&#894; Identificar os modelos teóricos desenvolvidos e utilizados em
investigações científicas no Brasil que tenham explorado a relação entre o construto e
as práticas de gestão de pessoas&#894; e Identificar a relação entre as práticas de
gestão de pessoas e as bases do comprometimento organizacional - afetiva,
normativa e de continuação. Este estudo pretende contribuir para as investigações
sobre Comprometimento Organizacional no Brasil e para a ampliação do
conhecimento sobre gestão organizacional e de pessoas. Ao término dessa pesquisa
notou-se que existem poucos estudos sobre as práticas de gestão de pessoas com a
utilização de escalas no Brasil, de modo que só a partir da coleta das informações na
literatura internacional serviu-nos de base para a construção de uma escala que
avalie as práticas de gestão de pessoas, por conta de sua perspectiva futura sobre a
área. Este dado nos mostra a necessidade de ter pesquisadores no âmbito nacional
mais interessados, de modo a contribuir para o desenvolvimento novas práticas e
consequentemente de avanços da área de práticas de gestão de pessoas no nosso
país.
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CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL NA PERSPECTIVA DE
TRABALHADORES BRASILEIROS

Palavras-chaves: Práticas de gestão de pessoas, Comprometimento organizacional
E

Autor(es): Juliana Pereira, Lis Regis Dias, Sonia Maria Guedes Gondim, Elza Maria
Techio

Resumo: O comprometimento organizacional tornou-se um tema indispensável à
pesquisa nesta área devido a suarelação com o desempenho do funcionário,
comportamentos pró-sociais absenteísmo e turnover. Associadoa este conceito
existem três dimensões: afetiva, normativa e de continuação. Estas dimensões
revelam amaneira como o colaborador se relaciona com a organização e com a
função que desenvolve no seutrabalho. Esta pesquisa, portanto, apresenta o
construto comprometimento organizacional e sua relação comdois fenômenos -

Resumo: Criatividade e Inovação são conceitos com difíceis limites demarcatórios.
Segundo a literatura, a criatividade é percebida como um processo que se manifesta
no nível do indivíduo, mas dependente tanto de fatores intrapsíquicos e contextuais,
sendo considerada um passo inicial para a inovação. A inovação, por sua vez, está
mais associada à implantação de mudanças em processos, produtos e serviços,
podendo ser inédita ou uma novidade apenas no contexto em que está sendo
implementada. Esse trabalho teve como principal objetivo replicar a investigação
realizada por Gondim, et al (2015), buscando avaliar se a concepção de criatividade e
inovação em uma nova amostra brasileira ampliada de trabalhadores se mantém
estável ou se apresenta novos elementos mediante o uso de outro método de análise

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL,
PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS

DIMENSÕES

CULTURAIS

Autor(es): Laísa Fraga, Ana Paula Moreno Pinho
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qualitativa. Fez-se uso do software de análise de dados qualitativos ALCESTE
(Análise Lexical de Co-ocorrências em um Texto) para a classificação hierárquica das
palavras mais utilizadas nas respostas obtidas. Os resultados sugerem que as
definições de criatividade e inovação encontram-se associadas e há uma dificuldade
de demarcação dos limites conceituais, porém são construtos diferentes, conforme
indica a literatura. As definições de criatividade destacam a relação entre os fatores
intrapsíquicos e contextuais, ao passo que as definições de inovação ressaltam a
criação de novos produtos, diferenciado os construtos. Os resultados nos levam a
inferir que a criatividade, pelo menos neste estudo, não está relacionada apenas as
características individuais, mas também a fatores situacionais. Foi possível constatar
bastante semelhança entre o perfil de respostas apresentadas ao conceito de
criatividade e inovação com o estudo similar de Gondim et al (2015). Ainda que no
estudo original a criatividade foi categorizada em quatro níveis, e no atual, dois eixos,
subdivididos em oito classes, e a inovação, que no artigo original foi categorizada em
seis níveis, no atual, dois eixos, subdivididos em cinco classes, o sentido e o
significado de inovação e criatividade foram mantidos. Analisam-se as repercussões
dessas definições para as práticas de gestão organizacional.

análises preliminares revelaram que aos 11 meses de vida, os bebês do grupo
intervenção, ao contrário do esperado, não apresentaram diferenças significativas de
número de comportamentos em seu repertório. A análise dos dados
sociodemográficos dos dois grupos revelou uma diferença significativa na renda
familiar, indicando uma renda média mais alta no grupo controle. É possível que
futuras análises realizadas após a exclusão de alguns casos do grupo controle e a
obtenção da equivalência entre os grupos no fator renda, revele diferenças no
desenvolvimento dos bebês.
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Resumo: A responsividade materna pode ser considerada como o comportamento
maternoque é apropriado e contingente (ou imediatamente relacionado) ao
comportamento infantil. A partir disso, estudos sobre a responsividade materna e seus
efeitos sobre odesenvolvimento infantil indicam que quanto mais cedo se inicie uma
interação contingentee apropriada entre mães e filhos, melhores resultados serão
obtidos para o desenvolvimentoinfantil. Nesse contexto, este estudo busca comparar
as sequências interativas bebê-mãe deum grupo de díades mãe-criança que passou
por uma intervenção para favorecer aresponsividade materna, com o as sequências
interativas de um grupo controle, nãosubmetido a essa intervenção. Participam deste
estudo 51 díades mãe-criança residentesnas comunidades do Calabar e do Alto das
Pombas, em Salvador, divididas em dois grupos:grupo intervenção e grupo controle.
Ao completar três meses (pré-teste), as díades foramfilmadas durante interação livre
em uma visita domiciliar. As mães do grupo intervençãoreceberam visitas domiciliares
uma vez ao mês, até o décimo mês de vida do bebê, duranteas quais foram filmadas
interações das díades, e fornecidas orientações à mãe a respeito decomo interagir
com o bebê para estimular seu desenvolvimento. Já o grupo controlerecebeu um
calendário informativo sobre o desenvolvimento da criança na mesmaperiodicidade
em que o grupo intervenção recebe as visitas. Quando os bebês completaramonze
meses de vida (pós-teste), foi realizada outra visita domiciliar durante a qual
ainteração das díades foi novamente observada. Até o presente momento dos dados
dedíades do grupo intervenção e de 26 díades do grupo controle foram coletados na
fase depós-teste aos 11 meses. A comparação das sequências interativas será
realizada através daanálise das filmagens aos 11 meses por meio de um esquema de
codificação de sequênciasinterativas bebê-mãe. Os resultados das análises ainda
estão em andamento devido àrealocação, organização e recrutamento de bolsistas
para a análise dos vídeos.
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EFICÁCIA DE UM PROGRAMA DE VISITAS DOMICILIARES PARA FAVORECER À
RESPONSIVIDADE MATERNA
Autor(es): Laís Nunes Souto, Patrícia Alvarenga

DEPRESSÃO PÓS-PARTO E INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ AOS 11 MESES DE VIDA
Autor(es): Hevilla Oliveira, Patrícia Alvarenga
Resumo: A depressão pós-parto tem sido apontada pela literatura como um
importante fator que pode influenciar negativamente a interação mãe-bebê, pelo fato
de mães deprimidas apresentarem tendências comportamentais que as levam a
permanecer menos disponíveis emocionalmente para a interagir com o bebê. Entre
os principais sintomas da depressão pós-parto, destacam-se a frequência de
irritabilidade da mãe, choro, desinteresse sexual, alterações no sono e na
alimentação, sensação de incapacidade diante de novos desafios, indisposição,
desmotivação, sentimentos de desesperança e desamparo e queixas
psicossomáticas, além de sentimento de culpa em excesso e ideação suicida. Estes
sintomas encontram terreno favorável para se manifestar durante a fase do puerpério,
período no qual a mulher experimenta intensas modificações e que demandam uma
reorganização do seu modo de vida. O nascimento do bebê tem sido considerado por
alguns autores como momento propicio para desencadear sintomas depressivos ou
outros transtornos de humor, especialmente quando se trata da chegada do primeiro
filho. Estudos sobre as relações entre a depressão pós-parto e a interação mãe-bebê
favorecem a compreensão das consequências relacionadas ao desenvolvimento das
crianças e da formação do vínculo entre a díade mãe-bebê. Os objetivos desse plano
de estudo são: a) analisar diferenças na interação mãe-bebê em díades com mães
que apresentam sintomas de depressão pós-parto e díades com mães sem esses
sintomas, no décimo primeiro mês de vida da criança; b) Identificar padrões intrusivos
de interação; e c) Verificar se os padrões intrusivos são mais frequentes nas díades
de mães com sintomas de depressão. Participam do estudo 29 díades mãe-bebê. No
terceiro mês de vida do bebê, as díades receberam uma visita domiciliar durante a
qual foi aplicado o Inventário Beck de Depressão (BDI) e foi realizada uma filmagem
da interação mãe bebê utilizando alguns brinquedos. No décimo primeiro mês de vida
do bebê, o Inventário Beck de Depressão (BDI) foi reaplicado e a interação mãe-bebê
foi novamente filmada. Os resultados revelaram que mais da metade das mães
avaliadas apresentavam níveis de depressão de leves a graves no terceiro mês do
bebê. Esses índices se mantiveram no décimo primeiro mês da criança. Os achados
apontam para a estabilidade dos sintomas depressivos maternos ao longo do primeiro
ano de vida da criança. A análise dos dados da interação mãe-bebê aos 11 meses de
vida está em andamento.

Palavras-chaves: Responsividade Materna, Visita Domiciliar, Intervenção
ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO NA LITERATURA PSIQUIÁTRICA
Autor(es): Cristiane de Oliveira Santos, Crisleane de Araújo Silva, Maiara Kelly
Resumo: Contexto: A emergência de diagnósticos generalizáveis para situações e
sujeitos diversos, como é o caso do Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT),
tem produzido na atualidade um fenômeno de proporções mundiais. O Transtorno do
Estresse Pós-traumático (TEPT) é caracterizado, segundo definições da 5ª edição do
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (APA, 2014), pelo
“desenvolvimento de sintomas característicos após a exposição a um ou mais
eventos traumáticos”(p. 274). Deste modo, as características sintomáticas do TEPT
estão associadas a revivências do evento, disfunções nos estados de humor,
dissociações, e outros indicadores cognitivos e comportamentais que se caracterizam
como critérios diagnósticos. Na prática diagnóstica estabelecida pelo DSM-V,
portanto, o indivíduo traumatizado caracteriza-se como aquele cujas reações
vivenciais posteriores a um evento acidental e/ou de violência correspondem a
comportamentos considerados inadequados para a vida “normal”, como, por exemplo,
a ausência persistente de emoções positivas; sobressalto e/ou tensão diante de
situações que lembrem o evento anterior, uso de drogas, evitação de estímulos
associados ao trauma e outros (p. 275). Objetivo: O presente trabalho tem por
objetivo analisar as aplicações do conceito de TEPT e seus desdobramentos na
literatura psiquiátrica. Método: A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio dos
Periódicos Capes, a partir do descritor “estresse pós-traumático”, sendo realizados a
seguir o desenvolvimento e a investigação das seguintes categorias de análise:
Definições e critérios diagnósticos; Relevância clínica e social apontada no artigo;
Eventos associados/fatores de risco; Consequências/predições do TEPT;
Terapêuticas propostas. Resultados: Os resultados apontaram para uma significativa
adesão da literatura psiquiátrica às definições diagnósticas do DSM. Associando-se à
ideia de indivíduo como ser orgânico e comportamental, cujas condutas são avaliadas
como normais ou desviantes, os artigos sugerem tratamentos que visam a diminuição
e/ou extinção dos sintomas. Conclusão: Consequências subjetivas e sociais dessa
noção de sujeito psicológico têm engendrado uma série de críticas e
questionamentos sobre o uso do referido manual na prática clínica médica,
psicológica, e na vida cotidiana.

Palavras-chaves: depressão pós-parto, interação mãe-bebê
EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO COM VÍDEO-FEEDBACK DA INTERAÇÃO
MÃE-BEBÊ SOBRE O DESENVOLVIMENTO NO PRIMEIRO ANO DE VIDA.
Autor(es): Vitor Hugo Gil Santana, Patrícia Alvarenga
Resumo: Este ensaio clínico randomizado piloto teve como objetivo comparar o
desenvolvimento de bebês de um grupo de díades mãe-criança que passou por uma
intervenção para favorecer a responsividade materna, com o desenvolvimento de
bebês de um grupo controle, não submetido a esta intervenção. Participaram do
estudo 51 díades mãe-bebê, de duas comunidades socialmente vulneráveis de
Salvador. Vinte e duas díades integraram o grupo intervenção e 29 díades
compuseram o grupo controle. A distribuição das díades nos diferentes grupos foi
aleatória. Ao completar três meses, os bebês passaram por uma sessão de
observação de comportamentos através do Instrumento Escala de Desenvolvimento
do Comportamento da Criança (EDCC). As mães do grupo intervenção receberam
visitas domiciliares uma vez ao mês, até o décimo mês de vida do bebê, durante as
quais foram filmadas interações das díades, e fornecidas orientações à mãe a
respeito de como interagir com o bebê para estimular seu desenvolvimento. Já o
grupo controle recebeu um calendário informativo sobre o desenvolvimento da
criança na mesma periodicidade em que o grupo intervenção recebeu as visitas.
Quando os bebês completaram onze meses de vida, foi realizada outra visita
domiciliar durante a qual foi feita mais uma observação de comportamento do bebê,
através da EDCC. Até o presente momento os dados de 18 bebês do grupo
intervenção e de 26 bebês do grupo controle foram analisados. Os resultados das
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Resumo: O objetivo do estudo é realizar um mapeamento da produção científica
acerca da inovação organizacional e, por conseguinte, averiguar como os conceitos
de inovação têm sido explorados e articulados na literatura e os respectivos
procedimentos metodológicos empregados. Inicialmente foram selecionados
periódicos que atenderam aos seguintes critérios: pertencer a periódicos inseridos no
site periódicos da CAPES, publicados entre os anos de 2010 e 2015 e, responder às
seguintes palavras-chave indexadas e operadores boleanos: “inovação
organizacional” “organizational innovation” “gestão da inovação organizacional” e
“management organizational innovation”. Após a seleção inicial realizou-se uma
filtragem dos artigos que responderam a busca e chegou-se a um total final de 74
artigos. Os critérios de inclusão e exclusão dos artigos foram definidos com base nas
perguntas que norteiam a revisão: de que forma a literatura científica internacional
vem pesquisando teórica e empiricamente o fenômeno da inovação organizacional
nos últimos 5 anos¿A partir de uma análise aprofundada dos artigos selecionados,
percebeu-se que a grande maioria dos estudos são de natureza quantitativa, cujo
perfil amostral predominante é de trabalhadores não-gestores, com amostras
ultrapassando 100 participantes, tendo como o campo mais frequentemente
pesquisado as organizações industriais. Em consonância com a principal abordagem
metodológica adotada nos artigos averiguados - a quantitativa - os instrumentos de
coleta de dados utilizados majoritariamente pelos pesquisadores foram os
questionários fechados. Quanto à exploração do conceito de inovação pelos artigos,
os achados mostram o que já é amplamente difundido neste campo de estudo, ou
seja, há uma grande quantidade de formas de se definir este fenômeno. Entretanto,
duas perspectivas foram mais enfáticas. A primeira, bastante frequente nos estudos,
associa inovação com a ideia do novo. Neste sentido, o novo pode envolver a noção
de ineditismo ou, então, algo que já existe mas sofre aperfeiçoamentos em função
das novas ideias. Uma segunda ênfase encontrada em um conjunto de conceitos
destaca a inovação como um processo que envolve diferentes fases. Normalmente,
tais conceitos abordam que a inovação envolve momentos distintos que se iniciam
com criação ou exploração, descoberta e aplicação de ideias práticas ou objetos ou
que envolvem a geração, desenvolvimento e adoção de novas ideias. Contudo, há
um consenso sobre a importância de se definir a inovação como a aplicação de uma
ideia que trará algum impacto positivo para a organização. A análise do impacto
normalmente se associa com o aumento da produtividade, melhora da qualidade de
vida da sociedade, ampla difusão/adoção da inovação e aumento satisfação
consumidor/usuário.

EVIDÊNCIAS DE VALIDAÇÃO DE UM INVENTÁRIO DE FATORES DE
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL EM UMA AMOSTRA
BRASILEIRA
Autor(es): Iago Andrade Carias, Sonia Maria Guedes Gondim, Katlyane Colman
Machado de Machado, Elza Maria Techio
Resumo: A complexa configuração do capitalismo contemporâneo, orientada pela
alta competitividade do mercado e pelo constante desenvolvimento tecnológico,
fomenta o “imperativo” à criatividade e inovação nas organizações. Por este ângulo, a
criatividade e a inovação podem ser percebidas como características chave, pois
permitem que as organizações respondam de maneira mais eficaz aos desafios
imprevistos, prosperem em ambientes dinâmicos e desenvolvam novas capacidades.
É tendo como pano de fundo este cenário que o projeto teve como objetivo
aprofundar a compreensão dos fatores individuais, grupais e contextuais que podem
contribuir para a criatividade e a inovação organizacional, visando oferecer insumos
para o desenvolvimento de políticas de gestão do trabalho. Somado a este objetivo
mais amplo, o plano de trabalho foi desenvolvido com o intuito de explorar evidências
de validade do Inventário Fatores de Criatividade e Inovação Organizacional (FINO)
em uma amostra de trabalhadores brasileiros. Pretendeu-se adicionalmente
aprofundar a compreensão da percepção de trabalhadores do peso dos fatores
individuais, grupais e contextuais na promoção da criatividade e inovação
organizacional, testando o poder de predição dos fatores do FINO na percepção de
inovação na organização. O FINO é uma medida que inclui fatores individuais,
grupais e organizacionais apontados em estudos de meta-análise como tendo papel
relevante na explicação da criatividade e inovação organizacional. Evidências de
validade do inventário foram encontradas em estudo anterior composto por uma
amostra mista de trabalhadores do País Vasco e países Latino-americanos. A amostra
deste estudo foi constituída por 294 trabalhadores de diversas organizações. No
procedimento de análises de dados foram realizadas análises descritivas, de medidas
de tendência central, análise fatorial exploratória, análise fatorial confirmatória e
análise de regressão linear com variáveis observáveis por modelagens de equações
estruturais. Os resultados da análise fatorial confirmatória indicam que o modelo de
melhor ajuste é o de oito fatores correlacionados. Na regressão linear constatou-se
que apenas os fatores Características do Trabalho, Liderança e Atitude Favorável à
Criatividade e Inovação predizem a percepção de inovação na organização.

Palavras-chaves: Inovação organizacional, Mapeamento da literatura
Palavras-chaves: criatividade, inovação, organizações
FATORES PSICOSSOCIAIS COMO PREDITORES DA CRIATIVIDADE E
INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL.

INVESTIGAÇÃO DA MEMÓRIA OPERACIONAL EM CRIANÇAS ESCOLARES DE
7 A 12 ANOS DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, BAHIA - DADOS
PRELIMINARES

Autor(es): Katlyane Colman Machado de Machado, Iago Andrade Carias, Sonia
Maria Guedes Gondim, Elza Maria Techio

Autor(es): Breno Lopes de Souza Marques, Ricardo José Aguiar Freitas França,
Cassio dos Santos Lima, José Neander Silva Abreu

Resumo: A complexa configuração do capitalismo contemporâneo, orientada pela
alta competitividade do mercado e pelo constante desenvolvimento tecnológico,
fomenta o “imperativo” à criatividade e inovação nas organizações. Por este ângulo, a
criatividade e a inovação podem ser percebidas como características chave, pois
permitem que as organizações respondam de maneira mais eficaz aos desafios
imprevistos, prosperem em ambientes dinâmicos e desenvolvam novas capacidades.
É tendo como pano de fundo este cenário que o projeto teve como objetivo
aprofundar a compreensão dos fatores individuais, grupais e contextuais que podem
contribuir para a criatividade e a inovação organizacional, visando oferecer insumos
para o desenvolvimento de políticas de gestão do trabalho. Somado a este objetivo
mais amplo, o plano de trabalho foi desenvolvido com o intuito de explorar evidências
de validade do Inventário Fatores de Criatividade e Inovação Organizacional (FINO)
em uma amostra de trabalhadores brasileiros. Pretendeu-se adicionalmente
aprofundar a compreensão da percepção de trabalhadores do peso dos fatores
individuais, grupais e contextuais na promoção da criatividade e inovação
organizacional, testando o poder de predição dos fatores do FINO na percepção de
inovação na organização. O FINO é uma medida que inclui fatores individuais,
grupais e organizacionais apontados em estudos de meta-análise como tendo papel
relevante na explicação da criatividade e inovação organizacional. Evidências de
validade do inventário foram encontradas em estudo anterior composto por uma
amostra mista de trabalhadores do País Vasco e países Latino-americanos. A amostra
deste estudo foi constituída por 294 trabalhadores de diversas organizações. No
procedimento de análises de dados foram realizadas análises descritivas, de medidas
de tendência central, análise fatorial exploratória, análise fatorial confirmatória e
análise de regressão linear com variáveis observáveis por modelagens de equações
estruturais. Os resultados da análise fatorial confirmatória indicam que o modelo de
melhor ajuste é o de oito fatores correlacionados. Na regressão linear constatou-se
que apenas os fatores Características do Trabalho, Liderança e Atitude Favorável à
Criatividade e Inovação predizem a percepção de inovação na organização.

Resumo: A memória operacional é um sistema hipotético de capacidade limitada que
oferece a armazenagem e a manipulação temporárias da informação necessária para
a realização de uma série de atividades cognitivas, dividido em uma central executiva
e dois sistemas de armazenagem temporária, um relativo à fala e audição, e outro
visuoespacial. Como função importante para os processos de aprendizagem, o bom
desenvolvimento da memória operacional tem uma forte relação com o bom
desempenho escolar e acadêmico. O objetivo do estudo é investigar o desempenho
em memória operacional verbal e visual (o armazenamento temporário e a
manipulação de informações verbais e visuais) de crianças escolares de 7 a 12 anos
do município de Simões Filho - Bahia. Foram avaliadas 127 crianças de 7 a 12 anos,
de duas escolas do munícipio de Simões Filho. Para a memória operacional verbal,
foram utilizados os subtestes de Dígitos Span e Sequência de Números e Letras da
Escala Wechsler de Inteligência para Crianças - WISC IV, e para a memória
operacional visual, a tarefa de Cubos de Corsi. A avaliação aconteceu nas escolas, de
forma individual, na presença apenas dos avaliadores e dos participantes. Todas as
crianças avaliadas foram autorizadas pelos responsáveis através da assinatura do
TCLE. Resultados: Considerando 55 crianças da escola 1 e 72 da escola 2, temos
que 38, 1% das crianças da escola 1 e 26, 8% da escola 2 apresentaram
desempenho Limítrofe ou Extremamente Baixo no Índice de Memória Operacional
(subtestes Dígitos Span e Sequência de Números e Letras). Para a memória de curto
prazo visual (tarefa Cubos de Corsi, ordem direta), 52, 7% das crianças da escola 1 e
45, 8% da escola 2 apresentaram desempenho Baixo ou Muito Baixo. Já para a
memória operacional visual (tarefa Cubos de Corsi, ordem indireta), 56, 4% das
crianças da escola 1 e 41, 6% da escola 2 apresentaram desempenho Baixo ou Muito
Baixo. Possíveis estratégias podem ser construídas com os responsáveis e também
com os professores e diretores das escolas, a fim de promover a reabilitação e
estimulação das funções avaliadas.
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INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA PRODUÇÃO
CIENTÍFICA INTERNACIONAL

Autor(es): Ricardo José Aguiar Freitas França, Breno Lopes de Souza Marques,
José Neander Silva Abreu, Cassio dos Santos Lima
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INVESTIGAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOEMOCIONAIS E
DOMÍNIO DA COGNIÇÃO SOCIAL EM PORTADORES DE DOENÇA FALCIFORME
HBSS

pela formação pessoale social dos membros, considerada a principal cuidadora em
tais situações. O cuidador édefinido como a pessoa que presta cuidados a alguém
que apresente alguma dependência, parcial ou integral. No caso de idosos com
doenças crônicas, ou em estágio avançado decâncer, o cuidador experiencia um
contato mais próximo com a morte. Um dos principaisdesafios desse contexto é a
vivência do luto antecipatório, por ocorrer anteriormente aomarco objetivo da morte.
Esse luto favorece uma adaptação à situação, permitindo umapreparação emocional
e cognitiva para a morte, tanto para a família como para o paciente. Esses processos
de adaptação a uma situação potencialmente disruptiva estão em conexãocom os
processos relacionados ao desenvolvimento do self. Assim, dentro de um estudomais
amplo, esse recorte objetiva a compreensão dos processos semióticos envolvidos
noluto antecipatório experienciado por filhos responsáveis pelo cuidado dos seus pais
idosos, com algum tipo de dependência. A pesquisa foi dividida em duas etapas: 1.
Revisão daliteratura sobre o tema estudado, elaboração do Termo de Consentimento
Livre eEsclarecido, construção do Instrumento de pesquisa e busca por participantes;
2. Entrevistacom os participantes e análise dos dados coletados. Para a construção
do texto da revisãode literatura, foram selecionados 39 estudos, sendo 21 de
abordagem qualitativa, 12 deabordagem quantitativa, 3 de abordagem mista e 3
estudos bibliográficos. No segundomomento da pesquisa, foi realizada a coleta de
dados através de entrevistas narrativas, realizadas com três participantes, gravadas
em áudio e, posteriormente, transcritas eanalisadas. Os dados foram organizados nas
seguintes categorias: 1. o processo do luto; 2. recursos utilizados nos momentos de
transição e 3. expectativas de futuro. Por fim, osdados foram interpretados e
discutidos sob os fundamentos da Psicologia Cultural e daliteratura referente ao papel
dos cuidadores informais de pessoas idosas. A partir dosdados, foi possível
considerar que a prática do cuidado familiar é, muitas vezes, exaustiva edesgastante,
acarretando em mudanças significativas em muitas esferas da vida, tanto paraa
pessoa sob cuidados, quanto para o cuidador e os grupos de pessoas próximas, e
dessaforma, a vivência das mudanças e perdas envolvidas no processo do cuidar
ratificam afunção do processo do luto antecipatório como um elemento que auxilia na
construção designificações e na adaptação a uma nova realidade. Ademais, é
unânime entre osentrevistados que o cuidado se torna uma experiência gratificante,
que possibilita novasdinâmicas de interação entre as pessoas envolvidas. É notável
também a carência depolíticas que atendam as necessidades do cuidador, como a
oferta de grupos de apoio eorientação sobre a prática de cuidados, e, além disso, a
oferta de suporte psíquico e socialpara o idoso.

Autor(es): Daniele Monteiro de Oliveira Silva, Nayara Silva Argollo Vieira
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Resumo: Os problemas de comportamentos externalizantes e internalizantes
correspondem a um conjunto de comportamentos disfuncionais que se direcionam
para o meio social e intra-psíquico, respectivamente. Os problemas externalizantes,
relacionam-se com a quebra de regras, agressividade física ou verbal, impulsividade,
agitação e provocações. Os internalizantes, por sua vez, dizem respeito a queixas
somáticas, isolamento, ansiedade/depressão, tristeza, timidez e medo. Os problemas
comportamentais relacionam-se tanto com a dificuldade de interações sociais da
criança, quanto com o estabelecimento de quadros clínicos. O Child Behavior
Checklist (CBCL), dentro dessa perspectiva, apresenta-se como um instrumento que
fornece informações acerca dos problemas comportamentais e emocionais das
crianças, por meio de um questionário dirigido a seus responsáveis. O estudo objetiva
investigar a presença de problemas comportamentais de crianças escolares de 7 a 12
anos de duas escolas do município de Simões Filho - Bahia, utilizando o CBCL como
instrumento de medida. A avaliação dos comportamentos externalizantes e
internalizantes corresponde a uma das dimensões avaliadas pelo projeto geral, que
tem por objetivo investigar a relação entre a contaminação com o Manganês (Mn) e o
desempenho cognitivo das crianças por meio da avaliação neuropsicológica das
funções cognitivas. Foram avaliadas 104 crianças, sendo 34 da escola A e 70 da
escola B. Na escola A, 47% das crianças avaliadas não apresentam problemas de
comportamentos internalizantes ou externalizantes. Na escola B, 44, 28% também
não apresentaram nenhum tipo de problema. 23, 52% das crianças da A e 22, 85% da
B apresentaram problemas de comportamento, considerados como
limítrofe/boderline. Ainda sobre o total de problemas, 29, 41% da escola A e 32, 85%
da escola B apresentaram problemas de comportamento em níveis clínicos. Possíveis
estratégias podem ser construídas junto com os pais e o corpo docente das escolas,
a fim de auxiliar as crianças, visto que problemas de comportamentos internalizantes
e externalizantes tem um impacto na vida social e acadêmica das crianças.
Palavras-chaves: neuropsicologia, comportamento externalizante, comportamento
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Resumo: A anemia falciforme é uma doença crônica de elevada prevalência e
associada a alta frequência de morbidade e letalidade. Dor crônica, ocorrência de
várias hospitalizações e necessidade de cuidados contínuos tornam os indivíduos
susceptíveis a outras complicações e comprometimento socioemocional com
repercussões sociais e acadêmicas significativas. Medidas que visam acompanhar o
desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças e adolescentes portadores
de Doença Falciforme possibilitam oferecer a estes melhores oportunidades de
tratamento, adaptação escolar, social e, consequentemente, melhor qualidade de
vida. Objetivou-se investigar o perfil socioemocional e cognitivo de crianças e
adolescentes com Doença Falciforme HbSS a fim de contribuir no diagnóstico
diferencial dessas crianças e adolescentes. A literatura nacional ainda se mostra
insubstancial no que se refere ao aspecto socioemocional das crianças e
adolescentes diagnosticados com Doença Falciforme. A caracterização do perfil
cognitivo e clínico de indivíduos com anemia falciforme; a identificação de possíveis
preditores de risco e de desfechos cognitivos, motores e socioemocionais negativos
mostram-se essenciais para o desenvolvimento de tratamentos e acompanhamento
adequado destas crianças e de suas famílias. Esta pesquisa integra um estudo
longitudinal de abordagem multidisciplinar acerca do desenvolvimento
neuropsicológico de crianças e adolescentes com Doença Falciforme. Participaram
dessa pesquisa 8 crianças entre 9 e 14 anos, atendidas pelo serviço de
neuropsicologia infantil do Ambulatório Magalhães Neto, do Complexo Hospitalar
Universitário Professor Edgard Santos, localizado em Salvador. Foi realizada uma
avaliação neuropsicológica de cada participante utilizando subtestes selecionados da
bateria NEPSY-II e a Escala de Inteligência Abreviada Wechsler (WASI). Foram
realizadas coletas de dados clínicos e comportamentais através de questionário de
Anamnese e do CBCL. Análise dos resultados indicam maior incidência de problemas
comportamentais de natureza internalizante, como perfis comportamentais de
depressão, ansiedade, retraímento e queixas somáticas. As entrevistas com os
responsáveis indicam ainda dificuldade de interação com os pares, principalmente,
em decorrência das limitações físicas a que são submetidas as crianças
diagnosticadas com Doença Falciforme.

JOVENS CUIDADORES DE PAIS IDOSOS EM CUIDADOS PALIATIVOS: SIGNOS
E PRÁTICAS QUE REGULAM AS TRAJETÓRIAS DE CUIDADO
Autor(es): Leonardo Silva Lima, Marilena Ristum, Brena Cristiane Bahia De
Carvalho, Ana Clara de Sousa Bittencourt Bastos, Alane Leite, Julianin Araujo Santos
Resumo: O envelhecimento populacional e o aumento da incidência de doenças
crônico-degenerativas tornaram-se característicos do atual perfil demográfico e
epidemiológico brasileiro. Destacam-se dois grupos populacionais: um com limitações
nas atividades cotidianas e maiores necessidades de cuidados à saúde, e a família,
considerada a principal cuidadora em contextos que envolvem o primeiro grupo. O
cuidador, nesse sentido, é definido como a pessoa que presta cuidados fundamentais
a alguém que apresente algum tipo de dependência, de forma parcial ou integral. Em
muitos casos, o cuidador não possui preparo adequado ou suporte para lidar com tal
situação, além de o cuidado ser somado a outras atividades cotidianas. Destaca-se,
então, a importância de um suporte emocional e social capaz de tornar esse processo
mais tranquilo e digno, tanto para o cuidador quanto para a pessoa sob cuidado.
Dentro de um estudo mais amplo, este recorte objetiva a compreensão dos signos
reguladores e das práticas envolvidas nas trajetórias de cuidado, através da
exploração das dinâmicas semióticas presentes na constituição do self de filhos
responsáveis por cuidar de pais nas já referidas condições. Mais especificamente, o
presente trabalho busca: identificar o papel dos filhos (30 a 40 anos) cuidadores de
pais idosos; analisar o processo de construção dos signos sobre cuidados; descrever
e analisar as práticas desenvolvidas no contexto de cuidado; analisar,
microgeneticamente, o processo experienciado pelo cuidador e a dinâmica do self
dialógico em tal contexto. Este trabalho dividiu-se em duas etapas: 1) revisão de
literatura, elaboração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, confecção de
instrumento de pesquisa, e busca por participantes; 2) entrevistas e análise dos
dados. A partir da revisão de literatura, foram selecionados 32 estudos, dos quais 14
possuíam abordagem qualitativa, 12, abordagem quantitativa, 3, mista, e outros 3
eram revisões bibliográficas. Na segunda etapa, os dados foram coletados a partir de
entrevistas narrativas, com 3 participantes, gravadas e posteriormente, transcritas e
analisadas. Os dados foram organizados nas seguintes categorias: o cotidiano do
cuidado, rupturas, recursos utilizados nos momentos de transição, expectativas de
futuro e questões de gênero relacionadas ao processo do cuidado. Por fim, os dados
foram interpretados e discutidos sob os fundamentos da Psicologia Cultural e da
literatura referente ao papel dos cuidadores informais de pessoas idosas. Os dados
encontrados condizem com a literatura, sobretudo no que diz respeito ao cuidador
familiar, seu papel e sua importância no processo de cuidado. Nos casos estudados,
cuidar de pais idosos gerou transformações em esferas significativas das vidas dos
cuidadores e os envolveu em sentimentos ambivalentes. Se, por um lado, os
entrevistados relataram cansaço diante da trajetória de cuidado, foi unânime a noção
de que cuidar também é uma experiência gratificante, que possibilita novas dinâmicas
de interação entre as pessoas envolvidas. Além disso, nota-se uma carência de
políticas que atendam às necessidades do cuidador, como suporte psicológico, social

Palavras-chaves: Anemia Falciforme, Avaliação neuropsicológica, Aspectos
socioemocionais
JOVENS CUIDADORES DE PAIS IDOSOS EM CUIDADOS PALIATIVOS: O SELF E
OS PROCESSOS SEMIÓTICOS RELACIONADOS AO LUTO ANTECIPATÓRIO
Autor(es): Alane Leite, Marilena Ristum, Julianin Araujo Santos, Leonardo Silva Lima,
Brena Cristiane Bahia de Carvalho, Ana Clara de Sousa Bittencourt Bastos
Resumo: O envelhecimento populacional e o aumento da incidência de doenças
crônico-degenerativas tornaram-se característicos do atual perfil demográfico e
epidemiológicobrasileiro. Destacam-se dois grupos populacionais: um com limitações
nas atividades emaiores necessidades de cuidados à saúde, e a família, responsável
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e a oferta de grupos de apoio e orientação.

recente, do modelo multicomponente da Memória Operacional de Alan Baddeley
(Baddeley, 2000). Evidências atuais vêm sugerindo que a atuação da Memória de
Longa Duração em conformidade com o retentor episódico tem uma influência
significativa para este trabalho de integração de informações. A partir do software de
análise estatística R-programming, a investigação das propriedades psicométricas do
Teste de Arrumação do Armário (TAA) dentro da amostra foi possibilitada. Foi
realizada uma Full-Information Item Factor Analysis (FIFA) para analisar a
unidimensionalidade do construto, obtendo por resultado uma variância explicada
adequada de 45% para um fator; O Modelo de Respostas Graduadas foi utilizado
para estimação dos parâmetros psicométricos, verificou-se que os valores de
discriminação encontram-se acima de 1. 00 para todos os itens que mensuram o
efeito binding, implicando em um poder de discriminação de itens satisfatório; A
correlação de item-total, é evidenciou resultados com valores acima de 0, 30
confirmando uma boa correlação entre os itens de efeito binding com a pontuação
geral da avaliação do TAA; e para o de consistência interna foi calculado o Alfa de
Cronbach, obtendo o resultado de 0, 85 mostrando uma consistência aceitável. A
partir dos dados supracitados, pode-se concluir que o Teste de Arrumação do Armário
possui propriedades psicométricas adequadas, Tratando-se de um instrumento eficaz
para a avaliação do efeito binding em informações visuoespaciais da memória
operacional nas diversas áreas de aplicação.

Palavras-chaves: cuidador, idoso, self dialógico
MAPEAMENTO DA LITERATURA SOBRE GESTÃO UNIVERSITÁRIA: UMA
ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES DO PERÍODO 2010-2014
Autor(es): Tamilles Aquino Brito Melo, Janice Janissek Souza
Resumo: O objetivo do presente estudo é realizar um mapeamento da produção
científica na área de administração e/ou gestão universitária publicada em periódicos
que integram as plataformas dos indexadores CIELO e SCOPUS nos últimos cinco
anos. Para realizar tal mapeamento explorou-se cinco aspectos: a análise dos artigos
por tipo de base indexadora; o número de publicações ao longo do tempo
considerado no levantamento; a distribuição da produção científica por local de
publicação e de realização do estudo; as estratégias metodológicas utilizadas para
desenvolver os estudos e as principais temáticas abordadas nos artigos. A
metodologia utilizada neste trabalho compreende a identificação das publicações que
atendem aos critérios da pesquisa e a análise de conteúdo dos resumos dos
trabalhos selecionados. Foram selecionados 30 artigos que atenderam aos critérios
pré-estabelecidos, sendo 16 na base Scielo e 15 no Scopus. A maioria dos artigos
foram publicados em periódicos da América Latina, assim como a maioria dos
estudos realizaram suas pesquisas em países da América Latina. Os países que mais
publicam e realizam estudos na área da gestão universitária na América Latina são
Brasil e Cuba. O ano do período considerado que mais concentra as publicações foi
2011. No entanto, não foi possível identificar uma clara tendência do número de
publicações no período devido à irregularidade de distribuição de tais publicações no
período. A maioria dos estudos adota uma abordagem do problema de pesquisa de
forma qualitativa e utiliza procedimentos técnicos do tipo estudo de caso ou pesquisa
bibliográfica. Os temas que são mais explorados são: a gestão da inovação e da
mudança, as novas tecnologias de gestão, as práticas de gestão organizacional e as
práticas de gestão de pessoas. Interação universidade e sociedade, qualidade da
gestão do ensino, gestão estratégica e relação gênero e gestão universitária também
foram temas explorados, porém com incidência menos significativa.

Palavras-chaves: Memória Operacional
PSICODIAGNÓSTICO E PROJETO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL PARA USUÁRIOS
DO PROJETO BRINCANDO EM FAMÍLIA AO LONGO DE TRÊS ANOS.
Autor(es): Fernanda Macedo, Vania Nora Bustamante Dejo
Resumo: Este trabalho consiste na apresentação dos resultados finais do recorte de
pesquisa Psicodiagnóstico e projeto terapêutico individual para usuários do projeto
Brincando em Família ao longo de três anos. Nessa segunda parte, a pesquisa
objetivou traçar o perfil dos usuários dos últimos três anos que vem sendo atendidos
no projeto Brincando em Família, bem como refletir sobre as intervenções
terapêuticas realizadas e nos avanços obtidos neste serviço. Para isso, foram lidas e
analisadas as fichas de acompanhamento/ psicodiagnósticos que foram construídos
no projeto nos últimos três anos (2013, 2014 e 2015), somando um total de 91 fichas.
Utilizando a técnica da análise de conteúdo, que se destaca pela categorização,
descrição e interpretação dos dados (Moraes, 1999) e também por permitir ir além
dos conteúdos manifestos, das aparências do que está sendo comunicado (Minayo,
2000), foi possível construir as seguintes categorias temáticas: Caracterização do
público infantil que passou por um processo psicodiagnóstico no projeto Brincando
em Família ao longo de três anos; e Identificação dos pontos fortes e fragilidades nos
recursos utilizados na construção dos psicodiagnósticos, a partir das seguintes
subcategorias: Avaliação da construção psicodiagnósticas; Avaliação da construção
do projeto terapêutico individual nos psicodiagnósticos realizados; e Breves
considerações sobre a construção das devolutivas nos psicodiagnósticos. Diante dos
resultados obtidos, pôde-se traçar o perfil dos usuários atendidos, que, entre outras
caraterísticas, predominou o sexo masculino; com idade na faixa etária de 3 a 5 anos;
escolaridade na educação infantil, em instituição privada de bairro; arranjo familiar
nuclear conjugal; modos de chegada ao projeto mediante encaminhamento de
alguma instituição, sendo a maior parte feito pelo CAPSia; e o motivo de procura por
problemas comportamentais. Além disso, pôde-se fazer a aposta de que o
psicodiagnóstico do projeto Brincando em Família tem se construído a partir de uma
perspectiva mais interventiva, que congrega ao mesmo tempo atividades de avalição
e intervenção, além disso, foi possível observar pontos de limitação e fragilidade na
construção dos psicodiagnósticos, como a falta de informações nas fichas, mas
também pontos fortes, como a presença marcante do aspecto descritivo na
construção das fichas e, em certa medida, do aspecto reflexivo de considerações
mais psicodiagnósticas e psicodinâmicas sobre os casos.

Palavras-chaves: gestão universitária, administração universitária, mapeamento da
literatura
NORMATIZAÇÃO DO TESTE DE ARRUMAÇÃO DO ARMÁRIO: UMA PROPOSTA
DE MENSURAÇÃO DE BINDINGS VISUOESPACIAIS
Autor(es): Yuri Eduardo Gomes de Santana
Resumo: O número de pesquisas em testes Neuropsicológicos tem crescido em todo
o mundo nos últimos anos. No entanto, existem lacunas em diversas áreas que
necessitam ser preenchidas. Dentro desta carência, o Brasil não possui um teste de
mensuração de bindings visuoespaciais. Processo de integração de informações que
é realizado no retentor episódico da Memória Operacional (MO). (Baddeley, 2000). O
Teste de Arrumação do Armário (TAA) é um teste computadorizado e ecológico que
está em na fase de normatização. O instrumento consiste na representação de uma
cozinha com 4 armários, tendo cada armário 4 portas, espalhados pelas
extremidades da tela. O Teste tem como proposta a avaliação do processo de
bindings visuoespaciais oriundo do modelo multicomponente da MO (Baddeley,
2000). O presente trabalho tem como objetivo normatizar o Teste de Arrumação do
Armário (TAA) que tem como proposta de avaliar a integração de informações entre
objetos e suas localizações. A amostra, até então, é composta por 91 adultos
residentes do estado da Bahia, com idades entre 18 a 80 anos. Os participantes
estão divididos em sete grupos de faixa etária. Grupo 1-18 a 35 anos; Grupo 2 - 36 a
55 anos, Grupo 3 - 56 a 59 anos, Grupo 4 - 60 a 64 anos, Grupo 5 - 65 a 69 anos,
Grupo 6 - 70 a 74 anos e Grupo 7 -75 a 80 anos. A aplicação do teste tem sido feita
de forma coletiva e em outros momentos individual a depender das condições
estruturais do local em que ocorrerá a aplicação. A duração média prevista para
aplicação é de 30 minutos. A partir das afirmativas feitas com base nos dados de
nossa amostra parcial, podemos concluir que os resultados tem se relacionado com a
literatura sobre os bindings visuoespaciais. No entanto, é necessária mais aplicações
para uma confirmação de resultado mais fidedigno.

Palavras-chaves: Saúde mental infantil, Psicodiagnóstico, Projeto Brincando em
Família
SIGNIFICADOS E PRÁTICAS DE QUEIXA ESCOLAR ENTRE ESTUDANTES E
SEUS RESPECTIVOS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Autor(es): João Paulo França Guerra de Almeida, Maria Virginia Dazzani

Palavras-chaves: neuropsicologia, teste psicologico, normatizacao
Resumo: O objetivo do presente estudo é investigar o processo de produção
simbólica da queixa escolar, compreendendo as diferentes versões das crianças e
seus respectivos pais acerca do seu processo de escolarização. A “queixa escolar” é
compreendida aqui como demandas formuladas por professores, coordenadores
pedagógicos, outros profissionais ligados à escola e pais ou responsáveis acerca das
dificuldades de aprendizagem e desvios de condutas enfrentados por estudantes no
ambiente escolar. A fundamentação teórica parte da Psicologia Escolar Crítica e da
Psicologia Cultural para uma compreensão das queixas escolares, no plural, como
histórias narradas por diferentes sujeitos vinculados à escola, a partir de suas
experiências e práticas sociais. Para os objetivos propostos no estudo, a abordagem
qualitativa foi considerada como o desenho mais adequado, pois possibilita uma
investigação acerca da experiência vivida por cada sujeito, levando em consideração
o contexto em que suas experiências aconteceram. Como ferramenta para a coleta
de dados foram feitas entrevistas semiestruturadas do tipo focalizada. Os
participantes do estudo foram três (3) estudantes com histórico de queixa escolar,

PRÉ VALIDAÇÃO DO TESTE DE ARRUMAÇÃO DO ARMÁRIO
Autor(es): Jônatas Reis Bessa da Conceição
Resumo: O presente trabalho vem com a proposta de apresentar uma pré-validação
de um teste computadorizado chamado Teste de Arrumação do Armário para Adultos
(TAAa). Este projeto foi realizado em uma amostra não probabilistica formada por 91
pessoas residentes do estado da Bahia, 60 eram do sexo feminino (65, 9%) e 31 do
sexo masculino (34, 1%). Os participantes apresentaram uma variação de idade entre
19 a 81 anos, com média de idade de 42, 16 anos (DP = 21, 79). O Teste de
Arrumação do Armário foi desenvolvido para a mensuração do efeito binding, ou seja,
a integração entre diferentes informações (Visuais, especiais, fonológicas,
semântica,...). Este processo perpassa pelo retentor episódico que é um subsistema,
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sem diagnóstico médico ou psicológico específico, e seus/suas respectivos(as) pais,
mães ou responsáveis. As entrevistas analisadas indicam uma compreensão
biologizante e/ou psicologizante sobre a queixa escolar, que centra principalmente no
aluno as causas para sua dificuldade de aprendizagem e problemas de
comportamento. Também ilustram temas debatidos pela literatura sobre as interfaces
entre escola-família-estudante, como, por exemplo, a ênfase no desempenho e nos
resultados das avaliações formais. Conclui-se que a escola como um
empreendimento oficial de educação e principal espaço aberto às crianças e
adolescentes se configura como uma instituição central, que contribui
significativamente para a constituição do self/identidade dos sujeitos em
escolarização. Assim, são sugeridas reflexões sobre de que forma a queixa escolar
pode reverberar numa simbolização depreciativa do estudante sobre si, uma vez que
ao criarem sentido acerca da trajetória acadêmica, os estudantes constroem a própria
identidade.

pessoas próximas, além do estabelecimento de contato através das redes sociais,
Facebook e Whatsapp. Tais tentativas culminaram na localização de 36 participantes
(11 do sexo feminino e 25 do sexo masculino), durante toda a pesquisa. Após o
contato e convite para participação na continuidade da investigação, foram
realizadas: 23 entrevistas em T4 (7 do sexo feminino e 16 do sexo masculino), sendo
que apenas duas entrevistas ocorreram fora do tempo estipulado para este ciclo,
entre julho de 2015 e janeiro de 2016; e 8 entrevistas em T5 (3 do sexo feminino e 5
do sexo masculino) realizadas entre março e julho de 2016. Dos(as) participantes
localizados(as), 13 (4 do sexo feminino e 9 do sexo masculino) não foram
entrevistados(as) em T4 por diversos motivos que incluem recusa; prisão; internação
em instituições de tratamento para pessoas que fazem uso abusivo de substâncias
psicoativas; desistitucionalização e posterior mudança de cidade/estado e/ou perda
de contatos; pela dificuldade de contato por estarem em situação de rua, por
mudaram de endereço, pela interrupção de vínculos institucionais, dentre outros.
Somente 4 participantes, todos do sexo masculino, não foram localizados em nenhum
momento da segunda fase da pesquisa. Nesses casos não foi possível encontrar
informações no Sistema de Garantia de Direitos, Ministério Público, Conselhos
Tutelares, Unidades de Acolhimento Institucional, dentre outros. Em termos de análise
foram considerados os resultados referentes ao GT, que contou com 7 participantes
(5 do sexo masculino e 2 do sexo feminino) em T4 e somente 2 participantes em T5
(1 do sexo masculino e 1 do sexo feminino), e ao GA que, em T4, teve 7 participantes
(5 do sexo masculino e 2 do sexo feminino) e em T5 apenas 2 participantes (1 do
sexo masculino e 1 do sexo feminino). Todos os participantes do GT estiveram
institucionalizados pelo menos uma vez no último ano (1 no momento da coleta),
sendo que um era marcado por uma forte circulação familiar. Nesse sentido, a
vinculação institucional demonstrou-se um fator importante para este grupo nos dois
ciclos. Para o GA essa relação gradativamente se fragiliza, pois a maioridade, fator
limítrofe para o atendimento, culmina num corte abrupto, não havendo estratégias
preparatórias que considerem aspectos subjetivos e práticos da vida desses(as)
jovens. Completar 18 anos pode ser compreendido como um marco importante de
adultez para o GT, pois implica mudanças radicais na vida (educação, trabalho e
moradia). Para o (GA), adultez significa ter o próprio trabalho, dinheiro, filhos, morar
sozinho e/ou cuidar de si. Os discursos dos dois grupos revelaram desejos e
expectativas sobre o futuro, incluindo planos nos mais diversos âmbitos, familiar,
profissional, afetivo/amoroso, etc. Tanto o GT quanto o GA afirmaram que tem feito
esforços para alcançar seus objetivos, o que revela certo otimismo frente às
dificuldades envolvidas, como a descontinuidade dos estudos (evasões e
reprovações escolares), falta de qualificação profissional e parcos recursos
financeiros. Por fim, cabe considerar a importância de se trabalhar a
desinstitucionalização desses jovens tendo em vista a necessidade urgente que se
tem de investigações e discussões acerca do processo de transição para a vida
adulta de adolescentes em situação de rua, sobretudo por haver uma lacuna de
políticas públicas existentes para essa população. Nesse ínterim, ainda que esteja em
vigor, desde 2013, o Estatuto da Juventude, é preciso considerar os próprios desafios
inerentes à adultez na vida desses(as) jovens.
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AUTOCONCEITO EM CRIANÇAS COM HISTÓRIA DE QUEIXA ESCOLAR
Autor(es): Jonatan Santana Batista, Maria Virginia Dazzani
Resumo: Este trabalho é parte de um programa de pesquisa intitulado “Queixa
escolar e trajetórias de escolarização: significados e práticas”. O conceito de “queixa
escolar” utilizado neste estudo pode ser entendido como “as demandas formuladas
por pais, professores e coordenadores pedagógicos acerca de dificuldades e
problemas enfrentados por estudantes no ambiente escolar” (Dazzani et al., 2014, p.
422). A Queixa Escolar é um problema crescente, sobretudo no contexto de educação
pública e tem como seu principal efeito o caráter individualizante dos problemas
escolares, pois atribui os problemas ou dificuldades no processo de escolarização
unicamente à criança encaminhada, à sua família e/ou condições socioeconômicas.
Desta maneira, o autoconceito foi considerado um tema importante para abordar o
desenvolvimento da queixa escolar, considerando as possíveis influências que
experiências de fracasso e críticas por parte de pais, pares e professores podem
acarretar, e portanto, o autoconceito foi utilizado neste trabalho. de acordo com
Colaciti, (2006), o autoconceito é a imagem que um dado indivíduo tem de si próprio
acerca daquilo que ele acredita ser. de acordo com este autor, o autoconceito é
construído na interação social com base nas experiências vividas pelas crianças com
os agentes significativos como pais, professores e pares. Essas interações produzem
feedbacks que são internalizados pelas crianças e auxiliam na construção de sua
identidade. O autoconceito pode afetar a maneira como as pessoas pensam, sentem,
se motivam e agem, pois está fundado na noção de competência pessoal,
influenciando o resultado obtido em tarefas cognitivas especialmente no contexto
escolar. Por estar vinculado ao resultado de experiências anteriores e ao discurso de
pessoas significativas sobre seu desempenho, o autoconceito influencia como a
criança avalia a si mesma no momento em que deve se envolver em atividades
escolares. A presente pesquisa representa um recorte do projeto maior, e busca
discutir teoricamente as possíveis consequências da queixa escolar no autoconceito
de crianças em processo de escolarização.
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políticas públicas para a juventude
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REFORMA UNIVERSITÁRIA E A IMPLANTAÇÃO DO NOVO CURRÍCULO DE
PSICOLOGIA NA UFBA: UMA PESQUISA EXPLORATÓRIA.

REFLEXÕES SOBRE A TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA DE ADOLESCENTES
EM SITUAÇÃO DE RUA: RESULTADOS DE UM ESTUDO LONGITUDINAL

Autor(es): Amanda Fontes Sartório, Wilson Alves Senne
Resumo: No conteúdo da apresentação deste trabalho constarão as atividades
realizadas pelo bolsista, tendo como base as atividades previstas no plano de
trabalho elaborado que incluía, dentre outras atividades, um levantamento de dados
acerca da Reforma Universitária brasileira e as consequências e esta reforma gerou
na psicologia. A Psicologia é uma ciência relativamente nova, seu nascimento é
datado em 1879 com a criação do célebre Laboratório de Psicologia na Universidade
de Liepzig, na Alemanha&#894; tendo fundador Wundt, médico e filósofo alemão. A
psicologia moderna é fundada através da criação de um laboratório, não obstante, é
ainda uma ciência carente de leis “duras”, dificilmente contestáveis como costumam
ser as leis das ciências naturais. É necessário partir pelo menos de uma breve
introdução sobre o contexto do nascimento deste campo do conhecimento que se
pretende científico para então se deter sobre a construção do campo da psicologia
(como ciência e profissão). Além de ser um campo relativamente novo do saber
científico, a psicologia também é uma profissão recente no Brasil, vindo a ser
regulamentada somente em 1962, momento em que a psicologia estava diretamente
ligada à clínica psicanalítica. de 1962 até 2004 os cursos de graduação em psicologia
eram determinados por um documento aprovado pelo Conselho Federal de
Educação, o Currículo Mínimo, onde constavam apenas o nome (sem descrição ou
ementa) de sete componentes curriculares obrigatórios a todos os cursos. Já em
2004 foram aprovadas as Diretrizes Curriculares para o curso de psicologia,
documento que atualiza estes componentes obrigatórios e define que os cursos de
psicologia, em todas suas três modalidades (Bacharelado, Licenciatura ou Formação
de Psicólogos) precisam fornecer ênfases curriculares. O presente trabalho pretende
mapear os caminhos do campo da psicologia do Brasil, tendo como objeto de análise
o curso de graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Além da
descrição das atividades realizadas pelo bolsista e das conclusões que o estudo
permitiu elaborar, ainda há neste relatório, sugestões para trabalhos futuros que
ambicionem estudar o tema.

Autor(es): Lucas Vezedek Santana de Oliveira, Juliana Prates Santana
Resumo: O presente trabalho versa sobre os resultados da pesquisa O impacto da
vida na rua em adolescentes: um estudo longitudinal sobre risco e proteção (Ano 04),
executada durante o período de um ano, entre agosto de 2015 e julho de 2016. O
projeto deu continuidade a uma pesquisa realizada entre 2012 e 2014, e executada
em três ciclos de coleta de dados (T1, T2 e T3), com intervalos de seis meses entre
si. Esta pesquisa acompanhou 113 crianças e adolescentes em situação de rua em
três capitais brasileiras, a saber, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador. Além de
continuar avaliando, longitudinalmente, os fatores de risco e de proteção envolvidos
no impacto que a rua desempenha nas trajetórias desenvolvimentais de adolescentes
de Salvador-Ba, esta última fase do projeto também se propôs investigar o processo
de transição da adolescência para a vida adulta dos participantes. Nesse sentido,
pretende-se, nesse trabalho, analisar os resultados dos dois ciclos de coleta de dados
dessa segunda fase (T4 e T5), mais especificamente, os resultados referentes ao
processo de transição para a vida adulta, tanto de adolescentes que completaram a
maioridade (Grupo Adultez-GA), quanto daqueles(as) que estão próximos(as) de
alcançá-la, isto é, que têm idades entre 16 e 18 anos incompletos (Grupo
Travessia-GT). O primeiro por estarem vivenciando ou já ter passado pelo processo
de transição, o que pode ter significado a saída de casa ou das instituições de
acolhimento, já que a grande maioria das instituições tem a maioridade como fator
limítrofe para o atendimento; e o segundo por haver um entendimento de que, apesar
destes/destas não terem alcançado a maioridade vivenciam o início do processo de
transição a partir do dilema de estarem próximos(as) de alcançar a adultez e, por
isso, precisarem tomar decisões importantes. Foi realizado o mapeamento de
todos(as) os(as) 40 adolescentes (11 do sexo feminino e 29 do sexo masculino) que
participaram da primeira fase, na tentativa de localizá-los(as) e entrevistá-los(as).
Para tanto foram realizadas visitas institucionais e domiciliares, buscas ativas no
âmbito da rua, ligações telefônicas para técnicos de referência, familiares, amigos e
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Resumo: A proposta da minha pesquisa de iniciação científica (PIBIC) é observar a
atuação dos militantes dos movimentos sociais e em termos de suas ações e
denúncias de casos que envolvem a participação de policiais militares na execução
de pessoas. A pesquisa busca descrever e analisar a maneira em que os movimentos
sociais percebem o fenômeno de letalidade policial, a forma em que os mesmos
categorizam o problema como também os seus posicionamentos político e ideológico.
Em termos empíricos fizemos uma coleta dos documentos produzidos por
movimentos sociais, como por exemplo: o relatório “Você matou meu filho”, da Anistia
Internacional, e de textos divulgados pela página oficial da campanha Reaja. Também
fizemos observação participante em eventos realizados por moradores e por
militantes de movimentos de defesa dos direitos humanos como por exemplo: a III
Marcha contra o genocídio do povo negro, realizada em Salvador. Entre esse período
também foram realizadas três entrevistas semi-dirigidas com militantes e lideranças
políticas. Numa análise preliminar dos eventos, entrevistas e documentos é possível
perceber que as formas como eles interpretam o problema das mortes ocasionadas
pela polícia diferem. Notamos que nas falas dos militantes dos direitos humanos, o
problema é apresentado a partir do uso do termo “genocídio”. Essa categoria indica
várias práticas que vão desde a ausência de políticas públicas nos âmbitos da saúde,
educação e trabalho até a área de segurança. Nas entrevistas dos militantes que
participam da esfera política e que ocupam cargos no poder público, a categoria
utilizada é “extermínio”. Ambos os grupos acreditam que o Estado legitima atitudes
como essa, por conta da sua ausência em tomar providências para punir os culpados
dessas ações, e por não delimitar aos policiais o uso do poder do armamento. Na
visão desses atores, as conseqüências de tais ações têm proporcionado um grande
aumento de violência, principalmente no que toca nos assassinatos de jovens negros
moradores da periferia.

INTERFACES ENTRE O TRABALHO E A FAMÍLIA E ENTRINCHEIRAMENTO
ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO SOBRE SUAS POSSÍVEIS RELAÇÕES.
Autor(es): Joseph Vitorio de Lima, Antonio Virgílio Bittencourt Bastos
Resumo: Este relatório descreve a continuidade das atividades iniciadas no plano de
trabalho anterior, que começaram a ser desenvolvidas no final do ano de 2014,
portanto suas informações ainda são do plano de trabalho Interfaces entre o trabalho
e a família e entrincheiramento organizacional: um estudo sobre suas possíveis
relações. Existem duas abordagens que podem ser adotadas para se tratar das
interfaces entre trabalho e família: de um lado, é possível partir da perspectiva de que
combinar trabalho e família conduz, necessariamente, a conflitos decorrentes das
incompatibilidades que emergem das diferentes demandas advindas desses dois
domínios da vida; por outro lado, é possível também partir da premissa de que o
acúmulo dos papéis de trabalhador e de membro participativo de uma família não são
impreterivelmente prejudiciais, podendo, ao contrário, trazer importantes benefícios
para homens e mulheres. A perspectiva negativa, denominada de conflito
trabalho-família, é definida como uma forma de conflito entre papéis no qual as
pressões advindas do trabalho e da família são mutuamente incompatíveis. Já a
perspectiva positiva possui como premissa básica a ideia de que o trabalho e a
família podem oferecer ao indivíduo recursos importantes como habilidades,
conhecimentos, autoestima e suporte social, que, por sua vez, podem ajudá-lo a ter
um desempenho melhor nesses dois domínios da vida. Os resultados indicam que os
indivíduos, em geral, consideram que a família é capaz de acarretar importantes
benefícios no ambiente corporativo (na forma de apoio, suporte, troca de
experiências, etc.). Da mesma forma, eles também percebem que o forte potencial do
trabalho contribuir para uma melhor convivência familiar. Por outro lado, os sujeitos
percebem de forma moderada os impactos negativos causados pelo trabalho na
família enquanto percebem em menor grau os impactos negativos causados pela
família no trabalho. Entre os pontos dos resultados que merecem destaque,
encontra-se o fato de a interferência do trabalho na família ser bastante superior à
interferência da família no trabalho, sendo tal resultado semelhante aos apontados
por pesquisas anteriores no Brasil e exterior O presente plano de trabalho envolve um
estudo comparativo entre níveis distintos das interfaces positivas e negativas entre
trabalho e família e suas relações com o entrincheiramento organizacional.

Palavras-chaves: Extermínio - Letalidade Policial
A ¨ESCOLA LOMBROSO¨ E A AMÉRICA LATINA: ¨HOME SCIENCE¨, REDES
TRANSNACIONAIS E A FORMAÇÃO DAS CIÊNCIAS HUMANAS EM SALVADOR,
BUENOS AIRES/LA PLATA E HAVANA (1889-1930)
Autor(es): Simone Aragão, Livio Sansone
Resumo: O “Museu Digital, ¨ Trata-se de uma plataforma sustentada por módulos
voltados à criação de um ambiente interativo-colaborativo que funciona como base de
dados e fonte para pesquisadores interessados na temática dos estudos étnicos e
africanos. Além disso, a plataforma funciona como ambiente para expor e preservar
arquivos que contêm os materiais destes pesquisadores. Trata-se de uma plataforma
sustentada por módulos voltados à criação de um ambiente interativo-colaborativo
que funciona como base de dados e fonte para pesquisadores interessados na
temática dos estudos étnicos e africanos. Além disso, a plataforma funciona como
ambiente para expor e preservar arquivos que contêm os materiais destes
pesquisadores. Inicialmente desenvolvido na plataforma Sakay, software educativo
criado como plataforma colaborativa, o sistema do Museu Digital agora funciona na
plataforma de gestão de conteúdo Druppal e acessa a base de dados D-Space
(ambas plataforma com as quais o STI da UFBA tem familiaridade), de forma a seguir
a linha dos ambientes desenvolvidos para ação colaborativa para desenvolvimento e
expansão de conhecimento. Assim, na condição de tecnologia de domínio público,
será permitido acesso, uso, download e doação de materiais entre àqueles
interessados na temática. O desenvolvimento de uma plataforma online, como
instrumento de pesquisa, compartilhamento dos documentos achados, curadoria
coletiva e logo divulgação dos resultados da pesquisa, representa uma importante
contribuição técnico-científica do presente projeto. Esta plataforma, uma vez testada,
será colocada à disposição de toda a comunidade científica, sendo que cada
pesquisador poderá aproveitar dela assim como contribuir ao seu aperfeiçoamento.
Plataformas digitais como o Druppal, que é uma plataforma de código livre utilizada
para o desenvolvimento de projetos colaborativos é uma ótima alternativa de
tecnologias de criação, organização e disponibilização de conteúdos. Esses tipos de
plataformas vêm sendo bastante usadas na área de educação pelo fato de
possibilitarem uma manipulação de conteúdos educativos em formato digital simples.

Palavras-chaves: interfaces trabalho-família, comprometimento, entrincheiramento
VIVÊNCIAS SOCIOAFETIVAS E LAZER ENTRE SOLTEIROS/AS EM SALVADOR”
Autor(es): Samara Santos Amorim, Aline Pinheiro, Irani Silva, Darlane Silva Vieira
Andrade
Resumo: Palavras-chave: Esta comunicação apresentará resultados do estudo “A
solteirice na nova classe média em Salvador: vivências socioafetivas” (PIBIC/FAPESB
- 20152016), que objetivou conhecer os diferentes modos de vida e as vivências
socioafetivas de pessoas solteiras, pertencentes à nova classe média e que moram
sozinhas na cidade de Salvador. A solteirice é considerada uma construção social que
remete à condição e vivência de solteiro/a para quem está fora de uma relação de
casamento. O estudo incluiu pessoas que não estavam em uma relação conjugal, e
que moravam sozinhas em bairros considerados de classe média/baixa em Salvador.
A chamada “nova classe média” remete à classe média/baixa ou “classe C” como
classifica o “Critério de Classificação Econômica Brasil” (ou Critério Brasil),
caracterizada pelo aumento da renda, acesso à educação e bens de lazer, para citar
alguns aspectos. Neste sentido, esta apresentação traz dados sobre alguns costumes
de classe no campo do lazer e práticas de sociabilidade, dialogando com os critérios
objetivos estipulados pelo Critério Brasil. A pesquisa foi de caráter quantitativo e
qualitativo, utilizou entrevistas biográficas e questionários como instrumentos.
Respaldada em uma epistemologia feminista e de caráter interdisciplinar, teve a
categoria gênero como a principal para análise dos dados. Tal análise foi feita a partir
da análise de conteúdo, considerando diferenças de gênero e orientação sexual na
discussão dos dados. Foram aplicados 51 questionários num total e destes, 47
atenderam o critério de classe social esperado; foram realizadas 7 entrevistas
biográficas, com homens e mulheres, de idade variando de 24 a 60 anos. Os dados
de lazer apontaram para atividades diversas realizadas principalmente dentro do lar
(ler, ver tv, etc.), além das realizadas com amigos/as. As vivências socioafetivas se
relacionam com práticas de lazer na medida em que as relações de amizade e as
com pessoas com fins sexuais estão presentes nas práticas dos/as solteiros/as que
participaram da pesquisa. As proximidades e diferenças de gênero e orientação
sexual foram observadas e serão trazidas para discussão, apontando especificidades
das vivências da solteirice para as pessoas participantes do estudo, o que colabora
para o conhecimento e compreensão desta condição.

Palavras-chaves: Escola Lombroso, ambiente interativo, estudos étnicos e africanos
A CARREIRA DOS DIRIGENTES DAS CENTRAIS SINDICAIS NA BAHIA
Autor(es): Luzia Elisa Oliveira Santos, Jair Batista da Silva
Resumo: O trabalho “A carreira dos dirigentes das centrais sindicais na Bahia”,
vinculado ao projeto “Ação sindical, tecnoburocracia e carreiras sindicais: um estudo
de lideranças sindicais na Bahia - fase 2”, busca caracterizar a carreira dos dirigentes
das centrais sindicais e o perfil institucional destas centrais atuantes na Bahia. As
amplas transformações do mundo do trabalho, a partir do século XX, leva a um
processo de modificação da estrutura do sindicalismo brasileiro. Tendo em vista esse
cenário, a nova configuração afetou o perfil e as demandas dos dirigentes das
centrais, incluindo os que atuam em Salvador e sua Região Metropolitana. É partindo
da necessidade de entender e analisar o perfil dos sindicalistas baianos
conjuntamente com a importância de desenvolver pesquisas sobre a temática, que se
baseia o projeto de pesquisa “Ação sindical, tecnoburocracia e carreiras sindicais: um
estudo de lideranças sindicais na Bahia - fase 2”, coordenado pelo professor Jair
Batista da Silva. Esse projeto é uma retomada a pesquisa realizada em 1998/99
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CIÊNCIAS HUMANAS - SOCIOLOGIA
ANÁLISE DOS DISCURSOS E PRÁTICAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E DAS
COMUNIDADES LOCAIS
Autor(es): Viviane Pires dos Santos, Mariana Possas
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sobre sindicalismo na Região Metropolitana de Salvador-BA, que na época produziu
um banco de dados que reúne informações acerca do perfil dos dirigentes sindicais
(DRUCK; FILGUEIRAS; NEVES, 2000), mas que não foi finalizado. O projeto atual
tem como objetivo aprofundar os achados deste trabalho que foi descontinuado e
traçar o perfil dos dirigentes e centrais atuantes na Bahia. O resultado parcial do
trabalho a ser apresentado e que foi desenvolvido na condição de bolsista de
Iniciação Cientifica (teve o cronograma afetado em vista da emersão da greve
docente/discente/ servidores da UFBA), procura compreender um ator político em
particular: os dirigentes das centrais sindicais atuantes na Bahia, buscando identificar
a trajetória de suas carreiras e traçar o perfil destas centrais, especialmente por não
haver muitos estudos acerca destes sujeitos sociais e políticos, além de auxiliar na
construção do projeto de pesquisa atual do orientador.

gestão, dos contratos e dos questionários aplicados, o que nos deixam mais questões
que respostas sobre a evolução da terceirização na UFBa.
Palavras-chaves: terceirização; ufba; Reuni; evolução
A ROMA DE FELLINI
Autor(es): Filipe Santos Baqueiro Cerqueira, Antônio da Silva Câmara
Resumo: O trabalho parte da análise, através da estética sociológica, da obra Roma
(1972), do diretor italiano Federico Fellini. Precede para esta investigação sociológica
o levantamento de estudos sobre o neorrealismo italiano, assim como depoimento
dos diretores e críticas sobre as obras. Após isso, fazemos o debate internamente no
grupo de pesquisa, para se chegar a determinadas conclusões sobre a obra. Do
ponto de vista metodológico, analisamos os filmes através das técnicas de
decomposição (décupagem) e sua recomposição. O filme é visto e discutido
coletivamente, fixada suas principais características (com isso resguardando-se uma
perspectiva do todo fílmico) e, em seguida individualmente, quando escolhemos as
principais sequências e planos a serem analisados, passando ao estudo
particularizado de sua forma e conteúdo. Sobre a obra, lançada no ano de 1972, o
filme de Federico Fellini chamado “Roma” (“Roma de Fellini”, em Portugal) é
considerado uma das grandes produções cinematográficas do diretor italiano. Em
uma ruptura estética com a construção dos (as) personagens, Fellini não constrói um
(a) determinado (a) personagem humano para compor a trama; a cidade de Roma
que aparece enquanto personagem principal da obra. E nessa narrativa de uma
modernidade romana, que ainda traz consigo diversos elementos do antigo, que a
quase autobiográfica (ou se não, pelo menos a percepção que Fellini teve da cidade,
ao chegar ainda jovem) obra construirá uma história de Roma antes da segunda
guerra mundial até o inicio da década de 1970. Serão analisas algumas cenas da
obra, a partir dos elementos intra e extra-estéticos. A proposta da comunicação é
também relacionar de que forma o diretor representa determinados elementos da
sociedade italiana: a relação com a Igreja; a construção do fascismo a partir de Benito
Mussolini; os artistas de rua, sempre presentes na obra de Fellini; e principalmente de
que forma essa relação de antagonismo, mas também de síntese, estabelece-se
entre uma Roma Antiga e uma Roma Moderna.
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A EVOLUÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO NA UFBA NOS ANOS 2000
Autor(es): Jeovana Alice Sena Silva, Maria da Graça Druck de Faria
Resumo: Para compreender como se deu a evolução da terceirização na UFBA, é
necessário se debruçar sobre a bibliografia já existente para entender todo o
processo de reestruturação do trabalho ocorrida desde o final do século XX, marcado
por um novo momento do capital (neoliberalismo) e das formas de administrar a força
de trabalho, e que encontra na terceirização uma forma mais “moderna” de gerenciar
esse trabalho, mas que, concretamente, representa uma estratégia de fragmentação
da classe trabalhadora, servindo para o aumento da exploração do trabalhador, que
se vê reduzido à condição de coisa invisível e tudo se torna permitido para aqueles
que compram a força de trabalho (SOUTO MAIOR, 2013). Tendo em vista esse
cenário, é mais do que necessário pesquisas e formulações que deem conta de
mostrar o papel que a terceirização vem desempenhando no serviço público, que até
então era reconhecido pela garantia de direitos, estabilidade e de adoecimento
menos frequente. Esse trabalho cumpre esse papel: de perceber a evolução da
terceirização na UFBA nos últimos anos e mostrar os impactos que ela trouxe não só
para a vida dos trabalhadores, mas também para o funcionamento da universidade. A
terceirização pode ser compreendida como a transferência do custo da gestão da
força de trabalho e de seus direitos para outras empresas. É resultado das mudanças
que o capitalismo e suas formas de administrar o trabalho passaram nas últimas
décadas, sobretudo com a crise do modelo fordista de produção. Não é possível
compreender as mudanças nas forças produtivas e na força de trabalho sem
entender o modelo de organização social que elas fazem parte: o capitalismo. A
produção no modelo capitalista, marcado pela exploração de mais-valia e pela
alienação do trabalho, sofreu diversas mudanças nos seus mais de cinco séculos de
existência, assim como gerou ainda mais contradições. O avanço da terceirização
para o serviço público demonstra que não é apenas uma opção conjuntural, uma
salvação&#8223; para uma crise, mas que é uma investida do capital sobre o
trabalho e sobre o Estado, à medida que representa a privatização deste. Nas
Universidades públicas e na UFBA, a terceirização é uma realidade, e já mostra todas
as contradições vistas em empresas privadas. Diferentes empresas que prestam os
mesmos serviços, “falência” frequente das empresas, trabalhadores com muitas
perdas de direitos (como férias e até mesmo salários), salários atrasados, dificuldade
de organização sindical e dificuldade de percepção da relação patrão-empregado.
Com o ajuste fiscal e todos os cortes sociais promovidos pelo governo Dilma em 2015
e o consequente ataque às universidades de ensino superior públicas, as
contradições inerentes à terceirização tornaram-se muito mais evidentes. Muitos
trabalhadores demitidos sem seus direitos garantidos, fragmentação da classe
trabalhadora que não se enxerga como tal, exaustão e incapacidade dos sindicatos
que representam esses trabalhadores de darem respostas; foi o que pudemos ver
nessa última greve que a UFBA presenciou. Em 2012, Elaine de Souza fez um
grande levantamento da terceirização na UFBA na sua dissertação, intitulada “A
maquiagem do trabalho formal: um estudo do trabalho das mulheres terceirizadas no
setor de limpeza na Universidade federal da Bahia”. Nessa pesquisa, Souza buscou
analisar as relações e condições de trabalho das trabalhadoras terceirizadas no setor
de limpeza na UFBA entre os anos 1990 e 2000, e buscou investigar as formas de
contratação e as condições de trabalho dessas trabalhadoras. E para isso, utilizou a
pesquisa documental, aplicou questionários e realizou entrevistas. Seu ponto de
partida foi a percepção dos descumprimentos sistemáticos das obrigações
trabalhistas e as péssimas condições de trabalho dessas trabalhadoras. Ainda não
temos dados de quando a terceirização surge na UFBA, mas é possível ver que ela
se intensifica depois do Reuni, que é um projeto federal de reestruturação e expansão
da universidade, mas que na prática tem uma lógica de precarização do trabalho e
sucateamento da universidade pública. Souza (2012) demonstra através de tabelas,
que apesar de o número de professores, servidores e terceirizados tenham
aumentado depois da reestruturação, esse aumento é desproporcional ao aumento
do número de estudantes que ingressam na Universidade. Depois do Reuni, a UFBA
passou a ter professores mais sobrecarregados, poucas mudanças em sua estrutura
física e, sobretudo, um alastramento da terceirização. Os resultados desta pesquisa
foram prejudicados pela dificuldade no acesso às fontes dos dados sobre a
terceirização na Universidade Federal da Bahia, seja pelas dificuldades colocadas
pelos gestores das Pró-reitorias responsáveis pela administração dos contratos entre
a universidade e as terceiras, seja pela ausência de dados compilados pela própria
Universidade. Percebemos, ao executar esse plano de trabalho, o desconhecimento
da gestão da Universidade do número real de trabalhadores, a quantidade por
faculdade, as empresas que foram contratadas nos últimos 10 anos etc. Diante
dessas dificuldades, os resultados se restringirão às análises dos relatórios de
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A TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL: UM
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO
Autor(es): Marina Morena Pinto, Maria da Graça Druck de Faria
Resumo: O presente trabalho tem por finalidade expor o desenvolvimento do plano
de “A terceirização na administração pública no Brasil: um levantamento
bibliográfico”, que compõe o projeto “A terceirização na UFBa: um estudo de caso”,
orientado pela professora Graça Druck. Como resultado das transformações e
metamorfoses em curso nas últimas décadas, originadas do projeto neoliberal e da
crise dos Estados de Bem Estar Social, o mundo do trabalho se modificou
radicalmente (Druck e Thebaud-Mony, 2007). No caso do Brasil, a reestruturação
produtiva e a aplicação das políticas neoliberais, a partir dos anos 1990, colocaram a
terceirização como um dos elementos centrais da nova configuração do trabalho.
Inicia-se nessa década a reforma do Estado brasileiro, que por sua vez impulsionou o
crescimento da terceirização nos últimos trinta anos na administração pública.
Segundo Amorim (2009), naturalizou-se, nesse processo de reforma estatal,
situações em que a contratação dos terceirizados fere a própria norma de
impessoalidade e moralidade do serviço público, tornando-a inconstitucional em
diversos âmbitos. Para muitos agentes do direito que se colocam contra a
subcontratação, o problema não é ela em si, mas a falta de limites. Defendem, então,
o limite, a regulamentação e a fiscalização da mesma. Com isso, a terceirização em
funções tidas como essenciais seria impedida, mas em todos os outros setores
“periféricos”, não. Como é a situação nas Universidades Federais, visto que, em
alguns casos há uma luta em defesa do cumprimento dos direitos trabalhistas que
são violados recorrentemente pelas empresas contratadas, mas não para incorporar
esses trabalhadores no quadro do funcionalismo público, pondo fim a terceirização.
Todavia, acontece uma luta mais organizada pela não terceirização dos professores,
cargo central desse ente federal. Ainda sobre as universidades federais veremos
quão nociva a terceirização pode ser para esta instituição pública e os seus
trabalhadores terceirizados. Desta maneira, viu-se a necessidade de pesquisar os
sujeitos desse modelo de contratação de força do trabalho da Universidade Federal
da Bahia e traçar um mapa da terceirização no setor público brasileiro. Para alcançar
tal objetivo, analisamos as obras produzidas sobre o tema no Brasil e realizamos um
estudo de caso na UFBa via aplicação de questionário desenvolvido pela equipe com
os segmentos de limpeza, segurança e portaria da instituição. A partir do
levantamento realizado, tivemos como resultado, a criação de um banco de dados de
publicações (livros, teses, dissertações, monografias e artigos) sobre terceirização no
setor público. A respeito da participação na aplicação dos questionários e tabulação
no Programa Sphinx. Foi possível perceber algumas características entre os
terceirizados: em sua maioria são negros, residem no mesmo bairro desde que
nasceram, tem ensino médio completo, possuem filhos; tem renda de um salário
mínimo; entre os vigilantes, há um orgulho de sua profissão; a totalidade gostaria de
ser contratado direto pela UFBa; há no setor de limpeza e portaria uma rotatividade
mais intensa das empresas terceirizadas, entre outros elementos. Elementos esses
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percebido em campo durante a aplicação dos questionários e a tabulação dos
mesmos.

Resumo: O objetivo desta pesquisa foi coletar os discursos da Mídia Impressa
Nacional publicadosdesde o aparecimento do MST, 17 de abril de 1984, até o ano de
2014, quando omovimento completou 30 anos de existência. Este levantamento
justifica-se pelaimportância do MST na formação de um novo cenário sobre a questão
fundiária no Brasil, como também, na capacidade deste movimento social em
influenciar o Estado Brasileiro naelaboração e produção de ¨políticas públicas
transversais¨ (Brito Ivo, 2005) queimpulsionaram a mitigação da pobreza no meio
rural, a criação de novas tecnologias para aagricultura familiar e a criação de novos
espaços educacionais voltados para a populaçãoligada à agricultura familiar e
agroecológica. Por outro lado, visando complexificar oobjetivo desta investigação,
esta pesquisa também teve como meta compreender oprocesso de burocratização do
MST a partir do momento em que este Movimento Socialescolheu aproximar-se da
estrutura burocrática do Estado, elegendo suas lideranças paracargos no legislativo,
como também, cedendo seus quadros para governos municipais, estaduais e
federais. Sendo assim, esperamos encontrar no discurso da Mídia Impressa dos
últimos 30 anos, elementos esclarecedores para elucidar o papel do MST no cenário
político nacionalcontemporâneo. Assim, utilizaremos o software ATLAS. ti para a
análisequalitativa dos dados textuais e audiovisuais e do software SPHINX para
executar a coletatemática de matérias nos acervos dos jornais que estão sendo
estudados (Folha de S. Paulo, O Globo, O Estado de São Paulo). Estes softwares
possibilitarão a criação de modelosconceituais e redes de informações sobre a
trajetória do MST, evidenciando a conexão entreos dados, além de oferecerem
recursos para a geração dos relatórios e visualização dosresultados, que é
exatamente o objetivo da segunda parte dessa pesquisa. Nessa nova etapa, visa-se a
aplicação das categorias analíticas na codificação dos dados, porintermédio dos
softwares (que já estão disponibilizados no LAB NUCLEAR, e
ospesquisadores-estudantes devidamente capacitados) para que a Unidade
Hermenêutica sejapreenchida com todo subsídio necessário objetivando uma análise
mais aprofundada, resultando num material suficiente para embasar uma série de
pesquisas qualitativas futuras(teses de mestrado e doutorado), além da elaboração
de artigos científicos para futurapublicação.

Palavras-chaves: terceirização, setor público, terceirização na UFBa
AS GERAÇÕES QUE CUIDAM
Autor(es): Danielle Correa, Alda Motta
Resumo: O presente trabalho se propõe a apresentar e discutir os modos de vida de
idosos centenáriose de sua relação com a chamada Geração Pivô ou Intermediária
(filhos, netos, bisnetos que prestam cuidados aos centenários). Este trabalho, fruto do
projeto de pesquisa LONGEVIDADE E TEMPO GERACIONAL: IDADES E
VICISSITUDES, forneceu dados que permitem entender as relações entre as
gerações emseus múltiplos aspectos - econômicos, socioculturais, de gênero, no
âmbito do cuidado, dasolidariedade intergeracional, da afetividade, bem como seus
possíveis conflitos em temposcom importantes e profundas mudanças socioculturais
e tecnológicas, que interferemfortemente na vida dos idosos e, por conseguinte, nas
gerações que se veem com anecessidade de conviver com valores diferentes em um
mesmo tempo social. Assim sendo, ageração pivô surge como desdobramento do
aumento da longevidade atrelado ás mudançascapitalistas. Para obtenção de tais
dados, utilizamos como instrumento de pesquisa visitas decampo aos idosos e seus
familiares in loco para observação/percepção das vivênciasintergeracionais. Nestas
visitas, são realizadas entrevistas semi-estruturadas, a observaçãoparticipante e o
registro detalhado do encontro em diário de campo. A pesquisa permitiumaior
aproximação com a geração pivô, discutida neste trabalho e com as importates
questões atreladas aos idosos hoje como a violencia, o descaso, entre outras, bem
como, a interação social e as mudanças de paradigma em relação á velhice enquanto
momento negativo que antecede a morte. Também chamada de geração
intermediária, fruto dalongevidade, heterogênea em relação à idade, dependentes de
fatores socioeconômicos epolíticos, e ainda, majoritariamente feminina. A importância
deste trabalho se dá quando daampliação da discussão acerca de importantes
questões de gênero e das relaçõesintergeracionais e da possibilidade de fornecer à
sociedade informações atuais e sistemáticassobre os idosos longevos, com a
expectativa de contribuir para ampliar o conhecimento, orespeito e as políticas
voltadas para esta população cada vez maior.

Palavras-chaves: trabalhadores sem terra, midia impressa, movimentos sociais
ÉTICA E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO NO CANDOMBLÉ - FASE III: O CASO
DOS JOVENS

Palavras-chaves: Centenários, Gerações, Pivô

Autor(es): Emili Almeida Conceição, Miriam Cristina Rabelo
Resumo: Muito se fala sobre as religiões afro-brasileiras, contudo, pouco se refletiu
sobre o tema da ética no candomblé. Os trabalhos que citam esta questão costumam
a incorporar em discussões sobre regras, obrigações e hierárquica. Opondo-se a este
caminho, esta pesquisa buscou, em primeiro lugar, pensar a ética a partir das
relações estabelecidas dentro do terreiro de candomblé entre diversos seres
(humanos e não-humanos). As reflexões antropológicas e filosóficas contemporâneas
foram fundamentais para nortear uma noção de ética como implícita a prática e
relativa a relações entre diversas formas ontológicas, noção que fundamentou esta
pesquisa. Neste contexto, autores como Laidlaw (2014), Latour (2012), Ingold (2010),
Lambek (2013), Levinás (2004) e Foucault (2004; 2006) foram fundamentais para o
amadurecimento da questão. Assim, a pesquisa intitulada A Ética Prática do
Candomblé teve como objetivo descrever e compreender a ética prática desta religião
pelas formas de responsabilização, julgamento e cuidado que qualificam a conduta
ética e são basilares para o estabelecimento de relações religiosas. Partindo deste
interesse em compreender os processos de responsabilização e julgamento ocorreu a
frequentação a um terreiro angola de Salvador (Unzó Tumbansé) definido como
campo de pesquisa. Depois do primeiro ano de trabalho de campo houve a escolha
metodológica de entender com maior profundidade as trajetórias de alguns dos filhos
de santo jovens deste terreiro, que procuram se constituir enquanto sujeitos éticos a
partir dos ideais de virtude do candomblé.. A construção de um caderno de campo,
fruto da frequentação ao terreiro, conversas e narrativas de histórias de vida foram as
técnicas empregadas para tal. Ao fim dos três anos de pesquisa foi produzido, dentre
outras coisas, um trabalho de conclusão de curso, viabilizado pela familiaridade que a
Iniciação Científica possibilitou com a bibliografia sobre ética e candomblé, com
métodos qualitativos de pesquisa e com análise de dados qualitativos. A experiência
dos jovens estudados revelou, junto com uma discussão sobre o aprendizado, que a
ética no candomblé está atrelada a solicitações de cuidado inerentes a relações de
alteridade que não se limitam a vida no terreiro, mas que pertencem a uma série de
associações.

AS NOVAS MISSÕES CIENTIFICAS: AS MISSÕES BRASILEIRAS DE
PROFESSORES NA ÁFRICA E A EXPERIENCIA DE COOPERAÇÃO ENTRE
INSTITUIÇÕES DE PESQUISA
Autor(es): Felipe Barbosa Souza, Jamile Borges Silva
Resumo: Historicamente Brasil e África Lusófona tem mantido relações que
atravessam os oceanos desde os tempos pós-independência dos países sob regime
colonial. Contemporaneamente, podemos afirmar o Brasil tem se empenhado em
estreitar laços com os países lusófonos do continente africano, sobretudo, com
Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, onde as políticas bilaterais de cooperação
se revelaram fundamentais para implementação de projetos em diferentes áreas que
vão da educação a transferência de tecnologias. Enveredar pelos estudos sobre
África significa buscar esses imensos tesouros que as missões cientificas produziram
nos trópicos a partir do patrimônio resultante de viagens, expedições etnográficas e
missões cientificas, possíveis de conhecer quando acessível e imaginado quando
inacessível. Esta seleção de coleções históricas e cientificas produzidas nos séculos
XIX e XX, reflete as agendas cientificas marcadas pelo Império e pela Republica para
os trópicos. Assim, proponho uma reflexão acerca das missões brasileiras do outro
lado do Atlântico, para entender como ajudaram a produzir e reproduzir diferentes
formas de percepção, representação e relacionamento com aqueles povos, seus usos
e costumes, sobretudo a partir da experiência daqueles viajantes que ocuparam ao
mesmo tempo, a dupla função de professores e pesquisadores. Sabemos que a
agenda brasileira passou a privilegiar as missões a África, sobretudo África Austral e
lusófona, sobretudo após o 11/09, construindo no âmbito do Atlântico Sul, uma rede
de pesquisa, educação e intercambio de pesquisadores, incentivando o fomento e as
parcerias internacionais. Nesse sentido, o projeto é uma investigação que objetiva
refletir sobre a recente política externa brasileira no continente africano, sob a forma
de missões de pesquisa de professores e acadêmicos brasileiros e suas interfaces na
construção de um projeto para descolonizar a história e a memória da diáspora,
identificando e realizando o levantamento do estado da arte das Missões Brasileiras
de Estudo e Investigação no Continente Africano com apoio dos documentos
disponíveis Ministério das Relações Exteriores, na Fundação Palmares e na Agencia
Brasileira de Cooperação (ABC);

Palavras-chaves: Candomblé, Ética, Aprendizado
INTENSIFICAÇÃO DO USO DAS CIDADES NA GLOBALIZAÇÃO: AVANÇOS
LATINO AMERICANOS

Palavras-chaves: África, Política, Pesquisa

Autor(es): Marcus Vinícius da Trindade Neves Malachias, Ruthy Nadia Laniado
Resumo: As cidades globais nascem não apenas dos interesses econômicos,
tecnológicos e financeiros atuais, mas são frutos de efervescência política que marca
tanto a formação quanto o desenvolvimento de inúmeros circuitos internacionais,
envolvendo: migrações, trabalho, cultura, movimentos sociais transnacionais, regimes
internacionais (direitos humanos e meio ambiente), justiça social, entre outros. Elas
representam o global no local e a influência do local na dinâmica global (SASSEN,
2008). Este trabalho objetiva identificar a intensificação do papel das cidades nas

AS VISÕES MULTIFACETADAS DA MÍDIA IMPRESSA SOBRE A TRAJETÓRIA DE
30 ANOS DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA -MST
(1984-2014)
Autor(es): Caio Araújo Santos, Lidia Maria Pires Soares Cardel
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atividades humanas e nas condições de reprodução social, como acesso a serviços
movidos por altas tecnologias e, também, cidades que devem ser mais humanas,
caracterizando a ampliação dos circuitos de interação e intercâmbio a partir da
qualificação como cidades globais latino americanas: São Paulo, Cidade do México e
Buenos Aires. É um estudo qualitativo que se apoia na revisão de literatura e de
documentos em meio eletrônico. A análise do tema, até então, sugere que as cidades
globais têm caráter cosmopolita, por receber em seus espaços territoriais as
atividades econômicas, culturais, de serviços e gerenciais dispersas por diversos
centros produtivos do mundo, em escala metropolitana, nacional e mundial. Elas
estimulam o convívio de atores diversos, novas demandas em continuas mudanças,
assim como, conforme Sassen, elas abrigam novas estruturas de autoridade, regimes
de regulamentação (direitos humanos, meio ambiente, mobilidade humana) e
normatividades em seus espaços territoriais. São estas estruturas que permitem que
as cidades globais produzam diversificação e diferenciação progressiva dos aspectos
que compõem o desenvolvimento urbano e as garantias burocráticas e legais
necessárias, em termos de produção de riquezas, oferta de serviços, mobilidade,
estrutura tecnológica e oportunidades culturais. No caso da América Latina, as três
cidades objeto empírico da pesquisa, são ainda acrescidas das contribuições que se
dão pela sua inserção em blocos subcontinentais como o Mercosul e a Nafta,
integrando-as a outros centros de poder e de produção de riquezas do mundo. No
entanto, tal condição ainda não as coloca em um patamar de desenvolvimento urbano
e social próximo daqueles existentes em cidades situadas nos países centrais, o que
exige uma contínua avaliação das condições de sua inserção nos sistemas globais,
que sofrem fluxos e refluxos periodicamente.

POLÍTICAS AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE NA CHAPADA DIAMANTINA
Autor(es): Maiara Maria de Jesus Santos, Maria Salete de Souza Amorim, Maria
Joana Alves Uzêda Luna
Resumo: Na atualidade, o tema da Sustentabilidade tem sido fundamental para
aprofundar o debate sobre o futuro dos recursos hídricos brasileiro. O compromisso
com o desenvolvimento sustentável por parte das instâncias governamentais deve ser
ratificado na aplicação coerente das políticas públicas, submetendo-as ao crivo de
constante avaliação a fim de torna-las um instrumento eficaz capaz de aliar o
crescimento econômico ao crescimento social e ambiental do país. Além de uma
responsiva execução das políticas públicas, o diálogo e a transparência de
informações entre governo e sociedade precisam ser cada vez mais eficientes. Do
ponto de vista prático e efetivo, há muitas lacunas em relação à fiscalização e ao
monitoramento da aplicabilidade da lei e das políticas no âmbito dos Estados e
Municípios. No contexto da Chapada Diamantina, Bahia, observamos que a base
econômica da maioria dos municípios é pautada na agricultura familiar e na pecuária
de pequena escala. Este modelo associa produção agrícola diversificada com
preservação dos recursos naturais, economia solidária e agroecologia. Nos últimos
anos, com a chegada dos empreendimentos do agronegócio na região, caracterizado
pela produção agrícola extensiva da monocultura, que demanda uso abundante de
água e uso intensivo de agrotóxico, aflorou diversos conflitos envolvendo pequenos
produtores, poder público e empresas. Desse modo, o presente artigo tem por
objetivo analisar o papel das instituições políticas (particularmente a Secretaria
Estadual do Meio Ambiente e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), do
Ministério Público Estadual (especialmente do Centro de Apoio às Promotorias de
Meio Ambiente e Urbanismo) e das instituições sociais (com destaque para as
associações dos produtores rurais), no monitoramento e na fiscalização das políticas
ambientais. Na perspectiva analítica e metodológica são consideradas as políticas e
resoluções e os discursos presentes nas atas de conselhos gestores, tendo em vista
a descrição e a explicação das decisões e das ações dos governos, que envolvem os
diversos grupos de atores sociais e políticos.

Palavras-chaves: Cidades, Globalização
O PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA NA MÍDIA IMPRESSA BRASILEIRA: DEZ ANOS
(2003-2013) DE UMA CONTROVÉRSIA PÚBLICA
Autor(es): Patricia da Silva Cerqueira, Mylena Souza Alecrim, Clóvis Roberto
Zimmermann

Palavras-chaves: Sustentabilidade, Políticas Públicas, Chapada de Diamantina
Resumo: A pesquisa “O Programa Bolsa-família na mídia impressa brasileira: dez
anos (2003-2013) de uma controvérsia pública”, vem sendo aprovada na categoria de
Projeto de Pesquisa, desde o Edital PROPCI/UFBA 01/2015- PIBIC, e conta com o
apoio do CNPq e FAPESB no campo da pesquisa, e consiste na análise do material
impresso dos três maiores veículos de comunicação do Brasil: os jornais O Globo,
Folha de S. Paulo e Estadão. É preciso lembrar que, o Programa Bolsa Família (PBF)
é um programa de transferência condicionada de renda, criado pelo então presidente
Luis Inácio Lula da Silva, em 20 de outubro de 2003, e surgiu, inicialmente, com o
intuito de centralizar os inúmeros programas de distribuição de renda existentes:
Bolsa Alimentação (Ministério da Saúde), Auxílio Gás (Ministério das Minas e
Energias), Bolsa Escola (Ministério da Educação) e o Cartão Alimentação (Ministério
Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome). O PBF teve um
importante alcance social, pois se concretizou como uma das políticas publicas mais
eficientes em combate à pobreza. Embora, hoje em dia este tenha se consolidado, e
sua importância para a área de assistência social do país seja reconhecida, no início
de sua implementação, o programa foi alvo de fortes críticas, que acaloraram o
debate, dentro e fora do cenário político nacional. Entre os julgamentos contrários ao
PBF, estavam presentes os argumentos de que, o Bolsa Família incentivava a
preguiça, visto que, seus beneficiários ficariam acomodados por receber dinheiro do
governo, assim como, a crítica de que o programa não previa como os beneficiários
poderiam superar a necessidade desse auxilio, e encontrar a “porta de saída” para
ingressar no mercado de trabalho. Tendo em vista que, a mídia possui importante
papel na veiculação de informações, e de construção de opiniões na sociedade
contemporânea, assim como, considerando que os principais veículos de
comunicação do Brasil, foram responsáveis por articular o debate sobre o PBF, a
pesquisa surge com o intuito de analisar a cobertura da grande mídia brasileira
acerca do programa Bolsa Família, através dos veículos de comunicação já citados.
Esta iniciou-se com atividades de capacitação dos bolsistas, que foram treinados a
utilizar os softwares ATLAS. ti e Sphinx, ferramentas tecnológicas utilizadas na
pesquisa para auxiliar no tratamento dos dados encontrados, assim como, leituras e
discussões sobre o Programa. Em seguida, foi criado um banco de dados, que conta
atualmente com, 5602 matérias, sendo 2547 do Estadão e 3055 do Folha de São
Paulo. A partir do banco de dados, foram criadas amostragens de matérias
analisadas, posteriormente, pelos bolsistas juntamente com o Orientador, que a partir
de discussões semanais, perceberam que as notícias sobre o Programa Bolsa
Família frequentemente carregam embutidas em si, argumentos positivos e negativos
e, deste modo, procura-se destacar os argumentos mais frequentes que apareceram
no período de discussão da pesquisa, através da criação de categorias de análise,
que ajudam a compreender a imagem do PBF veiculado pelos jornais em questão. Ao
longo da pesquisa, a partir da analise das matérias do banco de dados, utilizando os
softwares ATLAS. ti e Sphinx, percebeu-se que as matérias, sobre o Programa Bolsa
Familia possuíam o enfoque mais nos atores políticos, ao invés de abordar o
programa e a sua relevância para melhorar a qualidade de vida das pessoas em
situação de pobreza e extrema pobreza. Enfim, a pretensão de perceber como
acontece a cobertura da mídia, em dez anos sobre o Programa Bolsa Família,
favorece a compreensão da forma como são construídas as noticias, e como estas
podem influenciar os leitores a aceitarem ou não o programa.

PÓS-NEORREALISMO ITALIANO: A RAIVA E POCILGA DE PASOLINI
Autor(es): Diôgo Souza Lima, Antônio da Silva Câmara
Resumo: O presente projeto dá continuidade às pesquisas sobre o neorrealismo
italiano iniciada em 2012, no âmbito da sociologia da arte e, mais especificamente, no
âmbito da sociologia do cinema. Compreendemos que, esgotado o período
neorrealista, surgem cineastas italianos que dão um desdobramento singular ao
desenvolver novas estéticas, mas ainda contendo elementos centrais do que se
denominou neorrealismo. Por isso, utilizamos o termo pós-neorrealismo para
cineastas com Pasolini, Fellini e Antonioni. Dando continuidade ao estudo do cinema
italiano na sua era de ouro, pois esse conjunto de produções que sucedem a vaga
neorrealista buscava novos caminhos para a expressão cinematográfica, com pontos
de convergência/divergência, mas, sobretudo, com o desenvolvimento do cinema de
autor. Ressaltam-se nesse novo período, diretores como Pasolini e Fellini, oriundos
do neorrealismo, o primeiro com filmes (a exemplo de Accattone) muito próximos
dessa estética, que no decorrer da carreira artística buscará ampliar a sua leitura da
realidade para além da representação da realidade objetiva na obra ficcional, dessa
forma o seu percurso compreenderá desde obras mais diretas, como a supracitada, a
um conjunto de filmes nos quais o autor recorre à refiguração de mitos (Édipo), e
acrescenta perspectivas simbólicas e elementos da crueldade social e sexual, no
intuito de compreender a vida moderna. Essa apresentação deriva do relatório PIBIC
e conta com a análise de dois filmes de Pasolini, Pocilga, repleto de simbolismos e
abordando a vida burguesa e o documentário A raiva. Mesmo paulatinamente
afastando-se do neorrealismo, o cinema que o sucede jamais abandonará a crítica
social. Observa-se nesta nova geração do cinema italiano, que contribuiu para o
cinema neorrealista, a busca de novas dimensões para a representação fílmica.
Assim, amplia-se a dimensão onírica, focalizam-se os conflitos de ordem subjetiva
gerados pelas condições sociais da Itália pós-guerra e, sobretudo, explora-se a
dimensão simbólica (presente em outras tradições cinematográficas como o
surrealismo) para construir-se um novo cinema. Pasolini amplia a linguagem
cinematográfica neorrealista incorporando a semiótica e o estruturalismo na sua
abordagem fílmica. (AUMONT, 2011). Antonioni, também parte dos escombros do
Neorrealismo, buscando compreender como a era conturbada do pós-guerra atua
sobre os indivíduos. Aparentemente intimista, o cineasta será rigoroso quanto à forma
fílmica e buscará explorar os sentimentos, angústias e mesquinharias da vida
burguesa. Pasolini ganhou prêmios nos festivais de Cannes, Veneza e Berlim. Além
de cineasta, também foi poeta, escritor, professor e crítico de cinema e política, antes
de começar a dirigir seus próprios filmes, trabalhou com Fellini.
Palavras-chaves: Pasolini, A raiva, Pocilga
PROCESSOS DE RESPONSABILIZAÇÃO E JULGAMENTO EM UM TERREIRO DE
CANDOMBLÉ - FASE III
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Autor(es): Cassio Oliveira Santos, Miriam Cristina Rabelo
Resumo: Após anos de atividades, o trabalho desenvolvido na terceira fase,
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concentrou-se nos adeptos e na literatura a respeito do culto a babá Egum.
Sobretudo no acompanhamento de um ogé, com anos de sacerdócio e um jovem em
seus primeiros passos e também nas cerimônias desse culto. Dando seguimento ao
trabalho já desenvolvido, a terceira etapa desse projeto de pesquisa teve por objetivo,
dar continuidade ao estudo dentro de um terreiro de candomblé, observando e
descrevendo eventos ocorridos. Além disso, o trabalho exercido ao longo de todos
esses anos de pesquisa culminou na formulação de um projeto de monografia para o
bacharelado de ciências sociais com base na experiência adquirida como bolsista.
Nesta última fase do projeto, após a delimitação da área de atuação, foi dada uma
ênfase ao culto aos Babás Eguns. O Terreiro Ilê Asé Omimkaye, localizado no bairro
da Fazenda grande 3 e que foi o local escolhido para a realização do trabalho de
campo, possui relação estreita com esse culto afro-brasileiro, que tem como
característica primordial a reverência aos ancestrais, e que também só pode ser
liderado por homens, o que configura certa distinção em relação aos candomblés que
cultuam os orixás, uma vez que estes podem ser liderados por mulheres. Esse culto é
cercado por muitos segredos sagrados e mistérios preservados por muitas gerações.
No caso do projeto, mantive contato com um Ogé, sacerdote, que lida diretamente
com os eguns, (divindades veneradas). Muitos deles são membros mortos do terreiro
culto a eguns ou um antepassado mais distante que volta para além de ser cultuado,
ocupar uma posição de moralizador dentro do terreiro. Essa religião mantém uma
relação muito próxima com a morte, que pode ser entendida dentro do culto como
uma mudança de plano de existência, estado e status, logo, não significa a extinção
total. Podendo ser entendida como passagem, ou nos termos de Juana dos Santos
(1989) *uma transformação de matéria, ela argumenta que O ser que completa com
sucesso a totalidade de seu destino está apto para a morte e tendo sido celebrados
os rituais pertinentes, transforma-se em ancestre, respeitado e venerado, podendo
inclusive ser invocado como egum. Assim, conclui-se que a ancestralidade é um
importante instrumento para a construção de uma identidade e do sentimento de
pertencer a uma comunidade, além de ter se apresentado como um cenário rico para
a pesquisa. *SANTOS, Juana Elbein dos. Os Nagô e a morte: Páde, Àsese, e o culto
ègun na Bahia; traduzido pela Universidade Federal da Bahia. Petrópolis, Vozes,
1989.

realizar as mais diversas atividades dentro do setor público, inclusive para atividades
consideradas do núcleo do setor público. Isso levou o Tribunal de Contas da União a
julgar como irregulares diversas atividades realizadas no setor público. Para maquiar
esse problema o Decreto n. 2. 271/1997 aumentou a flexibilidade da terceirização
dentro do setor público. Mesmo assim, a contratação da terceirização irregular
continuou acontecendo, o que mostra que para a terceirização não há limites de
precarização e de desrespeito às leis do trabalho. Segundo Amorim (2009) no ano de
1997 Luís Carlos Bresser, ministro da Administração Federal da época, publicou o
documento “A Reforma do Estado dos Anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle”,
no qual trazia a proposta do então governo em relação a terceirização. Nesse
documento aparece como necessário a separação das atividades principais das
atividades auxiliares, e assim, essas atividades auxiliares deveriam ser realizadas
através da terceirizaçãoSegundo Carelli (2007) a doutrina jurídica brasileira é contra a
terceirização por considerar que esta traz apenas consequências negativas para o
trabalho. Atualmente a terceirização é o que mais gera problemas para o direito do
trabalho, que ainda não está preparado para lidar com os diversos problemas
gerados por tal prática. O autor ainda afirma que o direito do trabalho no Brasil age
apenas para “apagar os focos de incêndio”, ao invés de impedir que ele surja. Ou
seja, tenta apenas resolver os problemas gerados pela terceirização, quando deveria
impedir que eles acontecessem. Para tal, seria necessário que houvesse mudanças
na Legislação capazes de impedir os danos causados pela terceirização. Algo difícil,
já que a precarização é condição sine qua non para a existência da terceirização.
Palavras-chaves: TErceirização UFBA
USO DO SOFTWARE ATLAS. TI NA ANÁLISE DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS: A
POLÊMICA EM TORNO DO DIAGNÓSTICO DO TDAH
Autor(es): Lara Rosa Meirelles Barros, Leonardo Nascimento
Resumo: A presente proposta busca analisar matérias jornalísticas relacionadas ao
tema do TDAH (Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade), com uso de um
software de assistência a análise qualitativa, Atlas. ti. Uma vez que pesquisas
anteriores (HORTON-SALAWAY, 2011) (CLARKE, 2011), realizadas em outros países,
apontavam para uma controvérsia em torno da vinculação de informações sobre o
TDAH, buscamos verificar como estava sendo feita a vinculação dessas informações
pela mídia impressa brasileira. Foram utilizados matérias jornalísticos dos periódicos
O estado de São Paulo e Folha de São Paulo. O trabalho foi realizado com base nos
eixos de análise: sintomas, Causa e tratamento. Verificamos como essas categorias
foram abordadas nos artigos jornalísticos com base em análises quantitativas e
qualitativas. Os objetivos do plano trabalho foram à coleta do material, criação de
categorias que subsidiaram o exame dos resultados e a Análise dos resultados.
Foram coletadas e analisadas 355 matérias jornalísticas dos Jornais Folha de São
Paulo e O Estado de São Paulo. Foi criada uma base de dados unificada no ATLAS.
TI com geração de relatório de citações, códigos e relações de análise. Foram
respondidos 355 questionários no SPHINX para organização de dados quantitativos e
criados gráficos utilizando recursos do EXCEL. Durante os seis últimos meses a
pesquisa analisou o material coletado de forma qualitativa. Utilizando o a ferramenta
de auxílio a análises qualitativas Atlas. ti geramos relatórios de codificação contendo
os fragmentos de textos e imagens codificados e analisamos individual e
coletivamente esses fragmentos correlacionando as categorias criadas com o
discurso textual. Das matérias analisadas, uma parcela relevante cita o TDAH como
tendo causas biológicas. A discrição de causalidade é acompanhada por falas
médicas e termos ligados ao vocabulário técnico-médico, são citados órgãos, parte
do corpo e outros componentes ligados a aspectos físicos do paciente. As matérias
se valem do dualismo entre corpo e mente e quase não são mencionados fatores
subjetivos, essa dualidade é acompanhada de um foco em torno do cérebro e de
como as alterações nesse órgão estariam impactando o comportamento do sujeito. O
paciente diagnosticado com TDAH é tratado como um “Sujeito Cerebral” (ORTEGA,
2008) e tem as causas das suas alterações comportamentais localizadas e reduzidas
a desajustes cerebrais. No entanto, mesmo as matérias hegemonicamente falando
sobre causas biológicas, está implícita uma incerteza em relações as causas do
TDAH. A prova de que o TDAH é hereditário é apresentada nas matérias através de
depoimentos: um membro da família apresenta sintomas ou dificuldades e pelo
menos um já foi diagnosticado com TDAH servindo de comparação. Um estudo
realizado sobre 88 artigos jornalísticos, no Reino Unido, sobre TDAH (HORTON,
2011), indicou a existência de dois enquadramentos majoritários na mídia inglesa,
sendo que um deles atrela o TDAH a causas genéticas e/ou cerebrais e o outro
enquadramento é o psicossocial, concluindo que no Reino Unido dos anos 2000 a
2009 ocorreu uma ascensão da controvérsia acerca das formas de agenciamento do
transtorno de TDAH e que hoje o quadro Psicosocial é marjoritário com (72 artigos)
em detrimento do quadro biológico que já tinha sido predominante na década anterior.
Comparando essa pesquisa com nossos dados e análises verificamos que a
realidade da mídia brasileira se mostrou diferente, o quadro de causas genéticas e/ou
cerebrais ainda é majoritário nas matérias apresentadas (57, 8%), mas parece existir
uma crescente do quadro psicosocial que abarcou (32, 4%) do material. Outro fato
que chama a atenção é que a contradição em torno do diagnóstico perpassa muito
pouco questões sobre a medicalização (ZORZANELLI, 2014) e individualização de
problemas sociais, focando todo o aparato informativo no sujeito e na sua relação
corporal e por vezes subjetivas, mas marcadamente pelo viés da individualização e
controle corporal (RAFALOVICH, 2011) que evocada o conceito de medicalização.

Palavras-chaves: Candomblé, Ancestralidade, Morte
PROGRAMA CASA LEGAL NO BAIRRO DA PAZ.
Autor(es): Denairan Malafaia Coelho, Maria Hita
Resumo: O Bairro da paz nasce de sucessivas ocupações, desde sua formação, em
1982 desafia o poder público com a luta dos moradores pela sua permanência no
local. Assim, ele cresce e se desenvolve sem um planejamento urbano adequado. O
bairro da Paz tem um histórico de luta social desde sua formação, seus moradores
estão engajados nas questões dos bairros, como educação, saúde pública,
infraestrutura, segurança e lazer, encontramos vários coletivos e grupos culturais por
lá, e muitas das políticas públicas que chegam no Bairro da Paz são resultado dessa
luta e engajamento dos seus moradores e líderes ao longo dos anos, é um bairro bem
localizado e se encontra numa área de ampla especulação imobiliária. Há décadas o
bairro sofre com processos de possíveis despejos e atualmente, mesmo não existindo
uma ameaça direta, há um medo que tais processos de forma indireta inviabilizem a
permanência dos moradores no local. O poder público tem o domínio legal sobre as
terras do bairro e tal fato, nos leva a pesquisar as recentes intervenções estatais no
local, essas obras ou projetos/programas alimenta preocupações sobre os impactos
sofridos nessa comunidade e no seu entorno. O bairro da Paz tem um antigo histórico
de violência e guerra de tráfico de drogas. Em 2012 chega ao Bairro um programa,
derivado do política de pública de segurança o PACTO PELA VIDA, a (BCS BASE
COMUNITÁRIA de SEGURANÇA), com o objetivo de apaziguar e promover um tipo
de policiamento mais próximo da comunidade. Esse fato nos é importante, pois é
possível constatar que depois da chegada da BCS no bairro, o número de
intervenções e projetos dentro do bairro se multiplica e o programa casa legal é um
deles, se apresenta como uma intervenção mais direta do Estado dentro do bairro. O
programa Casa Legal é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador cujo
objetivo é promover a regularização fundiária nos bairros periféricos da cidade, o
programa cede títulos de posse de terra aos moradores. Dito isso, o presente projeto
tem como finalidade analisar o processo de concessão dos títulos oferecidos pelo
programa e entender seus impactos. Outro foco de discussão mais ligado ao Bairro
da paz vem em relação as melhorias que esses projetos supostamente dizem que
vão trazer. Até que ponto é realmente uma melhoria para o morador E o que implica a
esse morador essas melhorias E, finalmente, qual a avaliação dos moradores de todo
esse processo que acontece no bairro.
Palavras-chaves: Programa Casa Legal, Regularização Fundiária, Bairro da paz
QUEM SÃO OS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS DA UFBA
Autor(es): Sâmia Gomes, Maria da Graça Druck de Faria
Resumo: Segundo Amorim (2009) com a reforma da Constituição, a terceirização
passou a ter um papel estrutural no setor público - o mesmo que no setor privado - de
viabilizar a especialização e focalização das atividades centrais a fim de diminuir os
custos. Embora a Lei n. 5. 645/1970 admitisse a terceirização no setor público apenas
para a realização de atividades de transporte, conservação, custodia, operação de
valores, limpezas e outras semelhantes, a terceirização logo passou a ser usada para

Palavras-chaves: TDAH, Sociologia da mídia, caqdas
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sua dinâmica, seus habitantes e frequentadores. Isso envolve atentar para os modos
como os animais são adquiridos, (re)produzidos e cuidados. Além disso, será
considerado o modo como são estabelecidas as relações entre técnicos e os animais.
Alinhado aos estudos de cultura material do laboratório e da infraestrutura de
pesquisa, esta investigação visa “abrir a caixa preta” do uso dos roedores, em
especial camundongos, como modelos experimentais. Enfim, o projeto pretende
revelar o recôndito e pouco explorado mundo do biotério, sua oitenta por cento dos
animais utilizados em pesquisa biomédica, é preciso que eles deixem a zona
sombreada em que se encontram e passem também a protagonizar as narrativas
sobre ciência ao se revelar a complexidade e seu enredamento com uma série de
outras instâncias do laboratório e suas relações com os técnicos. O trabalho destes,
aliás, também carece de mais visibilidade nos estudos de ciência. Metodologicamente
o trabalho constituiu pesquisa qualitativa centrada na gravação de entrevistas
semi-estruturadas. Uma vez que interessa caracterizar as atividades de pesquisa
envolvendo uso de animais e as relações entre humanos e animais neste âmbito de
prática, a pesquisa privilegiou o lócus mesmo em que tais atividades e relações se
desenvolvem: o biotério. Para dar conta das várias práticas relativas ao uso de
roedores, em especial camundongos, em pesquisa, foram realizadas entrevistas com
técnicos, veterinários, biólogos e coordenadores, enfocando as atividades que se
desenvolvem em um biotério pertencente a um grande centro de pesquisa na área de
biomedicina na região Nordeste. As entrevistas realizadas com os funcionários em
atividade no biotério enfocaram os seguintes tópicos: trajetórias pessoais e de
trabalho, formas de aprendizado formais e informais de manuseio de animais e
rotinas de trabalho. O centro conta com uma série de laboratórios e sedia dois cursos
de pós-graduação. À exceção do laboratório de epidemiologia, todos os demais
recorrem ao biotério para obter os animais utilizados em seus experimentos.

USO DO SOFTWARE ATLAS. TI NA ANÁLISE DOS TRINTA ANOS (1984-2014) DE
COBERTURA DO MOVIMENTO DO SEM TERRA NA MÍDIA IMPRESSA
BRASILEIRA.
Autor(es): Paulo Henrique Dantas, Lidia Maria Pires Soares Cardel
Resumo: A presente pesquisa analisou a imagem construída do Movimento dos
TrabalhadoresSem Terra à luz dos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São
Paulo nos 30 anos demovimento, o objeto desta pesquisa são as posições políticas e
ideológicas apresentadaspela mídia impressa em torno do MST de 1984 até 2014.
Em uma perspectivasociológica e política, procura-se, através desta pesquisa,
problematizar o caráter sobrequal imagem do Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra é construída desde a suafundação em 1984 até 2014 no Estado de São Paulo,
na Folha de São Paulo e no OGlobo. Esta pesquisa trabalho com base na
investigação do conteúdo sócio, político, econômico e ideológico das representações
sobre o MST, presente nas matériasjornalísticas veiculadas pelo jornal diário Estado
de São Paulo. Assim, pretendemospesquisar o processo discursivo veiculado pelo
Estadão, na Folha de São Paulo e no OGlobo à respeito do MST e decompô-lo a
partir de vários elementos fornecidos pelasCiências Sociais que identifiquem os seus
múltiplos aspectos. A pesquisa sobre os 30 anos do MST na mídia impressa em O
Estado de São Paulodesfrutou de uma trajetória própria, intimamente guiada pela
própria complexidadedo objeto em questão. A utilização de ferramentas CAQDAS,
com isso, representou nãosomente um auxilio relevante no que diz respeito à analise
qualitativa de uma base dedados referentes a 30 anos do MST, como também, foi
introduzida por nós de forma aadaptar-se às demandas do objeto em si. Assim, nossa
imaginação sociológica permitiuencontrar a metodologia adequada para a apreensão
de nossa questão sobre o processode burocratização do MST. Essa pesquisa inovou
por trazer todas as matérias desde a fundação do MST jápublicadas no Estado de
São Paulo, na Folha de São Paulo e O Globo. Não se trata aquide trabalhar com um
recorte temporal de uma década ou de um governo, mas detrazer todas as matérias
já publicadas desde a fundação do movimento em 1984 até2014

Palavras-chaves: Relação Humanos e Animais, Prática Científica, Antropologia da
Ciência
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ADMINISTRAÇÃO
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DE
NOVOS
PARÂMETROS
TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DA ADIMINISTRAÇÃO
POLÍTICA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE APLICADA À REALIDADE DO ESTADO
DA BAHIA

USO DO SOFTWARE SPHINX NA ANÁLISE DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS
Autor(es): Reginaldo Souza Santos, Fernanda Mendes de Oliveira Costa
Autor(es): Ive Carvalho, Leonardo Nascimento
Resumo: O projeto Empiria e construção de novos parâmetros teórico-metodológicos
para avaliação da Administração Política Brasileira: uma análise aplicada à realidade
do estado da Bahia tem como objetivo construir uma metodologia que seja mais
compreensiva da realidade brasileira e que possa oferecer elementos conceituais,
factuais e parâmetros técnicos para que o Estado da Bahia melhore a construção da
política pública e promova adequadamente a oferta de bens e serviços públicos. O
trabalho foi de natureza teórico-metodológica, essencialmente empírica, construída a
partir de resultados nas áreas pesquisadas e de parâmetro pela equipe de
pesquisadores do projeto das instituições envolvidas. Buscamos avaliar a demanda
efetiva, a oferta potencial e a oferta efetiva dos bens e serviços em áreas como a
segurança, a saúde e a educação, para a população do município de Vitória da
Conquista - Ba, por esta abrigar o atendimento direto de pelo menos duas esferas de
governo: municipal, estadual e/ou federal. Por questões orçamentárias, a opção foi
reduzir a abrangência da pesquisa, o que antes o desejo era campo de coleta ser o
Estado da Bahia, focou-se no município de Vitória da Conquista - Ba. Esperando uma
preservação do conteúdo, uma realidade mais próxima e riqueza nas respostas
acerca dos serviços públicos. Em suma, como pressupostos básicos para o
desenvolvimento deste trabalho de investigação que: O problema de demanda
reprimida por bens e serviços no Brasil não decorre somente da capacidade instalada
insuficiente e, sim, do funcionamento inadequado das instalações existentes; que não
é verdade que a oferta universalizada e de qualidade de bens e serviços públicos não
se efetiva somente por impossibilidades de financiamento (desequilíbrio fiscal) do
Estado; e que o trabalhador do Estado brasileiro (conhecido como servidor público),
em sua maioria, não cumpre o expediente (a jornada de trabalho) de acordo com o
contrato estabelecido entre as partes, o que reduz a oferta e a qualidade da produção
estatal de bens e serviços.

Resumo: O objetivo da pesquisa “TDAH: A polêmica em torno do diagnóstico” é
descrever e analisar o processo de expansão e legitimação do diagnóstico do
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) no Brasil. Surgido na
terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais ou
DSM-III, a definição de TDAH tem passado por alterações de definição e, fora do
campo da psiquiatria, tem sido alvo de críticas de psicólogos, psiquiatras e pais de
crianças supostamente portadoras de TDAH. O jornalismo ocupa o papel
preponderante na disseminação de significados sobre saúde e, como consequência,
ele atua diretamente na reprodução das relações de poder entre os diferentes
campos da produção cultural das sociedades. Apesar da relevância do TDAH na vida
de crianças e adolescentes, não existem trabalhos no Brasil que investiguem a
construção social do TDAH a partir de ?fontes leigas? de acesso ao conhecimento
sobre este diagnóstico tais como jornais, vídeos e redes sociais digitais. A presente
proposta busca preencher a lacuna existente nos estudos brasileiros que
correlacionam a construção social dos diagnósticos com a difusão midiática de
informações sobre saúde e doença mental. Para tal, buscamos analisar como a mídia
impressa nacional divulga informações sobre este transtorno, quais são estas
informações, e como elas podem estar contribuindo para a criação de um quadro
social sobre esse transtorno mental. Para este intento foram escolhidos os jornais
Estadão e Folha de São Paulo, coletamos os dados nos acervos digitais dos
supracitados jornais nacionais, nas quais contivessem citações relacionadas aos
termos TDAH e Hiperatividade, para a criação do banco de dados para a pesquisa.
Partindo a leituras 355 matérias jornalísticas do arco temporal de 10 anos (2003 2013), foram criadas três categorias de análise, tais: Sintomas, causas e tratamento.
Então, elaboramos o questionário com o software Sphinx, constando com 30
questões que abarcam as categorias analíticas construídas (Sintomas, Tratamento e
Causas), para a partir daí, adentrarmos a etapa de aplicação de questionário às
matérias coletadas, a fim de realizar análises qualitativas e quantitativas dos dados
coletados com o auxílio do Sphinx para o cruzamento das variáveis (fragmentos
textuais e imagens já codificados com o auxílio do software Atlas. ti). Criamos gráficos
e tabelas propiciar a discussão e analises do material coletado utilizando ferramentas
do software Sphinx e do programa Excel, para a posterior elaboração do artigo final
com as conclusões encontradas (à ser publicado).

Palavras-chaves: Administração;, Administração Política;, Administração Pública;
POLÍTICAS E GESTÃO DE PESSOAS NO IFES
Autor(es): Fernanda Costa Figueiredo, Diva Rowe
Resumo: O panorama atual demanda novos modelos de competitividade que
requerem novas capacidades organizacionais para que as organizações consigam
atender de forma adequada seus clientes, além de se diferenciarem de seus
concorrentes e a Gestão de Pessoas (GP) tem papel fundamental para proporcionar
essa adequação, pois por meio de suas políticas e práticas possibilitam a criação de
tais capacidades. Por essa razão, as políticas de GP devem fazer parte do
planejamento estratégico das organizações e serem usadas como reforço de uma
cultura organizacional apropriada já que os recursos humanos são valiosos e
importante fonte de vantagem competitiva (LEGGE, 2005 apud DEMO, NUNESunes,
2012). Assim sendo, a presente pesquisa objetiva analisar as práticas e políticas de
gestão de pessoas no setor público, mais precisamente no Instituto Federal do

Palavras-chaves: TDAH, SPHINX, CAQDAS
VIDAS EXPERIMENTAIS: CONHECENDO O BIOTÉRIO E A RELAÇÃO ENTRE
TÉCNICOS E ANIMAIS DE PESQUISA
Autor(es): José Adailton Santos, Iara Maria de Almeida Souza
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo estudar as práticas relativas ao uso
de roedores em pesquisa e revelar o recôndito e pouco explorado mundo do biotério,

195

Espírito Santo. Optou-se pela categoria docente de ensino superior como base para a
pesquisa a partir da necessidade de se ampliar os estudos envolvendo o tema, que
ainda carece de bibliografia nacional, além da observância do crescente número de
profissionais da área no Brasil e, consequentemente por conta da influência de seu
desempenho no avanço do nível educacional. Para tanto, pretende-se realizar como
metodologia a análise documental, por meio de documentos específicos e legislações
pertinentes. Salienta-se que a análise documental deve extrair um reflexo objetivo da
fonte original, permitir a localização, identificação, organização e avaliação das
informações contidas no documento, além da contextualização dos fatos em
determinados momentos (MOREIRA, 2005, apud SOUZA; KANTORSKI; LUIS, 2012).
Através da pesquisa pode-se evidenciar, além de outras questões, que ao longo do
tempo esta IES adquiriu importância e relevância no setor educacional, contudo, há
muito o que ser feito e melhorado, principalmente porque a mesma ainda não dispõe
de grandes plataformas de comunicação com o público externo e interno, no qual,
apesar das ações que estão sendo feitas, a comunicação ainda é bastante restrita ao
site institucional. Vale destacar que o Ifes realiza avaliação do desempenho do
docente, sendo que o discente também avalia seus docentes. O instrumento utilizado,
com 20 itens, apresenta boas propriedades psicométricas, demonstrando ser um bom
e adequado instrumento, segundo Jesus e Rowe (2015): escala unidimensional, KMO
0, 96, alpha = 0, 99, 85, 98% da variância explicada. Esta análise foi realizada com os
resultados da avaliação de 209 docentes

desenvolvimento dos projetos. Dentre as atividades realizadas estão uma visita a
comunidade sendo possível assim identificar em loco as principais adversidades
enfrentadas pela comunidade, as suas fontes de subsistência, a baixa infraestrutura
urbana do local que estão inseridos, as formas que se relacionam com o meio
ambiente em que estão inseridas e a sua relação com as comunidades vizinhas. A
pesquisa foi dividida em duas etapas, nos primeiros meses houve a realização de
debates e seminários onde foram discutidos os principais eixos de estudo da
pesquisa (cultura, etnicidade, território e arquitetura), onde foi possível criar aporte
teórico para que a segunda etapa fosse desenvolvida de forma a respeitar as
características próprias da comunidade em estudo. Na segunda etapa foram
desenvolvidos os projetos arquitetônicos que partiram de demandas reais da
comunidade. Dentre essas demandas estão a da construção de uma nova casa de
farinha que busca ampliar a demanda e aumentar o número de usuários, aumentando
a capacidade e mecanizando a produção, criando áreas de estocagem tanto da
mandioca como matéria prima como da farinha produzida; O centro de
processamento de pescado localizado na localidade do Porto Salamina onde se
concentra a vila de pescadores locais. Além dos projetos arquitetônicos foram foi
desenvolvida uma instalação desmontável destinada a área de convívio de Porto
Salamina destinado aos ambientes onde ocorrem as festas da comunidade. Na
pesquisa como um todo foi designado a cada bolsista a projeção de projetos
diferentes e específicos também voltados a comunidade, dentre eles estão centro de
beneficiamento de frutas, atracadouros, criação da associação de moradores,
ampliação da escola local anexada a primeira biblioteca da comunidade, centro de
processamento da piaçava, etc. Todos os projetos desenvolvidos na pesquisa, assim
como a apresentação da comunidade Salamina Putumuju deve ser apresentado no
seminário Semente 2016, com o objetivo de demonstrar não só as atividades
desenvolvidas durante a pesquisa e todo material produzido pelos bolsistas, mas
apresentar um tema que é quase inexplorado naárea de arquitetura, na FAUFBa, que
se refere a arquitetura produzida pelos povos tradicionais de matriz africana e quais
os demais aspectos que são levados em consideração para sua construção, como a
cultura e saberes locais, o ambiente em que estão inseridos e principalmente a
identidade que constrói e determinam quem eles são através de sua história.

Palavras-chaves: Gestão de Pessoas, Políticas e Práticas de Gestão de pessoas,
Gestão de Pessoas no Setor Público
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ARQUITETURA E URBANISMO
ARQUITETURAS DO QUILOMBO SALAMINA PUTUMUJU
Autor(es): Amanda Stadnik, Fábio Velame
Resumo: O projeto expõe estudos sobre a comunidade quilombola de Salamina
Putumuju, mostrando seu aspecto cultural, territorial e étnico, relacionando estes com
a arquitetura. Deste modo, tem finalidade trazer como resultado um maior
conhecimento sobre arquitetura quilombola e remanescentes e desenvolver projetos
arquitetônicos e urbanismos, garantindo uma melhor condição de vida e preservando,
assim, a essência da comunidade. Embora esse conhecimento sobre as
comunidades tradicionais estejam em ascensão nos campos das ciências humanas,
história, sociologia e antropologia, ainda é pouco explorado, dentro das faculdades de
Arquitetura e Urbanismo. A disseminação dessas informações são cruciais para a
elaboração de outros estudos futuros mais profundos e necessários da comunidade e
evita a realização de projetos falhos e incapazes de suprir as necessidades da
comunidade. Estes projetos falhos são mal sucedidos, e até mesmo abandonados em
virtude de diversos fatores, dentre os quais destacamos: processos pouco
participativos junto às comunidades tradicionais, da falta de metodologias projetuais
mais adequadas a esses públicos, falta do entendimento do cosmos (concepção de
mundo), e ethos (ética-estética), particulares das comunidades quilombolas, falta do
entendimento da economia local de base familiar fortemente enraizadas nas relações
de parentesco, das formas de gestão da concretização dos projetos durante as
construções, falta de acompanhamento e assessória técnica na execução, e,
principalmente, na falta do entendimento da relação traçada entre arquitetura e
cultura particular dessas comunidades. Para isso, é importante a construção de
metodologias de pesquisa a partir das Cartografias Étnicas na área de arquitetura e
urbanismo voltados para povos e comunidades tradicionais, no sentido de possibilitar
instrumentos e ferramentas de trabalho para os arquitetos, urbanistas; A construção
de um banco de dados sobre as Arquiteturas das Comunidades Quilombolas na
Bahia, a partir do Quilombo Salamina Putumuju; Que as Informações e
conhecimentos adquiridos sejam disperso, de fácil entendimento e disponível a todos.
A comunidade quilombola Salamina Putumuju foi certificada como comunidade
quilombola pela Fundação Cultural Palmares em 2003, recebeu a titulação da terra
pelo INCRA, em novembro de 2013. Sendo de Grande importancia pois atualmente é
a maior e a mais antiga comunidade quilombola do município de Maragojipe, Bahia,
em uma área de difícil acesso, geralmente de barco, possuindo em seus limites 52
famílias distribuídas em seis localidades, a saber: Tororó, Piripau, Ferreiro, Dunda,
Forte Salamina, e Olaria. Assim, o trabalho expõe soluções e projetos arquitetônicos
necessários em cada uma dessas regiões da comunidade quilombola de Salamina
Putumuju.

Palavras-chaves: Quilombo, Arquitetura
ARQUITETURAS DO QUILOMBO SAMALINA PUTUMUJU
Autor(es): Rodrigo Santos, Fábio Velame
Resumo: O grupo de pesquisa Etnicidades, busca o conhecimento sobre as
comunidades tradicionais quilombolas da Bahia e seus povos, tendo com principais
instrumentos documentos, dados e levantamentos oficiais que abordam essas
regiões e questões pertinentes a esses povos. O estudo se dissemina em três
vertentes, sendo território, cultura e etnicidades, porém, não há uma desassociação
direta entre esses três pontos. Durante o desenvolvimento, percebe-se como uma
vertente se relaciona com a outra, e como ambas se conectam com a arquitetura. O
Quilombo Salamina Putumuju é a principal comunidade estudada, porém, outras
regiões são abordadas durante o processo, afim de expandir a busca pelo
conhecimento desses povos, que embora apresentem diferenças, se enquadram num
mesmo grupo social, com demandas semelhantes. Para embasar ainda mais a
fundamentação e problematização teórica, decorrente das leituras dos documentos
oficiais, livros, artigos, cartografias e outros materiais, foi realizado uma visita de
campo. A partir do contato com os moradores, foi possível realizar entrevistas,
cadastros esquemáticos das habitações, espaços de produção e áreas de convívio,
registro fotográfico de todo área visitada, além de levantamento de informações
necessárias para o enriquecimento da pesquisa. Tendo esses dados, foi possível
observar como a comunidade se encontrava atualmente, constatando-se, que o
quadro atual apresentava dados bem diferentes, dos dados apresentados no RTID.
Ainda na primeira fase, onde eram realizada as leituras dos documentos oficiais,
seguido de seminários e debates, com temas pertinentes aos povos das
comunidades, como seus direitos básicos, assegurados pela legislação federal, não
tínhamos entendíamos com tanta clareza, como isso se efetivava de fato. Foi a partir
da visita ao quilombo, que pudemos fazer esse parâmetro, entre o que é previsto e o
que é é efetivado de fato, e o que podemos observar é que existe uma enorme
disparidade, pois, são bem poucos os direitos, alguns estabelecidos pela
Constituição, que chegam a essa população. A visita de campo foi importante por
possibilitar uma percepção muito próxima dos espaços, que irão abrigar os futuros
projetos arquitetônicos.

Palavras-chaves: TERRITÓRIO, CULTURAL, ETNICIDADE
Palavras-chaves: Território, Cultura, Etnicidade
ARQUITETURAS DO QUILOMBO SALAMINA PUTUMUJU
GUIA DE FONTES SOBRE ARQUITETURA POPULAR
Autor(es): Francine Santos
Autor(es): Camila Novaes
Resumo: A pesquisa Arquiteturas do Quilombo Salamina Putumuju em o objetivo de
expandir no campo da pesquisa na área de arquitetura e urbanismo voltada a
comunidades quilombolas, compreendendo os alicerces de formação dessas
comunidades, suas relações sociais, com o meio ambiente e a cultura a qual elas
carregam de herança, compreendendo assim a forma que foram se estruturando ao
longo dos anos. Como foco principal buscamos identificar a relação entre arquitetura
e etnicidade percebendo como a arquitetura contribui para a formação identitária dos
povos das comunidades tradicionais quilombolas. A comunidade Salamina Putumuju
localizada em Maragojipe serviu como principal referência para os estudos teóricos e

Resumo: A Arquitetura popular, certamente, é hoje subvalorizada. Poucos são, no
Brasil, os projetos, materiais, documentos e livros destinados ao estudo das técnicas
provenientes dessa produção. Dissemina-se, portanto, uma ideia equivocada sobre
essa arquitetura, sendo esta muitas vezes colocada como sinônimo de pobreza e
falta de preocupação com a qualidade arquitetônica do edifício e de seu espaço. Pelo
contrário, a Arquitetura dita vernacular ou popular, pode ser considerada como um
tipo de arquitetura ideal, já que se utiliza de materiais locais, logo, disponíveis, de
baixo custo e praticamente não requerentes de processos de industrialização, o que

196

acaba por reduzir impactos ambientais, se configurando como uma solução
sustentável. Tendo consciência da marginalização e da escassez de fontes no âmbito
da arquitetura, superar o baixo grau de transmissão e aplicabilidade restrita das
técnicas tradicionais é de fundamental importância para ampliação do conhecimento
difundido no meio acadêmico, quanto para a valorização dos detentores desses
saberes. Reverter a sua competitividade frágil no mercado da construção civil, assim
como o baixo capital simbólico que esses saberes detêm hoje junto à sociedade, se
mostra um grande recurso para o desenvolvimento socioeconômico, além de
compreender um patrimônio cultural da maior importância que deve ser repassado
para as gerações futuras, no qual o preconceito e a falta de informação perante essas
técnicas tradicionais tem promovido o risco de desaparecimento. O Grupo de
Pesquisa Arquitetura Popular: Espaços e Saberes pretende contribuir para iniciar na
Bahia um processo de reversão desse quadro. Utilizando como uma das ferramentas
o site e banco de dados on line, Guia de Fontes sobre Arquitetura Popular (www.
arqpop. arq. ufba. br), e envolvendo alunos da graduação em levantamento de dados,
visa contribuir para o desenvolvimento conceitual e metodológico do campo, para
ampliação de pesquisas nessa área e para o aperfeiçoamento da formação em
arquitetura e urbanismo por meio da criação de disciplinas que tratem dessa temática.
São também outros objetivos, ampliar o conhecimento histórico sobre as raízes da
arquitetura popular e das técnicas construtivas tradicionais existentes no Brasil.

As informações sobre a tipologia dos edifícios foram sumarizadas em uma tabela,
facilitando a análise e comparação entre as trinta manufaturas estudadas por meio de
gráficos gerados com os resultados destas tabelas, o que possibilita uma melhor
visualização em termos quantitativos das comparações realizadas. Com isso,
pretende-se observar quais os elementos existentes mais importantes a serem
preservados nos edifícios, auxiliando a definição de diretrizes para futuros projetos de
intervenção em antigas fábricas de fumo e se os mesmos foram ou não executados
em algumas destas manufaturas destes países.
Palavras-chaves: Manufaturas de fumo, Patrimônio Cultural, Tipologia
CRIAÇÃO
DE
ALGORITIMOS
GENERATIVOS
DE
ARQUITETÔNICAS MODULADAS UTILIZANDO PERFIS EM AÇO

ESTRUTURAS

Autor(es): Felipe Tavares, Adônis Melo Penalva
Resumo: Ao se projetar edificações, sempre há a necessidade de se pré-dimensionar
suas estruturas. O pré-dimensionamento estrutural deve ser realizado nas fases
iniciais e deve ser prático para que não demande muito tempo do processo criativo na
estruturação da forma arquitetônica. Neste exercício, propõe-se um algoritmo
generativo para a concepção e pré-dimensionamento de uma estrutura de pórticos
em aço com o uso de perfis laminados conformados à quente. Concebido através da
plataforma Rhinoceros/Grasshopper, este algoritmo baseia-se no conceito de unidade
básica (Mousavi, F. 2009) e tem como objetivo parametrizar sistemas de piso 2M
(Leão, Brito; Tavares, Felipe. 2015) com lajes maciças. O desenvolvimento do design
paramétrico aconteceu através das seguintes etapas: Parametrização do desenho
dos perfis estruturais a partir do catálogo de um fabricante; Parametrização de uma
unidade básica do sistema modular de piso 2M; e Parametrização da replicação da
unidade básica. Primeiramente, foi escolhido um catálogo de perfis estruturais de
abas paralelas W disponível no mercado local. Em seguida, foi elaborada a
parametrização do desenho de cada perfil a partir das dimensões obtidas na leitura
do catálogo. O desenho paramétrico dos perfis se deu pela locação de pontos chave,
obtidos pelas dimensões do perfil, ligados através de linhas e arcos de circunferência.
Para a definição dos vãos das vigas, extruda-se os perfis referentes a estes
elementos. O comprimento se dá a partir da relação entre altura da viga x vão
[Rebello, Y. 2007], onde a altura da viga será 4%, 5% e 6% do vão, respectivamente
referindo-se a casos de cargas baixas, médias e altas. A seção dos pilares são
extrudados de acordo com a altura desejada entre pavimentos. A laje é gerada a
partir da extrusão da superfície retangular obtida através da ligação entre os pontos
centrais dos pilares. Após a modelagem da unidade básica contendo o sistema de
piso e seus pilares, foi organizada a replicação da mesma horizontalmente e
verticalmente através da geração em arrays. A replicação horizontal em quaisquer
direções ortogonais é naturalmente livre, contudo, a verticalização depende da
capacidade de carga do perfil de pilar de acordo com o perfil escolhido para tal. Para
isto foi considerado o método da área de influência do pilar central para determinar
quantos pavimentos suporta o pilar escolhido. Como resultado dos procedimentos
supracitados, tem-se o algoritmo da geometria parametrizada deste sistema. As
mudanças globais na forma do pórtico, obtidas em tempo real devido à
parametrização, são geradas quando se altera os perfis utilizados. Ao modificar os
perfis de viga, modificam-se os vãos da unidade básica, e ao se modificar os perfis de
pilares, alteram-se o número de pavimentos de acordo com a capacidade resistente
da seção. O acoplamento algorítmico de regras de pré-dimensionamento ao modelo
geométrico tridimensional possibilita, com praticidade, rápidas visualizações das
opções de geometrias, vãos e número de pavimentos. Esta ferramenta pode ser útil
tanto no processo de concepção estrutural-arquitetônica quanto no processo de
ensino-aprendizagem de estruturas em pórticos de aço como ferramenta didática
auxiliar. A relevância deste trabalho está na importância da avaliação das
potencialidades estruturais deste sistema, facilitando a tomada de decisões que,
muitas vezes, ficam relegadas a especialistas da área.

Palavras-chaves: arquitetura popular, patrimônio cultural, técnicas tradicionais de
construção
HABITAÇÃO COMO EMARANHADO DE USOS: BAIRROS MONOFUNCIONAIS
EM SALVADOR E A COMPLEMENTAÇÃO DAS DEMANDAS COTIDIANAS
Autor(es): Hadassa Cruz, Leandro Santana, Márcio Correia Campos
Resumo: Como parte da pesquisa Tipologia da Arquitetura Contemporânea em
Salvador, este trabalho visa apresentar elementos surgidos a partir da investigação a
respeito da arquitetura desviante, tendo como referência a análise tipológica da
arquitetura contemporânea formal. Por desviante, temos uma arquitetura em
edificação não formalizada, fora do parcelamento do lote, se ocupando do espaço das
ruas, praças e calçadas; morfologicamente, podem ser padronizadas pelas
prefeituras - como as bancas de jornal -, mas também se apresentam na forma de
barracas, carrinhos ou, simplesmente, uma mesa e um sombreiro. Busca-se verificar
a complementaridade de uso que o desviante desempenha em função do habitacional
a partir das seguintes relações entre o objeto de estudo e seu contexto na cidade: (1)
fluxo de transeuntes, analisando as ruas com maior fluxo de carros, ônibus ou
pedestres e a influência dessa visibilidade na locação do desviante em alguns pontos
em detrimento de outros; (2) posição relativa do acesso de pedestre, que verifica o
grau de impacto que o volume da garagem acima do nível térreo teria na articulação
entre morador e ambientalidade da rua; (3) ambiência, tratando do conforto térmico e
as condições ambientais as quais os desviantes estão sujeitos e em que medida essa
questão influencia no seu posicionamento nas ruas, assim como as soluções e
intervenções de ordem arquitetônica ou não realizadas com o intuito de amenizar
problemas de conforto; e, por fim, (4) carência de serviço e comércio instalados em
edificação formalizada, trabalhando através de relações de quantidade e localização
dos usos complementares ao habitacional - como mercados, lojas de reparo de
roupas e calçados, padarias, farmácias e semelhantes - dentro do parcelamento do
lote e o nível de influência que a ausência dos mesmos desempenha na existência ou
não da arquitetura desviante. Todos esses pontos foram elaborados em vinculação e
com o suporte do levantamento de dados feito no primeiro ano de realização da
pesquisa.
Palavras-chaves: Arquitetura, Contemporânea, Tipologia
MANUFATURAS DE FUMO: DEFINIÇÃO DE UMA TIPOLOGIA ARQUITETÔNICA

Palavras-chaves: Algoritimo generativo, pré-dimensionamento, estruturas em aço
Autor(es): Luciana Guerra Santos Mota, Lis Figueiredo Souza Venâncio Lopes
Machado
CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE ÍNDICES DE DESEMPENHO DE
ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS DE COBERTURA MODULADAS FORMADA
POR PERFIS EM AÇO

Resumo: O presente trabalho pretende apresentar os resultados do projeto de
pesquisa de iniciação científica, denominado Manufaturas de fumo: definição de uma
tipologia arquitetônica, o qual tem como objetivo catalogar e realizar análises críticas
acerca das tipologias arquitetônicas das manufaturas de fumo implantadas no século
XX. Neste âmbito estão reunidas diversas manufaturas de diferentes países, tendo
sido encontrado material bibliográfico em maior quantidade sobre manufaturas da
Itália, que são as de maior número, Portugal e também do Brasil, as quais foram
visitadas in loco pela orientadora. Além destas foram analisadas manufaturas da
Áustria, França, Espanha e Turquia, sendo estas de menor número, porém com
informações importantes para a análise e estudo das tipologias arquitetônicas das
manufaturas de fumo. O objetivo principal é estabelecer relações acerca do estilo
utilizado nas construções e também do tipo de volumetria, cobertura, esquadrias, uso
ou não de pátios internos, quantidade de pavimentos dos edifícios, ano ou século de
construção, projetos de requalificações dentre outros aspectos fundamentais para o
pleno funcionamento dos estabelecimentos, além dos elementos decorativos. Não
podendo esquecer também da importância histórica e cultural daqueles
estabelecimentos para o desenvolvimento social e cultural das cidades, ressaltando o
quão importante eram as manufaturas para o desenvolvimento econômico de
algumas das cidades analisadas. Para tal foram produzidas fichas de inventário
individuais de cada manufatura onde estão detalhados dados tipológicos e históricos.

Autor(es): Tarcisio de Assis Sousa Silva, Felipe Tavares
Resumo: Alguns autores defendem o argumento que a concepção estrutural da
edificação é tarefa do projetista da arquitetura, e que esta tarefa deve ser realizada
nos estágios iniciais de projeto da edificação. Nos últimos tempos vem se tendo a
necessidade de investigar a viabilidade de proposições de projetos de edificações
quanto aos impactos econômicos e ambientais. Estas informações geralmente são
acessados apenas quando o projeto está finalizado, isto é, quando a edificação já
está dimensionada e detalhada. Isto faz com que o projetista, nas fases iniciais de
projeto, escolha algum partido sem ter noção de quais impactos econômicos e
ambientais esta escolha irá trazer. Com estas premissas, este artigo tem por objetivo
desenvolver um método para construir um banco de dados de índices de consumo de
perfis e eficiência de estruturas de cobertura em pórticos de duas águas moduladas,
formadas por perfis em aço em perfis laminados a quente. Nesse banco de dados o
usuário poderá acessar informações como consumo de aço em perfis e a relação
entre o vão da estrutura e os perfis comerciais possíveis de serem utilizados de
acordo com as condições dos Estados Limites. Tendo essas informações, o projetista
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poderá escolher entre as milhares de combinações de soluções existentes a que
melhor se adequa a sua proposta de projeto, otimizando o processo projetual. A partir
deste banco de dados, foram obtidas graficamente as relações entre vão e as opções
de perfis de acordo com o tipo de telha e a pressão dinâmica do vento do local,
servindo de instrumento para as primeiras fases de concepção e
pré-dimensionamento deste tipo de sistema estrutural. Verificando esses índices a
cada opção de solução, o projetista pode escolher de maneira mais racional aspectos
de forma e desempenho da estrutura que abrigará seu projeto arquitetônico ainda em
fases iniciais de concepção do projeto da edificação.

Autor(es): Gabriela Sales Otremba, Ana Carolina Bierrenbach
Resumo: O Docomomo é uma organização internacional responsável pela
documentação e conservação de edifícios e sítios urbanos relacionados ao
movimento moderno, e é representada por núcleos estabelecidos em diversos países.
No núcleo da Bahia, a principal atividade desenvolvida nos últimos anos tem sido a
elaboração de Fichas de Inventário da Arquitetura Moderna Soteropolitana, usadas
para alimentar periodicamente o Guia da Arquitetura Moderna de Salvador. Neste
ano, o trabalho dos bolsistas foi desenvolvido em três partes: além do preenchimento
das fichas, houve um processo de organização e digitalização de parte do acervo do
núcleo e a criação de um grupo de leitura para interpretação de artigos relacionados
ao tema geral da pesquisa, que é a Arquitetura Moderna. Para o desenvolvimento da
primeira parte da pesquisa, que era representada principalmente pelo preenchimento
de três Fichas Mínimas, foram distribuídos aos bolsistas temas gerais pelos quais
cada um ficaria responsável. Os edifícios do Guia são catalogados de acordo com
sua tipologia funcional, e fiquei responsável pela organização dos seguintes temas:
Educacional (EDC), Saúde (SAU), Industrial (IND) e Religioso (REL). Portanto, como
forma de introduzir o bolsista ao Núcleo, a primeira atividade desenvolvida foi a
digitalização e organização dos arquivos físicos das pastas relacionadas a tais
tipologias para complementação do acervo digital do Docomomo-BA e para uma
primeira aproximação do estudante à maneira como é organizada e desenvolvida a
pesquisa. Simultaneamente à digitalização, foram selecionados dentro dos temas
gerais três edifícios para que as Fichas Mínimas sejam preenchidas. No meu caso, os
edifícios selecionados foram Hospital Santa Terezinha (SAU), Pupileira (SAU) e
Fábrica da Coca-Cola (IND). Durante os primeiros meses da pesquisa, procedeu-se a
leitura dos conteúdos das pastas correspondentes, além de leituras complementares,
para o então preenchimento das Fichas Mínimas, organizadas de acordo com o
padrão estabelecido pelo Docomomo Internacional. Depois da conclusão e
divulgação das Fichas Mínimas no site do Docomomo-BA, uma outra atividade ainda
relacionada com a organização e digitalização do acervo foi desenvolvida: o trabalho
previsto inicialmente foi concluído antes do prazo estabelecido, então foi necessário
assumir uma nova atividade para desenvolver durante o período restante da
pesquisa. Havia a demanda de organizar, digitalizar e divulgar antigos arquivos do
Núcleo referentes ao 1º e 2º Seminários do Docomomo no Brasil que aconteceram
respectivamente em 1995 e 1997 em Salvador. Os artigos apresentados estavam
dispersos e precisavam ser organizados digitalmente para possível divulgação no site
do Docomomo-Brasil, portanto houve novamente uma distribuição entreos bolsistas e
cada um ficou responsável pela digitalização de uma quantidade de arquivos. Por fim,
simultaneamente ao desenvolvimento dessa segunda parte, foi criado um grupo de
leitura com a orientadora, os bolsistas e alguns professores já relacionados ao Núcleo
ou interessados em discutir o tema em questão. As reuniões do grupo de leitura se
estenderam mesmo após a conclusão do período da pesquisa, e acontecem através
da seleção de artigos relacionados especialmente ao modernismo, que são
apresentados quinzenalmente por um dos membros do grupo e então interpretados e
discutidos. Os primeiros textos selecionados foram artigos apresentados no 1º
Seminário. Cada discussão gera a demanda do que deve ser discutido na reunião
seguinte, e o artigo é selecionado então de forma à dar continuidade ao assunto
anterior. A leitura de textos nessa etapa final tem sido importante para ampliar a
compreensão do tema trabalhado durante o ano, e para dar continuidade às
discussões iniciadas durante a pesquisa sobre a importância da conservação do
patrimônio arquitetônico moderno no Brasil e em Salvador.

Palavras-chaves: Estruturas arquitetônicas, Sustentabilidade, Projeto paramétrico
CRONOLOGIA DO PENSAMENTO URBANÍSTICO: PENSAR POR NEBULOSAS
Autor(es): Leonardo Souza, Janaína Lisiak, Gabriela Rabelo, Karine da Silva Souza,
Paola Berenstein Jacques, Danilo Lemos de Araújo, Thais de Bhanthumchinda
Portela
Resumo: A partir da colaboração de duas equipes de pesquisa, o Laboratório de
Estudos Urbanos (PROURB/FAU-UFRJ), coordenado pela professora Margareth da
Silva Pereira, e o Laboratório Urbano (PPG AU/FAU-UFBA), coordenado pela
professora Paola Berenstein Jacques, e da recente parceria com equipes na UFMG e
UnB, o projeto de pesquisa Cronologia do Pensamento Urbanístico
(www.cronologiadourbanismo.ufba.br) atua mapeando e entendendo as redes
complexas que constroem o pensamento urbanístico, através de uma plataforma
on-line que reúne dados referentes a projetos, publicações, eventos e fatos
relevantes no Brasil e no mundo. É um instrumento de sistematização e divulgação
de informações sobre o campo profissional e disciplinar do urbanismo. Do ponto de
vista teórico-metodológico, o projeto auxilia o trabalho de revisão historiográfica do
campo do urbanismo, ao permitir questionar - pelos dados que divulga e permite
cotejar - a pertinência e/ou adequação do uso de noções como transferência, modelo
e/ou influência tributárias de uma visão linear, evolutiva, icônica e fechada de história.
Procuramos mostrar as descontinuidades, as contradições e as emergências dos
discursos (e projetos). Buscamos apontar as heterogeneidades e acidentes nas
diferentes possibilidades de leituras dos dados, ou seja, não buscamos verdades,
origens ou identidades perdidas, assim como não procuramos pacificar a história das
idéias urbanísticas. A disposição dos dados, disponíveis em uma linha do tempo e em
“nebulosas” de pensamento, permite, entre outros procedimentos, articular dados;
identificar as temáticas dominantes em um período ou outro; visualizar a circulação
de conceitos e dos autores de uma região a outra ou no interior de um mesmo país,
em diferentes tempos. Através destes instrumentos é possível perceber o alcance da
circulação de idéias, vocabulários, temas, planos e projetos e as próprias redes
intelectuais de pensamento sobre a cidade e o território, que alimentam a dinâmica
destes fluxos e, sobretudo, a constituição de “nebulosas” de idéias e de pensamentos
na história do urbanismo, uma circulação sistêmica, transgeográfica - e até
anacrônica - de dados entre determinados círculos urbanísticos, formando vastas
redes de intercâmbio intelectual, acadêmico, científico e artístico que atuam de
maneira complexa no campo do urbanismo. Entendemos, entretanto, nebulosas
menos em seu sentido corrente de algo pouco claro (embora não deixe de sê-lo) do
que no sentido arcaico de nebulae - nuvens ou conjuntos de nuvens que se articulam
ou entrechocam (PEREIRA, 2013: 202). A história a partir de constelações, poeiras
cósmicas, de pensamentos, em constante atualização, que abrem frestas para outras
possibilidades de compreensão e leituras da história das cidades e do urbanismo.
“Isto é, tempo e palavra, que se sabem signos esgarçados que operam com o
anacronismo e a multiplicidade de tempos em um campo estirado e estilhaçado de
forças e de sentidos até torná-los uma unidade sincrônica” (PEREIRA, 2013: 18).
Uma metáfora, processo metodológico de construção historiográfica que emerge, ou
melhor, deixa emergir camadas mais ou menos etéreas, com seus pontos de
concentrações ou esgarçamentos, que se organizam em diferentes temporalidades e
mudam também diferentemente no tempo. Esta construção historiográfica vai buscar
nas brechas, nos acontecimentos marginais, discursos menores, mesmo que
inseridos em contextos mais amplos e até hegemônicos, que muitas vezes escapam
ao próprio campo disciplinar e da história do urbanismo, formas de pensar que
ajudem a enxergar e compor uma outra escrita da história, onde diversos tempos se
sobrepõem, fazendo emergir questões que, dentro da historiografia tradicional,
passam despercebidas ou são, na maioria das vezes, invisibilizadas. Ou, nas
palavras da professora Margareth da Silva Pereira, é preciso trazer à tona estas
pequenas nuvens que são "clareiras desse céu opaco que esconde tudo". Dessa
forma, na estrutura da pesquisa, debatemos pontos de inflexão da história do
urbanismo, os quais já vêm estruturando o desenvolvimento do trabalho dos bolsistas
e conformam redes de pensamento e são CIAM IV e A(s) Carta(s) de Atenas; CIAM
IX e a Formação do Team X; Concurso para Brasília; Urbanização da favela de Brás
de Pina; "Aprendendo com Las vegas"; "Plano Estratégico de Barcelona. Cada P. I.
será apresentado por seu(a) pesquisador(a) responsável, que, na sequência, são:
Gabriela Rabelo (PIBIC-UFBA/CNPq), Leonardo Vieira (PIBIC-UFBA/FAPESB),
Karine Souza (PIBIC-UFBA/UFBA), Janaína Lisiak (PIBIC-UFBA/FAPESB), Gabriela
Fernandes (PIBIC-UFBA/CNPq), Danilo Araújo (PIBIC-UFBA/CNPq).

Palavras-chaves: Arquitetura, Modernismo, Patrimônio
INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA EM SALVADOR
Autor(es): Nivaldo Andrade Jr, Laís de Matos Souza, Isis Santos Cardoso
Resumo: A Universidade Federal da Bahia (UFBA) é proprietária de edificações de
extrema importância para a história da arquitetura moderna baiana e brasileira,
erguidas principalmente entre as décadas de 1940 e 1970, e que são peças
fundamentais para a compreensão do processo de formação urbanística da cidade de
Salvador. O projeto de pesquisa “Inventário do patrimônio arquitetônico e urbanístico
da Universidade Federal da Bahia”, restrito nesta primeira etapa a Salvador, surge
com o objetivo de resgatar a memória dos processos de constituição física da UFBA,
estudando os processos de estruturação da Instituição através do levantamento das
suas edificações e campi universitários. A primeira etapa da pesquisa corresponde ao
levantamento de informações e documentação visando à geração de um banco de
dados. Esta etapa inclui as seguintes atividades: 1) Revisão bibliográfica e
elaboração de uma cronologia do processo de constituição física da UFBA; 2)
Levantamento e digitalização da documentação iconográfica relativa à UFBA
existentes no Arquivo da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa da UFBA, no
Arquivo Histórico da Escola Politécnica da UFBA e na Fundação Gregório de Mattos;
3) Levantamento preliminar do conteúdo das 22 mapotecas que constituem o acervo
de plantas da Superintendência de Meio-Ambiente e Infraestrutura (SUMAI) da UFBA;
4) Levantamento preliminar das pranchas de projetos arquitetônicos do Arquivo
Permanente da Escola Politécnica da UFBA; 5) Identificação e classificação das
pranchas levantadas preliminarmente nas atividades 3 e 4; 6) Digitalização das
pranchas selecionadas após identificação e classificação na atividade 5; 7) Análise do
material levantado, catalogado e digitalizado. Até o presente momento, o trabalho tem
sido mais focado nas atividades de 1 a 6, no entanto, a atividade 7 foi iniciada a partir
da análise dos diversos projetos desenvolvidos entre 1948 e 1960 para a nova sede
da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, totalizando seis versões de
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projeto encontradas nos acervos.

o trabalho dos bolsistas foi desenvolvido em três partes: além do preenchimento das
fichas, houve um processo de organização e digitalização de parte do acervo do
núcleo e a criação de um grupo de leitura para interpretação de artigos relacionados
ao tema geral da pesquisa, que é a Arquitetura Moderna. Para o desenvolvimento da
primeira parte da pesquisa, que era representada principalmente pelo preenchimento
de três Fichas Mínimas, foram distribuídos aos bolsistas temas gerais pelos quais
cada um ficaria responsável. Os edifícios do Guia são catalogados de acordo com
sua tipologia funcional, e fiquei responsável pela organização dos seguintes temas:
Residencial Hotel (RES-Hotel) e Residencial de apartamentos (RES-Apartamentos).
Portanto, como forma de introduzir o bolsista ao Núcleo, a primeira atividade
desenvolvida foi a digitalização e organização dos arquivos físicos das pastas
relacionadas a tais tipologias para complementação do acervo digital do
Docomomo-BA e para uma primeira aproximação do estudante à maneira como é
organizada e desenvolvida a pesquisa. Simultaneamente à digitalização, foram
selecionados dentro dos temas gerais três edifícios para que as Fichas Mínimas
sejam preenchidas. No meu caso, os edifícios selecionados foram Palace Hotel
(RES-Hotel), Edifício Maísa (RES-Apartamentos) e Edifício Eldorado
(RES-Apartamentos). Durante os primeiros meses da pesquisa, procedeu-se a leitura
dos conteúdos das pastas correspondentes, além de leituras complementares, para o
então preenchimento das Fichas Mínimas, organizadas de acordo com o padrão
estabelecido pelo Docomomo Internacional. Depois da conclusão e divulgação das
Fichas Mínimas no site do Docomomo-BA, uma outra atividade ainda relacionada
com a organização e digitalização do acervo foi desenvolvida: o trabalho previsto
inicialmente foi concluído antes do prazo estabelecido, então foi necessário assumir
uma nova atividade para desenvolver durante o período restante da pesquisa. Havia
a demanda de organizar, digitalizar e divulgar antigos arquivos do Núcleo referentes
ao 1º e 2º Seminários do Docomomo no Brasil que aconteceram respectivamente em
1995 e 1997 em Salvador. Os artigos apresentados estavam dispersos e precisavam
ser organizados digitalmente para possível divulgação no site do Docomomo-Brasil,
portanto houve novamente uma distribuição entre os bolsistas e cada um ficou
responsável pela digitalização de uma quantidade de arquivos. Por fim,
simultaneamente ao desenvolvimento dessa segunda parte, foi criado um grupo de
leitura com a orientadora, os bolsistas e alguns professores já relacionados ao Núcleo
ou interessados em discutir o tema em questão. As reuniões do grupo de leitura se
estenderam mesmo após a conclusão do período da pesquisa, e acontecem através
da seleção de artigos relacionados especialmente ao modernismo, que são
apresentados quinzenalmente por um dos membros do grupo e então interpretados e
discutidos. Os primeiros textos selecionados foram artigos apresentados no 1º
Seminário. Cada discussão gera a demanda do que deve ser discutido na reunião
seguinte, e o artigo é selecionado então de forma à dar continuidade ao assunto
anterior. A leitura de textos nessa etapa final tem sido importante para ampliar a
compreensão do tema trabalhado durante o ano, e para dar continuidade às
discussões iniciadas durante a pesquisa sobre a importância da conservação do
patrimônio arquitetônico moderno no Brasil e em Salvador.
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MAPA PRELIMINAR DA CONDIÇÃO TÉRMICA DE SALVADOR: DIMENSÃO
FÍSICO-AMBIENTAL &#822; COMPONENTES CLIMA URBANO E VEGETAÇÃO
Autor(es): Gabriel Cândido, Maria Elisabete Pereira dos Santos, Telma Andrade,
Tereza Moura, Rossana Alcântara Santos, Simone Carvalho, Patrícia Campos Borja,
Jussana Maria Fahel Guimarães Nery
Resumo: Introdução: A qualidade do ambiente urbano de Salvador está sendo
estudada no âmbito do Projeto QUALISalvador (SANTOS et al, 2014), e tem por
objetivo geral produzir e difundir conhecimento sobre a condição do ambiente urbano
através da construção de indicadores das dimensões físico-ambiental,
socioeconômica, serviços e infraestrutura, cultura e cidadania e bem-estar. Estes
indicadores serão sintetizados em índices de qualidade urbano ambiental
espacializados por bacia hidrográfica e drenagem, e por bairro. Este trabalho tem seu
foco na dimensão físico-ambiental, e mais especificamente nas componentes Clima
Urbano e Vegetação, que se desdobram nas subcomponentes das condições
térmicas e áreas verdes urbanas. A metodologia envolve (a) o tratamento dos dados
meteorológicos primários medidos e obtidos para a análise dos microclimas da cidade
e (b) a construção de mapas temáticos, obtidos com a aplicação da ferramenta
QuantumGIS, e oriundos do sítio geográfico de Salvador. A superposição e análise
combinada dos mapas temáticos resultou no Mapa Preliminar da Condição Térmica
de Salvador. Como conclusão foi possivel qualificar de forma preliminar a condição
térmica de Salvador, espacializada em suas bacias e bairros. Objetivo: Caracterizar a
qualidade do ambiente urbano em Salvador a partir da dimensão físico-ambiental,
componentes Clima Urbano e Vegetação, espacializando dados primários e
secundários para a construção de mapas temáticos que relacionem o clima urbano e
a vegetação às condições térmicas da cidade. Metodologia: A análise da condição
térmica urbana se baseia em informações de dados primários meteorológicos
medidos e dados secundários do sítio geográfico da cidade. Os primeiros foram
obtidos através de duas estações meteorológicas VANTAGE PRO 2, adquiridas no
Projeto QUALISalvador, e comparados aos dados do Instituto Nacional de
Meteorologia-INMET para diferenciar microclimas. Os dados secundários foram
obtidos da base SICAR (1992) através das análises de altitude, orientação e
declividade, sendo espacializados pelos limites das bacias hidrográficas e drenagem,
e de bairros definidos no trabalho O Caminho das Águas em Salvador (SANTOS et al,
2010), gerando os mapas temáticos. O mapa temático de áreas verdes foi
desenvolvido a partir de imagens do satélite SENTINEL-2 bandas RGB e do
infravermelho próximo (NIR) de 2016. Estes mapas foram desenvolvidos através da
utilização do sistema de informação geográfica QuantumGIS 2. 8 de domínio público.
A partir dos conceitos de clima urbano e áreas verdes definidos no Projeto
QUALISalvador, e da diferenciação de microclimas, estes foram caracterizados dentro
da malha urbana, sendo também usados com parte da avaliação preliminar do Clima
Urbano e Vegetação. Em seguida foi feita a superposição dos mapas temáticos,
buscando-se a interseção das áreas indicativas das condições térmicas avaliadas
segundo três critérios: Qualidade precária, reduzida e satisfatória, considerando a
delimitação das bacias e bairros da cidade. Resultados: Este trabalho tem como
resultado o Mapa Preliminar da Condição Térmica de Salvador, construído a partir da
análise dos Mapas Temáticos de Altitude, Orientação/Declividade em relação à
exposição radiação solar e Áreas Verdes, e espacializados por bacia e bairros. Os
Mapas Temáticos fazem parte dos componentes Clima Urbano e Vegetação da
dimensão físico-ambiental da pesquisa de Indicadores da Qualidade Ambiental
Urbana de Salvador. Conclusão: A partir da diferenciação dos microclimas e dos
mapas temáticos foi possivel qualificar de forma preliminar a condição térmica de
Salvador, espacializada em suas bacias e bairros. Com base na interpretação dos
dados e análise bibliográfica, os estudos desses componentes permitem concluir que
as condições do clima urbano encontradas no ambiente intraurbano não são as
melhores, assistindo-se a agudização dos processos de degradação ambiental,
reatualizando velhos e estruturais problemas. Referências: SANTOS et al. Projeto
Qualidade do Ambiente Urbano de Salvador - QUALISALVADOR. Edital FAPESB:
011/2014. Disponível em <http://www.fapesb.ba.gov.br/wpcontent/uploads/2014/09/
Classificados_e_Beneficiados_Faixa_1.pdf>. Acesso 25 Out. 2015. SANTOS, E. et al.
O caminho das águas em Salvador: Bacias hidrográficas, bairros e fontes. Salvador:
CIAGS/UFBA; SEMA, 2010. SICAR (xxx) SENTINEL-2 bandas RGB e do
infravermelho próximo (NIR) de 2016 (1992).
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VOLUMES DE GARAGENS SOB O OLHAR DO ESTUDO TIPOLÓGICO DA
ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA NA CIDADE DE SALVADOR.
Autor(es): Rodrigo Sena, Márcio Correia Campos
Resumo: No âmbito do estudo tipológico da arquitetura contemporânea produzida na
cidade de Salvador no período que abrange os anos pós-década de 60 até os dias
atuais, é notável o processo de mudança ocorrido ao longo desse período em
diversos aspectos de grande relevância dentro das características analisadas nas
edificações levantadas. Nesse sentido, dentre as mudanças observadas no decorrer
dos anos compreendidos nesse estudo, as ocasionadas pelo impacto decorrente do
processo evolutivo dos volumes de garagens saltam aos olhos pelas mais diversas
razões, sejam elas sociais, urbanísticas ou arquitetônicas. A partir dos anos 60, o
rodoviarismo exerceu papel protagonista no desenvolvimento das cidades brasileiras,
direcionando o crescimento delas em função do modal automotor em direção as
periferias, por meio da construção de grandes avenidas prioritariamente voltadas ao
uso do automóvel em uma escala repulsiva ao pedestre. O crescente incentivo ao
transporte rodoviário ao longo dos anos, trouxe consigo uma forte influência no modo
de vida das pessoas, a forma de deslocamento e de compreensão da cidade por
parte delas. O apelo ao uso do automóvel e a ausência de iniciativas por parte do
estado no intuito de oferecer um transporte público adequado e de qualidade,
andaram lado a lado durante as décadas subsequentes, resultando num aumento
exponencial da quantidade de veículos em grandes cidades como Salvador.
Ironicamente, as legislações, com o passar dos anos, foram se adequando a esse
processo, em uma demonstração clara de negação do cenário problemático que
vinha se formando. O aumento gradativo da quantidade de vagas obrigatórias a
serem oferecidas em empreendimentos residenciais e comerciais tornou-se um
procedimento padrão durante a elaboração dos planos diretores, sem qualquer de
analise de impacto na criação de tais regras. A solução encontrada pelos arquitetos
do mercado imobiliário e construtoras para atender as exigências das legislações
elaboradas ao longo desses anos, no sentido de atender as necessidades impostas
quanto ao número de vagas a serem oferecidas, passou pela constante remodelagem
do volume de garagens dos edifícios desde a sua implantação no subsolo até
culminar no modelo atual que consiste na criação de uma base com pavimentos de
estacionamento. O modelo atualmente empregado de modo recorrente nos edifícios
construídos recentemente na cidade, exerce impacto negativo na dinâmica urbana e
empobrece ainda mais a produção arquitetônica local. O distanciamento entre a rua e
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INVENTÁRIO DA MODERNIZAÇÃO SOTEROPOLITANA
Autor(es): Caio Anderson da Silva de Almeida, Ana Carolina Bierrenbach
Resumo: O Docomomo é uma organização internacional responsável pela
documentação e conservação de edifícios e sítios urbanos relacionados ao
movimento moderno, e é representada por núcleos estabelecidos em diversos países.
No núcleo da Bahia, a principal atividade desenvolvida nos últimos anos tem sido a
elaboração de Fichas de Inventário da Arquitetura Moderna Soteropolitana, usadas
para alimentar periodicamente o Guia da Arquietura Moderna de Salvador. Neste ano,
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o corpo principal do edifício criado por essa solução, gera o isolamento (“efeito ilhas”),
no qual os moradores se isolam em decorrência da elevação do playground e áreas
comuns em relação as vias adjacente, resultando em uma quebra do contato visual
entre o “edifício” e a rua. O resultado urbanístico e social da criação desses grandes
paredões opacos e intransponíveis em todos os sentidos para o pedestre usurário da
cidade, é em primeiro plano, o aumento da sensação de insegurança no entorno
próximo a esses edifícios e em grande escala, na cidade como um todo a partir do
momento em que essa solução passa a ser replicada ao longo do tecido urbano.
Dado o exposto, fica claro que é necessária a reflexão acerca do papel protagonista
exercido pelo automóvel e os rebatimentos que isso traz para o contexto social,
urbano e da produção arquitetônica das grandes cidades como Salvador.

obtidos no survey já concluído, se estabeleceu para esta proposta, uma amostra
representativa das bibliotecas responsáveis pelas atividades identificadas, para que
se busque conhecer a avaliação delas acerca dessas experiências, os limites, as
necessidades e as possibilidades de redimensionamento para se ampliar o nível de
mediação da biblioteca universitária no apoio às práticas da leitura e produção
escrita. Após o encerramento dessa etapa, a pesquisa se desdobrará num estudo
comparativo dos resultados alcançados com aqueles apontados por outras
pesquisas, como também com estudos disponíveis na literatura que se ocupam do
processo de mediação, circulação e apropriação da informação, para o
estabelecimento de indicadores que possam vir a orientar o aperfeiçoamento de
metodologias para realização de atividades de mediação da informação no âmbito
das bibliotecas universitárias.
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
A METAINFORMAÇÃO EM ARQUIVOS PESSOAIS: DO ACESS PARA O
WIKIMEDIA

CONTINUAÇÃO DO INVENTÁRIO TEMÁTICO DO SETOR DE OBRAS RARAS DO
MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA BAHIA

Autor(es): Vinicius Leite Lima, Zeny Duarte de Miranda, Natan Leal Bispo, Joseane
Cruz, Daniel de Jesus Barcoso Cautela Branco

Autor(es): Larissa Machado Queiroz, Alícia Duhá Lose
Resumo: O presente trabalho objetiva a exposição das atividades e resultados finais
realizadas e obtidos no âmbito do projeto “Continuação do inventário temático do
setor de obras raras do Mosteiro de São Bento da Bahia: pesquisa de base para
estudos filológicos”. O plano de trabalho executado trata das obras do século XIX,
cuja importância reside não apenas no valor informacional dos textos, mas também
nos aspectos físicos das obras: encadernações, edições, marcas de pertencimentos e
outras características que indicam o período de concepção e circulação do livro,
sendo, por isso, objeto de estudo de várias áreas. Dentre elas estão a Filologia,
História, Teologia, Biblioteconomia e Paleografia que podem estudar o livro raro e
antigo em sua forma e conteúdo. Por essa razão, entende-se que o tratamento desse
tipo de material precisa ser diferenciado. Deve-se possibilitar o acesso de forma
restrita visando sua preservação e considerar os aspectos de raridade bibliográfica
durante o tratamento técnico que consiste nas atividades de análise do material e
descrição dos aspectos bibliográfico e outros para posterior inserção no sistema de
bibliotecas. Como metodologia de trabalho utilizou-se o método Lose de
inventariação, no qual cada livro é considerado separadamente na elaboração de um
inventário obtido com informações da página de rosto e das características
específicas de cada exemplar. Por fim, os livros foram catalogados no Sistema
Pergamum (MARC 21), ficando, assim, disponíveis para consulta no catálogo online
da Biblioteca do Mosteiro de São Bento, instituição religiosa cuja importância histórica
explica, em grande parte, a grandiosidade do acervo, já que durante muitos anos as
bibliotecas monásticas eram responsáveis pela guarda dos livros. Por fim, ressalta-se
a importância desse projeto de pesquisa na formação profissional e acadêmica da
bolsista por possibilitar sua inserção na iniciação científica e, pelos conhecimentos
relacionados ao tema do projeto adquiridos no processo de leitura e trabalho.

Resumo: Os planos de trabalhos Representação da informação e do conhecimento
em arquivos pessoais em plataformas digitais & A metainformação em arquivos
pessoais: do ACCESS para Wikimedia, sob a orientação da Profª Zeny Duarte, autora
do projeto maior Arquivo pessoal: perspectiva de representação da informação e do
conhecimento por meio da web semântica, foi realizado por bolsistas de iniciação
científica, PIBIC e FAPESB e sob a tutoriados mestrandos Daniel Branco e Joseane
Oliveira, teve como objeto de estudo o arquivo pessoal de Godofredo Rebelo de
Figueiredo Filho (Godofredo Filho), escritor, professor da Ufba e homem da cultura da
Bahia e Brasil, custodiado nos Lugares de Memória - Estudos Baianos - Sistema de
Bibliotecas- SIBI. A referida personalidade produziu artes, literatura, filosofia,
contribuiu imensamente para a área do patrimônio histórico, artístico e cultural,
participando ativamente da vida acadêmica universitária baiana. Entre outros
inúmeros legados por ele deixados, foi também membro fundador da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas da Ufba e insigne imortal da Academia de Letras da
Bahia. Por esta razão se fez necessário mostrar a interdisciplinaridade
emultidisciplinaridade no contexto do arquivo pessoal de caráter público deste grande
intelectual. Efetuou-se a migração dos dados referentes ao arquivo pessoal de
Godofredo Filho (1904- 1992), que era concentrados em um banco de dados
proprietário defasado parauma ferramenta web de acesso, mais abrangente e de
acesso mundial. Chegamos à definição de modelos de análise documental para
oestabelecimento de estratégias na gestão e recuperação da informação,
comotimização do uso da informação e de ações de preservação da memória
documental, identificada como patrimônio arquivístico nacional. Realizamos uma
avaliação tanto retrospectiva quanto prospectiva dofluxo informacional do arquivo
analisado, com aplicação de modelos desenvolvidosem plataformas digitais. A busca
por essa evolução pós custodial é justificada por se tratar de estudo de renovação de
um sistema, que, em um primeiro instante, foi alimentado para compor uma base de
dados, conforme tecnologia mais adequada para o momento em que foi
implementada. Seqüencialmente, verificamos que o instrumento de pesquisa
disponível no arquivo pessoal de Godofredo Filho poderia ser otimizado e
possibilitaria variadas formas de pesquisa e acesso à informação e promoveria ao
usuário a disseminação desse conjunto documental, de extremo valor para pesquisas
sobre diversas temáticas referendadas pelos dossiês do arquivo em foco. Também
abordamos ações com foco na tecnologia que visem minimizar problemas de
preservação e conservação do referido espólio.

Palavras-chaves: Inventário, Catálogo, Filologia
CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRAGMÁTICAS PARA PRODUÇÃO DA POLÍTICA
DE GESTÃO DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DA WEB SOCIAL
Autor(es): Héngret Santos Ferreira, Camila Maria de Macedo Martins Miyamura
Hirata, Raquel do Rosário Santos, Livia Santos de Freitas
Resumo: Para ter êxito em atividades de mediação da informação, o bibliotecário
deve adotar ações de gestão e conscientizar-se de que é necessário ampliar e
estimular a comunicação entre os sujeitos. Como mediador, o bibliotecário não deve
se limitar ao desenvolvimento de atividades de curto período, mas também de ações
que sejam planejadas, cumpram objetivos, metas, sejam avaliadas pelos sujeitos e
tenham continuidade, de acordo com a demanda deles. É necessário e emergencial
que os bibliotecários conheçam e se conscientizem da relevância de ações que
potencializem o espaço dialógico, da exposição de ideias e do olhar crítico para a
realidade que rodeia os sujeitos, que cumpram o que foi por estes apontado,
formalizem essas atividades e criem políticas que beneficiem o desenvolvimento de
atividades e espaços de interação social no ambiente da biblioteca universitária. Os
dispositivos de comunicação da web social são um espaço propício para ampliar as
atividades de mediação da informação, porquanto favorecem a interlocução e a
socialização entre os sujeitos quanto à circulação, ao uso e à apropriação de
informações. Neste contexto, justifica-se o desenvolvimento deste estudo que objetiva
analisar o processo de planejamento, implantação e avaliação do modelo de gestão
do dispositivo de comunicação da web social no ambiente da biblioteca universitária.
Para alcançar esse objetivo, duas etapas encontram-se em andamento: a
identificação na literatura da Ciência da Informação de contribuições teóricas e
pragmáticas de mediação da informação e/ou gestão da informação e do
conhecimento quanto ao uso dos dispositivos de comunicação da web social pelas
bibliotecas universitárias na realização das atividades de mediação da informação e,
simultaneamente, a identificação das perspectivas dos usuários no que tange a
disponibilização e uso dos dispositivos de comunicação da web social. Ambas as
etapas, com base na literatura e respostas dos usuários, subsidiam a ampliação de
indicadores para a produção da Política de Gestão dos Dispositivos de Comunicação
da web social voltada para a Biblioteca Bernadete Sinay Neves, da Escola Politécnica
da Universidade Federal da Bahia, objeto dessa investigação.

Palavras-chaves: Arquivo Pessoal, Metainformação, Memória
ATRIBUTOS DAS ATIVIDADES DE MEDIAÇÃO EXPLÍCITA E IMPLÍCITA PARA
ACESSO, USO E APROPRIAÇÃO DA INFORMAÇÃO
Autor(es): Felipe Guimarães Matos, Henriette Ferreira Gomes
Resumo: Desdobramento de um estudo em fase de conclusão sobre o nível de
mediação das atividades desenvolvidas pelas bibliotecas das universidades públicas
brasileiras nas práticas de leitura e de produção escrita, que visa identificar
indicadores para orientação do desenvolvimento de atividades de mediação da
informação. A primeira etapa da pesquisa tomará por base os resultados do
levantamento (survey) exaustivo já realizado acerca das atividades e experiências
realizadas por esse tipo de biblioteca. Nesse levantamento foram examinados os
sites das bibliotecas que permitiram identificar quais são essas atividades e aplicado
um questionário junto às bibliotecas identificadas como as que têm realizado algum
tipo de atividade em apoio à leitura e produção escrita. Nessa fase se está
identificando as possibilidades de redimensionamento dessas atividades, de modo
que se possa, a partir dessa análise dos resultados, sugerir novas configurações que
tornem as bibliotecas universitárias mediadoras pró-ativas das práticas de leitura e de
produção escrita, especialmente entre os estudantes em nível de graduação,
trabalhando pelo desenvolvimento da competência informacional e apoiando mais
diretamente a formação de sujeitos autônomos no ato de estudar e produzir
conhecimento. O universo da pesquisa corresponde às universidades públicas
brasileiras, tanto em nível federal quanto estadual. Tendo como referência os dados
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Palavras-chaves: Biblioteca universitária, Mediação da Informação, Web social

Autor(es): Daniel de Almeida Lima, Henriette Ferreira Gomes
Resumo: Desdobramento de um estudo sobre o nível de mediação das atividades
das bibliotecas das universidades públicas brasileiras nas práticas de leitura e de
produção escrita, que visa identificar indicadores para orientação do desenvolvimento
dessas atividades. A primeira etapa da pesquisa tomará por base os resultados do
levantamento (survey) exaustivo já realizado acerca das experiências realizadas por
esse tipo de biblioteca. Nessa fase se está identificando as possibilidades de
redimensionamento dessas atividades, de modo que se possam sugerir novas
configurações que tornem as bibliotecas universitárias mediadoras pró-ativas das
práticas de leitura e de produção escrita, especialmente entre os estudantes em nível
de graduação, trabalhando pelo desenvolvimento da competência informacional e
apoiando mais diretamente a formação de sujeitos autônomos no ato de estudar e
produzir conhecimento. No desenvolvimento do plano de trabalho do presente
bolsista como parte integrante do projeto pesquisa da Profa. Henriette Ferreira
Gomes, buscou-se identificar e analisar os indicadores de qualidade para o
aperfeiçoamento das atividades de mediação da informação implícita e explícita. Para
o cumprimento dos objetivos da pesquisa, foi realizado um estudo descritivo das
atividades de mediação da informação das bibliotecas universitárias associado ao
estudo da bibliografia científica da área da Ciência da Informação relacionada a
temática da pesquisa e a técnica utilizada na leitura e interpretação desses textos foi
a análise de conteúdo. Como resultados, foram identificados e categorizadas cinco
grandes classes de indicadores de qualidade e suas propriedades, foram elas:
Qualidade da ambiência, Interações e Afetividade, Avaliação dos Serviços e Produtos,
Estudo de Usuário e Uso do Lúdico. Sendo assim, conclui-se que, na medida em que
as bibliotecas na realização de suas atividades, compreendem os atributos de
mediação ligados a cada uma de suas práticas e buscando nessa realização
consciente alcançar indicadores de qualidade, terão mais instrumentos para a
efetuação de uma mediação de qualidade. A ação mediadora realizada nesse
processo não visa apenas garantir o acesso à informação, mais também possibilitar a
apropriação dessa informação pelos usuários. Assim, a biblioteca estará dando os
insumos para que o usuário possa se tornar um protagonista social.

O ENTRAVE DAS PROBLEMÁTICAS ACERCA DA CONVERSÃO DIGITAL DE
ACERVOS AUDIOVISUAIS
Autor(es): Thaise Menezes de Oliveira, Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva
Resumo: Ao longo do Plano de Trabalho “Conversão digital de acervos audiovisuais
em instituições públicas”, nos deparamos com problemas dos mais diversos, que
envolviam a conversão direta ou indiretamente. Em visitas técnicas documentadas
pelo Grupo CRIDI houve um levantamento de dados sobre o estado dos acervos
audiovisuais nas instituições participantes da pesquisa intitulada “Desafios e
alternativas digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio documental
arquivístico audiovisual” e foram percebidos pequenos acervos, tímidos, guardados
de forma inadequada, em pequenas estantes localizadas em locais sem a
climatização devida, ou seja, sem controle de temperatura e umidade;as análises dos
dados das instituiçõesnos mostraram que poucas delas apresentavam um plano de
preservação envolvendo a digitalização e em muito dependiam do que a
administração da instituição decidia, sendo que na verdade, os interesses das
instituições é que de fato estabelecem se a conversão digital dos acervos deve ser
feita, como, quando, onde e por quem. Também há a questão da finalidade da
conversão da documentação audiovisual, sua preservação e salvaguarda; tudo é feito
e pensado para que a população possa ter acesso a esses acervos, que é patrimônio
de todos nós. Para que esse acesso seja efetivado, existem diversas questões
delicadas que podem surgir de forma inesperada, como no caso de direito autoral
sobre filme restaurado com dinheiro público, quando podemos indagarquem deteria o
verdadeiro direito, se a esfera pública, ou a esfera privada. Ainda podemos ressaltar a
importância e a deficiência de políticas públicas para a preservação da documentação
audiovisual no Brasil, também uma questão polêmica, com relação a quem deve ter a
responsabilidade de proceder à preservação, se oEstado, por força da supremacia do
interesse público e o direito fundamental a memória, ou o particular, por uma
supostacapacidade de gerência e conservação mais eficaz. A preservação
audiovisual em solo brasileiro se mostra, cada vez mais, um trabalho de
“formiguinha”, movido a paixão pessoal dos poucos que querem e lutam para tal na
selva de interesses do mundo do entretenimento.

Palavras-chaves: Mediação da Informação. Bibliotecas Universitárias, Indicadores
de qualidade

Palavras-chaves: Conversão digital, Preservação, Acesso

INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS ATRIBUTOS DE ATIVIDADES DE MEDIAÇÃO
EXPLÍCITA (DIRETA) DA INFORMAÇÃO E DE MEDIAÇÃO IMPLÍCITA (INDIRETA)
DA INFORMAÇÃO

DO LIVRO IMPRESSO AO DIGITAL: EXPERIMENTO EM MIGRAÇÃO DE MÍDIA
IMPRESSA PARA MÍDIA DIGITAL EM UMA PERSPECTIVA DE ACESSO
FRANQUEADO AO CONHECIMENTO

Autor(es): Jamilly Andrade Barreto, Henriette Ferreira Gomes
Resumo: Desdobramento de um estudo sobre o nível de mediação das atividades
das bibliotecas das universidades públicas brasileiras nas práticas de leitura e de
produção escrita, que visa identificar indicadores para orientação do desenvolvimento
dessas atividades. Na primeira etapa da pesquisa tomou-se por base os resultados
do levantamento (survey) exaustivo já realizado acerca das experiências realizadas
por esse tipo de biblioteca. Nessa fase se está identificando as possibilidades de
redimensionamento dessas atividades, de modo que se possam sugerir novas
configurações que tornem as bibliotecas universitárias mediadoras proativas das
práticas de leitura e de produção escrita, especialmente entre os estudantes em nível
de graduação, trabalhando pelo desenvolvimento da competência informacional e
apoiando mais diretamente a formação de sujeitos autônomos no ato de estudar e
produzir conhecimento. O universo da pesquisa corresponde às universidades
públicas brasileiras, tanto em nível federal quanto estadual. Tendo como referência os
resultados do survey já concluído, se estabeleceu uma amostra representativa
dessas bibliotecas, para que se busque conhecer a avaliação delas acerca dessas
experiências, os limites, asnecessidades e as possibilidades de redimensionamento
para se ampliar o nível demediação da biblioteca no apoio às práticas da leitura e
produção escrita. Após o encerramento dessa etapa, a pesquisa se desdobrou num
estudo comparativo dos resultados alcançados com aqueles apontados por outras
pesquisas, como também com estudos disponíveis na literatura que se ocupam do
processo de mediação, circulação e apropriação da informação, para o
estabelecimento de indicadores que possam vir a orientar o aperfeiçoamento de
metodologias para realização de atividades de mediação da informação no âmbito
das bibliotecas universitárias. Foi desenvolvido um estudo descritivo das atividades
de mediação desenvolvidas em apoio às práticas de leitura e produção escrita,
associado ao estudo da bibliografia sobre o tema e de comunicações científicas de
resultados de pesquisas concluídas por outros pesquisadores, para o
estabelecimento de indicadores relacionados às atividades de mediação da
informação em bibliotecas universitárias.

Autor(es): Káila Guimarães Santos, Silvana Santos de Jesus, Zeny Duarte de
Miranda
Resumo: ResumoObjeto de realização do Grupo de pesquisa G-Acervos,
credenciado pelo CNPq, o Projeto de Pesquisa “Livro impresso e livro digital: teorias e
conceitos aos experimentos de migração de mídia impressa à mídia digital “o e-book”,
é coordenado pela Profª Dra. Zeny Duarte de Miranda, o qual possui como elemento
sustentador os estudos teóricos, terminológicos e epistemológicos da ciência da
informação, ciência da computação, letras, arquivologia, preservação da memória,
patrimônio documental, estudos biográficos e seus inter-relacionamentos. São
analisados os principais aspectos quanto à utilização do livro eletrônico e do livro
impresso, tais como a portabilidade, qualidade e suporte à leitura e direitos
reprográficos ao passo em que o e-book se mostra como um mecanismo de
ampliação de acesso mundial ao conhecimento e de oportunidades para produção e
publicação de materiais literários. Busca estabelecer a produção e publicação do livro
eletrônico com base em importantes critérios tais como a usabilidade e critérios
técnicos, a partir do livro “Espólio incomensurável de Godofredo Filho: resgate de
memória e estudo arquivístico”, que contém dados sobre a vida, obra, pensamento,
produções artísticas, cientificas e culturais, a partir dos documentos do arquivo
pessoal do insigne professor e escritor-poeta Godofredo Filho, com a permissão de
verificar vertentes, impactos e discursos sobre a mudança de mídia. Realizar-se-á a
recuperação e análise de sites, tais quais são o ebookcult, hotbook e parnanet, com
uma metodologia qualitativa, a partir da coleta de dados, análise das plataformas
digitais e dos softwares possíveis ao implemento do e-book. A implementação de
instrumentos de pesquisa em acervos documentais e estudos afins que facilitarão a
disponibilização do livro em plataforma digital. Ao fim deste projeto de pesquisa, são
esperados a manutenção dos dados informacionais do conteúdo do livro, sem haver
interferência do contexto literário e, a partir deste trabalho, dar continuidade a outros
estudos similares sobre temáticas que se relacionem com esta pesquisa, com uma
maior abrangência ao acesso de conteúdos digitais para todos os interessados, com
a finalidade de também avaliar as possibilidades de criação de condições para que a
informação que importa preservar para a posteridade tenha seu conteúdo
resguardado em rede e nas “nuvens”.

Palavras-chaves: Biblioteca universitária, Mediação em informação, Universidade
pública
INVESTIGANDO ARCABOUÇOS EPISTEMOLÓGICOS EM TRABALHOS NO
DOMÍNIO DA ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: UMA ANÁLISE DE
CONTEÚDO

Palavras-chaves: Ebook, Godofredo Fillho, Arquivo pessoal
INDICADORES PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIAÇÃO
EXPLÍCITA E IMPLÍCITA PARA ACESSO, USO E APROPRIAÇÃO DA
INFORMAÇÃO

Autor(es): Daniel Almeida Marins, Hildenise Ferreira Novo
Resumo: O projeto de pesquisa apresentado ao Programa Institucional de Bolsas de
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Iniciação Científica, em sua primeira fase, teve como proposta desenvolver estudo
teórico e metodológico para mapeamento semântico conceitual, com objetivo de
contribuir para estudos na área da Ciência da Informação (CI) no tocante ao domínio
da Organização do Conhecimento. Este último tem como objetivo a gênese e
natureza da informação, assim como processos de construção de artefatos para
comunicação e uso da informação. Tais sistemas de organização de natureza
classificatória e temática padronizam terminologias e dentre suas principais funções,
encontra-se o estabelecimento de relacionamentos semânticos entre conceitos. Para
tanto foi feito um mapeamento bibliográfico de trabalhos apresentados no Encontro
Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da Informação (ENANCIB),
encontro mais importante na área da CI, com vista a identificar a evolução de estudos
desta natureza na área. O corpus da pesquisa para análise foi extraído nos trabalhos
apresentados nos últimos cinco anos no âmbito dos Grupos de Trabalho (GT) do
ENANCIB. Especificamente dos grupos: GT1 Estudos Históricos e Epistemológicos
da Ciência da Informação; GT2 Organização e Representação do Conhecimento e
GT8 Informação e Tecnologia. Optou-se por analisar de maneira mais detalhada os
trabalhos provenientes do GT2. A escolha justifica-se pelo fato destes trabalhos
estarem ligados a discussões teóricas mais próximas ao objeto de estudo da presente
pesquisa e também pela questão de tempo para uma análise mais aprofundada que
contemple o arcabouço epistêmico dos GTs em questão. Para o detalhamento e
aprofundamento da discussão, como recurso metodológico, foram elaboradas e
utilizadas as seguintes categorias para análise de conteúdo: Base epistemológica;
Teorias; Metodologia; Resultados. As categorias foram extraídas dos trabalhos do
GT2 e analisadas em sua totalidade de maneira não hierárquica. Ao final desta fase
do projeto verificou-se a necessidade de fortalecimento conceitual e metodológico no
intuito de fornecer arcabouço epistemológico e fundamentação teórica que facilite a
comunicação entre os pesquisadores. Verificou-se também a necessidade de
elaboração de modelos de análise que contemplem uma fundamentação
teórico-conceitual mais verticalizada no intuito de facilitar a comunicação entre os
pesquisadores.

histórica do período ditatorial no Brasil e da instituição educacional supracitada, a
documentação de ex-docentes, ex-discentes e ex-servidores técnico-administrativos
vem sendo tratada no intuito de evidenciar os possíveis e prováveis desdobramentos
ocorridos na Escola neste período. Contudo, esta apresentação relata sobre as
atividades empreendidas na documentação dos ex-servidores técnico-administrativos,
uma vez que se pretende perceber a atuação dos mesmos na luta contra a ditadura
civil-militar, igualmente as sanções sofridas por essas atitudes. O projeto de
identificação deste acervo, que está inserido no Programa Pense, Pesquise e Inove à
UFBA (PROUFBA/2014), deseja revelar as informações contidas nestes acervos que
contém documentação do período de ditadura brasileira, pois assim, como o autor e
diretor do Arquivo Nacional durante muitos anos Jaime Silva (2014) afirma, essa
documentação demonstra as práticas que foram usadas no exercício das atividades
repressivas, sendo que nos tempos atuais, serve como instrumento essencial para o
fortalecimento de novas relações sociais e, consequentemente, para a consolidação
do processo democrático. Com isso, para que este resultado seja alcançado, é
preciso aplicar à documentação sob custódia do Memorial o tratamento arquivístico,
viabilizando assim a pesquisa com a aplicação dos processos de inventário,
diagnóstico, higienização, acondicionamento adequado e registro em base de dados.
Essa metodologia propicia o desenvolvimento da construção da História, como
também fortalece a Arquivologia como disseminadora da informação e evidencia a
interdisciplinaridade entre as áreas. Como resultados parciais, já foram identificados
265 (duzentos e sessenta e cinco) acervos documentais, dentre eles 161 (cento e
sessenta e um) correspondem ao período analisado (1964-1985). Portanto, os
trabalhos em desenvolvimento buscam descobrir e dar visibilidade a possíveis novos
sujeitos históricos dentro deste evento político-social que durou 21 anos e que
influenciou e/ou influencia as diretrizes dos inúmeros setores deste país, inclusive a
EPUFBA.
Palavras-chaves: Ditadura civil-militar, Identificação arquivística, Escola Politécnica
da UFBA
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RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO E MINERAÇÃO DE DADOS PUBLICOS PARA
LEIGOS

OBRAS IMPRESSAS DE 1701 A 1800 DE INTERESSE PARA OS ESTUDOS
FILOLÓGICOS DO SETOR DE OBRAS RARAS DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO
DA BAHIA

Autor(es): Willian Gutemberg Luz Viana, Silvia Maria Gomes Caldeira
Resumo: Recuperação de Informação e Mineração de Dados Publicos para leigos, é
um projeto de formação que visa instrumentalizar cidadãos comuns para
desenvolverem aplicativos apartir de dados abertos gevernamentais, utilizando-os em
smartphones de forma colaborativa, tornando-os assim de utilidade publica. A partir
das tecnologias utilizadas, buscamos ampliar a participação nas decisões,
acompanhamento e fiscalização de forma mais sistematizada do processo politico,
econômico e social. As estrategias desenvolvidas nesta pesquisa são identificar e
catalogar as principais fontes de dados abertos disponiveis, tabular e reestruturar a
apresentação dos dados de forma mais clara, orientar os participantes quanto ao uso
do appInventor e por fim criar os aplicativos. Os participantes desta experiência serão
os estudantes interessados em tornassem multiplicadores e atuarem nas associações
cadastrada. O uso da tecnologia tem um papel muito importante nas sociedades
modernas, pois ela dá maior visibilidade e acesso a dados que antes não eram
possíveis de serem vistas pelo cidadão comum. As redes sociais ampliam o poder, a
velocidade e o alcance das informações. Com isso, esse projeto ao instrumentalizar
pessoas comuns oferece a oportunidade de populalizar dados de dificil análise para a
maior parte da população. As principais fontes de dados aberto se enquadram nas
áreas de saúde, licitações e convênios, percebemos também, que na área de
educação existe uma menor quantidade de fontes que seguem regras e padrões
internacionais de divulgação. Os sites federais disponibilizam um número maior de
informações ao público em relação às esferas estatuais e municipais. Mesmo nas
melhores fontes, os dados divulgados possuem uma baixa conectividade com outras
fontes, dificultando assim correlaciona-lás em si. Foram catalogadas as associações
20 dentro do estado da Bahia, interessadas em participarem da segunda etapa do
projeto. Considerando o papel social das tecnologias, e uma maior participação dos
sujeitos no debate politico, a construção desses aplicativos aproximam esses
universos - governo, cidadãos - Por isso, a simplificação e a facilidade no
compartilhamento de informações empodera ao mesmo passo que contribui para
melhoria das ações desenvolvidas pelo governo. Assim, é possível sair de uma visão
meramente técnica e distante do real para outra mais próxima da realidade das
pessoas.

Autor(es): Simone Diomondes Sousa, Alícia Duhá Lose
Resumo: Este trabalho envolve a análise de obras publicadas no período de 1701 a
1800 da Classe de Filologia do Setor de Obras Raras do Mosteiro de São Bento da
Bahia. Inicia-se o contato com esses livros especiais e tão importantes para a área de
filologia românica e história da língua portuguesa, com a preparação do pesquisador
iniciante com noções mínimas de conservação preventiva, manuseio e utilização de
equipamentos de proteção individual como luva, máscara, jaleco entre outros. Em
seguida é feito o estudo através do Método Lose para inventariação de acervos
especiais, e da Lista GW - sigla dos catálogos Gesamtkatalog der Wiegendrucke que
identificam os incunábulos e usa a folha de rosto como a principal fonte de
informação na descrição textual, e a análise de cada livro para identificar e admirar a
beleza de uma vinheta, de uma encadernação, da marca de pertencimento, da folha
de rosto impressa em vermelho e preto, a data de publicação em algarismos
romanos, dentre outras características que esse acervo oferece e que dão suporte
para uma catalogação mais completa das obras que fazem parte desse Projeto. Após
a identificação das características que podem basear a importância de cada livro,
efetuou-se pesquisa bibliográfica no ambiente da internet para verificar a existência
de exemplares disponíveis em outras bases de dados como por exemplo: a Fundação
Biblioteca Nacional, Catálogos das Bibliotecas Nacional da Espanha, de Portugal, da
França, da Itália, Apostólica Vaticana, HathiTrust Digital Library dentre outros. Para
finalizar efetuou-se a catalogação descrevendo todos os aspectos físicos e
bibliográficos observados em cada livro, informações que agilizarão e facilitarão o
acesso para o pesquisador e para todos aqueles que têm interesse nesse tipo de
acervo. No período abarcado por este relatório foram catalogados mais de 200 livros,
incluindo as obras volumadas, na sua maioria obras impressas em latim, como
também no idioma espanhol, italiano, francês, latim e grego em colunas paralelas e
com o conteúdo predominantemente religioso.
Palavras-chaves: Filologia., MARC21., Obras Raras.

Palavras-chaves: mineração de dados, api publicas, aplicativos colaborativos
PESQUISA HISTÓRICA DO PERÍODO DA DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA
(1964-1985):
CONSIDERAÇÕES
SOBRE
A
IDENTIFICAÇÃO
DA
DOCUMENTAÇÃO DE EX-SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA
ESCOLA POLITÉCNICA DA UFBA

REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO EM ARQUIVOS
PESSOAIS EM PLATAFORMAS DIGITAIS
Autor(es): Natan Leal Bispo, Zeny Duarte de Miranda, Joseane Cruz, Daniel de
Jesus Barcoso Cautela Branco, Vinicius Leite Lima

Autor(es): Lívia Gomes, Maria Paula Borges Carvalho, Louise Anunciação Fonseca
de Oliveira, Deisiane Santos

Resumo: Buscar-se-á o encontro do conhecimento da arquivologia com o da ciência
da informação, ciência da computação e letras (literatura), mediante pesquisa sobre a
vida, obra, pensamento e arquivo pessoal do escritor, professor da Ufba e homem da
cultura da Bahia e Brasil, Godofredo Rebelo de Figueiredo Filho (Godofredo Filho)
que produziu artes, literatura, filosofia e contribuiu imensamente para a área do
patrimônio histórico, artístico e cultural. Entre outros inúmeros legados por ele
deixado, foi membro fundador da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da

Resumo: Esta comunicação visa apresentar o projeto de regaste histórico do período
da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) desenvolvido no Memorial Arlindo
Coelho Fragoso da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (EPUFBA).
Este projeto deriva de trabalhos realizados no setor desde 2014 que comungam do
mesmo objetivo: consolidar a memória da Escola na comunidade interna e externa,
fazendo emergir suas histórias e envolvidos. Dessa forma, a partir da relevância
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Ufba. O objeto deste estudo é o próprio arquivo pessoal do insgne homem da cultura
e da academia universitária da Bahia / Brasil, Godofredo Filho, imortal da Academia
de Letras da Bahia. Pretende-se chegar à definição de modelos de análise com vista
a estratégias de recuperação da informação do mencionado arquivo, para a
otimização, uso e preservação da informação. Realizarse-ão estudos
interdisciplinares nas etapas de interpretação do contexto produtor e utilizador da
informação produzida e acumulada pelo titular do arquivo com o perfil assinalado.
Serão adotados métodos qualitativos do fenômeno informacional e quantitativos
aplicáveis na ciência da informação e procedimentos de gestão documental, uso,
meios de acesso e sistemas e serviços de informação existentes, observando a
preservação da integridade, fiabilidade e inteligibilidade, dados recorrentes no digital
e que colocam problemas especiais no acesso da informação em redes e bases de
dados. Dar-se-á a avaliação tanto retrospectiva quanto prospectiva do fluxo
informacional do mencionado arquivo pessoal, em plataformas digitais. Objetiva-se
checar como se organiza, armazena e conserva a informação e se há eficácia no
acesso e na recuperação. E, ainda, avaliar se são criadas condições para que a
informação que importa preservar para a posteridade esteja recebendo manutenção
do tratamento arquivístico anteriormente adotado ao acervo. Será utilizada
metodologia da análise orgânicofuncional, avaliação retro e prospectiva e a
experimentação. Os resultados previstos pautam-se na perspectiva de representação
da informação e do conhecimento por meio da web semântica (do ACCESS para
Wikimedia).

Informação (PPGCI) da UFBA. Desse modo, o corpus da investigação corresponde
as informações constantes nas teses e dissertações aprovadas no referido programa
entre os anos de 2010 a 2014, período que corresponde a produção dos últimos 5
anos. As transformações tecnológicas interferem diretamente na produção do saber e
faz com que o conhecimento científico esteja em constante processo de renovação. O
presente trabalho constituiu-se no levantamento, mapeamento e categorização das
temáticas da produção cientifica do PPGCI UFBA correspondente ao período de 2010
à 2014. Para consecução dessa pretensão foi realizado inicialmente o levantamento e
mapeamento das teses e dissertações produzidas no período nos sites do PPGCI,
Repositório UFBA e plataforma sucupira, totalizando 4 teses (Linha 1 = 1 ; Linha 2 =
3) e 62 dissertações, de acordo com as linhas: a linha 1- Política e tecnologias da
informação contabilizou 23 dissertações e 1 tese, com produção total de 24, enquanto
que a linha 2 - Produção, circulação e mediação da informação contou com 39
dissertações e 3 teses, totalizando 42 produções. Em seguida realizou-se a
categorização das temáticas abordadas nas teses e dissertações, tomou-se como
base o tesauro brasileiro da Ciência da Informação, pois este instrumento apresenta
um plano geral de classificação que possibilitou reunir a produção em categorias
temáticas. O resultante dessa ação indicou que as temáticas mais evidenciadas nas
dissertações foram na linha 1: Comunicação e Acesso à Informação (7)- comunicação
científica, governança eletrônica, editoração acadêmica, competência informacional;
Gestão da informação (6)- instrumentos arquivísticos, arquivo privado, marketing,
serviço de biblioteca, desenvolvimento de coleções e Tecnologias da Informação e
Comunicação - (5) arquitetura da informação, portal CAPES, mineração de dados,
web geográfica, web 2. 0, enquanto que na linha 2 destacaram-se: Gestão da
Informação (13)- bibliotecas, leituras, comportamento informacional, estudo de
usuários, uso da informação; Comunicação e Acesso à Informação (10)- produção
científica, competência informacional e Epistemologia da Ciência da Informação (10) formação profissional, mediação, teoria da informação. Conclui-se que a pesquisa
permitiu conhecer a tendência da produção do PPGCI /UFBA nos últimos 5 anos,
uma vez que os resultados apresentados forneceram subsídios para melhor
compreender a produção do conhecimento realizado nessa instituição, denotando a
compatibilidade das temáticas de acordo com as linhas de pesquisa instituídas no
PPGCI/UFBA

Palavras-chaves: Godofredo Filho, interdisciplinares, arquivístico
LEVANTAMENTO, MAPEAMENTO E CATEGORIZAÇÃO DAS TEMÁTICAS
ABORDADAS NA PRODUÇÃO INVESTIGADA (TESES E DISSERTAÇÕES) DO
PPGCI/UFBA 2010 - 2014
Autor(es): Eulina Maria Conceição Nascimento dos Santos, Maria Isabel Barreira
Resumo: A produção cientifica é o vetor que dinamiza o processo de formalização da
ciência e consequentemente é a responsável pelo desenvolvimento de determinada
área do conhecimento. A relevância do presente estudo pauta-se na compreensão de
que a produção científica é relevante na identificação do saber gerado no processo
de capacitação dos sujeitos ingressos no Programa de Pós-graduação em Ciência da
Informação (PPGCI) da UFBA. Desse modo, o corpus da investigação corresponde
as informações constantes nas teses e dissertações aprovadas no referido programa
entre os anos de 2010 a 2014, período que corresponde a produção dos últimos 5
anos. As transformações tecnológicas interferem diretamente na produção do saber e
faz com que o conhecimento científico esteja em constante processo de renovação. O
presente trabalho constituiu-se no levantamento, mapeamento e categorização das
temáticas da produção cientifica do PPGCI UFBA correspondente ao período de 2010
à 2014. Para consecução dessa pretensão foi realizado inicialmente o levantamento e
mapeamento das teses e dissertações produzidas no período nos sites do PPGCI,
Repositório UFBA e plataforma sucupira, totalizando 4 teses (Linha 1 = 1 ; Linha 2 =
3) e 62 dissertações, de acordo com as linhas: a linha 1- Política e tecnologias da
informação contabilizou 23 dissertações e 1 tese, com produção total de 24, enquanto
que a linha 2 - Produção, circulação e mediação da informação contou com 39
dissertações e 3 teses, totalizando 42 produções. Em seguida realizou-se a
categorização das temáticas abordadas nas teses e dissertações, tomou-se como
base o tesauro brasileiro da Ciência da Informação, pois este instrumento apresenta
um plano geral de classificação que possibilitou reunir a produção em categorias
temáticas. O resultante dessa ação indicou que as temáticas mais evidenciadas nas
dissertações foram na linha 1: Comunicação e Acesso à Informação (7)- comunicação
científica, governança eletrônica, editoração acadêmica, competência informacional;
Gestão da informação (6)- instrumentos arquivísticos, arquivo privado, marketing,
serviço de biblioteca, desenvolvimento de coleções e Tecnologias da Informação e
Comunicação - (5) arquitetura da informação, portal CAPES, mineração de dados,
web geográfica, web 2. 0, enquanto que na linha 2 destacaram-se: Gestão da
Informação (13)- bibliotecas, leituras, comportamento informacional, estudo de
usuários, uso da informação; Comunicação e Acesso à Informação (10)- produção
científica, competência informacional e Epistemologia da Ciência da Informação (10) formação profissional, mediação, teoria da informação. Conclui-se que a pesquisa
permitiu conhecer a tendência da produção do PPGCI /UFBA nos últimos 5 anos,
uma vez que os resultados apresentados forneceram subsídios para melhor
compreender a produção do conhecimento realizado nessa instituição, denotando a
compatibilidade das temáticas de acordo com as linhas de pesquisa instituídas no
PPGCI/UFBA.

Palavras-chaves: Produção cientifica, Ciência da informação, PPGCI/UFBa
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE ESCALA PARA MENSURAÇÃO
COMPORTAMENTO ÉTICO CONTÁBIL DE PROFISSIONAIS

DO

Autor(es): Gabriela Ferreira Santos, César Valentim de Oliveira Carvalho Junior
Resumo: A informação contábil brasileira, que deve ser acessível à toda sua
comunidade, passou a ser regida pelo padrão internacional de contabilidade
(International Financial Reporting Standards -IFRS) a partir de 2008. Entretanto, isso
permitiu uma variabilidade na decisão de qual método utilizar durante a elaboração,
facilitando a criatividade contábil que por vezes geram informações tendenciosas.
Resultados gerenciados são capazes de melhorar a visão que o mercado tem da
empresa, aumentar o valor de suas cotas, mas também podem sonegar impostos e
desviar recursos o que gera consequências que vão desde a falta de confiança nos
gestores e analistas até mesmo à falência de grandes companhias. Além mais, em
um ambiente econômico deficitário, onde não há estímulo para investimentos
conservadores, grande parcela dos investidores não profissionais recorre à bolsa de
valores ficando, então, dependente da informação contábil que lhe é passada por
especialistas. Visando avaliar o comportamento ético pessoal dos contadores e de
que forma isso pode intervir na produção e divulgação das informações contábeis,
esse projeto irá validar e aplicar a escala Defining Issues Test (DIT). O referencial
trará a teoria do desenvolvimento do raciocínio ético cognitivo e moral de Kohlberg,
visto que essa foi a base para a teoria do DIT desenvolvido por James Rest. O DIT
consiste de seis dilemas, nos quais o sujeito será submetido a alguns cenários onde a
sensibilidade será confrontada com o nível ético, acompanhados de 12 questões que
devem ser classificadas em uma escala de 1 a 5, conforme o grau de relevância para
a solução do dilema e, em seguida, são selecionadas as quatro mais importantes
hierarquicamente. Ao final do teste é possível obter o P-score que indica o nível de
discernimento moral do sujeito. Logo após serão feitas observações se existem
vieses capazes de influir no resultado da pesquisa e um levantamento estatístico para
calcular o P-score. Espera-se, então, encontrar associação positiva entre o nível ético
do sujeito e o grau de aceitação à manipulação do resultado para que, dessa forma,
as empresas de auditoria aperfeiçoem seus métodos de contratação, selecionando
aqueles profissionais que além de competentes se mostram também éticos.

Palavras-chaves: Produção científica, PPGCI/UFBA, Ciência da Informação

Palavras-chaves: Contabilidade Criativa, Defining Issues Test, Moral
TENDÊNCIA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: O
CASO DO PPGCI/UFBA
AVALIAÇÃO DE PATENTES DE INVENÇÃO: MÉTODOS DE VALORAÇÃO E A
VISÃO DO MERCADO

Autor(es): Eulina Maria Conceição Nascimento dos Santos, Maria Teresa de
Carvalho Valente, Maria Isabel Barreira

Autor(es): Ricardo Oliveira dos Santos, Auristela Felix de Oliveira Teodoro
Resumo: A produção cientifica é o vetor que dinamiza o processo de formalização da
ciência e consequentemente é a responsável pelo desenvolvimento de determinada
área do conhecimento. A relevância do presente estudo pauta-se na compreensão de
que a produção científica é relevante na identificação do saber gerado no processo
de capacitação dos sujeitos ingressos no Programa de Pós-graduação em Ciência da

Resumo: O presente resumo refere-se ao plano de trabalho que teve como objetivos:
Caracterizar a importância da valoração ao desenvolvimento de ciência e tecnologia
(C&T) no Brasil; contextualizar o desenvolvimento de C&T brasileiro inter-relacionado
ao contexto mundial; Mapear os métodos e modelos de avaliação de patentes de

203

invenção; descrever os métodos e modelos de avaliação de patentes de invenção;
analisar e evidenciar cenários do mercado de patentes de biotecnologia
desenvolvidas com produto petrolífero e fungos. Para atingir os objetivos propostos
foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a partir do mapeamento, leitura e
interpretação de artigos indexados nas principais bases de dados, livros relacionados
à temática: Avalição de investimentos e análise econômico-financeira e sites da
internet (sobretudo, das empresas que registram patentes de invenção. Para
operacionalização da pesquisa privilegiou-se os artigos mais recentes e mais
relevantes, de acordo com a qualificação da CAPES. A pesquisa fez uso do software
Excel, para o qual se construiu uma tabela alimentada após a interpretação da
investigação, constando título, autor (res), ano de publicação, nome do periódico,
palavras-chaves, resumo do artigo (introdução, desenvolvimento, metodologia,
resultados e conclusão). Diante da pesquisa realizada, tem-se como resultados que a
valoração parte do pressuposto da avaliação do valor ao longo tempo em face dos
riscos, custo de oportunidade, nível do desenvolvimento científico, tecnológico e
conjuntural, bem como a realidade sócio temporal envolvida. Assim, é possível
estabelecer o quantum da geração da riqueza confiável e formular base factível de
informação para retroalimentação do sistema de reinvestimento para os inventores,
UFBA e, consequentemente, à sociedade pela transferência da tecnologia
desenvolvida e devidamente registrada. Observou-se que a valoração contribui para a
compreensão do impacto da propriedade intelectual na continuidade dos estudos e
pesquisas, pois que conforme Cunha (2006) tem o poder de auferir receitas de
royalties e alavancar o crescimento da organização e, fundamentalmente da
sociedade. Diante da investigação realizada se conclui que a função social da
propriedade intelectual tem uma forte pressão ético-moral pela necessidade de se
oportunizar no menor espaço de tempo as tecnologias que contribuem para minorar
as desigualdades sociais, avançar no desenvolvimento educacional, econômico,
financeiro, social, cultural etc. e possibilitar à melhoria da qualidade da vida no
planeta. Ainda, em análise conclusiva, pontua-se que a propriedade intelectual para
gerar valor interno (seja individualmente, laboratório, instituto, etc.) ou em redes de
colaboração (universidade e empresa, universidade-universidade, etc.) e valor de
mercado (transferência de tecnologia e processos de negociação), se faz necessário
que o próprio laboratório/pesquisador disponha de ferramental para valoração, tal
qual já é realizado internacionalmente, sobretudo nos países que mais registram
patentes, desta forma, a propriedade inventiva pode contribuir mais fortemente ao
desenvolvimento científico, tecnológico e social.
Palavras-chaves: PATENTES de INVENÇÃO,
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLOGIA

VISÃO
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comunidades pesqueiras tenham acesso a elas, para que o dispositivo se torne
acessível e útil a estes trabalhadoras e trabalhadores.
Palavras-chaves: Aplicativo educacional, Pesca artesanal, Saúde no trabalho
ESTUDOS DOS IMPACTOS DAS ESCOLHAS CONTÁBEIS SOBRE O
DESEMPENHO DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS BRASILEIRAS APÓS O
PROCESSO DE CONVERGÊNCIA PARA NORMAS INTERNACIONAIS
Autor(es): Vanessa Pereira Souza
Resumo: Com as mudanças ocorridas no processo de adesão do Brasil às normas
internacionais de contabilidade, as possibilidades de gerenciamento se ampliaram.
Assim, o presente plano de trabalho objetivou possibilitar a análise do impacto da
escolha contábil sobre o desempenho econômico-financeiro apresentado pela
empresa. Para tanto, fez-se necessário a realização de análises comparativas das
práticas contábeis das empresas, por setor de atuação, para identificar padrões de
escolhas contábeis adotadas, comparando o desempenho empresarial entre
empresas de um mesmo setor para verificar possíveis indícios de gerenciamento de
resultados. Utilizou-se o CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) como base
para parametrização da pesquisa, que tem como objetivo o estudo, o preparo e a
emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a
divulgação de informações dessa natureza, visando à centralização e uniformização
do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da
Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais. Após a fase de coleta de dados
foi possível, através das informações das notas explicativas divulgadas pelas
empresas, realizar análises comparativas das práticas contábeis de sociedades
anônimas brasileiras; analisar o impacto da escolha contábil sobre o desempenho
econômico-financeiro; verificar a existência de indícios de gerenciamento de
resultados nas práticas contábeis adotadas pelas empresas; sumarizar as práticas
contábeis identificadas; e tratar estatisticamente (análise descritiva) os dados acerca
das práticas contábeis adotadas pelas sociedades anônimas brasileiras. Logo, os
resultados alcançados, em relação ao CPC 01- Redução ao valor recuperável de
ativos, que buscou conhecer os procedimentos adotados na realização do teste de
recuperabilidade dos ativos; os parâmetros para escolha da taxa de desconto e
prazos de geração de caixa e vida útil, bem como parâmetros para definição do valor
de mercado de ativos, assim, observou-se que quase 50% das sociedades de capital
aberto brasileiras, não divulgaram ou não utilizam os procedimentos e das
sociedades que divulgaram, a maioria tinha como objetivo avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Na análise do CPC
28-Propriedade para investimento, registrou-se que a preferência/frequência de
registro das propriedades para investimento é pelo valor justo e não pelo custo.
Notou-se também que para o CPC 33 - Benefícios a empregados, os indexadores de
benefícios utilizados pelas empresas a maioria não foi divulgada, bem como não se
aplicava.

MERCADO,

ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS NO SISTEMA DE MARISCAGEM DA BAÍA DE
TODOS OS SANTOS
Autor(es): Adriano Barbosa de Jesus, Soraia Maria dos Santos, Renato da Silva
Bastos Neto, Paulo César Borges Alves
Resumo: O Estado da Bahia é o terceiro maior produtor de pescados no país que
corresponde a cerca de 80. 000t/ano, segundo o Sistema Nacional de Informações da
Pesca e Agricultura. Este sistema envolve mais de 114. 478 pescadores e
marisqueiras, mais especificamente, a Baía de Todos os Santos (BTS) é a segunda
maior baía do mundo, tem a extensão de 1. 233 Km2 que abrange 17 municípios,
onde alguns municípios têm como principal atividade econômica a pesca artesanal e
a mariscagem. Além de Salvador. Parte desta área é recoberta por manguezais que
ocupa 177, 6 Km2. Este trabalho identifica alguns dos inúmeros riscos de acidentes
de trabalho nas regiões do entorno da Baía de Todos os Santos (BTS), onde agentes
de comunidades pesqueiras estão inseridos. Nessas localidades, muitos pescadores
não têm acesso à informação tanto dos seus direitos legais, quanto aos riscos que
estão expostos em seu ambiente de trabalho. Assim, pescadores e marisqueiras se
submetem a longos períodos de exposição ao sol, à falta de alimentação e ao
excesso de peso carga. Dessa maneira, pensou-se em uma ferramenta educacional
que sirva como veículos de informação sobre condições de pesca e mariscagem e
auxilie na prevenção de riscos à saúde. O presente documento está ligado ao projeto
de pesquisa: Itinerários terapêuticos no sistema de mariscagem da Baía de Todos os
Santos, que objetivou identificar práticas de cuidados à saúde a serem aplicadas por
indivíduos envolvidos no sistema pesqueiro artesanal na BTS. Procura-se caracterizar
práticas e estratégias pelas quais os agentes sociais lidam com as doenças
não-transmissíveis mais frequentes nas comunidades pesqueiras da BTS. Tais
doenças podem ser identificadas como problemas ortopédicos, hipertensão arterial e
dificuldades de visão, sinalizadas como as mais recorrentes. Como a pesca é
caracterizada pelo processo de extração de organismo aquático, os pescadores
artesanais utilizam técnicas tradicionais para a extração e captura do pescado,
utilizando este ofício como principal meio de sobrevivência e subsistência. Assim, a
pesca artesanal no Brasil carece de normas e políticas públicas que a regulamentem
e sirvam para auxiliar as condições de saúde destes trabalhadores. Para contribuir
com a reflexão sobre esta instância e visando a desenvolver pesquisas e informações
sobre as leis e benefícios direcionados às comunidades pesqueiras, o projeto coletou
dados junto a seis localidades da BTS. Para prevenir os riscos a que esses
trabalhadores estão expostos, foi desenvolvido o aplicativo educacional Glub com a
plataforma do App Inventor 2, uma ferramenta gratuita voltada para a criação de
aplicativos para o sistema operacional Android. O aplicativo aproveitou a coleta de
dados em seis comunidades da BTS: Trapiche e Acupe, em Santo Amaro;
Matarandiba e Baiacu, em Vera Cruz; Engenho da Cruz e Santiago do Iguape, em
Cachoeira e, a partir destes dados, foram selecionadas as informações mais
pertinentes a serem veiculadas no software, de maneira que os agentes das

Palavras-chaves: SOCIEDADES ANONIMAS BRASILEIRAS,
INTERNACIONAIS de CONTABILIDADE, Práticas Contábeis
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ETHICS POSITION QUESTIONNAIRE (EPQ): ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE
ESCALA PARA MENSURAÇÃO DO COMPORTAMENTO ÉTICO CONTÁBIL DE
ESTUDANTES
Autor(es): Juliana da Silva Ferreira
Resumo: A contabilidade é de suma importância em uma empresa visto que esta é
responsável por sintetizar os dados contábeis e financeiros da entidade, a fim de
expor para os seus usuários como está a “saúde” da entidade. Assim, podemos
afirmar que o nível ético do profissional contábil é extremamente relevante na
elaboração destas informações, uma vez que ele pode tanto traduzir a verdade em
seu trabalho, indicando o resultado seja lá qual este for, quanto pode infringir normas
morais e contábeis, manipulando o mesmo. A partir desta problemática, buscamos
criar um instrumento de mensuração ética, recortando itens do Questionário de
Posicionamento Ético (EPQ) e validando em nova escala para classificar estes
indivíduos de acordo com seu nível ético. A escala EPQ é dividida em duas
sub-escalas referentes ao idealismo e relativismo, que medem a dimensão com que
os indivíduos se apropriam dos princípios morais para fazer julgamentos sobre
atitudes, situações genéricas, praticadas por terceiros, e o grau de importância que
eles dão ás consequências destas ações em seus julgamentos. A partir do grau de
idealismo e relativismo, os respondentes são classificados em uma das ideologias
éticas proposta por Forsth (1980), sendo elas: absolutistas (alto idealismo e baixo
relativismo), situacionistas (alto idealismo e alto relativismo), subjetivistas (alto
relativismo e baixo idealismo) ou excepcionistas (baixo idealismo e baixo relativismo.
O presente estudo além de validar a escala recortada do EPQ original, busca
classificar os indivíduos, mais especificamente os estudantes de ciências contábeis,
de acordo com as ideologias éticas propostas por Forsth(1980). Cabe ressaltar que
usaremos os estudantes na perspectiva de que são os profissionais do futuro e,
portanto, merecem uma atenção especial. Desta forma, com a validação deste
instrumento, futuramente, ele poderá ser usado, em diversas situações, como
entrevistas de emprego, por exemplo, onde classificação ética dos candidatos possa
servir na qualidade de etapa classificatória ou eliminatória.
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Resumo: O Plano de Trabalho foi subdividido entre as integrantes do projeto e minha
função foi identificar e analisar os padrões contábeis das empresas brasileiras após a
convergência para as normas internacionais de contabilidade, com o auxílio da
orientadora. A adesão do Brasil às normas internacionais ocasionou mudanças
significativas na estrutura e critérios contábeis brasileiros, forçando os profissionais
da área a se adequarem a um novo padrão que, entre outros aspectos, requer maior
criteriosidade nas decisões relativas ao registro dos eventos econômicos. Para o
mapeamento das práticas contábeis das empresas brasileiras, após o processo de
convergência para as normas internacionais de contabilidade levantamos os dados
de 532 companhias abertas que atuam no Brasil, identificamos os padrões contábeis
vigentes nas referidas companhias e, posteriormente, analisamos o impacto de tais
padrões no desempenho apresentado por elas. Avaliei o desempenho nas notas
explicativas divulgadas no ano de 2012 das empresas, embasados nos CPC`s a mim
atribuídos:CPC 02: Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão das
demonstrações contábeis, aproximadamente 62, 4% das empresas não divulgaram a
informação; 25, 8% não se aplicavam ao CPC, 7, 5% divulgaram corretamente a e 4,
3% divulgou a nota explicativa de forma inadequada. CPC 4: Ativo Intangível: Quanto
a viabilidade técnica, comercial e/ou financeira, (fase de desenvolvimento), 17, 5%
não divulgou a informação, 32% não se aplica ao CPC, 34, 6%i divulgou
corretamente a informação e 16 %divulgou a nota explicativa de forma inadequada.
No âmbito da definição da vida útil estimada e do método/taxa de amortização dos
ativos intangíveis, 26, 3% não divulgou a informação, 38, 3% apresentou
adequadamente às informações necessárias e exigidas, e 3, 4 % apresentou de
forma inadequada. CPC 10-Pagamento baseado em ações, 8, 3% não divulgou, 68,
4% não se aplica, 19, 6 apresentou corretamente e 3, 8%, inadequadamente. CPC
27-Ativo imobilizado: No que tange Registro de vida útil e métodos para o cálculo da
depreciação dos principais ativos), 6% não informou, 28, 1% não se aplica, 60, 3%
apresentou de forma correta e 5, 6% de forma incorreta. Quanto a ocorrência de
revisão de vida útil ou valor residual, 51% não divulgou, 28, 1% não se aplica, 19, 2%
informou corretamente e 1, 9% informou de inadequadamente.

EVIDENCIAÇÃO E DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Autor(es): Lucas Fernandes Ferreira, Sonia Maria da Silva Gomes
Resumo: Este projeto objetiva investigar a relação entre os fatores que impactam a
evidenciação de informações de enfrentamento às mudanças climáticas e o
desempenho econômico-financeiro das empresas listadas na BM&FBOVESPA. A
princípio foi realizado um mapeamento dos tipos de informações de enfrentamento às
mudanças climáticas evidenciadas pelas empresas para o período de 2011 a 2014,
tendo como fonte de dados as respostas ao questionário do Índice de
Sustentabilidade Empresarial da BM&fBOVESPA e os relatórios de sustentabilidade
das empresas. Logo após, foi realizado o cálculo do desempenho
econômico-financeiro das empresas por meio de métricas contábeis e de mercado.
Para o cálculo do desempenho econômico-financeiro das empresas componentes da
pesquisa, considerou-se como proxies de desempenho econômico-financeiro, o
Retorno sobre Ativos (ROA), o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE), o Retorno
anormal das ações e o Q de Tobin. Com relação ao resultado, observa-se que é
crescente o número de organizações que estão divulgando informações sobre suas
estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas e melhorando a transparência
de suas ações. Mas, os resultados da análise de regressão em painel demonstraram
que não é possível afirmar que existe relação entre a evidenciação de informações de
enfrentamento às mudanças climáticas e o desempenho econômico-financeiro das
empresas, ao nível de significância de 5%, por isso, as hipóteses levantadas nesta
investigação foram negadas. Os achados levam a crer que tais informações ainda
não são consideradas como relevantes pelo mercado para fins de tomada de decisão
de investimentos, contrariando assim do que sugere o aparato conceitual da teoria
dos stakeholders. Dentre as limitações deste estudo, tem-se que os resultados
limitam-se ao período e a amostra investigada. Além disso, os modelos de regressão
que possuíam como variáveis dependentes o Retorno sobre Ativos e o Retorno
anormal das ações apresentaram baixo poder preditivo. Aconselha-se que pesquisas
futuras ampliem a amostra para outros países e utilizem um horizonte temporal maior,
para que se possa traçar um perfil mundial deste fenômeno de maneira consistente.
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VALORAÇÃO DE INTANGÍVEIS: MÉTODOS E MODELOS PARA AVALIAÇÃO DE
PATENTES DE INVENÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E
LICENCIAMENTO À SOCIEDADE

Palavras-chaves: Desempenho econômico-financeiro.
IMPACTO DA ADOÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE:
UMA ANÁLISE DA QUALIDADE DAS NOTAS EXPLICATIVAS DIVULGADAS
PELAS SOCIEDADES ANÔNIMAS BRASILEIRAS.

Autor(es): Enoch Mascarenhas Pedreira, Auristela Felix de Oliveira Teodoro
Resumo: O plano de trabalho teve como objetivos caracterizar a relevância da
transferência de tecnologia e seu licenciamento, face o desenvolvimento educacional,
científico, tecnológico, cultural e social do País no contexto internacional; investigar e
analisar as atuais metodologias de avaliação de patentes de invenção; contextualizar
os métodos e modelos de avaliação de patentes de invenção diante do
desenvolvimento tecnológico e de inovação; evidenciar um modelo de avaliação de
patentes de invenção contextualizado à realidade brasileira. A metodologia utilizada
foi a partir da leitura e aprofundamento das referências iniciais, mapeando os
métodos e modelos de avaliação de patentes de invenção em âmbito nacional e
internacional, de maneira a conduzir-se a um modelo de valoração de patentes
contextualizado a realidade do Brasil. Fazendo-se uma interface do modelo de
valoração com as suas estratégias para motivar parcerias, impactar positivamente no
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação brasileiro, e nas garantias da
propriedade intelectual e licenciamento às partes interessadas. A extração das
informações foi realizada através do uso de metadados acerca de indicadores de
Propriedade Intelectual (PI) que auxiliam no acompanhamento das flutuações, na
tendência das atividades de invenção no Brasil e consiste em um levantamento de
dados robusto a ser utilizado como um indicativo do uso da PI no Brasil. Os dados
referem-se a todos os direitos sobre ativos de propriedade intelectual, concedidos
pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), válidos em todo o território
nacional. A amostra que compõe o banco de dados dessa pesquisa dividiu-se em
duas: Amostras das entradas que foram constituídas dos pedidos depositados no
INPI-Brasil, no mês ou ano de referência da pesquisa. Foram considerados pedidos
depositados aqueles pedidos protocolados no INPI-Brasil. No caso de marcas, o INPI
considera pedidos depositados aqueles protocolados, no mês ou ano de referência da
pesquisa, e com pagamento efetuado. E, as amostras das saídas foram constituídas
das principais decisões, definidas como: arquivamentos, indeferimentos, concessões,
pedidos inexistentes (no caso de Marcas) e desistências (no caso de Patentes),
publicadas na RPI no mês ou ano de referência da pesquisa. Após esta fase, foram
analisados métodos e modelos e evidenciados de maneira a oportunizar a sua
utilização prática. Tratou-se, portanto, de uma pesquisa exploratória e fundamentada
em uso de banco de dados, que utilizou a técnica da análise de estatística descritiva
para inferir as discussões. Os resultados mostram que o ano de 2012, foi o mais
produtivo no que tange ao registro de depósitos de patentes; evidenciou-se que as 10
maiores empresas do mundo, que detém registros de depositantes de patentes estão
localizadas em grande maioria na Europa e EUA; em contrapartida, o ano de 2011 foi
o ano mais produtivo no que refere-se ao registros de marcas; que no Brasil o setor
com o maior percentual de registros em Depósitos de Desenho Industrial, é o setor de
Indústrias de Transformação com o total de 73, 2%; o estados brasileiro que
apresentou maior numero de depósitos de registros de indicação geográfica, foi
Minas Gerais, com montante de 10 depósitos, e o setor econômico que mais se
beneficiam em registros de depósito de indicação geográfica, é o setor de bebidas de
vinho.

Autor(es): Queila Carneiro, Sheizi Freitas
Resumo: Um impacto relevante esperado a partir da adesão pelo Brasil às normas
internacionais de contabilidade, que ocorreu de forma obrigatória em 2010, é a
melhoria da qualidade das notas explicativas apresentadas pelas sociedades
anônimas brasileiras, devido a maior exigência de evidenciação requerida pelas
novas normas contábeis vigentes no país. Com o intuito de verificar as possíveis
alterações ocorridas nas notas explicativas publicadas pelas companhias abertas
brasileiras, procedeuse a pesquisa bibliográfica em artigos científicos,
pronunciamentos técnicos do comitê de pronunciamentos contábeis e livros.
Posteriormente, algumas normas foram selecionadas e houve o processo de coleta
de dados nas Demonstrações Contábeis das sociedades de capital aberto brasileiras,
objetivando verificar a adequação da publicação das notas explicativas às exigências
legais e, por fim, os dados coletados foram tratados estatisticamente, por meio de
estatísticas descritivas. Utilizaram-se os Pronunciamentos Técnicos que abordam os
temas sobre Eventos Subsequentes, Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes. Após o processo de pesquisas os dados foram extraídos das
Demonstrações Contábeis das sociedades de capital aberto brasileiras para
preenchimento das planilhas e tratados por meio de estatísticas descritivas. A partir
dos procedimentos metodológicos realizados, os principais resultados obtidos
revelaram que, no que tange aos eventos subsequentes, das 483 empresas
analisadas, 64% delas apresentam as informações sobre os dividendos e especificam
os eventos subsequentes em nota explicativa e que, aproximadamente, 31% das
empresas não divulgam tais informações. Por sua vez, no que se refere às
informações sobre provisões, passivos contingentes e ativos contingentes,
observou-se que apenas 17% das companhias pesquisadas especificam os critérios
adotados para considerar um ativo como remoto e que 78% delas detalham a
composição de suas provisões por relevância de montante e por atividade. A partir da
participação nesse projeto, foi possível ampliar os conhecimentos sobre o processo
de convergência para as normas internacionais de contabilidade, assim como acerca
da interpretação dos relatórios financeiros de diversos setores das sociedades
anônimas brasileiras.
Palavras-chaves: Pronuciamento, mapeamento
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PADRÕES CONTÁBEIS DAS EMPRESAS
BRASILEIRAS APÓS A CONVERGÊNCIA PARA AS NORMAS INTERNACIONAIS
DE CONTABILIDADE.
Autor(es): Jade Menezes Lima da Silva, Sheizi Freitas
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de roda como se observa na canção Mã, o maxixe de Vai, o samba-canção de Só, o
choro de Se, a bossa nova de Felicidade e o pós-samba de Toc. O que causa
diferentes efeitos estéticos no ouvinte. Tom Zé ao homenagear o Samba retorna ao
antigo e sugere o novo, transforma o instituído, brinca com o “velho” experimentando
novos sons, novas formas de execução, rompe o paradigma vanguardista e adentra
de vez no experimentalismo. Observa-se a contraversão do disco já mesmo em sua
intrigante capa, que se compõe de cordas, arames e a palavra Samba em letras
capitais, o que causa uma estranheza de leitura estética. Principalmente, quando
somente se refere a uma primeira leitura, que segundo Jauss seria aquela em que o
leitor/ receptor da obra é sempre contemporâneo da mesma. Portanto, o trabalho se
propõe fazer a análise do valor/efeito estético do disco Estudando o Samba de 1976,
produzido pelo músico e compositor Tom Zé. Que remete a uma mudança de
horizonte da percepção estética dentro do período de sua produção, década de 70, e
nos dias atuais. Assim procura-se entender como a mídia, a crítica influi nessa
percepção, aceitação, atribuição de valor artístico e estético do disco nos diferentes
períodos problematizados.

VALORAÇÃO DE PATENTES DE INVENÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA AO
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO BRASILEIRO
Autor(es): Lucas Emannuel de Melo Santos Daltro, Auristela Felix de Oliveira
Teodoro
Resumo: O plano de trabalho tem como objetivos: Caracterizar a importância da
valoração ao desenvolvimento de C&T no Brasil; contextualizar o desenvolvimento de
C&T brasileiro inter-relacionado ao contexto mundial; evidenciar a relevância do
licenciamento e da transferência de tecnologias em face do desenvolvimento de C&T
brasileiro. Ao tratar da relevância da valoração de patentes e incluir a modelagem
com poder de ser utilizadas em ICTs e em diversos tipos de organizações, é possível
desenvolver pesquisas que culminam em registro de propriedade intelectual. A
valoração de patentes busca contribuir à autonomia econômico-financeira dos
detentores da Propriedade Intelectual (PI), com objetivo de estimular o
desenvolvimento científico e tecnológico para geração de emprego e renda. Para que
se possa haver retorno positivo do investimento e, neste sentido, subsidiar a
continuidade de pesquisas, produtos, processos à melhoria da sociedade é
necessário ter conhecimento do gasto envolvido com a efetivação da pesquisa, o
potencial de mercado e, desta forma, conseguir identificar se o esforço inventivo terá
rentabilidade em curto, médio ou longo prazo. Em contraponto, há o interesse público
de oportunizar o acesso às novas descobertas, que são dirimidas sob o aparato legal.
Frisa-se relevante pela compreensão e efetiva aplicabilidade prática das
metodologias de valoração, aos inventores independentes ou em equipe, sobretudo
nas ICTs e Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs). A estratégia admitida para
realização das atividades do plano de trabalho assumiu como escopo geral a
intervenção nas comunidades em face dos seus contextos, realidades e carências.
Verificou-se que as ações realizadas foram otimizadas uma vez que se integram à
pesquisa, o ensino e a extensão, trabalhando-se de forma colaborativa, em equipe e
a participação integrada. Pode-se considerar os atos realizados através do projeto
como inovadoras, em contabilidade, posto que é a primeira iniciativa neste sentido de
que se tem conhecimento, que envolve vários projetos de pesquisa e extensão
inter-relacionados. As ações realizadas pelo plano de trabalho buscam contribuir de
forma sistêmica para a integração de fatores, pessoas, locais, demandas acadêmicas
e da sociedade, níveis de escolaridade, interdisciplinaridade entre diferentes cursos
por professores e estudantes, e assim atingir e atender para ampliar a relação da
UFBA com a sociedade.

Palavras-chaves: público, recepção estética, experimentalismo
EX-VOTOS E A COMUNICAÇÃO POPULAR.
Autor(es): Elizabete Andrade Santos, José Cláudio Alves Oliveira
Resumo: O projeto ex-votos do México integra o Núcleo de Pesquisa dos Ex-votos. A
pesquisa tem como principal objetivo, o estudo do ex-voto nos museus e santuários,
buscando analisar, através dos variados objetos, a comunicação popular, a
folkcomunicação e a semiótica. E fazer, assim, um estudo comparativo e tipológico
dos ex-votos investigados dentro dos diferentes significados. Ex-voto é o objeto
colocado pelo devoto em local santo para agradecer a promessa. Os objetos são
encontrados em variados tipos, tendo como alguns exemplos em madeira, parafina,
prata, resina, fotos, quadros além de qualquer outro objeto que for deixado em
agradecimento. Os ex-votos tem sua primeira aparição na Grécia, quando Esculápio,
conhecido como Deus da saúde, recebia de seus pacientes objetos em
agradecimento às curas realizadasA tradição veio para o Brasil por meio da cultura
portuguesa, sofrendo algumas influências das religiões Africana e Indígena ao longo
do tempo e ocasionando assim um sincretismo religioso. Vale ressaltar que algumas
das devoções ex-votivas não são reconhecidas pela igreja católica, e que ao menos
no Brasil, quando se iniciou eram realizadas sem a participação da igreja. O ex-voto
constitui um dos diversos formatos da folkcomunicação, um conceito desenvolvido
primeiramente por Luiz Beltrão. A folkcomunicação busca estudar os aspectos
comunicacionais do folclore, dando espaço às expressões de uma classe que até
então era esquecida das formas tradicionais de comunicação. O ex-voto traz consigo
a relação devoto e santo, representando além da comunicação de devoto para
devoto, a comunicação santo e devoto, é símbolo de materialização do milagre. No
que tange a semiótica, abordamos o conceito de Pierce, que trata ex-voto como
ícone, o qual tem características de representar algo ou alguém, trazendo
características subjetivas do devoto ou do objeto representado. No campo da
comunicação tratamos o ex-voto como o objeto capaz de mediatizar a fé, transmitindo
de fiel para fiel sentimento. Um veiculo jornalístico que funciona como divulgador do
milagre.
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - COMUNICAÇÃO
ESTUDANDO O SAMBA E SEUS HORIZONTES ESTÉTICOS
Autor(es): Larissa Padre
Resumo: O Tropicalismo nasceu como um movimento artístico-cultural de cunho
fortemente político e contestador em meio a Ditadura Militar Brasileira (1964-1985).
Utilizava-se, principalmente, a música como expressão artística, tendo como intuito a
mudança de paradigma em relação ao vanguardismo nacional, que apenas atribuía o
status de arte àquilo que fosse genuinamente produzido no Brasil. Em virtude disso o
Tropicalismo surge como a contraversão da “ordem” musical estabelecida.
Produzindo canções que misturavam o nacional com o internacional, a música de
vanguarda com as novas produções do momento (a exemplo do Rock n’ roll
estadunidense e britânico), ou a música de vanguarda ao experimentalismo. E neste
âmbito destaca-se o baiano de Irará, Antônio José Santana Martins, o controverso e
enigmático, Tom Zé, o “descobridor de sons”. Segundo Silva, Tom Zé transformou o
“defeito” em “potência”, estando ele consciente de suas limitações quantos aos seus
recursos melódicos, harmônicos e vocais para o universo da canção, o “descobridor
de sons” arquiteta a sua própria música, e de forma criativa transforma seus “defeitos
de fabricação” em música engajada e controversa. Mescla o regional, o pop, o
erudito, regurgita essas referências nas formas mais clássicas e absurdas,
tradicionais e pós-modernas, modais e atonais. Surge outra canção, a “anticanção”, o
que representa nas palavras do próprio Tom Zé, “um novo acordo entre artista e
público” (ZÉ, 2003, p. 25). Diante disso, supõe-se que o público aceitaria esse novo
padrão de beleza estética, mesmo ele estando fora dos padrões convencionais e da
época. Entretanto, a relação não se dá apenas entre o público e a música crua/
insólita, que mescla a cultura nordestina e seus moldes ao processo
lúdico/experimental de produção ligado as questões de ordem política e contestadora.
Mas sim, atrela-se a isso a influência da mídia sobre a percepção- receptiva; sobre o
status de obra de arte; sobre a atribuição de valor estético e mudança de horizonte
nos diferentes períodos de produção e pós-produção de uma dada obra. O disco de
Tom Zé, Estudando o Samba (1976), é um exemplo dessa mudança de horizonte
estético, visto que em sua época de produção foi colocado como “antiarte” e hoje é
configurado como um marco da música popular brasileira, tendo status de obra de
arte quase que irrevogável, perante crítica, mídia musical e público ouvinte. Os discos
de Tom Zé têm o intuito de impactar, além de se observar todo o perfeccionismo do
artista, pois como ele mesmo diz “sou muito exigente com meus filhos” (Newsweek,
2010). Estudando o Samba é a morte e a vida, é a redescoberta de Tom Zé, um disco
que convida o público ao retorno as raízes da música popular brasileira, as cantigas
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INCURSÕES PELAS TEORIAS DO HUMOR E APRECIAÇÕES SOBRE O
EMPREGO DO HUMOR NO TRATAMENTO À VELHICE PELA PUBLICIDADE.
Autor(es): Jonatas Lopes de Matos Santos, Annamaria Jatobá
Resumo: A pesquisa, de caráter exploratório, detém-se, primeiramente, na
compreensão de estruturas configuradoras do discurso humorístico. Em uma
segunda etapa, procura entender como acontecem os mecanismos de apropriação de
concepções de velhice materializadas em ampla tipologia textual humorística
veiculada em diversos suportes da ambiência cultural e comunicacional que
caracteriza a internet, a exemplo de sites, portais, blogs, mensagens que circulam por
correio eletrônico, mas alusivas a vídeos disponíveis no Youtube, dentre outros. Em
um terceiro momento, detém-se nas dimensões do discurso publicitário, por meio da
análise de comerciais contemporâneos disponibilizados na internet, principalmente no
Youtube, cuja abordagem seja humorística e tematize aspectos relacionados ao
processo de envelhecimento humano. A investigação é amparada por quadros
teórico-metodológicos associados a vertentes das ciências da linguagem, a exemplo
da Análise Crítica do Discurso, das teorias da Enunciação e da Pragmalinguística, na
tentativa de construir um percurso analítico por meio da adoção de um certo modus
operandi identificado como próprio da Análise de Discurso (AD). As campanhas
publicitárias investem cada vez mais no humor como fórmula persuasiva responsável
por atrair o público (CASTRO, 2000). Segundo Olivetto (2003), o humor na
propaganda funciona como válvula de escape e alívio para as tensões. Para melhor
compreender como o humor é incorporado ao universo publicitário, tomamos como
base as fundamentações teóricas constantes do quadro teórico referencial da
pesquisa. Baseando-se nessas fundamentações, analisamos assim, os comerciais
publicitários e o processo de incorporação enunciativa do humor pelo discurso
publicitário. Dois movimentos adotados para o andamento da pesquisa foram crucias,
no período avaliado: o balizamento teórico e a continuidade do processo de
construção de corpus. A primeira ocorreu através de leitura de textos que dão base
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para refletir a intercessão entre publicidade, humor e velhice. Houve a leitura de
artigos e anais de eventos realizados na área, que trazem temáticas pertinentes ao
universo da pesquisa. Importante frisar a leitura de livros que representam
substanciais embasamentos teóricos das áreas nas quais o projeto enquadra-se
(como o livro de Sigmund Freud “Os chistes e sua relação com o inconsciente”).
Leitura de teses e dissertações dialogam com o humor, a velhice e a publicidade
(como a dissertação “A reinvenção do corpo da mulher idosa: imagens corporais na
cultura contemporânea” de Cassio Matos e a tese de Annamaria Palacios “As marcas
na pele, as marcas no texto: Sentidos de tempo, juventude e saúde na publicidade de
cosméticos em revistas femininas durante a década de 90. ”). A segunda perspectiva,
a construção do Plano de Trabalho do Estudante Pág. 3/6corpus, ocorre através da
busca de filmes publicitários no Youtube. O critério da busca é que o idoso esteja
presente em algum momento da peça publicitária. Depois de coletado, o filme é
categorizado se há presença de humor ou não, qual o tipo de anunciante e em que
posição o idoso está na peça: se como protagonista, antagonista, coadjuvante ou
figurante. Definimos as classificações de filmes publicitários quanto aos anunciantes:
Gêneros Alimentícios (GA); Bebidas (B); Instituição Financeira (IF); Saúde (SD);
Educação (ED); Lazer e Entretenimento (LET); Telefonia e Telecomunicações (TT);
Tecnologia e Informática (TI); Eletrodoméstico e Eletroeletrônico (EDM); Industria
Automobilística (IA); Serviço Loteria (SL); A. B. I. H. P. E. C - Higiene, Perfumaria e
Cosmético (HPC); Combustível (CO); Institucional (IT); Vestuário (VS);
E-Commerce(EC); Definimos também que deve constar nas nossas classificações se
o produto se destina ao idoso ou não se destina. A posição do idoso na narrativa
comercial também foi definida, nas classificações deve conter se o idoso é
protagonista, antagonista, coadjuvante ou figurante; Adicionamos ao acervo 27 novos
comerciais e os classificamos nesses parâmetros. O fato de que a figura do idoso é
empregada pela publicidade independentemente de o produto ser ou não ser
destinado a públicos idosos. O que está acontecendo? Por que a pessoa idosa,
esquecida ou representada de maneira limitada até o presente momento pela prática
publicitária passou a ser incorporada com regularidade? Uma questão a que a
pesquisa tenta responder e já aponta serem as respostas de múltiplas ordens. A partir
de estudos e observações acerca de como os processos de envelhecimento são
abordados na ambiência midiática, percebemos a existência de um tipo particular de
enfoque, por meio do qual os idosos assumem a posição de personagens centrais
nas narrativas publicitárias. Quando os idosos assumem esta posição, passamos a
chamá-los de “idosos-propaganda”, em alusão a uma prática antiga da publicidade e
também conhecida das audiências cinematográficas e televisivas: a do
“garoto-propaganda”. Nas categorizações, o idoso tem tido cada vez mais
protagonista das narrativas publicitárias, conquistando também seu protagonismo ate
em campanhas publicitárias, constituindo, portanto, novos horizontes de pesquisa.

Autor(es): Ludmyla Rocha Lavinsky
Resumo: Este trabalho discute os “direitos da personalidade” a partir da análise de
conteúdo dos textos com fotos na página no Facebook “Aviãozinho da UFBa”, entre
31 de janeiro de 2014 e 12 de maio de 2016. A discussão parte do questionamento:
as publicações da página se enquadram nas hipóteses de violação atual aos direitos
da personalidade (imagem, honra, privacidade, intimidade)? O objetivo é verificar se
os conceitos atuais de violação aos referidos direitos se enquadram na página e
perceber as transformações socioculturais que naturalizam a captação e exposição
da imagem. É um estudo que contribui para a interpretação dos conceitos de forma
mais adequada à sociedade contemporânea, tendo em vista as transformações
socioculturais decorrentes do amplo acesso à tecnologia. A análise foi feita a partir
destes critérios que configuram violação: 1) exposição pública de fatos privados - que
não sejam de interesse público e sejam altamente ofensivos a uma pessoa razoável -;
2) exposição do indivíduo a uma falsa percepção do público - informações falsas que
podem ofender o homem médio -; 3) apropriação da imagem de uma pessoa para fins
comerciais - mesmo que sua honra não tenha sido violada -; 4) intromissão na
reclusão do indivíduo - coleta de informações onde há expectativa de privacidade. Os
resultados da análise indicam uma nova perspectiva jurídica de proteção do direito à
imagem, a partir de um conteúdo não ofensivo ao homem médio, não comercial e não
contemplando locais com expectativa de privacidade. Há, então, uma flexibilização do
artigo 20 do Código Civil, que preceitua ““Salvo se autorizadas, ou se necessárias à
administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos,
a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de
uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade,
ou se se destinarem a fins comerciais”. Percebe-se, portanto, que a mera captação e
mera exposição da imagem não geram ofensas aos usuários da página. Além disso, a
popularização das redes sociais, acabou por ocasionar uma familiarização com a
exposição da imagem e, por conseguinte, não ofensa a honra, a privacidade e a
intimidade.
Palavras-chaves: Imagem, privacidade, violação
DECISÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA: LIMITES
E POSSIBILIDADES
Autor(es): Luniza Carvalho
Resumo: O trabalho se propôs à análise empírica das decisões proferidas pelo
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, referente ao ano de 2014. Buscou-se
comparar os julgados das contas públicas de diversos municípios e identificar
divergências e convergências entre eles. Ato contínuo, buscou-se elaborar um
parâmetro objetivo dessas decisões, levando-se em conta as normas do próprio
TCM-BA, bem como a sua Lei orgânica, para que com base na doutrina, pudéssemos
descobrir o significativo dos conceitos utilizados pelo Tribunal. A pesquisa teve início
com a leitura e sistematização de obras bibliográficas para criar uma maior afinidade
na etapa seguinte e os conceitos específicos do tema. Em seguida, partiu-se à
análise das decisões escolhidas no sítio do TCM-BA e, posteriormente, elaboração de
quadro comparativo contendo os distanciamentos e aproximações das decisões. Em
seguida, deu-se início à fase da tentativa de preenchimento dos conceitos utilizados
nas decisões, por meio de busca de legislação e doutrina, a qual se mostrou
extremamente escassa. Por fim, elaboração do paper com os resultados. A pesquisa
se conduziu por meio de estratégias metodológicas de cunho qualitativo, priorizou o
método analítico-jurídico denominado como “análise de conteúdo”. Foi realizado o
estudo acerca do conteúdo das decisões do TCM-BA, através do exame de
documentos disponibilizados em sítio eletrônico, legislação e da análise dos discursos
jurisprudenciais. A investigação de deu, principalmente, por meio de verificação de
decisões, cuja análise recaiu sobre o comportamento do órgão administrativo diante
de suas ambiguidades em contraste com a especulação doutrinária acerca do
assunto. Com o intuito de alcançar os os objetivos propostos através de uma
construção crítico científica em relação ao tema, realizou-se uma revisão bibliográfica
da doutrina jurídica nacional acerca do sentido dos critérios utilizados pelo Tribunal.
de mais a mais, foi realizada, ainda, ampla consulta à legislação local e às obras
nacionais físicas e digitais.

Palavras-chaves: Publicidade, humor, velhice
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - DIREITO
A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO FEMINICÍDIO COMO CIRCUNSTÂNCIA
QUALIFICADORA DO TIPO PENAL DE HOMICÍDIO
Autor(es): Thais de Jesus Almeida Beldel, Gamil Foppel Hireche
Resumo: O presente resumo retrata o produto da pesquisa intitulada: “A
(in)constitucionalidade do feminicídio como circunstância qualificadora do tipo penal
dehomicídio”. Os dados estatísticos acerca da violência contra a mulher no Brasil
sãosignificativamente alarmantes. A marca da violência atinge proporções incabíveis.
Falarsobre violência contra a mulher é falar sobre um dos fenômenos mais
denunciados ealvo de grande repercussão midiática. de modo que, toda a
coletividade vê-se como vítima de um estado deintranqüilidade e insegurança,
exigindo-se, portanto, a elaboração de políticas públicasadequadas, tendo em vista
de que se trata de uma questão de saúde pública que carecede tratamento repressivo
adequado. Sob esse aspecto, a vontade legiferante a fim de tutelar com maior
‘eficácia’ eassim responder a sociedade diante do aumento exponencial dos casos de
violênciadoméstica e familiar contra a mulher alterou o Código Penal para prever o
‘feminicídio’como circunstância qualificadora do crime de homicídio por meio de uma
Lei que jánasce apresentando deformidades que, certamente, perturbarão o cenário
jurídicobrasileiro, dentre elas pode-se destacar diversas inconsistências materiais
com normasconsagradoras de direitos fundamentais, tais como os princípios da
lesividade, taxatividade e isonomia. Quanto ao marco teórico, valer-se-á da teoria do
bem jurídico penal, nos moldessugeridos pelo funcionalismo teleológico racional
apresentado por ROXIN (1997), parafundamentação da busca de parâmetros
(pressupostos materiais) para aferição dalegitimidade da tutela penal em relação a
determinada conduta, especificamente atipificada na previsão do “feminicídio”. Com
base nos resultados obtidos, foi possível constatar insanável vício
deconstitucionalidade presente na lei em análise, que certamente, louvada por
diversossegmentos da sociedade, decerto, resultará mais uma vez de uma
manifestaçãosimbólica do direito penal, através da qual o Estado procura veicular
novas leis, sem quecom isso produza medidas efetivas para conter o cometimento de
infrações.

Palavras-chaves: Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Decisões,
Parâmetros legais
DIREITO AO ESQUECIMENTO E LIBERDADE DE IMPRENSA: UMA ANÁLISE
SOBRE O CIBERESPAÇO E O CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Autor(es): Cláudio de Oliveira Dantas Filho, Roxana Cardoso Brasileiro Borges
Resumo: O trabalho foi fruto da pesquisa promovida pelo Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) desenvolvida entre o Bolsista vinculado ao
CNPq, Cláudio de Oliveira Dantas Filho, e a orientadora, Professora Doutora Roxana
Cardoso Brasileiro Borges. A presente pesquisa aborda o conflito entre os direitos
fundamentais ao esquecimento e à liberdade de imprensa virtual no Brasil. A partir de
uma análise bibliográfica e documental, são esmiuçadas as questões concernentes
ao uso de dados pretéritos por parte da imprensa no tempo presente e a suaposterior
fixação em bancos de dados tendentes a eternidade, como o Google. No intuito
decolaborar à concretização de uma jurisdição civil constitucional mais sólida, o

Palavras-chaves: feminicido/ homicidio/ inconstitucionalidade
"AVIÃOZINHO DA UFBA" NO FACEBOOK: BRINCADEIRA OU USO INDEVIDO DA
IMAGEM?
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trabalho possui como principal finalidade a efetivação ponderada dos direitos
fundamentais envolvidos. Nesse contexto, os meios de difusão informacional
proporcionam uma superexposição da vida de diversas pessoas, causada pela
instantaneidade e velocidade na circulação das mensagens, que é inerente ao meio
virtual. Neste contexto, surge o conflito entre a esfera individual da pessoa e a
liberdade de expressão, consubstanciada na liberdade de imprensa, ambas
protegidas constitucionalmente. Diante disso, emerge a discussão sobre o chamado
direito ao esquecimento, fundando naideia de não se terem informações pessoais
pretéritas trazidas à tona no tempo presente. Aponta-se, neste momento, para a
colisão entre direitos fundamentais: de um lado, o direito de ser esquecido pela mídia,
decorrente do direito à privacidade, e, de outro lado, o direito à liberdade de
manifestação do pensamento, especialmente, neste trabalho, na vertente da
liberdade de imprensa. Para analisar este conflito, esta pesquisa, num primeiro
momento, situa a liberdade de imprensa enquanto um direito fundamental necessário
ao exercício de um Estado Democrático de Direito, revisitando o argumento do
caráter absoluto ou relativo da liberdade de imprensa e as suas possíveis limitações
na atualidade brasileira. Num segundo momento a pesquisa vem pormenorizar a
questão do direito ao esquecimento no mundo virtual - novo espaço ocupado pela
imprensa -, mais precisamente acerca da sempiternidade das informações presentes
nos bancos de dados dos sítios virtuais de busca. Num terceiro momento a pesquisa
traz o enfoque constitucional necessário à resolução desse conflito entre direitos
fundamentais, o que se faz com o auxílio de estudos de casos concretos.
Posteriormente foram explorados os potenciais filtros interpretativos à ponderação de
bens einteresses entre o direito ao esquecimento e a liberdade de imprensa na
internet, sejam eles:(a) veracidade; (b) licitude na obtenção da informação; (c)
tratar-se ou não se pessoa pública; (d) existência de interesse público na notícia
veiculada; (e) local de obtenção da informação; (f) responsabilidade dos sites de
busca pela retirada dessas informações da rede. Tais filtros são parâmetros que
objetivam uma investigação detalhada acerca dos fatos que circundam o conflito
entre o direito ao esquecimento e a liberdade de imprensa no ciberespaço.

inconstitucionalidade, há pouca discussão doutrinária a respeito dessa questão. Com
base nisto, buscou-se problematizar a jurisprudência do Excelso Pretório,
posicionando-se contra a dispensa da reserva de plenário nesses casos. No decorrer
da pesquisa, focou-se em três tópicos principais: a possibilidade do Supremo Tribunal
Federal reformar decisões dos Tribunais de Justiça proferidas em sede de controle
abstrato-concentrado de constitucionalidade; a história, os fundamentos e as normas
dedutíveis da cláusula de reserva de plenário, bem como os fundamentos das
hipóteses de exceção à sua aplicação; por fim, a análise da argumentação do
Supremo Tribunal Federal para não aplicar a cláusula de reserva de plenário em sede
de controle abstrato-concentrado de constitucionalidade, a partir do voto vista do
Ministro Teori Zavascki no julgamento do Agravo Regimental interposto contra a
decisão monocrática no Recurso Extraordinário nº 376. 440/DF - qual seja a aplicação
analógica dos fundamentos do incidente de inconstitucionalidade. Concluiu-se que o
afastamento da cláusula de reserva de plenário, quando já há posicionamento do
Tribunal sobre a questão constitucional, dá-se por força dos princípios da segurança
jurídica e da duração razoável do processo. Trata-se também de uma expressão
velada da teoria dos efeitos determinantes da decisão do STF, que garante maior
autoridade de seus julgados sobre o exercício da jurisdição pelos demais órgãos
judiciais. Contudo, ao contrário do controle concreto-difuso, no controle
abstrato-concentrado não há previsão expressa da dispensa da cláusula de reserva
de plenário. Esta premissa se torna mais problemática se se considerar que o STF
determina que a interposição de recurso extraordinário contra decisão de Tribunal de
Justiça em sede de controle abstrato-concentrado de constitucionalidade não
prejudica a natureza objetiva do processo. Ademais, a mencionada exceção mitiga o
princípio federativo de forma inadequada, haja vista que, independentemente da
robustez jurisprudencial e da clareza da inconstitucionalidade de uma lei, não seria
possível a declaração de inconstitucionalidade pelo Relator no caso de ação direta de
inconstitucionalidade perante o STF. O caso demonstra até os enunciados normativos
claros e de alta densidade normativa, a exemplo da cláusula de reserva de plenário,
podem ser postos em xeque diante da dinamicidade da interpretação, aplicação e
justificação do Direito.

Palavras-chaves: direito ao esquecimento, liberdade de imprensa, direitos
fundamentais

Palavras-chaves: Controle de Constitucionalidade, Cláusula de reserva de plenário,
STF

A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE NOS CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO DE MÉDIO POTENCIAL OFENSIVO À LUZ DA TEORIA
DA CULPABILIDADE PELA VULNERABILIDADE.

A INDEFINIÇÃO UNIFORME DOS PADRÕES DE NORMALIDADE X INTERDIÇÃO
CIVIL DA MULHER: ENTRE LACUNAS E MACHISMOS

Autor(es): Jessica Alves Melo, Alessandra Prado

Autor(es): Helena Loureiro Martins, Monica Neves Aguiar da Silva

Resumo: A conjuntura de superlotação do sistema carcerário brasileiro é uma
realidade que os operadores jurídicos jáestão acostumados. O nosso sistema punitivo
busca, unicamente, na pena restritiva de liberdade, a satisfação dafunção de defesa
social, embora se saiba que tal pretensão é falaciosa. A aplicação de medidas
restritivas dedireito nos crimes contra o patrimônio sem emprego de violência e grave
ameaça é uma resposta necessária eque pode ser, de maneira imediata, oferecida
como uma via à contenção de um poder punitivo que tem a prisãocomo sua pena por
excelência. Por meio da pesquisa proposta, objetivou-se demonstrar, por meio da
análise de sentenças condenatórias, apossibilidade de adotar a teoria da
culpabilidade pela vulnerabilidade como fundamento para aplicação demedidas
alternativas à prisão nos crimes de furto e estelionato. A teoria da culpabilidade pela
vulnerabilidade foi criada pelo autor argentino, Eugênio Raul Zaffaroni, comoum
aperfeiçoamento da teoria da Co-Culpabilidade, na qual é atribuída à sociedade,
quando excludente esegregante, a colaboração para a prática de delitos. A teoria de
Zaffaroni, por outro lado, irá afirmar que, em que pese a tendência da seleção
criminalizante aexercer-se de acordo com estereótipos e a recair sobre a
criminalidade grosseira, é razoável que haja um maiorinteresse das agências judiciais
em restringir a violência que é exercida sobre pessoas que pouco reforçaram
amesma violência de que são objeto, por terem tais pessoas agido com um grau
menor de autonomia. É a lógicacontrária da teoria da culpabilidade de autor,
enquanto que nesta são mais reprováveis as ações que se ajustamao estereótipo, na
teoria de Zaffaroni quando o indivíduo se enquadra no estereótipo, fazendo um
pequenoesforço para cometer o comportamento desviante, não se deve buscar a
imposição de uma pena, ou, seinevitável, aplicar a mais leve possível. Foram
escolhidos três temas como principais, o da teoria da culpabilidade, o da função da
pena e o dos crimespatrimoniais. Destrinchou-se essas temáticas em suas
especificidades, o que permitiu a compreensão dainfluência de uns sobre os outros.

Resumo: Desde que Pinel liberou os loucos dos calabouços, no século XVII, a
psicologia tem tentado se humanizar, aproximando-se do paciente. Esta aproximação,
entretanto, não pode ser examinada fora do contexto cultural no qual paciente e
terapeuta vivem. Nesse diapasão, é imperioso apontar a construção social de gênero
que encampa uma diferenciação inferiorizadora do feminino em face do masculino. É
nesse contexto que se reproduz tal discurso na esfera jurídica, de modo tal que este
trabalho tem como objetivo analisar prováveis implicações decorrentes da
relativização da neutralidade de critérios considerados objetivos para a avaliação
comportamental dos sujeitos tidos como normais e como a aferição da capacidade
civil das mulheres é influenciada pela construção cultural do gênero feminino que as
vulnerabiliza, em especial quando esses critérios são utilizados nas ações de
interdição e curatela. Para tanto, recorreu-se, como método predominante, à pesquisa
qualitativa, de procedimento bibliográfico com fim exploratório-explicativo. Resulta,
para além da observação do elevado número de interdições de mulheres em
Salvador, a frequente citação, nas sentenças, como justificativa, de termos imprecisos
e genéricos, que rememoram as lacunas do discurso científico historicamente
utilizado para o cerceamento socialmente legitimado da autonomia da mulher pela
desqualificação de sua condição psíquica. Isto porque, no que tange à mulher e às
inúmeras violências de que é vítima na sua convivência social, a violência psicológica
é, sem dúvida, uma das mais praticadas e menos sancionadas, dadas a sutileza e
recorrência traduzidas em banalização. Quando praticada legalmente ou no contexto
formal médico-paciente, contudo, a violência em face da vulnerabilidade psíquica na
mulher demanda cuidado especial, sobretudo no que diz respeito às brechas
condescendentes. Assim, faz-se necessário repensar o tratamento dado à mulher,
visando considerar particularidades pela busca do seu reencaminhamento autônomo,
em lugar de o Direito com isso reinventar, sob a permissão subjetiva das indefinições,
as mesmas antigas instituições que suplantou.

Palavras-chaves: culpabilidade, crimes patrimoniais, vulnerabilidade
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A DISPENSABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NO
CONTROLE ABSTRATO-CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE

A JUSTIÇA RESTAURATIVA NA EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA: UMA ANÁLISE ACERCA DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.

Autor(es): João Cássio Adileu Miranda, Gabriel Dias Marques da Cruz
Autor(es): Hortência Jesus Ferreira de Sousa, Selma Pereira de Santana
Resumo: Este trabalho teve por objetivo o estudo crítico do tratamento dado à
cláusula de reserva de plenário pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle
abstrato-concentrado de constitucionalidade, estudando especificamente o Recurso
Extraordinário nº 376. 440/DF, Rel. Min. Dias Toffoli. Utilizando-se do art. 557, §1º-A,
do Código de Processo Civil de 1973 (art. 932, V, do Código de Processo Civil),
criou-se a possibilidade do Relator decidir monocraticamente Recursos
Extraordinários interpostos contra acórdãos dos Tribunais de Justiça de ações de
controle abstrato-concentrado de constitucionalidade. Ao contrário do incidente de

Resumo: A presente pesquisa realizada através do programa de iniciação científica,
PIBIC (2015-2016), teve como objetivo estudar e analisar a relação do princípio da
dignidade da pessoa humana com a justiça restaurativa, com ênfase nos delitos
oriundos da violência doméstica contra a mulher tanto no Brasil como no exterior.
Com isso, refletindo de forma aprofundada a prática de medidas de igualdade,
dignidade e concretização dos direitos fundamentais do indivíduo. A justiça
restaurativa é um novo método de resolução de conflitos, que tem como objetivo a
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comunicação, respaldado essa na igualdade e liberdade, entre as partes e a
comunidade que está envolvida nos conflitos, efetivando com isso o princípio da
dignidade da pessoa humana. Surgiu mediante as falhas do modelo retributivo,
extremamente penalista, busca empoderar a vítima e reinserir o indivíduo
socialmente, fazendo o mesmo refletir sobre sua conduta e crime. A mediação tem se
mostrado a melhor prática restaurativa, pois, é a quem mais se afasta desse trinômio
e cria um empoderamento na vítima, além da participação da comunidade, elemento
importante para a eficiência da mediação. A partir dessa compreensão, esta pesquisa
teve como pilar estudar e analisar a possibilidade da aplicação da mediação nos
casos de violência doméstica e familiar. A violência doméstica teve grande
repercussão no Brasil através da Lei Maria da Penha, fruto de um sistema penal
punitivo. Entender a possibilidade e a forma de efetivação das práticas restaurativas
em crimes como esse é compreender o sentimento da mulher violentada,
expectativas e tentar solucionar os conflitos que repercute na comunidade das partes,
inclusive, nos filhos. Necessário refletir a melhor forma de aplicar a mediação em
crimes que são, infelizmente, cada vez mais comuns e atinge todo o ambiente
familiar, impulsiona a entender quais as medidas que o ordenamento jurídico tem se
proposto a realizar para diminuir esse tipo de violência. de acordo com as pesquisas
tem percebido que a mediação tem proporcionado a diminuição da vitimização da
mulher, a sensação de justiça e repercutindo na sua autoconfiança e, criando também
na outra parte, no agressor uma análise da sua agressão, seja essa física, moral ou
psicológica. A metodologia aplicada conciliou uma abordagem teórica e empírica, por
meio de revisões bibliográficas nacionais e estrangeiras, estudo de legislações, como
a lei Maria da Penha, artigos e periódicos além da parte empírica através de
entrevistas com especialistas na área, visitas ao Juizado Especial Criminal do Largo
do tanque,, visitas técnicas no Centro de Referência de Atendimento à Mulher Loreta
Valadares em Salvador, na 1ª Vara de Violência doméstica e Familiar e a participação
em eventos, grupo de estudo, que envolvem discussões sobre a justiça restaurativa.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher ainda existem grandes
controvérsias para sua aplicação como a questão da disparidade de emoções e
posições após a agressão entre o homem e a mulher, no entanto, isso não tem
impedido sua aplicação. O importante é ponderar e usar a razoabilidade para saber
em quais casos a mediação poderá ser aplicada, visando a preservação da
integridade da mulher. Apenas a aplicação da Lei Maria da Penha não é suficiente
para gerar uma reflexão sobre o delito e restaurar a segurança e auto estima da
mulher. Ela necessita ser ouvida e super as consequências desse ato. No Brasil ainda
se percebe uma grande influência do sistema retributivo. A pena é destacada como
um elemento essencial de justiça. E isso é fruto de uma construção histórica
doutrinária. A concepção de punição, sanção com o intuito de restaurar a harmonia
social destruída pelo crime foi diretriz para a formular das teorias e aplicação das
penas. Este pensamento preventiva idealiza a pena como inibidora de novos delitos e
padronização do comportamento humano. A grande questão da aplicação das
praticas restaurativas em casos de violência doméstica e familiar é a ponderação do
tipo de delito que foi cometido mediante a violência domestica e principalmente a
voluntariedade e disponibilidade da mulher vitima de participar do processo
restaurativo. Dependendo do tipo de agressão e do trauma a mulher não se sentirá
apta a participar da mediação. As praticas restaurativas como um processo que visa
respeitar as particularidades e liberdade do individuo foca em respeitar isso. de
acordo com diversas pesquisas a maioria das mulheres desejam apenas um pedido
de “ perdão” e a reflexão por parte do agressor dos seus atos. E apenas a justiça
retributiva não tem gerado a mesma de acordo com a frequência de atos violentos
nos últimos anos. Segundo as autoras espanholas Cristina Alonso Salgado e Cristina
Torrado Tarrío a mediação nos casos de violência doméstica e familiar abre espaço
para que a vitima e o delinquente participe de forma ativa, reparando os danos
psicológicos da vítima causados pelo crime, evitando uma vitimização secundária
além de oferecer um cenário de conscientização e responsabilização para o agressor,
muitas das vezes cônjuge da vítima. No Brasil a mediação familiar é muito utilizada
para resolver os conflitos no casamento, em específico em Salvador, os Balcões de
justiça atendem diariamente esses casos, na qual a violência está intrinsecamente
relacionada com o pedido de guarda dos filhos, divórcios, por exemplo. O
ordenamento jurídico Brasileiro tem refletido novas perspectivas dos modelos de
justiça restaurativa. Entretanto, é necessário um acompanhamento contínuo sobre
esses casos e as demais áreas de debates a respeito da aplicação das práticas
restaurativas. O Brasil tem buscado investir e trabalhar nelas, com intuito de trazer
uma maior dignidade para as partes envolvidas nos conflitos e revitalizar a segurança
da sociedade, através do processo de socialização. A resistência e a ignorância das
pessoas sobre esse tipo de procedimento ainda é o que tem dificultado sua maior
propagação. Mas o incentivo nos estudos e conscientização do poder judiciário sobre
sua importância social e humana já é um grande passo para a sua efetivação no
Brasil.

da ciência do direito à técnica-jurídica. Nesse contexto, um campo que vem,
progressivamente, ganhando espaço junto às áreas hegemônicas do conhecimento
jurídico, ou como denomina Sampaio Ferraz (2010), a dogmática jurídica, é a história
do direito. A história do direito vem se afirmando dentro da academia brasileira
enquanto uma ramificação do conhecimento jurídico que, na fronteira do olhar
metodológico da história, se propõe a estudar o conjunto de experiências jurídicas do
passado e da contemporaneidade, questionando as balizas colocadas pelo
positivismo jurídico (onde a única força jurígena do direito seria a norma jurídica
formal, produzida pelo Estado) e ampliando a necessidade de estudar a historicidade
dos fenômenos fora de perspectivas anacrônicas e universalizantes, ampliando os
sentidos sobre o que é o direito. É deste lugar de fala acadêmico que este trabalho
enuncia uma proposta de investigação sobre a participação de mulheres na então
Faculdade Livre de Direito da Bahia, terceiro curso jurídico instalado no Brasil após a
Reforma Benjamin Constant, em 15 de abril de 1891, intercruzando o método de
análise da história do direito com os conhecimentos da arquivologia e dos estudos
sobre as relações de gênero e feminismos. Aqui, se propõe a analisar o processo
histórico de ingresso de mulheres no curso de bacharelado em Ciências Jurídicas e
Sociais da Faculdade Livre de Direito da Bahia entre 1911 e 1920, compreendendo o
processo de ingresso de mulheres no sistema formal de educação brasileira e a
relação disto com o patriarcado e com o bacharelismo jurídico, além de averiguar se
essas mulheres, ao concluírem os cursos, ingressaram em carreiras jurídicas ou não
jurídicas. A pesquisa trabalha, prioritariamente, com fontes primárias, dentre elas
dossiês de estudantes matriculados, livros de inscrição de vestibular, livros de
matrícula e atas da Congregação da Faculdade Livre de Direito da Bahia. Todas
fazem parte do acervo permanente do Memorial da Faculdade de Direito da UFBA,
responsável pela guarda e disseminação das informações sobre o passado da
instituição Faculdade de Direito e dos sujeitos coletivos que aqui empreenderam suas
trajetórias, sendo que a quase totalidade dos dados, inclusive as fontes aqui
utilizadas, estão no suporte de papel. O curso de Ciências Jurídicas e Sociais (nome
à época) era caracterizado por sua anualidade, além de sua modalidade presencial
(isto a partir de 1895). Em um modelo de relação de aprendizagem herdado da
cultura portuguesa (NASPOLINI, 2011), com a presença de lentes que davam suas
aulas em regime de exposições orais, o estudo do direito era centrado em uma
perspectiva formalista do conhecimento jurídico, ou seja, havia o entendimento de
que o direito era o resultado do conjunto de disposições normativas que
condicionavam o comportamento social a partir da produção legislativa. Durante o
processo de levantamento de fontes no acervo do Memorial, a categoria de fontes
que mais se destacou na pesquisa foram os dossiês, cuja marca de organização
reflete a preocupação arquivística de manter a unidade informacional. Os dossiês
eram organizados em subséries, cujas categorias eram: estudantes concluintes,
estudantes não concluintes e transferidos. Em geral, cada dossiê preserva dados,
como: certidões de conclusão do curso ginasial, requerimentos de inscrição em
exames de habilitação, recibos de pagamentos de taxas de serviços, requerimentos
de inscrição em exames anuais (que condicionavam a aprovação e passagem para o
ano posterior) e requerimentos à Congregação. Durante o período trabalhado, em
uma média de 26 estudantes concluintes ao ano, apenas duas mulheres concluíram o
curso, ressaltando que após 1915, a Faculdade Livre de Direito da Bahia somente viu
outra mulher formar-se em 1926, com a estudante Maria Rita de Oliveira Guimarães.
Este primeiro olhar desvela como o direito esteve, e ainda, infelizmente, está,
formalmente ligado à uma cultura dos homens. Nessa cultura, a posição em que as
mulheres estão fadadas na organização societal, onde as categorias de gênero e de
raça são fatores de exclusão da disputa oficial da vida pública institucional, acarretam
a submissão às relações patriarcais, estas responsáveis por levarem muitas mulheres
a não terem o acesso à educação formal efetivado, gerando no bojo dos espaços
escolares a hegemonização masculina.
Palavras-chaves: Ensino Jurídico. Relações de Gênero. História do D
A POLÍTICA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE COMO
MECANISMO DE DIFUSÃO DAS INFORMAÇÕES NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO
À SAÚDE.
Autor(es): Hebert França de Santana, Francisco José Aragão Pedroza Cunha
Resumo: Essa comunicação tem por escopo indicar a Política Nacional de
Informação e Informática em Saúde (PNIIS) como um mecanismo para a
transferência e integração das informações em saúde. Defende-se que a PNIIS é
uma estratégia para o alcance da qualidade e eficiência dos processos de trabalho
em saúde. Compreende-se que a participação social na formulação de políticas
públicas de informações em saúde revelam-se fundamentais para o exercício da
democracia participativa e o controle social nas ações do SUS, tendo em vista que os
indivíduos, enquanto sujeitos informativos que são, necessitam dialogar
permanentemente com os campos e instituições da ciência e entre seus agentes. É
necessária a cooperação para a superação da racionalidade fragmentadora da
realidade que se impõe no âmbito da informação em saúde atualmente no Brasil. O
protocolo metodológico utilizado assenta-se em uma pesquisa que aborda aspectos
quantiqualitativos com o intuito de discutir a respeito das relações entre a gestão de
documentos, o Plano de Desenvolvimento para a Informação e a Tecnologia da
Informação em Saúde (PlaDITIS) e a PNIIS nas unidades sanitárias investigadas,
numa perspectiva de contribuir com as discussões em relação à interoperabilidade
dos arquivos em saúde. Recomenda-se que as diretrizes da PNIIS estejam presentes
no ordenamento jurídico pátrio, transformando-a em Lei Federal. Tal concepção
encontra-se respaldo na cogência que emana da lei e de seu propósito fundamental
que é disciplinar determinadas matérias no campo da realidade social orientando

Palavras-chaves: Dignidade, Mediação, Mulher
A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NA FACULDADE LIVRE DE DIREITO DA
BAHIA NO PERÍODO 1911-1920.
Autor(es): Vitor Luis Marques dos Santos, Julio Cesar de Sa da Rocha
Resumo: O Brasil vivencia, há algumas décadas, uma maior profissionalização da
pesquisa científica no campo do direito, processo cujos efeitos estão gerando uma
atrelação dessas investigações a um maior rigor teórico-metodológico próprio das
ciências humanas e sociais aplicadas. Tal fato tem a sua relevância marcada por
significar uma mudança progressiva na cultura jurídica brasileira, ainda vinculada aos
princípios do bacharelismo jurídico e fechada à compreensão positivista do fenômeno
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ações. A informação constitui, nesse contexto, fonte de reflexão do homem em busca
do conhecimento. Todavia, para que tal intento seja alcançado, faz-se necessário que
as organizações hospitalares disseminem entre as equipes multiprofissionais a
legislação arquivística e seus princípios no que tange a organização documental, bem
como as políticas e planos elaborados pelo Ministério da Saúde como tentativa de
compreender a realidade sanitária do território e apoiarem as deliberações para a
gestão do SUS. Tais aspectos elencados permitirão uma (re)formulação nos
parâmetros de acesso à informação e dos documentos hospitalares associados às
soluções da informática.

complementação escolar. Nesse sentido, diversos estudos no campo da sociologia e
da economia do trabalho apontam a relação de estágio como uma das formas de
diminuição dos custos e riscos produtivos. Justamente com o intuito de coibir as
situações de fraude à legislação trabalhista através da contratação do estagiário
como mão de obra qualificada e de baixo custo, desvirtuando a relação de emprego,
a lei 11.788/08 trouxe em sua redação um conjunto de medidas, visando garantir o
estágio como ato educativo, fortemente supervisionado pelas instituições de ensino e
concedente do estágio. Inicialmente, a pesquisa debruçou-se sobre a análise crítica
de conceitos centrais como eficácia, estágio e trabalho, para em seguida analisar a lei
de estágio, sua motivação, contexto em que está inserida, suas contradições, grau de
eficácia. Debruçando-se, em seguida sobre a legislação de estágio. Realizou-se o
levantamento e sistematização do histórico da regulamentação da relação de estágio
no país, bem como suas exposições de motivos e contexto de surgimento, até
chegar-se à lei vigente, com a finalidade de compreender como se deu o processo
que nos trouxe à ela, seus possíveis avanços e retrocessos legais e sociais. O estudo
dedicou-se também à análise das cláusulas estabelecidas nas negociações
localizadas no sistema de acompanhamento de contatos do SACC-DIEESE. Foram
analisadas negociações celebradas entre os anos 2000 a 2014, observando-se 284
cláusulas, distribuídas por 36 unidades de negociações neste período. A seleção das
convenções no referido intervalo foi realizada no intuito de acompanhar a dinâmica,
abrangência, e alterações dos conteúdos das cláusulas ao longo do período,
principalmente após a publicação da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. As
cláusulas sistematizadas foram analisadas e agrupadas, instituindo como parâmetro,
temas que representam pressupostos do termo de compromisso do estagiário,
conforme exposto a seguir: (i) Formas de remuneração; (ii) Jornada e Descanso; (iii)
Segurança e Saúde do estagiário; (iiii) Formas de contratação. A partir desta seleção,
tornou-se possível a comparação dos pontos acordados e as normas positivadas no
ordenamento jurídico brasileiro. E, então, elaborou-se tabelas, organizando as
cláusulas contidas nas negociações coletivas selecionadas, para desenvolvimento da
pesquisa por meio de comparação do conteúdo acordado ao longo do período
estudado. A partir do levantamento, sistematização, apresentação e análise coletiva
dos dados levantados, seguiram-se encontros para discutir o desenvolvimento do
material pesquisado com o objetivo de estruturar e produzir um artigo científico. As
bolsistas pesquisadoras e a orientadora, em co-autoria, promoveram a redação do
pretendido artigo, o qual pôde ser submetido e apresentado em encontros científicos.
de modo geral, com a realização da pesquisa foi possível aprofundar os estudos no
campo do Direito do Trabalho, numa perspectiva analítica, crítica e interdisciplinar;
adquirir experiência em pesquisa, apropriando-se de técnicas de análise documental,
elaboração de relatório de pesquisa e artigo acadêmico. Foi possível, ainda,
aprofundar-se na contextualização, motivação, lógica e movimentação da
regulamentação das relações de estágio, bem como sua eficácia. Observou-se,
ainda, a necessidade do fortalecimento das lutas sociais no Brasil e da incorporação
da luta contra a precarização do trabalho jovem no interior da luta sindical; bem como
a necessidade de que as organizações sindicais respondam às metamorfoses do
mundo do trabalho e da classe trabalhadora, expandindo a representação na tentativa
de agregar os diversos segmentos: estáveis, autônomos, terceirizados, estagiários,
precários, informais. de modo específico, foram alcançados os seguintes resultados
nesta pesquisa: Sistematização: a) dos conceitos e categorias principais sobre o tema
na doutrina trabalhista brasileira; b) do histórico da regulamentação das relações de
estágio no Brasil; c) das cláusulas sobre estágio nos Acordos e Convenções Coletivas
no SAAC-DIEESE (período 2000-2014); Colaboração nos seminários do CRH (Centro
de Estudos e Pesquisas em Humanidades, como integrante do grupo de pesquisa
com a temática “Trabalho, Precarização e Resistências”, coordenado pela Profº Drº
Jair Silva e registrado pelo CNPq); Participação e colaboração nos encontros do
grupo de estudos Trabalho, Direito e Sociedade (coordenado pela Profa. Orientadora
Isabela Fadul); Redação de artigo científico a partir dos resultados da pesquisa, em
co-autoria pelas pesquisadoras bolsistas e orientadora; Submissão e apresentação
do estudo e artigo produzido em encontros científicos.

Palavras-chaves: Política de Informação em saúde, Interoperabilidade, Lei
A RELAÇÃO DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Autor(es): Bianca Monteiro Souza, Isabela Fadul de Oliveira
Resumo: O estudo ora apresentado provém de pesquisa em andamento no âmbito
do CRH/UFBA, que tem como objetivo analisar a contribuição do instituto da
negociação coletiva na ampliação ou redução dos direitos assegurados aos
estagiários. Neste estudo, possuímos o objetivo de analisar a contribuição do instituto
da negociação coletiva na ampliação ou redução dos direitos assegurados aos
estagiários. Na perspectiva metodológica, foram utilizadas como fonte documental as
cláusulas estabelecidas nas negociações depositadas no sistema de
Acompanhamento das Contratações Coletivas do Departamento Intersindical de
Estatísticas e de Estudos Socioeconômicos (SACC-DIEESE). As negociações
analisadas foram celebradas entre os anos 2000 a 2014. A seleção das convenções
no referido intervalo foi realizada no intuito de acompanhar a dinâmica, abrangência,
e alterações dos conteúdos das cláusulas ao longo do período, principalmente após a
publicação da Lei nº 11. 788, de 25 de setembro de 2008. As Negociações Coletivas
indicam a importância do movimento sindical frente à precarização e flexibilização das
condições de trabalho. Surgem, portanto necessidade de intensificarmos as lutas
sociais, confirmando a necessidade da incorporação da luta contra a precarização do
trabalho jovem no interior da luta sindical e organizações sindicais que respondam as
transformações do mundo do trabalho e da classe trabalhadora. Os acordos e
convenções coletivas analisados apresentam uma participação bastantetímida do
movimento sindical na regulamentação das relações de estágio no Brasil. Isso
secomprova não apenas em virtude do número reduzidos de cláusulas encontradas
sobre amatéria, bem como pelo conteúdo das mesmas. Pela pouca quantidade de
cláusulas dispondo sobre a matéria, contrastando com aextensa quantidade de
vínculos de estágio no país, vislumbramos um distanciamento entreentidades
sindicais e as demandas da juventude trabalhadora que, tantas vezes, adentra
omercado de trabalho via relação de estágio. Falta de identificação das categorias
profissionais com os estagiários, burocratização das entidades sindicais e mesmo os
esforços da classe trabalhadora paramanter direitos já historicamente conquistados
podem ser apontados, sumariamente, comopartes do caminho que leva a este
distanciamento. Esses dados parecem apontar a necessidade de aproximação do
movimento sindicaldas pautas juvenis, especialmente no tocante à relação entre os
processos educativos e omundo laboral.
Palavras-chaves: Estagiários, Movimento Sindical, Negociação Coletiva
A RELAÇÃO DE ESTÁGIO E AS CONDIÇÕES DE EFICÁCIA DA LEI N. 11.
788/2008
Autor(es): Dominique Jesus, Isabela Fadul de Oliveira
Resumo: O presente trabalho analisa o conteúdo da lei de estágio vigente - Lei 11.
788/2008, à luz dos conceitos centrais do direito do trabalho, bem como das
condições de sua eficácia na sociedade brasileira. Para tanto, a pesquisa está
dividida em dois eixos: a)Evolução histórica da regulamentação da relação de estágio
no Brasil, que diz respeito à análise do conteúdo da norma na dimensão da
tecnologia jurídica utilizada (conceitos e categorias adotados), tendo em vista a
principiologia do Direito do Trabalho, a exposição de motivos da norma em estudo e
os projetos de lei em trâmite que versam sobre a matéria; b)A relação de estágio no
âmbito da Negociação Coletiva, debruçando-se sobre a dimensão da ação dos
trabalhadores enquanto sujeitos coletivos de direito. Pretendeu-se observar o perfil da
negociação desta temática no âmbito da Negociação Coletiva a fim de se identificar o
papel do movimento sindical na promoção da eficácia da nova lei de estágio. Para
tanto foram levantadas as cláusulas dos acordos e convenções coletivas atinentes à
matéria, catalogadas no Banco de Dados do Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (SAAC/DIEESE) no período 2000-2014. A investigação é
motivada e justifica-se nas manifestações do rápido e intenso processo de
transformação no Mundo do Trabalho. Destacam-se as transformações nas escolas
de gestão do trabalho (fordismo, pósfordismo) e na variedade de natureza das
relações no mundo do trabalho (empregado, autônomo, profissional liberal,
estagiário). Em meio a esse processo, em especial desde a crise do fordismo,
princípios e valores conquistados pela classe trabalhadora e norteadores do Direito
do Trabalho vêm sofrendo o avanço do sistema capitalista, expresso no fenômeno da
precarização do trabalho e revelando o baixo grau de eficácia da legislação
trabalhista. É neste contexto que localizamos as relações de estágio nesta
investigação. Apesar da sua natureza de atividade distinta do trabalho assalariado,
vem se constituindo em uma forma cada vez mais comum de inserção do mundo do
trabalho produtivo, muitas vezes de forma a desvirtuar sua finalidade educativa e de

Palavras-chaves: Estágio, Eficácia, Lei de estágio
A RESPONSABILIDADE JURÍDICO-PENAL DO COMPLIANCE OFFICER PELAS
INFRAÇÕES COMETIDAS NO ÂMBITO DA PESSOA JURÍDICA.
Autor(es): Luiza de Sena Góes Leal, Sebastian Borges de Albuquerque Mello
Resumo: A presente pesquisa realiza uma breve análise acerca do entendimento
atual sobre a responsabilidade penal do compliance officer pelos crimes cometidos no
âmbito da pessoa jurídica no Brasil. Para isso, inicialmente empreendemos esforços
no sentido de compreender o que são os compliance programs e como se deu o seu
surgimento nos fins do século passado, decorrente das diversas mudanças na
economia ocasionadas pelo fenômeno da Globalização. Como consequência, nasceu
a necessidade de se criar novas facetas de controle da economia, através da
implementação de regras de segurança inovadoras capazes de regulamentar o
mercado interno das instituições financeiras em conformidade com as regras
externas. É esse mecanismo interno implementado pelas empresas, capaz de
detectar e prevenir que a conduta criminosa ocorra dentro da corporação, que
chamamos de Compliance Programs ou Programas de Comprometimento.
Cuidou-se, ainda, de analisar a figura do compliance officer, tido como o indivíduo que
trabalha no programa de compliance junto às empresas, tornando-se responsável por
preservar os interesses da companhia por meio da prevenção de perdas e combate
às fontes delituosas dentro da própria pessoa jurídica. Posteriormente, adentramos
na análise do regulamento normativo existente no Brasil sobre o tema. de início,
fazemos alusão à Lei n. 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), atualmente
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modificada, e à Resolução 2.554/98, do Conselho Monetário Nacional. Seguimos
nosso estudo fazendo uma análise a respeito da Lei n.12. 846/13 (Lei Anticorrupção),
que trouxe o instituto da responsabilização objetiva administrativa e civil das pessoas
jurídicas por atos lesivos que seus funcionários e prepostos possivelmente cometam.
Por conseguinte, a Lei Anticorrupção passou a utilizar como critério para imposição
de sanções à pessoa jurídica a adoção de determinadas condutas capazes de
comprovar o seu comprometimento em evitar a ocorrência de infrações,
verificando-se a importância de a pessoa jurídica implementar um sistema de
compliance uma vez que estes podem demonstrar a postura da empresa diante de
condutas delituosas, abrandando ou até mesmo afastando a sua responsabilização
civil e administrativa. Nesse sentido, estabelecemos as funções e deveres do
compliance officer no âmbito da pessoa jurídica, quais sejam: criar um projeto idôneo
a ser implantado na empresa; realizar a adequada implementação do programa; e por
fim, controlar e vigiar o cumprimento do mesmo a fim de verificar se o projeto criado e
implementado está sendo seguido e respeitado pelos funcionários da empresa. A
respeito desta última etapa de suas funções, levantamos a questão a respeito da
possibilidade de responsabilização penal do compliance officer se este infringir seu
dever de controle e vigilância, omitindo-se diante da ocorrência de uma infração que
chegue ao seu conhecimento. Para tanto, adentramos na análise da figura do
garantidor na teoria do delito, a fim de estabelecer a natureza jurídica da posição
assumida pelo compliance officer dentro da empresa, e, assim, poder determinar se o
mesmo configura-se como garantidor à luz do art. 13, §2º, b, do Código Penal,
estabelecendo se a sua omissão diante da ocorrência de condutas delitivas é
penalmente relevante. Por fim, no último capítulo, expomos alguns entendimentos
doutrinários nacionais e internacionais como a tese do Garantidor por Delegação, a
Teoria do Conceito indiferenciado de Omitente e a Teoria dos Delitos de Infração de
dever, realizando a diferenciação entre o garante de proteção e o garante de
vigilância, a fim de, ao final, expor a posição adotada, estabelecendo os limites para
uma eventual responsabilização do compliance officer diante da inobservância de seu
dever de controle e vigilância.

publicidade à decisão do STF, como afirmou o Ministro Gilmar Mendes. Admite-se,
também, que o STF possui uma dimensão atual na República pós redemocratização
muito diferente daquela que lhe era conferida na década de 30, portanto, não se pode
crer que o funcionamento seria o mesmo, afinal, houve evolução no perfil das
instituições brasileiras.
Palavras-chaves: Controle de Constitucionalidade, Senado Federal, Suprema Corte
brasileira
CONFLITOS TRABALHISTAS ENTRE OS BANCÁRIOS DURANTE A DITADURA
MILITAR NO ESTADO DA BAHIA
Autor(es): Douglas Mota Oliveira, Carlos Eduardo Freitas
Resumo: O presente projeto de pesquisa tomou como objeto o conjunto de relações
de trabalho constituídas entre ostrabalhadores bancários e petroleiros baianos no
contexto histórico da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985), um período
caracterizado pela instalação de um modelo político-econômico de
desenvolvimentofundado na superexploração do trabalhador, e garantido pelo
esvaziamento de suas vias e mecanismos deorganização e resistência coletivas
(MATOS, 2008) - esvaziamento que se materializou especialmente nosataques
promovidos pelo Estado à liberdade e à autonomia sindicais, na decretação de
intervenções nossindicatos, na configuração de estruturado sistema de controle e
vigilância, na perseguição e prisão delideranças políticas, bem como na
desestruturação de organizações contrapostas ao regime - em paralelo àimposição
de um modelo de atuação sindical fundamentalmente burocrático e assistencialista
(GIANNOTTI, 1986). Tomou-se como proposta a delimitação dos contornos de uma
cultura cotidiana de resistência porparte desses trabalhadores, construída mesmo em
seu convívio profissional diário, buscando compreender asua atuação criativa no
processo de formação das oposições sindicais e de constituição de espaços de
açãocoletiva em seus locais de trabalho, além de, na contrapartida, promover a uma
caracterização da posturaautoritária do Estado orientada à desarticulação desses
setores e da sua correlata propaganda ideológica, presente mesmo em seus aparatos
repressivos. O projeto se constitui, portanto, em atividadeeminentemente
historiográfica da luta de classes brasileira e baiana, à medida que compreende a
classecomo um fenômeno necessariamente prático, um vir-a-ser histórico
(THOMPSON, 1987) e a luta como seuelemento formativo/unificador, sendo as
relações de trabalho, na sociedade industrial, o principal elementoresponsável pelos
processos de integração coletiva (CASTEL, 1998), e insere, consequentemente, tais
relaçõesnas dinâmicas do contexto histórico que lhes circunscreve, isto é, as
historiciza (FONSECA, 2012); além deoferecer elementos para o delineamento da
forma política autoritária assumida pelo Estado capitalista(MASCARO, 2013) nos
países de capitalismo periférico (MARINI, 2013). Para tanto, a pesquisa serve-se de:
a) revisão bibliográfica sobre a historiografia da ditadura civil-militarbrasileira e,
sobretudo, de sua expressão no Estado da Bahia; b) da análise e descrição de
documentaçãocolhida no Arquivo Nacional, constituída em sua maioria de
correspondências do Serviço Nacional deInformações relativas aos trabalhadores das
categorias citadas e a suas entidades de representação; c) deentrevistas com
ex-lideranças sindicais e demais sujeitos que vivenciaram o período; d) da consulta a
jornais, boletins e demais publicações aptas à caracterização do período objeto de
pesquisa

Palavras-chaves: Compliance Officer, responsabilidade jurídico-penal, Crimes
omissivos impróprios
ARQUITETURA CONSTITUCIONAL: O CONTROLE DIFUSO DA SUPREMA
CORTE AO SENADO
Autor(es): Gabriel Pinheiro, Gabriel Dias Marques da Cruz
Resumo: O controle difuso de constitucionalidade praticado no Brasil possui suas
raízes no Judicial Review americano, visto que o modelo aqui adotado teve como
inspiração direta o sistema e o constitucionalismo americano, pois Ruy Barbosa
admirava a construção jurídica dos Estados Unidos. Tal gênero de controle é
praticado em diversos países do mundo como, por exemplo, a vizinha argentina. Esse
tipo de controle de constitucionalidade visa a controlar normas jurídicas em
dissonância da constituição através de um caso concreto em que se analisa se
determinado dispositivo jurídico, determinado texto, é incompatível com a
Constituição. Por meio de metodologia jurídico-dogmática e modelo de investigação
jurídico-prospectivo, segundo define Miraci Gustin, procede-se nesse trabalho à
investigação dos efeitos do artigo 52, X da Constituição da República Federativa do
Brasil na dinâmica do Controle de Constitucionalidade. Mais precisamente, analisa-se
se tal dispositivo normativo sofreu, ou não, mutação constitucional, tal qual fora
afirmado por Ministros, em atuação à época, como Eros Roberto Grau, e outro ainda
na ativa, Gilmar Ferreira Mendes na Reclamação Constitucional 4335-5/AC. Foram
utilizadas fontes diretas, documentos legislativos, regimento interno do STF e do
Senado Federal e análise do Recurso Extraordinário 197. 917, no qual vicejou o
entendimento quanto à teoria dos motivos determinantes. Além de fontes indiretas,
mais precisamente, aquelas de natureza bibliográfica. Foi analisado através de
estudo do caso, o Recurso Extraordinário supramencionado, a abstrativização do
controle difuso de constitucionalidade, por meio da análise dos votos dos Ministros da
Suprema Corte. Na sequência dessa análise, situa-se o trabalho sobre a análise do
papel do STF no controle difuso de constitucionalidade e sua evolução desde a
Constituição de 1934. Há a necessidade de se perceber as peculiaridades do Direito
brasileiro, pois ele segue a tradição romano-germânica, civil law, enquanto que o
Direito Americano segue a linha daquele que se desenvolveu na Grã-Bretanha,
conhecido como common Law, e como essa interação afetou as decisões tomadas
pelos constituintes brasileiros em 1934 e a reverberação dessa tradição pelo
constitucionalismo brasileiro. O trabalho não vê a necessidade de distinguir mais
ambas as tradições jurídicas de modo que elas não se misturem e troquem
experiências, portanto, seria plausível massificar os efeitos das decisões do STF
enquanto precedente. A mesma análise feita sobre o papel da Suprema Corte é
repetido sobre o processo de instituição e alteração do papel do Senado Federal no
Controle Difuso. de modo que se enxergam possibilidades para uma evolução de sua
importância enquanto perspectiva de evolução dos diálogos institucionais entre os
poderes para controlar a constitucionalidade de atos normativos frente à Constituição
da República de 1988. Enquanto perspectiva propositiva, o trabalho propõe um
embrião de modelo de decisão a ser seguido pelo Senado enquanto prática que
permita aos cidadãos visualizarem com clareza as decisões do Senado Federal e
acompanhar seus trabalhos, apostando na coerência das suas decisões em conjunto
com o Supremo. Uma espécie de sistema de “bicameralidade” para o controle difuso
pela dupla STF-Senado. Conclui-se que não há mutação constitucional do artigo 52,
X da CRFB, seu efeito normativo permanece enquanto obrigatoriedade da
participação do Senado Federal para as decisões em controle difuso. Este não mera
peça em desuso instituída pelo constituinte de 1987-88, cujos limites seriam dar

Palavras-chaves: Ditadura militar, Trabalho, Sindicalismo
DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA
BAHIA: DOS LIMITES LEGAIS AO LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES
- EXECUÇÃO VOLTADA PREDOMINANTEMENTE PARA ASPECTOS FORMAIS
Autor(es): Israel Cerqueira Nogueira, Harrison Ferreira Leite
Resumo: O tribunal de contas, órgão de decorrência lógica do Estado de Direito,
controla toda a atividade estatal, incumbência esta que não é de sua exclusividade. A
instituição é instrumento essencial na atividade da administração pública e seus
gestores, ressaltando os princípios da moralidade administrativa impessoalidade e
legalidade, conforme já salientou o STF. (1. 308-9/RJ). Tem-se, hoje, que sua
natureza jurídica não se restringe a mero órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas de
um órgão constitucionalmente estruturado; é órgão da União (tratando-se do TCU)
sem pertencer a qualquer dos três Poderes. Para Regis Fernandes de Oliveira, o tc é
órgão constitucional ao qual cabem a fiscalização e controle das contas de todas as
pessoas jurídicas e físicas que lidam com recursos públicos, a apreciação da
legalidade dos serviços funcionais, podendo impor sanções, em casos de infração.
Não é órgão integrante de qualquer poder, possuindo dignidade
político-administrativa. É o que já afirmou o STF, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli:
“Em decorrência da amplitude das competências fiscalizadoras da Corte de Contas,
tem-se que não é a natureza do ente envolvido na relação que permite, ou não, a
incidência da fiscalização da Corte de Contas, mas sim a origem dos recursos
envolvidos, conforme dispõe o art. 71, II, da CF”. [MS 24. 379, rel. min. Dias Toffoli, j.
7-4-2015, 1ª T, DJE de 8-6-2015. ]Este órgão atua no controle externo, concomitante
e posterior, tendo seus julgamentos baseados em critérios objetivos, técnicos e
jurídicos e força irretratável e estável, bem como “O Tribunal de Contas, no exercício
de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder
Público”. [Súmula 347. ]Compete-lhe, como já delimita o próprio TCU, o julgamento
das contas de administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e
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valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como as contas de
qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário federal, bem como apreciar a legalidade dos atos de
pessoal no âmbito da administração direta e indireta federal, exempli gratia,
aposentadoria, reforma e pensão, e fixar os coeficientes dos fundos de participação
dos estados, do distrito federal e dos municípios. Assim, utilizando-se do modelo
federal, os Estados comporão seus respectivos Tribunais de Contas. Neste sentido, é
que a lei complementar nº 06, de 06 de dezembro de 1991, do Estado da Bahia, Lei
Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - centro de objeto
de nosso estudo. Todavia, conforme se verifica no texto legal, normas abertas, termos
amplos e indeterminados geram uma patente insegurança jurídica aos
jurisdicionados, em especial, aos gestores municipais que se vêm na situação de
expectativa lotérica quanto ao julgamento das contas de sua gestão, que poderão
tonar-se inelegíveis, tornando as famígeras listas de contas rejeitadas a ser
encaminhadas ao TRE o grande momento de tensão para estes prefeitos, com base
no art. 1º, I, g, da LC no 64/1990 (Lei das Inelegibilidades), que define os inelegíveis
para qualquer cargo “os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se
esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se
realizarem nos oito anos seguintes, contados a partir da data da decisão,
aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os
ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa
condição”. O que se vê, portanto, é que tais conceitos estipulados na lei
complementar são de complexa configuração e delimitação nos julgamentos. Assim, o
próprio Tribunal editou a resolução, considerando: a) que o Tribunal, no desempenho
de sua ação fiscalizadora sobre órgãos e entidades da administração direta e indireta
municipal, vem detectando falhas e irregularidades das mais diversas naturezas; b) a
necessidade de não só enumerar e distinguir as mais frequentes e reiteradas como
também a de estabelecer, para o conhecimento dos Gestores, quais as
irregularidades e falhas que, pelo seu grau de maior ou menor relevância, pelo seu
nível de incidência e por sua frequência, poderão motivar a rejeição das contas
municipais; c) que a enumeração, por esta Resolução, das mencionadas
irregularidades e falhas deverá ser entendida como de cunho exemplificativo e não
exaustivo, reservando-se o Tribunal o direito de apontar outras que, contrariando a
legislação em vigor, possam também motivar a rejeição das contas municipais; d)
que, finalmente, o disposto nesta Resolução reveste-se de caráter didático,
destinando-se a fazer com que os órgãos e entidades da administração direta e
indireta municipal, através desta orientação, possam evitar a prática de
procedimentos irregulares no processamento das contas municipais, define como
irregulares as contas que, pelo grau de relevância e pelo de nível de incidência, bem
como pela extensão e pela gravidade dos prejuízos por elas causados ao erário ou ao
interesse público, motivarão a rejeição das contas municipais, algumas condutas, tais
como: a prática de atos de improbidade administrativa, com prejuízo ao erário, em
proveito próprio ou alheio; a não aplicação do mínimo exigido da receita municipal
nas ações e serviços públicos de saúde conforme determina a Emenda Constitucional
nº 29, de 13. 09. 2000; a admissão de pessoal sem prévio concurso público de provas
ou de provas e títulos, na forma constitucionalmente prevista; a não aplicação de,
pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) da receita tributária municipal,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino público pré-escolar e fundamental (artigo 212 da Constituição Federal e
parágrafo único, do artigo 62, da Constituição do Estado da Bahia); dentre mais de
cinquenta incisos. Todavia, persiste, ainda a indefinição de tais termos que
necessitam, numa aplicação do Código de Processo Civil no proferimento das
decisões do Tribunal, conforme seu art. 489, da devida fundamentação nesses
pareceres, não os considerando fundamentados se empregarem conceitos jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso

com relação à segurança dos torcedores nos estádios e seus entornos. Sendo
percebida essa desatenção com mais clareza quando os eventos esportivos são
realizados em cenários não tão conhecidos, como por exemplo, estádios de times
que se encontram em cidades interioranas, onde a fiscalização é mais carente.
Através deste trabalho, constatou-se que mesmo em locais com uma fiscalização
mais profunda, acidentes ocorrem, ou, quando não acontecem, as falhas que podem
ensejar tragédias são aparentes.
Palavras-chaves: Consumidor, Torcedor, Segurança
FACULDADE DE DIREITO (1964-1985): O ENSINO JURÍDICO E O QUE RESTOU
DA DITADURA
Autor(es): Lucas Fernandes de Souza Silva, Ana Julia Soares de Carvalho
Resumo: O presente trabalho tem por objeto a compreensão do papel
político-científico da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, como
instrumento social atuante, inserido no novo paradigma político-estratégico
estabelecido no cenário nacional a partir da década de 1960, procurando desvendar
se ainda há repercussões atuais desse paradigma. Entendendo que a Universidade é
reflexo do cenário histórico da sociedade em que se insere, não se negue que
também possui um papel modificativo desta própria atmosfera social através do
ensino científico, tendo importante papel na formação de uma cultura e identidade
nacional. Não se exime deste movimento dialético-social, e, de certa forma tendo
papel ainda maior, a Faculdade de Direito. Esta, através de sua metodologia de
ensino, estabelece uma dogmática jurídico-científica, que serve de ferramenta aos
futuros juristas por ela formados, que, em sua atividade profissional, irão concretizar a
ordem jurídica objetiva, aplicando as linhas jurídico-hermenêuticas aprendidas em
sua vida acadêmica. Revela-se, portanto, a necessidade de uma análise mais
aprofundada do processo metodológico de ensino do próprio direito (dentro da escola
de direito baiana), cumprindo saber como este tem sido instrumentalizado nos
quadros históricos nacionais e por conseguinte compreendendo o estágio do direito
nacional e da sociedade que ele ordena, principalmente no período militar, ponto
crítico de mudança de estratégia de desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Ou
seja, procura-se saber qual foi a função da Faculdade de Direito, e qual o perfil
desejado dos profissionais que ela gerou no decorrer das últimas cinquenta décadas.
O projeto é qualificado como exploratório, utilizando-se do procedimento técnico da
documentação indireta com levantamento de todos os dados possíveis sobre o
assunto a ser pesquisado, desde a pesquisa documental à pesquisa bibliográfica,
reunindo principalmente documentos como as ementas curriculares e Atas de
Congregação da FDUFBa da época, estas, porque descrevem significativamente o
período estudado através de relatos do que estava em discussão no período, sendo
desta forma um importante instrumento donde podem ser extraídas informações
relevantes por meio da análise do discurso.
Palavras-chaves: Faculdade de Direito da UFBa, Ensino Jurídico, Reforma
Universitária
LAVAGEM DE DINHEIRO E ADVOCACIA: AS CONDUTAS NEUTRAS E A
RESPONSABILIDADE
PELO
RECEBIMENTO
DE
HONORÁRIOS
SUPOSTAMENTE MACULADOS
Autor(es): Natalie Brito Martins Paim, Sebastian Borges de Albuquerque Mello
Resumo: O presente estudo trata do debate travado quanto à posição do advogado
criminalista frente ao delito de branqueamento de capitais, tipificada pelo art 1º da Lei
de Lavagem de Dinheiro (Lei n.º 12. 683/12) e a atividade advocatícia,
especificamente no jus postulandi, consultoria, assessoria e direção jurídica
(atividades típicas constantes no Estatuto da OAB - Lei 8. 906/94), tratando em
particular do recebimento de honorários advocatícios com verbas supostamente
maculadas. Tem-se em mira, assim, o seguinte questionamento: “pode o advogado
responder criminalmente como autor ou partícipe de lavagem de dinheiro ao receber,
como contraprestação de seu serviço de consultoria jurídica ou atividade contenciosa,
honorários pagos com dinheiro proveniente de origem ilícita?”. Trata-se de um tema,
portanto, de extrema relevância nos últimos tempos em virtude da grande exposição
midiática decorrente da tão famosa operação Lava Jato, que traz em seu contexto a
responsabilização também advocatícia. Questiona-se, ainda, o suposto dever de
informação estipulado, teoricamente, no art 9º da Lei n.º 12. 683/12 e seu alcance no
que tange ao sigilo profissional e demais direitos fundamentais do profissional e do
cliente réu, como o Princípio da Presunção da inocência, do Devido processo legal,
do Contraditório e da Ampla defesa e o direito de livre escolha do seu advogado.
Nesta senda, outros debates são trazidos à tona, juntamente as possíveis soluções
do recebimento dos honorários maculados com supedâneo nas teorias doutrinárias
da conduta neutra, da cegueira deliberada e da adequação social. Assim, produz-se
uma importante discussão acerca de um tema tão atual: o delito de lavagem de
dinheiro e suas conseqüências jurídicas. Cumpre ressaltar, por fim, que se tem por
base, para a produção da presente pesquisa, a melhor doutrina de renomados
escritores nacionais, tais como Luis Pierpaolo Bottini e Cézar Roberto Bittencourt, e
estrangeiros, como os espanhóis Carlos Gómez-Jara Díez e Isodoro Blanco Cordero,
bem como em jurisprudências alemãs.

Palavras-chaves: Tribunal de Contas, Decisão, Fundamentação
DIREITO DOS TORCEDORES EM MEGAEVENTOS ESPORTIVOS
Autor(es): Pedro Costa, Joseane Suzart Lopes da Silva
Resumo: Foi tratado sobre o projeto em questão, progredindo ao longo do período
estabelecido para a realização da pesquisa, através das reuniões com a orientadora e
demais orientados, bem como contatos com a professora, a fim de sanar qualquer
tipo de dúvida que surgiu no trabalho do pesquisador, sendo aconselhada a leitura de
obras, repassado o cronograma etc. Foi analisado a atual conjuntura dos eventos
esportivos realizados no Brasil com vistas à identificação dos aspectos precários
quanto à infraestrutura dos estádios e à mobilidade no entorno desses, bem como a
violência praticada por torcidas organizadas ou informais que colocam em risco a
vida, a saúde e a segurança do torcedor. Examinou-se as normas jurídicas vigentes
acerca da proteção do torcedor/consumidor, os trabalhos doutrinários e as decisões
exaradas sobre o assunto, de modo que propiciasse, por exemplo, ao acadêmico do
Curso de Direito da UFBA a integração indissociável do ensino com a pesquisa e a
extensão, conduzindo-o a não se manter restrito apenas ao estudo das “salas de
aula” e a partir para o campo da investigação do quadro atual dos eventos esportivos
no Brasil. A pesquisa foi realizada através dos métodos hipotético dedutivo e
argumentativo dialético. Analisou-se a interdisciplinaridade entre o Direito dos
Desportos e do Torcedor, o Direito das Relações de Consumo e o Direito
Constitucional, visto que a proteção do torcedor encontra guarida na Constituição
Federal de 1988. Destarte, este trabalho permitiu a visualização do grande descaso
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conhecido como Psiquiatria Criminal ou Psiquiatria forense, e a grande relevância se
dá justamente pelo diagnóstico dos pacientes para fins de persecução penal. A
grande problemática é justamente na identificação do transtorno, já que a psiquiatria
forense e a neurociência ainda não se conseguiram estabelecer critérios fisiológicos
que possam nortear o diagnóstico. E, como consequência dessa imprecisão, a
imputação desses indivíduos ao cometerem crimes, se torna imprecisa e inefetiva. A
psicopatia, já é considerada um transtorno de personalidade antissocial e mensurada
de acordo com os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM) e do
Psichopathy Checklist Revised (PCL-R). Hoje, através do experimento do psicólogo
Benjamin Libet, já existe o entendimento de que há um certo determinismo nas ações
dos indivíduos, e a partir desse estudo, o entendimento sobre a culpabilidade dos
possuidores de transtorno de personalidade antissocial poderia ser diverso do
adotado hoje no direito penal brasileiro, que segue a teoria da dirigibilidade normativa
deveria ser mudado em prol dos portadores desse transtorno. A presente pesquisa,
no entanto, trouxe à tona a insuficiência dos recentes estudos médicos para a
alteração do entendimento da culpabilidade dos psicopatas. Pois, mesmo com novas
técnicas de análise psiquiátrica e neurológica dos indivíduos, o grau de determinismo
provado não é suficiente para a determinação de inimputabilidade. A temática dessa
pesquisa é extremamente importante para o Estado democrático de Direito cumprir
sua função garantista, buscando assim entender não somente o resultado da ação e
como essa deve ser punida, mas também entender o porquê da ação, trazendo assim
métodos justos de tratamento para cada indivíduo. O trabalho propôs-se também em
esclarecer os efeitos desse transtorno no discernimento moral das pessoas que o
possuem e dessa forma, como se dá a distinção do espaço de cada uma delas no
meio social. Após extensa pesquisa, o presente projeto trouxe como contribuição final
a ideia de que os indivíduos devem ser imputados de acordo com suas condutas
mesmo se diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial, já que,
mesmo com parcela determinada de suas ações, não existe prova que eles estejam
condicionados a estas, pois podem agir de maneira diversa.

O ÂMBITO DE PROTEÇÃO DO DIREITO À PRIVACIDADE E A PROTEÇÃO DE
DADOS NAS REDES SOCIAIS
Autor(es): Thiago Ribeiro Matos, Roxana Cardoso Brasileiro Borges
Resumo: Analisa o âmbito de proteção do direito à privacidade e a proteção dos
dados dos usuários nas redes sociais, com o objetivo de identificar o grau de
autonomia dos usuários no que se refere à disponibilização e utilização de seus
dados nas redes sociais e a extensão da tutela jurídica ao direito privacidade
garantida pelos ordenamentos jurídicos vigentes, sobretudo na realidade brasileira.
Objeto desta pesquisa é justamente identificar o âmbito de proteção do direito à
privacidade, como um bem jurídico integrante da personalidade, recortando para esta
análise o âmbito das redes sociais, espaço representativo da era das novas
tecnologias. Para isso, forçosa então, verificar qual o nível de autonomia desses
usuários em face da manipulação dos seus dados por órgãos públicos e privados;
qual nível do consentimento desses usuários; e qual atual estrutura da tutela jurídica
da proteção de dados. Para isso, analisa as políticas de privacidade definidas pela
empresa facebook, bem como suas principais ferramentas, no controle e
armazenamento dos dados pessoais de seus usuários. Os dados permitem afirmar
que há vulneração do direito à privacidade no âmbito das redes sociais, bem como a
desconsideração da autonomia dos usuários em face do manuseio e transação dos
dados por parte das empresas. Reafirma a importância de haverem ferramentas
eficazes na proteção dos direitos da personalidade, esquematizando contribuições de
experiências estrangeiras. O que se pretende identificar é como proteger as pessoas
de discriminações decorrentes de devassa às informações pertencentes ao núcleo
muito restrito de sua personalidade (opiniões políticas, dados genéticos). Esse núcleo
precisa ser protegido acima de qualquer interesse econômico, sendo estabelecida
uma proibição de coletar informações sobre essas atividades. Dessa forma,
impedir-se-iam diversas discriminações entre cidadãos. Rodotá é firme nesse sentido
e leciona que mais que tutela da privacidade, nestes casos se deve falar de defesa da
igualdade. Não está em questão a esfera privada, mas a posição do indivíduo na
organização social, política e econômica.

Palavras-chaves: psicopatia, sanção, direito penal

Palavras-chaves: direitos da personalidade, privacidade, proteção de dados

O PARADIGMA ENTRE A CULPABILIDADE E A IMPUTAÇÃO DE INDIVÍDUOS
COM TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL: ESTUDO DOS
CASOS ¨VAMPIRO DE NITERÓI¨, “O MONSTRO DE PASSO FUNDO” E
FRANCISCO CHAGAS DE BRITO.

O DIREITO PENAL E A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS NÃO PRIVATIVAS DE
LIBERDADE: UMA ANÁLISE DO PERFIL DOS CONDENADOS A PENAS
ALTERNATIVAS POR TRÁFICO DE DROGAS E POR PORTE PARA USO
PRÓPRIO.

Autor(es): Inã Tavares, Maria Auxiliadora de Almeida Minahim
Resumo: Este plano de trabalho, realizado entre Julho de 2015 e Agosto de 2016,
teve como objetivoanalisar a situação dos indivíduos portadores do transtorno de
personalidade antissocial, popularmente denominados de psicopatas, em relação às
novas pesquisas neurocientíficas eos impactos destas na seara penal, uma vez que
prometem causar uma revolução copernicanaem um dos elementos do crime, qual
seja, a culpabilidade. Para alcançar este fim, foirealizado uma profunda revisão
bibliográfica acerca do tema, bem como uma análise dojulgamento de dois casos de
indivíduos com transtorno de personalidade antissocial, a saber:Vampiro de Niterói¨,
“O monstro de Passo Fundo” e Francisco Chagas de Brito. Estetrabalho encontra sua
relevância, na medida em que busca analisar o impacto das
inovaçõesneurocientíficas no campo do direito, principalmente acerca dos: a)
resultados obtidos namedicina sobre as suas capacidades de se dirigirem de acordo
com a norma; b) a efetividade das sanções penais nestes indivíduos; c) se podem ser
considerados inimputáveis por doença mental. Portanto, a temática deste trabalho se
mostra extremamextremamente importante para o Estadodemocrático de direito
exercer sua função garantista, pois busca entender como e o porquêdas ações
desses indivíduos, assim como, as penas que mais se adequam ao
panoramabiopsíquico deles (princípio da individualização da pena). Ademais, se
mostra relevante paraa sociedade, devido à necessidade esclarecimento das
implicações provenientes dotranstorno de personalidade antissocial em face da
sociedade e uniformização doposicionamento doutrinário. Após extensa pesquisa, o
presente projeto trouxe como contribuição final a ideia de que osindivíduos devem ser
imputados de acordo com suas condutas, mesmo se diagnosticadoscom transtorno
de personalidade antissocial, já que, ainda que possuam uma parceladeterminada de
suas ações, existe um déficit tecnológico na medicina para provar que afisiologia de
seus cérebros os tornam inaptos a se dirigirem de acordo com a norma
einternalizarem valores morais extraídos da sociedade. Esta conclusão encontra
respaldo nostrês casos analisados neste plano de trabalho. Nos julgamentos de
Adriano da Silva, o“Monstro de Passo Fundo” e Francisco Chagas de Brito, apesar de
diagnosticados comoindivíduos portadores do transtorno de personalidade
antissocial, foram consideradosimputáveis e, portanto, condenados à pena privativa
de liberdade. Já no caso de Marcelo Costa de Andrade, o “Vampiro de Niterói”, além
de ser diagnosticado como psicopata, aperícia médica concluiu que era portador de
outras doenças mentais como esquizofrenia eoligofrenia, além de apresentar
distúrbios comportamentais (perversão da conduta). Aresposta penal aplicada à ele,
foi a medida de segurança.

Autor(es): Carlos Teixeira, Alessandra Prado
Resumo: O interesse pela pesquisa surgiu de um trabalho realizado no ano de 2014,
para a disciplina Psicologia Social, na Universidade Federal da Bahia. Por ser
estagiário do Ministério Público, atuando na Procuradoria Criminal, efetuei análise de
processos criminais dos anos de 2010 a 2012, de modo a identificar o tráfico como
líder do número de ocorrências criminais, respondendo por cerca de 34% (trinta e
quatro por cento) dos processos, seguido por crimes de natureza patrimonial (26%),
ECA (14%), Dignidade Sexual (9%), Vida (9%) e Armas (8%). Dessa forma, tive a
oportunidade de constatar que o tráfico de drogas é combatido como se fosse o crime
com efeitos mais danosos para a sociedade, quase sempre punido com a privação da
liberdade, em que pese a precariedade das investigações criminais, defesas técnicas
deficientes e sentenças condenatórias que por vezes desconsideram todos os
princípios constitucionais que deveriam nortear a fundamentação da reprimenda
privativa de liberdade. O presente plano de trabalho parte da constatação de que a
política de prevenção e repressão às drogas no Brasil direciona-se quase que
exclusivamente para a imposição de penas privativas de liberdade - sanção criticada
pelo efeito de desculturação e aculturação que produz. Considera também decisão do
Supremo Tribunal Federal no sentido de conferir "ao tráfico ilícito de entorpecentes
que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo tratamento diferenciado para
possibilitar alternativas ao encarceramento? Dessa forma, são objetivos do trabalho,
à luz dos princípios penais, compreender os principais sistemas jurídicos de controle
das drogas e analisar o sistema jurídico brasileiro; analisar os crimes de tráfico de
drogas e de porte de drogas para uso próprio, previstos da Lei n. 11. 343/2006, à luz
dos princípios penais; refletir, à luz da criminologia crítica, sobre as conseqüências da
aplicação das penas privativas de liberdade aos condenados por tráfico; verificar se
penas restritivas de direitos são aplicadas aos condenados por tráfico de drogas e em
que condições/limites, na cidade de Salvador/BA; verificar se distorções estão
ocorrendo na determinação da pena em condenações por tráfico de entorpecentes e
sua substituição por restritivas de direitos; verificar se há predominância de
determinadas penas para condenados de um mesmo perfil socioeconômico.
Palavras-chaves: pena, alternativa, tráfico
A PSICOPATIA EM FACE DA PSIQUIATRIA CRIMINAL

Palavras-chaves: psicopatia, culpabilidade, jurisprudência
Autor(es): Taís Almeida Rocha, Maria Auxiliadora de Almeida Minahim
Resumo: A psicopatia como transtorno de personalidade antissocial é diagnosticada
através de critérios presentes no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais, além de observar critérios da escala de psicopatia criada pelo psicólogo
canadense Robert Hare. Esse transtorno é analisado pelo ramo da medicina

O PROBLEMA DO CONCEITO DE EMPREGADO NA CONTEMPORANEIDADE:
ANALISANDO O ENQUADRAMENTO JUDICIAL DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
DOS “JORNALISTAS”.
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Autor(es): Julia Satie Murakami, Murilo Carvalho Sampaio Oliveira

para o Vietnã (10, 5%) (Xú et al, 2003). Gastos catastróficos em saúde podem ser
descritos como as despesas em saúde que ultrapassam um percentual pré-definido
dos gastos totais ou da capacidade de pagamento do domicílio. Esse percentual é
chamado de ponto de corte. A capacidade de pagamento é definida como os gastos
totais da família subtraindo os gastos com alimentação. Dentro da literatura mundial
não existe um consenso sobre qual o ponto de corte mais adequado a ser adotado,
nos trabalhos levantados, esse percentual variou entre 10% e 40%. Quanto maior o
ponto de corte, menor a sensibilidade do modelo para captar os gastos catastróficos.
Nosso trabalho se propôs a analisar a incidência dos gastos catastróficos em saúde
nos domicílios da Região Metropolitana de Salvador (RMS), para isso, foram
utilizados como numerador os gastos totais com saúde do domicílio (incluindo as
despesas com planos de saúde) e como denominador os gastos totais domiciliares
subtraídos dos gastos com alimentação. Foram utilizadas três pontos de corte: 10%,
20% e 40%. O trabalho utiliza como fonte a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF)
2008-2009, em que foram entrevistados 55. 970 domicílios brasileiros. A análise se
restringe ao recorte da RMS onde foram levantadas informações de 667 domicílios e
2. 2018 indivíduos. O programa estatístico STATA foi usado como ferramenta para
estimar os gastos catastróficos em saúde do domicílio. Quando o ponto de corte
utilizado foi 40%, uma quantidade não considerável de domicílios incorreram em
gastos catastróficos na RMS. Quando o ponto de corte foi utilizado foi de 20%, a
ocorrência de gastos catastróficos em saúde foi estimada em 25 domicílios numa
amostra total de 667, representando cerca 3, 75%. Quando o ponto de corte utilizado
cai para o percentual de 10%, o número de domicílios da RMS que incorreram em
gastos catastróficos sobe para 112, atingindo o patamar de 16, 79% dos domicílios.
As estimações de gastos catastróficos em saúde não apontam que muitos domicílios
da RMS tivessem sido levados à ruína financeira devido aos gastos catastróficos em
saúde. Percentuais mais elevados foram encontrados em estudos anteriores, Diniz
(2007), adotando a mesma metodologia empregada por Xu et al. (2003) e Xu (2005),
e utilizando os dados da POF 2002-2003, estimou que menos de 1% das famílias
brasileiras teriam enfrentado gastos catastróficos em 2003. Outro estudo integra a
publicação da Harvard Global Equity Initiative, Household Catastrophic Health
Expenditure: A Comparative Analysis of Twelve Latin American and Caribbean
Countries, estimou que 2% das famílias brasileiras estariam incorrendo em gastos
catastróficos, somente a Costa Rica apresentou um percentual inferior ao do Brasil
com menos de 1% das famílias enfrentando gastos catastróficos. Diante do que foi
exposto, a Região Metropolitana de Salvador se evidencia por seguir o mesmo
padrão de incorrência de gastos catastróficos apresentados nos demais domicílios
brasileiros.

Resumo: O presente estudo dedicou-se a investigar a relação de trabalho existente
atualmente na classe dos jornalistas diante da dificuldade do conceito de empregado
após a reestruturação da produção vivenciada no modelo pós fordista. Para isso,
lançou-se um olhar crítico entre a razão de ser do Direito do Trabalho e a crescente
regressão das garantias trabalhistas, constatando-se que, para cada sofisticado
arranjo econômico da nova forma de produção, diversos direitos trabalhistas são
flexibilizados, reduzidos e desregulamentados para atender aos anseios da classe
empresarial. A falsa ideia de autonomia, e maior liberdade para execução do trabalho
home office, trouxe, de forma perversa e silenciosa, a aparente desconstiuição do
vínculo empregatício, vez que o trabalhador não percebe que leva para si parte dos
custos da produção. Desse modo, em decorrência das diversas distorsões e
acepções daquilo que se considera ponto fulcral para a caracterização do vínculo
empregatício, a subordinação, a pesquisa debruçou-se sobre as frentes que alargam
o campo de abrangência do que se entende por subordinação, contemplando-se a
acepção integrativa como a mais adequada a realizar a efetivação do Direito Social.
Após a crise do petróleo em 1973, o mundo experimentou uma transformação
econômica, política e social que culminou em severas críticas da classe empresarial
ao Direito do Trabalho, fazendo com que a lógica de proteção trabalhista fosse
repensada. A passagem de um Estado Social para um Estado Neoliberal caminhou
ao lado da reestruturação da produção, descortinando um modelo de acumulação
flexível na medida em que se desmoronava o modelo Fordista. Nesse passo, na
década de 90, com o advento da internet, passou-se a produzir o jornalismo on line,
“em tempo real”, por meio de sites, blogs e redes sociais. O impacto da
reestruturação da produção afetou o jornalismo impresso, vez que a matéria
jornalística poderia ser, agora, produzida fora da redação. Nesse contexto, em razão
da dificuldade do enquadramento da nova situação na moldura da subordinação
clássica, surge uma nova classe de profissionais chamada de jornalista free-lancer
como fuga à proteção trabalhista.
Palavras-chaves: jornalista, vínculo, freelancer
OS AVANÇOS PARA ESCOLA: O ALUNO MEDIADOR
Autor(es): Luciana Fernandes Lopes, Ana Paula Rocha do Bomfim
Resumo: A escola, no cenário contemporâneo encontra-se imersa no paradigma da
pós modernidade, deste modo suscita desafios inerentes a chamada sociedade
globalizada, marcada pela compressão entre o espaço e o tempo. A partir do
pressuposto descrito, a escola torna-se palco de inúmeros conflitos, onde a família, a
comunidade e a escola, tripé essencial na formação dos indivíduos contemporâneos
sofrem mudanças que suscitam um novo paradigma de cidadania pautado no
empoderamento e na autonomia do individuo, onde o aluno torna-se uma figura
central na difusão da cultura da paz utilizando-se da mediação como
ferramenta/modelo de pacificação social. O plano de trabalho em andamento “Os
avanços da escola: o aluno mediador” do projeto “Observatório da Pacificação Social:
Mediação Escolar em Pauta” utiliza-se dos meios adequados de resolução de conflito
e da educação em Direitos Humanos como ferramenta de inclusão social e de
reconhecimento da diversidade cultural. Tal pesquisa baseia-se no método de
triangulação metodológica a partir da pesquisa exploratória, ou seja, teórica,
pesquisa-ação e observação participante com objetivo de criar um ambiente de
dialogo colaborativo e transformativo dentro das comunidades escolares envolvidas
no projeto na região do Baixo-Sul da Bahia a fim de disseminar a cultura da paz. A
escola é definida aqui, como espaço de construção da cidadania e de valores
necessários para o convívio em sociedade, assim como um espaço de cruzamento de
culturas, composto por tensões e conflitos, que passou nos últimos anos por
profundas mudanças mediante o processo de globalização, sendo este espaço, lugar
de entrecruzamento de culturas tem na educação em direitos humanos e na
mediação ferramentas para a construção de um diálogo pautado na solidariedade e
respeito ao próximo, onde a alteridade do outro é imprescindível para o
reconhecimento da complexidade da diversidade humana, onde o conflito é visto de
forma positiva e exige do individuo uma postura colaborativa e uma comunicação não
violenta, onde o outro é visto em sua plenitude, sujeitos dotados de vícios e virtudes,
esse olhar pauta-se em valores como autonomia, solidariedade, entreajuda e justiça,
ofício inerente ao mediador.

Palavras-chaves: Household Catastrophic Health Expenditure, Gastos com saúde,
Região Metropolitana de Salvador
REDES DE CIDADES, SUSTENTABILIDADE E CRIMES NO ESTADO DA BAHIA
Autor(es): Lucas Santana, Gervásio Ferreira dos Santos, Túlio César Sarraf Bouzas
Resumo: O objetivo do projeto de pesquisa é analisar o papel das interações
socioeconômicas e espaciais entres as redes de cidades no aumento da
criminalidade no estado da Bahia. Este objetivo surge a partir da verificação empírica,
conforme a seção 2 deste projeto, de que o crime aumentou consideravelmente nos
municípios médios do estado da Bahia. Por outro lado, as alterações na estrutura
urbana dos municípios do estado precisam ser consideradas em relação ao
respectivo efeito causal sobre aumento da criminalidade. Desse modo, dois objetivos
específicos forma estipulados para alcançar o objetivo geral da pesquisa, sendo
estes: (i) construir de um indicador de rede e interação social e um indicador de
sustentabilidade urbana para os municípios do estado da Bahia; (ii) verificar o efeito
causal dos dois indicadores sobre a criminalidade no estado da Bahia. A metodologia
a ser utilizada se baseia na estimação de equações econométricas controladas pelos
tradicionais determinantes da ocorrência de crimes, em particular a taxa de
homicídios por município do estado da Bahia. Em particular, essas equações podem
ser controladas por variáveis como: renda, desigualdade, taxa de emprego formal,
escolaridade media do município, índice de desenvolvimento, e outros. Os
procedimentos de estimação serão baseados na estimação de modelos de dados em
painel, conforte Wooldridge (2001 e 2006). A partir do controle das equações de
crime, serão introduzidos dois índices referentes às redes de cidades do estado da
Bahia. O primeiro índice a ser construído trata-se de um índice de interação
socioeconômica do município que considere interações de natureza geográficas, a
respectiva conexão em rede destes municípios, dependência econômica, redes de
transporte e outros. O segundo índice refere-se a uma medida da sustentabilidade
urbana do município, que possibilite definir os diferenciais de estrutura urbana voltada
para o bem-estar a população, este índice usa como base o artigo “Índices de
sustentabilidade municipal: o desafio de mensurar”, de Tania Moreira Braga. Estes
dois índices serão construídos na forma de variáveis latentes, a partir metodologias
como Análise de Rede e Análise de Componentes Principais. Os bancos de dados
necessários serão obtidos a partir de órgãos oficiais como o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais
da Bahia (SEI), Ministério do Transportes e Ministério das Cidades, Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) e Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia. Essas fontes de dados serão utilizadas para construir um
banco de dados longitudinais envolvendo os 417 municípios do estado da Bahia nos
anos de realização do Censo Demográfico de 2000 e 2010. Palavras-Chave: Redes
de Cidades; Interações Socioeconômicas; Sustentabilidade; Crime.

Palavras-chaves: Mediação-escola-aluno mediador
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ECONOMIA
A INCIDÊNCIA DE GASTOS CATASTRÓFICOS EM SAÚDE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE SALVADOR (RMS)
Autor(es): Crislaine Pires, Cláudia Malbouisson
Resumo: A partir dos anos 90 um conjunto de fatores conduziu o debate sobre
proteção financeira em saúde nos países de renda média e baixa para o centro da
produção científica. No Brasil, o desenvolvimento da pesquisa sobre proteção
financeira em saúde tomou fôlego através do estudo com 59 países publicado no
Lancet, onde o Brasil figurava como o segundo país com maior proporção de
domicílios incorrendo em gastos catastróficos em saúde (10, 3%), perdendo somente

Palavras-chaves: Redes de Cidades, Interações Socioeconômicas, Sustentabilidade
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haja um número muito expressivo de trabalho informal. Com uma análise dos dados
temos uma trajetória ascendente com relação a essa participação, o que pode
significar duas coisas: 1) mais trabalhadores estão sendo contratados e por isto há
esta trajetória; 2) a taxa de contratação de trabalhadores seja menor que a taxa de
crescimento do PIB. Sobre tais assuntos os quais a pesquisa irá discorrer mais
detalhadamente apresentando gráficos e tabelas ilustrativas.

CONDICIONANTES DOS GASTOS PRIVADOS TOTAIS E CATASTRÓFICOS COM
SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR (RMS): UMA ANÁLISE A
PARTIR DA PESQUISA DE ORÇAMENTO FAMILIAR (POF) 2008-2009
Autor(es): Maíra Silva, Cláudia Malbouisson

Palavras-chaves: Wage-share, Economia, Região Metropolitana de Salvador
Resumo: Esta pesquisa apresenta os resultados do plano de trabalho
“Condicionantes dos Gastos Privados Totais com Saúde na Região Metropolitana de
Salvador (RMS): Uma Análise a Partir da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF)
2008-2009”. A revisão bibliográfica realizada permitiu identificar que a composição
dos gastos privados das famílias com saúde é reflexo da condição do sistema de
saúde brasileiro, que é formado por uma combinação público-privada em que as
pessoas podem utilizar tanto um quanto o outro a depender da sua possibilidade de
acesso ou pagamento. O sistema de saúde brasileiro é composto por três
subsistemas: o subsistema público mais conhecido como o SUS, é destinado a 130
milhões de brasileiros e os serviços são financiados com recursos providos do Estado
nos níveis federal, estadual e municipal; o subsistema privado de atenção médica
suplementardestinado a 40 milhões de brasileiros que pagam por si ou através de
empregadores, diferentes planos de saúde, seguros ou subsídios fiscais e o
subsistema privado de desembolso direto ao qual recorrem os brasileiros ricos e
pobres capaz de pagá-lo. A importância do estudo sobre os gastos privados com
saúde se explica não somente pela relevância de avaliar o impacto desses gastos na
renda das famílias, mas também em sinalizar a necessidade de uma política pública
que reduza a magnitude desses gastos no orçamento familiar, principalmente entre os
indivíduos que são mais afetados por esses custos, visto que, um maior gasto com
saúde, dado a restrição orçamentária da família, pode provocar em um
superendividamento desta ou impedir que elas consumam outros tipos de
bens/serviços. O acesso da população aos medicamentos e aos serviços médicos
tende a impactar sobre a capacidade produtiva e renda dos indivíduos, gerando
consequências positivas para o desenvolvimento econômico do país. É importante
ressaltar que as famílias possuem diferentes perfis de gastos, já que as diferenças de
renda tendem a implicar em diversos padrões de consumo. Nesse sentido, o modelo
de alocação intrafamiliar de recursos se expressa como um importante mecanismo
para analisar o comportamento das famílias quanto a decisão de alocação e
distribuição destes recursos entre seus membros.

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - MUSEOLOGIA
ESTUDO SOBRE A CONSTRUÇÃO DO CAMPO MUSEAL E A CONSTITUIÇÃO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL NA BAHIA (SÉCULO XX)
Autor(es): Silvana Marback Magno Baptista de A. Castro, Suely Moraes Ceravolo
Resumo: O projeto Estudo sobre a construção do campo museal e a constituição do
patrimônio cultural na Bahia (século XX) problematiza processos de musealização
inseridos na constituição do patrimônio cultural na Bahia. O plano de trabalho Antecedentes do ideário de preservação do patrimônio cultural baiano: a Bahia Antiga
(1910-1920) - previu a coleta de fontes documentais indicativas da perspectiva do
patrimônio no período demarcado, incluindo bens móveis, imóveis e monumentos
com o objetivo de contar com elementos para recompor linhas de pensamento sobre
questões de preservação na Bahia. A partir da questão - qual a imagem da Bahia
veiculada em periódicos ou revistas no período de 1910 a 1920 -, o plano de trabalho
visou realizar o levantamento de fontes documentais para o tema preservação do
patrimônio cultural na Bahia fosse imóvel (monumentos, edificações, marcos, outros),
ou móvel (coleções particulares ou públicas), mencionados como patrimônio histórico
e artístico. Mesmo que a noção de patrimônio fosse distinta (patrimônio nacional
surgirá após 1937 com o SPHAN), trabalhou-se com a hipótese de que a menção aos
bens culturais esteve permeada da “imaginação museal” (CHAGAS, 2005),
mobilizando a divulgação de determinadas imagens na imprensa (jornais e revistas)
no período demarcado para o levantamento. A hipótese também se pautou pela
defesa desses bens em nome das características regionais, baseada no passado
político e econômico anteriormente glorioso. O material recolhido até o momento
indica que, no começo do século XX, havia a propaganda de uma Bahia em
transformação, modernizando-se e que procurava divulgar aspectos particulares
locais (cidade do Salvador) e regionais (Bahia) em progresso. Os títulos das
reportagens demonstram isso: novas construções, remodelações no interior da Bahia,
as palavras do senador Miguel Calmon (‘imortalizado’ através da formação e doação
de uma coleção específica por sua esposa para o Museu Histórico Nacional cf. Abreu,
1996), bem como da Bahia divulgada até os dias de hoje em propagandas turísticas:
as belezas naturais, artes, festas e tradições. Nesse sentido, se tem elementos da
existência da ‘imaginação museal’, para Mario Chagas a “capacidade humana de
trabalhar com a linguagem dos objetos, das imagens, das formas e das coisas” (2005,
p. 57). O material recolhido no Instituto Feminino da Bahia (IFB), os opúsculos de
modo particular, trazem informações para a discussão e análise sobre as exposições
temporárias promovidas por essa instituição.

Palavras-chaves: Gastos privados com saúde, orçamento familiar, Região
Metropolitana de Salvador
DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DA RENDA E REPARTIÇÃO DA RENDA SALARIAL
NO PRODUTO INTERNO BRUTO (WAGE-SHARE) DA REGIÃO METROPOLITANA
DE SALVADOR NO PERÍODO DE 1985 A 2014
Autor(es): Rafael Almeida, Antonio Ricardo Dantas Caffe
Resumo: O projeto mensurou a participação da renda do assalariado formal no total
do produto interno bruto da zona metropolitana de Salvador, deste modo
evidenciando a proporção da massa paga aos assalariados formais no total do
produto interno bruto da zona metropolitana de Salvador; e com esse conhecimento
avaliar a evolução da participação da renda do trabalho assalariado ao longo de 1985
até 2014. Tal mensuração contará com a análise da Pesquisa do Emprego e
Desemprego da região metropolitana de Salvador e a base de dados de Produto
Interno Bruto Municipal, oferecida pelo IBGE. Para eventuais ausências de dados foi
utilizado como método para obtenção de tais a regressão linear, sendo o melhor
método pesquisado para tal tratamento. Um desafio inicial, porém necessário, foi
como trabalhar com uma pesquisa amostral e compará-la a um banco de dados com
uma informação real do produto interno bruto, fornecida pela SEI. A solução
encontrada para avaliar tais dados foi utilizar como comparação o rendimento da
zona metropolitana de Salvador, obtida através do IPEA data. Embora o banco de
dados amostral não possa ser representado como uma soma dos rendimentos de
acordo com um agregado de rendimento total, sua confiabilidade permitiu que fosse
avaliada a participação do trabalho assalariado dentro da variável representativa do
rendimento total da região. Desta forma, conseguiu-se obter a percentagem
equivalente à participação do rendimento do trabalho assalariado no produto interno
bruto da região. A partir de 1997 a Pesquisa do Emprego e Desemprego (PED) da
região metropolitana de Salvador, nos oferece dados mais detalhados do
comportamento destes rendimentos e da natureza da “salarização”, termo este que
nos referimos como o regime total de assalariamento. de acordo com os dados
obtidos a partir de uma análise detalhada da PED pudemos averiguar que embora o
montante total de rendimentos tenha crescido, ocorreu um movimento interno de
redistribuição dos rendimentos salariais considerando as faixas de salário. No período
de 1997 a 2014, com base nos dados produzidos pela PED, identifica-se um
movimento na distribuição da renda do trabalhador assalariado para extratos de
menor rendimento, sendo a natureza desse rearranjo distributivo uma maior presença
dos salários na faixa de 1 a 2 salários mínimos. O fato exposto perante a análise da
PED nos remete a uma evidência econômica de tendência ao baixo assalariamento
desta região, tendo em voga o entendimento que as principais atividades exercidas
são as de serviços, de modo a ser um setor bastante impactado com variações
advindas de crises econômicas. Após a análise do banco de dados da PED podemos
afirmar que a media de participação da renda do trabalhador assalariado no PIB, ou a
wage-share formal, é de 17, 81%, embora este número tenda a crescer, já que esta
região tem como maior percentagem geradora de PIB o setor de serviços, ainda que

Palavras-chaves: antecedentes, patrimonio cultural, Bahia antiga
EX-VOTOS DO MÉXICO
Autor(es): Ariadiny Cerqueira Araújo, José Cláudio Alves Oliveira
Resumo: A representação das tradições entre os grupos sociais é repassada por
gerações através de costumes, defendidos e conservados por esses. Faz parte da
construção da história dos povos esta conservação e transmissão de costumes e
atitudes que se transformam em cultura. Tendo a religião como um meio de
transmissão de tradições, informações, ideias e ideais, opiniões e atitudes, partiremos
para o alvo do nosso estudo: o ex-voto - objeto utilizado pelo devoto ao pagar
determinada promessa à divindade a quem fez o pedido - como mídia de expressão
da religiosidade na comunicação popular. O objetivo dessa pesquisa é discutir o
mundo das ”promessas”, analisadas a partir da incursão realizada à Cidade do
México junto ao Projeto Ex-votos do México, no presente ano. Fica evidente a partir
das observações que, a singularidade comunicacional é pertinente à outros espaços
com mesma temática, observados. As salas de milagres visitadas, assim como outras
analisadas, possui aspectos únicos e riquíssimos, mesmo sendo singulares, para a
realização de estudos nas mais diversas áreas de conhecimento, sejam sociais,
linguísticos, artísticos, etc.. Nesses espaços estão representados a memória social e
coletiva que ilustram, além do agradecimento os fatos ocorridos, a esperança, a fé, a
devoção, o amor, o medo, os desejos, as penúrias, as alegrias, enfim, uma variedade
de sentimentos que ultrapassam as gerações e, que se mantêm em um ciclo
tradicional que não se limita no espaço ou no tempo perpassando gerações. A base
teórica se constrói sobre os estudos acerca da metodologia da folkcomunicação
apresentado por Marques de Melo (2008), que unido às resoluções apresentadas por
outros pesquisadores da área dos ex-votos, se integralizam na análise de um
ambiente rico em signos de uma cultura regional. Desse modo, a pesquisa é
justificada pela importância do reconhecimento de uma identidade cultural construída
a partir da comunicação de um povo através da fé.
Palavras-chaves: ex-votos, folkcomunicação, memória social
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - SERVIÇO SOCIAL

A DISCUSSÃO DE GÊNERO NAS MONOGRAFIAS ELABORADAS POR
ASSISTENTES SOCIAIS EM ESPECIALIZAÇÃO SOBRE GESTÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS EM GÊNERO E RAÇA NA BAHIA

ABORDAGEM QUALITATIVA SOBRE O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO
SUAS EM SALVADOR: PERSPECTIVAS TEÓRICOS-POLÍTICAS, CONDIÇÕES DE
TRABALHO E DEMANDAS

Autor(es): Larissa Neves de Souza Nunes, Márcia Santana Tavares
Resumo: Esta pesquisa faz parte de uma pesquisa mais ampla intitulada “Da
distância à aproximação: demandas e proposições do Serviço Social em uma
Especialização sobre Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça na Bahia”, que
visa analisar a realidade das Assistentes Sociais que cursaram a especialização
Gestão de políticas públicas em gênero e raça (GPP-GER) e que residem e atuam
em municípios do interior da Bahia. Conhecer quem são essas/es profissionais, o que
buscam e produzem nesse curso, no qual, em geral, problematizam sua realidade de
trabalho no interior de políticas públicas nas mais diversas regiões do Estado, a partir
do enfoque em gênero e raça. Compreendendo todo o processo de mudanças sociais
e profissionais que incidem no universo prático e ideocultural dos Assistentes Sociais,
a “questão de gênero” vem se colocando como demanda interventiva e analítica para
o Serviço Social. Muitos dos desafios colocados para a profissão estão associados às
relações e desigualdades de gênero, a forma como vêm sendo produzidas e ainda
reproduzidas em nossa sociedade, afetando tanto a vida das profissionais quanto das
usuárias, principalmente quando se entrecruzam com outras variáveis como a classe,
a idade, a raça. Contudo, o perfil das/os profissionais, assim como suas demandas e
a forma como trabalham as questões de gênero no âmbito do debate profissional são
pouco conhecidas. Tais dados podem fornecer pistas sobre situações concretas do
trabalho profissional, as relações sociais em que se inscreve, as especificidades de
seus sujeitos, as condições concretas de seu exercício e formação, os traços
regionais que caracterizam a “questão social” com que se defrontam no cotidiano
profissional. Cabe ressaltar que atualmente tem se fortalecido uma produção sobre
gênero no campo do Serviço Social, principalmente voltada para a análise das
políticas públicas para as mulheres, mas também na tentativa de compreensão e
consolidação do trabalho profissional nesses espaços. Assim, este projeto de
iniciação científica tem como objetivos levantar o número de monografias elaboradas
por assistentes sociais; identificar a temática abordada;realizar leitura das
monografias elaboradas por assistentes sociais; catalogar e digitalizar os temas,
objetivos e principais demandas apontadas pelas monografias. Para tanto, neste
primeiro momento, vêm sendo realizadas leituras voltadas para os conceitos de
gênero e sua utilização como categoria analítica da realidade social, bem como
estudos sobre políticas públicas de gênero a partir de textos de autoras como Cecília
Sardenberg e Márcia Macedo; Joan Scott; Teresa Kleba Lisboa; Maria Luiza Heilborn
e BilaSorj; Márcia Tavares e Josimara Delgado entre outras, que reforçam a
importância de se aprofundar o conhecimento sobre as questões de gênero e
refletem sobre os desafios para sua apropriação e transversalização em
determinadas áreas profissionais, o que certamente contribuirá para a análise e
sistematização de dados na segunda etapa da pesquisa, quando estudaremos as
monografias defendidas no curso de especialização pelas assistentes sociais. Por
enquanto, os textos estudados têm questionamentos e instigado a nossa curiosidade
quanto à produção e atuação do Serviço Social nas políticas públicas, ao mesmo
tempo em que levam a refletir sobre a nossa própria escolha profissional, o processo
formativo e perspectivas de ação interventiva partir de uma perspectiva de gênero.

Autor(es): Jane Oliveira, Josimara Delgado
Resumo: Esse plano de trabalho vincula-se a uma proposta de estudo mais ampla, o
projeto O trabalho do Assistente Social em Salvador: contribuições para o debate
atual. Tal proposta de estudo configura-se como uma iniciativa coletiva, de um grupo
de pesquisadoras do curso de Serviço Social da Universidade Federal da Bahia, em
parceria com o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), 5ª Região, do estado
da Bahia. Trata-se de uma proposta de análise do trabalho do Assistente Social em
Salvador, a partir dos elementos que especificam esse trabalho profissional, no
tocante a seus espaços sócio-ocupacionais, às perspectivas teórico-políticas, às
condições de trabalho e às particularidades das demandas e respostas profissionais
no Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Neste ponto abordaremos o
resultado da pesquisa qualitativa para mostrar as entrevistas realizadas com sua
possíveis analises. Esse plano de trabalho vincula-se a uma proposta de estudo mais
ampla, o projeto O trabalho do Assistente Social em Salvador: contribuições para o
debate atual. Tal proposta de estudo configura-se como uma iniciativa coletiva, de um
grupo de pesquisadoras do curso de Serviço Social da Universidade Federal da
Bahia, em parceria com o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), 5ª Região,
do estado da Bahia. Trata-se de uma proposta de análise do trabalho do Assistente
Social em Salvador, a partir dos elementos que especificam esse trabalho
profissional, no tocante a seus espaços sócio-ocupacionais, às perspectivas
teórico-políticas, às condições de trabalho e às particularidades das demandas e
respostas profissionais no Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Neste ponto
abordaremos o resultado da pesquisa qualitativa para mostrar as entrevistas
realizadas com sua possíveis analises. Trazemos para a discussão a precarização
das condições de trabalho dos assistentes sociais que atuam na política de
assistência em Salvador. Ao longo dessa pesquisa foi possível visitar alguns espaços
de trabalho, refletir com os autores e ouvir das entrevistadas como se sentem em
meio a essa realidade, através de suas experiências. Apesar das limitações foi
possível obter dados para pensar essa realidade e que aponta justamente para o
debate mais amplo do projeto societário neoliberal de flexibilização e precarização do
mercado de trabalho, esse foi um dos objetivos da pesquisa que conseguimos
alcançar. Identificamos que essa realidade se expressa de forma diferenciada nesta
política porque em sua conjuntura histórica ela já nasce precarizada e deficiente de
uma serie de condições necessárias para sua efetivação. Dessa forma, é preciso
pensar o trabalho do assistente social nesse ambiente e para isso a pesquisa pode
contribuir um pouco sendo uma abertura para novas abordagens e continuação das
analises neste sentido.
Palavras-chaves: serviço social, precarização do trabalho, SUAS
CENTENÁRIOS EM SALVADOR

Palavras-chaves: Serviço Social, Gênero, Trabalho Profissional
Autor(es): Elideise Damasceno Costa, Alda Motta
Resumo: Este trabalho tem como finalidade apresentar os dados coletados através
da pesquisa realizada com centenários residentes em Salvador. Nesta pesquisa, o
principal objetivo é observar a vivência desses centenários e suas relações
intergeracionais, o que nos possibilita uma análise sobre as vicissitudes da idade a
partir de uma observação e acompanhamento direto dos mesmos. Tomando como
principal objeto de analise os centenários, porém também atento às demais gerações
na sua família, especialmente a denominada geração pivô, aquela que apoia ou
presta cuidados aos mais velhos e também aos mais jovens. Buscamos mostrar
nesta apresentação as singularidades e peculiaridades inerentes a cada grupo
geracional, com observação direta, através das visitas realizadas, entrevistas feitas
com centenários e seus familiares além da experiência obtida nas idas à campo.
Atualmente, os centenários constituem 1% da população brasileira, um pouco mais
na Bahia. No decorrer da pesquisa foi possível observar notícias, reportagens em
revistas e jornais sobre o rápido crescimento demográfico desse segmento, ou sobre
datas aniversárias de indivíduos, “surpreendentemente” lúcidos e, não raro,
saudáveis nessa faixa etária, instados a revelar o “segredo” para alcançarem essa
extraordinária longevidade”. Não muito distante dos pesquisadores, estava presente
uma das centenária que faz parte da pesquisa em noticiários de jornais famosos do
Estado da Bahia. Ao longo das visitas realizadas foi notória a relação de gênero,
todas as cuidadoras são do sexo feminino, de meia idade e que se dedicam aos
cuidados que devem ser prestados aos centenários, fator que exemplifica na prática a
teoria estudada. Conforme o plano de trabalho estabelecido, foi propiciado às
bolsistas formação como pesquisadora e vivencia em todas as etapas da pesquisa,
desde as idas à campo, a participação na coleta dos dados, bem como na
organização desses. Além disso, foram realizadas constante formação teórica da
equipe no campo de estudos sobre gerações e envelhecimento, com destaque para
os centenários e a geração pivô que resultaram no desempenho satisfatório das
atividades realizadas.

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO SERVIÇO SOCIAL COM PERSPECTIVA DE
GÊNERO: UM ESTADO DA ARTE (2014-2016)
Autor(es): Ana Patrícia Silva de Melo, Márcia Santana Tavares
Resumo: Esta pesquisa é parte de uma investigação mais ampla, intitulada “Da
distância à aproximação: demandas e proposições do Serviço Social em uma
Especialização sobre Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça na Bahia”, em
que se identificou um número expressivo de assistentes sociais inscritos e, pretende
estudar as monografias e projetos de intervenção com foco nas políticas públicas.
Aqui, tem-se como objetivo realizar um estudo da arte da produção de conhecimento
no Serviço Social acerca dos estudos de gênero, no período referente a 2014-2016,
com a finalidade de compor um banco de dados relativo à produção do Serviço Social
voltada para a discussão das questões de gênero e sua transversalidade no processo
de formação e exercício profissional das/os assistentes sociais, principalmente no
âmbito das políticas públicas no cenário neoliberal. Para tanto, neste primeiro
momento temos nos dedicado a compor uma revisão de literatura, cujos estudos em
grupo buscam se apropriar do conceito de gênero como elemento estruturante das
relações sociais e, perspectiva analítica da realidade social, mas também ampliar a
compreensão sobre como essa categoria tem sido incorporada pelas políticas
públicas, em particular aquelas que conferem centralidade à família e têm como
beneficiárias as mulheres. Neste sentido, adotamos textos produzidos por autoras
como Cecília Sardenberg e Márcia Macedo; Joan Scott; Teresa Kleba Lisboa; Maria
Luiza Heilborn e Bila Sorj; Márcia Tavares e Josimara Delgado entre outras, que tanto
apontam para a importância de se aprofundar o conhecimento sobre as questões de
gênero como enfatizam os desafios para sua apropriação em determinados campos
profissionais, o que repercute nas ações interventivas desenvolvidas junto à
população. Com efeito, as leituras e discussões realizadas até então têm provocado
reflexões e, despertado nossa curiosidade intelectual quanto à produção do Serviço
Social na área, ao mesmo tempo que nos fazem indagar sobre as relações sociais e
nosso próprio aprendizado do ser mulher e escolha profissional, principalmente pelo
fato de o Serviço Social ser uma profissão desenvolvida por e para mulheres. Assim,

Palavras-chaves: Gerações Genero envelhecimento centenário
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nossa próxima etapa consiste em mapear artigos, livros e trabalhos do Serviço Social
publicados em periódicos, repositórios e anais de eventos que adotem a perspectiva
de gênero, compondo um estado da arte desde 2014 a 2016.

CONDIÇÕES DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL EM SALVADOR, NA
ÁREA DE SANEAMENTO

Palavras-chaves: Gênero, Serviço Social, Estado da Arte
Autor(es): Rebecca Almeida Yokoshiro, Jacqueline Samagaia
AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM SALVADOR
NA ÁREA DA SAÚDE PRIVADA

Resumo: Esta proposta de pesquisa encontrava-se vinculada ao projeto intitulado “O
Trabalho do Assistente Social em Salvador: contribuições para o debate atual” que se
efetivou através de uma iniciativa coletiva de um grupo de professoras/pesquisadoras
do curso de Serviço Social da Universidade Federal da Bahia, constituindo-se como o
primeiro grupo de pesquisa deste curso, tratando-se de um curso ainda novo na
UFBA. O projeto iniciou no ano de 2014 e vigorou até o julho/2016. A proposta de
estudo surgiu a partir de uma necessidade visível de debater acerca do trabalho dos
Assistentes Sociais em Salvador em suas diversas áreas de atuação, abordando as
situações concretas de trabalho, as demandas postas para a profissão e as
especificidades de cada área de atuação, entre elas: educação, saúde privada,
saneamento, habitação, previdência e entre outros. A proposta geral da pesquisa
tinha como objetivo principal aproximar-se dos elementos que especificam o trabalho
do Assistente Social na cidade de Salvador, bem como, contribuir através dos dados
coletados para uma construção de uma produção local do Serviço Social e a atuação
profissional em suas diversas áreas. Levando em consideração os objetivos
propostos e as tarefas previstas, a pesquisa se constituiu de duas formas: parte
quantitativa e qualitativa. Na primeira parte, utilizamo-nos do questionário aplicado
aos profissionais. Em seguida na fase qualitativa, aplicamos entrevistas presenciais
com estes sujeitos, que supõe aproximar da realidade destes profissionais em seus
espaços de trabalho, destacando as demandas que lhe são postas, os instrumentos
que utilizam em suas ações, bem como analisar criticamente em que condições de
trabalho eles estão submetidos. O plano de trabalho denominado “Condições do
trabalho do Assistente Social em Salvador, na área de Saneamento” teve como
ênfase a área de atuação do Serviço Social nas políticas voltadas ao Saneamento.
No entanto, trabalhamos em conjunto com o grande grupo de pesquisa que envolveu
5 professores e cerca de 15 alunos. Como resultado, percebemos, na fase
quantitativa, tratarem-se os profissionais, em sua grande maioria (85%), de pessoas
negras, o que é compreensível, levando-se em conta que, no último censo do IBGE
70% da população se auto definiu como “preto ou parda”, podendo ser agrupadas,
segundo o próprio IBGE, na categoria negros. Já na parte qualitativa, após as
entrevistas realizadas, pôde-se perceber as dificuldades dos profissionais, tanto em
identificarem os instrumentos de trabalho utilizados no exercício profissional, como
em caracterizar as demandas postas no cotidiano de trabalho como desdobramentos
da questão social. Outra questão que se apresentou está relacionada aos diferentes
vínculos de trabalho dos profissionais com a instituição (concursado, terceirizado,
contratado) o que resulta em distintas condições de trabalho, em que encontram-se
submetidos, em uma mesma instituição. Com relação ao recorte dessa pesquisa, qual
seja, o exercício profissional na área de saneamento, esta pesquisa possibilitou que
conhecêssemos e analisássemos as condições de trabalho dos assistentes sociais
nos espaços que envolvem esta política, contribuindo para a discussão no ambiente
acadêmico, dado a escassez de reflexões sobre essa temática.

Autor(es): Amanda Taynã Santos Guimarães, Jacqueline Samagaia
Resumo: Este Plano de Trabalho vincula-se a uma proposta de estudo mais ampla, o
projeto de pesquisa intitulado:“O Trabalho do Assistente Social em Salvador:
contribuições para o debate atual”. Trata-se de uma proposta de análise do trabalho
do Assistente Social em Salvador, a partir dos elementos que especificam esse
trabalho profissional no tocante a seus espaços sócio-ocupacionais, às perspectivas
teórico-políticas, às condições de trabalho e às particularidades das demandas e
respostas profissionais. O principal objetivo foi conhecer e analisar as condições de
trabalho dos assistentes sociais inseridos nas instituições que abrangem a área de
saúde privada em Salvador. O que buscamos concretizar ao longo de estudos, da
parte qualitativa da pesquisa com planos de levantamento e identificação dos
profissionais da área de Serviço Social que atuam em Salvador/BA na área de saúde
privada. Também foi feito um questionário coletivo disponibilizado no site do CRESS à
todos os profissionais da área de Serviço Social, para conhecer mais aprofundado o
perfil profissional. O fechamento desta parte da pesquisa enfrentou muitas
dificuldades para sua operacionalização, sendo que não tivemos uma amostra
satisfatória do perfil de assistentes sociais da área de saúde privada através das
respostas dos questionários disponibilizados no site. Já na fase qualitativa foram
aplicadas entrevistas com 3 assistentes sociais da área da saúde privada através de
um roteiro semi estruturado com objetivo de aprofundar as discussões acerca das
condições de trabalho dessas profissionais em seus respectivos campos de atuação
dentro da saúde. Logo, buscamos analisar a realidade do trabalho do assistente
social na saúde, com foco nas instituições privadas relacionando aos estudos teóricos
feitos sobre o tema neste período, bem como apresentar alguns resultados
alcançados. Importante ressaltar o grande numero destas instituições, um número de
77, distribuídas em clinicas e hospitais, o que evidencia que a lógica privatista no
atendimento à saúde no Brasil, embora sempre esteve presente, nas ultimas décadas
tem aumentado, o que é compreensível, no contexto do Neoliberalismo e do impacto
deste conjunto de regras e princípios que norteiam a economia atual nas políticas
publicas em especial no contexto da política de saúde, que foi nosso foco de estudo.
Palavras-chaves: Serviço Social, Trabalho, Saúde Privada
CONDIÇÕES DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL EM SALVADOR NAS
ÁREAS DE POLÍTICA URBANA E HABITACIONAL
Autor(es): Daniele Santos, Jacqueline Samagaia

Palavras-chaves: Serviço Social, Saneamento, Trabalho
Resumo: O trabalho do assistente social na política urbana e habitacional é uma das
áreas que abrange a proposta da pesquisa “O Trabalho do Assistente Social em
Salvador: contribuições para o debate”. Este recorte tem sua importância devido ao
grande numero de profissionais inseridos nestas áreas de trabalho nos últimos anos,
constituindo-se, a Política Urbana, umas das políticas sociais que requer cada vez
mais a atuação do serviço social. O presente estudo reúne os resultados finais do
Plano de Trabalho vinculado a esse projeto, cujas tarefas foram realizadasentre
agosto de 2014 e agosto de 2016, e tem como um dos seus objetivos contribuir para
a construção de uma produção local voltada para as diversas áreas de atuação
profissional do serviço social acerca da temática trabalho. Configura-se em uma
pesquisa que aborda a situação concreta acerca do trabalho profissional, das
relações sociais em que se inscreve, das especificidades de seus objetivos, das
condições particulares de seus exercícios, das especificidades regionais da “questão
social”, que conforma a realidade na qual esse trabalho está inserido e da qual
partem as demandas que serão objeto de atuação destes profissionais. É nesse
sentido que essa proposta pretendeu contribuir, ou seja, relacionando a produção
local aos debates teóricos e políticos mais ampliados da área e, ao mesmo tempo,
contribuindo para o enriquecimento desse debate mais amplo nas áreas específicas
que abrangem essa pesquisa, através de análises concretas sobre a particularidade
do trabalho do assistente social em Salvador. Este Plano de Trabalho está vinculado
ao projeto referido, sendo que pretendemos pesquisar o trabalho dos Assistentes
Sociais em Salvador nas áreas de Política Urbana e Habitacional. Com relação aos
objetivos propostos, realizamos todas as tarefas previstas na metodologia,
necessárias para a construção da análise em questão, tais como: leituras e estudos
teóricos, análise dos resultados dos questionários, referentes ao levantamento
quantitativo dos dados da etapa anterior dessa pesquisa, aplicação e análise das
entrevistas semi-estruturadas, conformando assim um conjunto de dados qualitativos
previsto para esse plano de trabalho. Como resultados das entrevistas realizadas
nesta fase, apareceram questões relativas às condições de trabalho dos assistentes
sociais relativas à nova conformação do mundo do trabalho, como a exigência do
cumprimento de metas. Percebeu-se também a diferenciação de condições de
trabalho entre trabalhadores que possuem vínculos via CLT, concursadas e
terceirizados, sendo que estas ultimas encontram-se em situação mais fragilizada.

INSERÇÃO E TRAJETÓRIA DAS MULHERES NEGRAS NO ENSINO SUPERIOR
DA UFBA: DISCRIMINAÇÃO E RESISTÊNCIA.
Autor(es): Juliana Márcia Silva, Angela Ernestina Cardoso de Brito, Josiele do Carmo
Gonçalves, Priscila Costa, Tailane Ferreira da Silva
Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo a realização do mapeamento das
professoras negras dos cursos de Direito e Pedagogia da Universidade Federal da
Bahia para Identificar de que maneira ocorre o processo de inserção profissional das
professoras negras no ensino universitário nos cursos de Serviço Social, Ciências
Sociais, História, Geografia, Filosofia, Pedagogia, Psicologia e Direito da
Universidade Federal da Bahia-UFBA. Tenta-se verificar se as professoras negras,
dos cursos respectivos cursos, sofrem e/ou já sofreram algum tipo de preconceito
racial e de gênero, dentro ou fora da universidade. O plano aqui representado tem
objetivo a análise do corpo docente dos cursos de Pedagogia e Direito da referida
universidade. Os outros cursos, anteriormente citados, foram avaliados por outros
pesquisadores integrantes deste mesmo grupo de pesquisa de acordo com seus
respectivos planos de pesquisa. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica com
análise em fontes primárias e secundárias. Paralelamente realizou-se pesquisa
exploratória e documental; por meio de buscar nos currículos lattes das docentes dos
referidos cursos e listas fornecidas pela Superintendência de Administração
Acadêmica - SUPAC. Realizou-se também a busca por meio de contatos telefônicos e
conversas formais com alunos e funcionários negros na Faculdade de Direito e na
Faculdade de Educação, por meio da heteroclassificação, onde os alunos e
funcionários identificavam quais eram os professores negros dos cursos. Piza &
Rosemberg (2002) pontuam que no Brasil a identificação racial baseia-se numa
combinação de características físicas, tais como a cor da pele, a forma do nariz e dos
lábios e o tipo de cabelo; os traços físicos das categorias pardas e pretas são
geralmente associados com conotações negativas. Observa-se a influência de outras
variáveis sobre a classificação racial, tais como a escolaridade, o sexo e a idade dos
entrevistados. Como resultado parcial obteve a identificação de uma professora negra
no curso de direito de um total de cento e treze professores e Onze no curso de
pedagogia de um total de noventa e cinco professores. Consideramos que o ínfimo
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número de docentes negras na UFBA é uma consequência da conjunção de fatores
como o sexismo e o racismo fortemente presente no Brasil.

Resumo: O plano de trabalho “O trabalho do Assistente Social na Educação
Profissional e tecnológica na Cidade de Salvador, faz parte de uma pesquisa maior
intitulada: “O trabalho do Assistente Social em Salvador: contribuições para o debate
atual”. O objetivo desse plano consiste em analisar o trabalho do Assistente Social,
mais especificamente, na educação profissional e tecnológica na cidade de Salvador,
que por sua vez, está, diretamente, ligada à Política de Assistência Estudantil nos
institutos federais, na perspectiva do direito de acesso e permanência de estudantes
nas instituições de ensino de forma igualitária e democrática, buscando combater a
evasão escolar e garantir um melhor desempenho acadêmico. Para tanto, buscou-se
traçar o perfil desse profissional destacando as dimensões de raça/ etnia e gênero,
identificar e problematizar as principais demandas postas ao trabalho profissional na
educação profissional e tecnológica em Salvador; identificar e analisar os
fundamentos teórico-metodológicos, os dilemas ético- políticos, as formas de
resistência e as principais formas de participação política e social dos assistentes
sociais que atuam na educação profissional e tecnológica em Salvador; caracterizar a
forma de utilização do arsenal técnico-operativo para a construção das respostas às
demandas postas ao Serviço Social na educação profissional e tecnológica em
Salvador. Para que tais objetivos fossem alcançados, a metodologia utilizada, no
primeiro momento foi uma abordagem qualitativa combinada com os dados da
pesquisa quantitativa, em que identificamos cinco assistentes sociais atuando na
educação profissional e tecnológica em Salvador, mais especificamente, no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA), em diferentes campi. Os
resultados apontam que as condições de trabalho dos assistentes sociais na
educação profissional e tecnológica em Salvador estão no foco das lutas
profissionais. A pesquisa nos possibilitou identificar que a atuação do profissional de
Serviço Social como parte da classe trabalhadora assalariada, que vende sua força
de trabalho, deve estar fundamentada nos princípios e diretrizes do código de ética
profissional, na lei que regulamenta a profissão, assim como, no projeto ético político
profissional. Sendo assim, os desafios postos no desempenho de suas atividades
devem ser enfrentados com criticidade, de modo que suas ações e propostas
profissionais estejam comprometidas com o fortalecimento e consolidação da
cidadania e dos direitos de seus usuários e da própria categoria profissional.

Palavras-chaves: raça, mulheres negras, ensino superior
MULHERES EM FUGA - MIGRAÇÃO E RESISTÊNCIA
Autor(es): Núbia Duarte, Mariangela Nascimento
Resumo: O projeto pretende estudar e pesquisar a figura da mulher imigrante que,
ao mesmo tempo em que carrega o peso de ser diferente, pobre, pouco ou nada
qualificada e, potencialmente suspeita, é também extremamente potente, por vezes
de maneira microscópica, através de seus pequenos e cotidianos movimentos, em
suas lutas por direitos e cidadania. A partir desses pressupostos, que incidem sobre
um novo modo de compreender e analisar o fenômeno da migração, é possível
investigar a condição da mulher imigrante sob a ótica das novas condições laborais
no mundo globalizado, do qual participa ativamente como agente transformadora e
não subordinada e dependente passiva. É nessa direção que pretendemos
encaminhar a nossa pesquisa, orientada por bases teóricas e empíricas dos autores e
autoras que estudam a migração a partir de uma estreita relação com as mudanças
do mundo do trabalho, entendendo que a opção por migrar, por parte das mulheres,
deve ser tratada como desejo e exercício do direito de fuga, no sentido de busca da
autonomia e formas de resistência. O tema sobre Mulheres em Fuga - Migração e
Resistência, provocou alguns debates acerca da mulher migrante estudada na
condição de passiva e submissa. A mulher em relação a esse estudo sobre migração
é invisível. Elas são diferenciadas, pois são chefes de família e migram com o
objetivo de aumentar suas rendas, a fim de poderem oferecer aos seus filhos, uma
melhor educação, saúde e condições de vida. Busca - se refletir sobre os fatores que
influenciam no comportamento dessas mulheres a partir dos papéis construídos de
gênero, sua condição de subalternidade e dependência ao papel de mãe e esposa,
estereótipos criados e mantidos pelo sistema patriarcal com a finalidade de criar as
desigualdades e manter o poder dos homens sobre as mulheres. Ou seja, objetiva se identificar e analisar de que forma essas mulheres aprendem seus papéis e
asseguram sua autonomia e/ou liberdade.

Palavras-chaves: Trabalho, Educação, Serviço Social.

Palavras-chaves: Mulher Imigrante Gênero Migração
O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE EM
SALVADOR: PROCESSOS DE TRABALHO E PERFIL PROFISSIONAL
O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM
SALVADOR

Autor(es): Daniele Teresa da Silva Magalhães, Josimara Delgado

Autor(es): Ingrid Barbosa Silva, Adriana Ferriz

Resumo: Esse plano de trabalho vincula-se a uma proposta de estudo mais ampla, o
projeto O trabalho do Assistente Social em Salvador: contribuições para o debate
atual. Tal proposta de estudo configura-se como uma iniciativa coletiva, de um grupo
de pesquisadoras do curso de Serviço Social da Universidade Federal da Bahia, em
parceria com o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), 5ª Região, do estado
da Bahia. Trata-se de uma proposta de análise do trabalho do Assistente Social em
Salvador, a partir dos elementos que especificam esse trabalho profissional, no
tocante a seus espaços sócio-ocupacionais, às perspectivas teórico-políticas, às
condições de trabalho e às particularidades das demandas e respostas profissionais.
Neste ponto abordaremos o resultado da pesquisa qualitativa, foram realizadas
quatro entrevistas com assistentes sociais que trabalham na área de saúde. Traremos
para a discussão a precarização das condições de trabalho dos assistentes sociais
que atuam na política de saúde em Salvador, quais as demandas atendidas, a
precarização do trabalho, entre outras questões importantes. Ao longo dessa
pesquisa foi possível visitar alguns espaços de trabalho, refletir com os autores e
ouvir das entrevistadas como se sentem em meio a essa realidade, através de suas
experiências. Apesar das limitações foi possível obter dados para pensar essa
realidade e que aponta justamente para o debate mais amplo do projeto societário
neoliberal de flexibilização e precarização do mercado de trabalho, esse foi um dos
objetivos da pesquisa que conseguimos alcançar. Identificamos que essa realidade se
expressa de forma diferenciada nesta política porque em sua conjuntura histórica ela
já nasce precarizada e deficiente de uma serie de condições necessárias para sua
efetivação. Dessa forma, é preciso pensar o trabalho do assistente social nesse
ambiente e para isso a pesquisa pode contribuir um pouco sendo uma abertura para
novas abordagens e continuação das analises neste sentido.

Resumo: RESUMO: O presente estudo é parte do projeto de pesquisa "O trabalho do
Assistente Social na Política de Educação em Salvador", vinculado ao grupo de
pesquisa, Desigualdades Sociais, Políticas Públicas e Serviço Social, da
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e financiada pela Chamada Universal
CNPq/CAPES n. 43/2013 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico (CNPq). Nosso foco é o trabalho do Assistente Social na educação
básica em Salvador que objetivou conhecer e analisar as condições de trabalho dos
assistentes sociais que atuam na educação básica em Salvador. O estudo é de cunho
qualitativo e caracteriza-se em uma pesquisa voltada para o enriquecimento e
contribuição de um debate mais amplo sobre a inserção do Serviço Social na
Educação. Portanto, buscamos a partir dos levantamentos bibliográficos, das
pesquisas exploratórias, do mapeamento quantitativo das instituições e dos
profissionais, identificar como se caracteriza o trabalho do Assistente Social em
relação aos espaços sócio ocupacionais, às perspectivas teórico-políticas, às
condições de trabalho e às particularidades das demandas e respostas profissionais.
E, a partir disso trazer uma discussão sobre a importância de reconhecer que, o
Serviço Social na educação coloca uma necessária e requisitada tarefa política e
acadêmica, na maioria das vezes, por se tratar de um campo de intervenção e de um
espaço sócio ocupacional, que contribuirá para que a instituição onde o profissional
esteja inserido execute sua função social e de proteção dos direitos fundamentais.
Embora muitos tentem afirmar que se trata de um debate ou de um campo novo, a
vinculação do Serviço Social com a Política de Educação foi sendo forjada desde os
primórdios da profissão como parte de um processo de requisições postas pelas
classes dominantes quanto a formação técnica, intelectual e moral da classe
trabalhadora, a partir de um padrão de escolarização necessário as condições de
reprodução do capital em diferentes ciclos de expansão e de crise. (CFESS, 2013, p.
16). Os resultados finais da pesquisa apontam a presença de profissionais do Serviço
Social na educação púbica estadual e municipal é quase inexistente. No que se refere
ao trabalho do assistente social na educação básica em Salvador há uma
concentração de profissionais atuando nas escolas confessionais católicas e
evangélicas, das 17 (dezessete) instituições identificadas apenas duas são públicas,
com um profissional em cada instituição. Com isso, fica evidente que há um déficit de
assistentes sociais na educação básica em instituições públicas em Salvador.

Palavras-chaves: Serviço Social, Assistente Social, Política de Saúde
O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR EM SALVADOR
Autor(es): Tamires Santos do Espírito Santo, Adriana Ferriz
Resumo: RESUMO: O presente trabalho é parte do projeto de pesquisa "O trabalho
do Assistente Social na Politica de Educação em Salvador", vinculado ao grupo de
pesquisa, Desigualdades Sociais, Políticas Públicas e Serviço Social, da
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e financiada pela Chamada Universal
CNPq/CAPES n. 43/2013 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico (CNPq). O estudo se volta à atuação do assistente social na política de
educação. Tomamos como base os resultados preliminares da pesquisa O Trabalho
do Assistente Social em Salvador: contribuições para o debate atual, cujo objetivo
principal é caracterizar e analisar o trabalho profissional nas áreas de saúde,
educação, assistência social, previdência, habitação, jurídico-formal, em empresas

Palavras-chaves: Educação, Serviço Social, Trabalho
O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA NA CIDADE DE SALVADOR
Autor(es): Mariana da Silva Farias, Adriana Ferriz
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privadas, Organizações Não- Governamentais (ONGs), associações, cooperativas,
movimentos sociais e entidades do chamado Terceiro Setor. Buscamos para tanto,
contextualizar o Serviço Social na educação à realidade específica da cidade. Para a
construção da proposta da Pesquisa, tomamos como base os resultados preliminares
da pesquisa, destacando o levantamento de dados quantitativos e das análises dos
formulários autoaplicável destinado ao conjunto de profissionais, disponível na página
web do Conselho Regional de Serviço Social - BA 5º Região (CRESS-BA), que
correspondeu à primeira fase da pesquisa, bem como, as entrevistas realizadas com
os profissionais que atuam na política de educação em Salvador. Analisando a
atuação do/a assistente social no ensino superior, a assistência estudantil requer a
atuação de diversas áreas profissionais, e a atuação do/a assistente social é
fundamental, porque conhecer os fatores que limitam o/a estudante de permanecer e
adaptar-se ao ritmo da universidade, propor ações que possibilitem acesso aos
direitos mínimos que um indivíduo pode usufruir no contexto acadêmico, são fatores
que o/a assistente social pode contribuir, para além da concessão de benefícios, na
assistência estudantil. O/a assistente social precisa enxergar o processo em que se
dá às relações sociais e propor mecanismos que possibilitem diversas formas de
avaliação e intervenção profissional. Quando afirmamos que a Assistência Estudantil
pode ser defendida com base no projeto ético-político do Serviço Social, a referência
que norteia tal assertiva é decorrente da compreensão que esta política se apresenta
como um espaço de atuação profissional do/a assistente social, considerando os
diferentes espaços sócios ocupacionais que demandam a intervenção profissional por
parte dos assistentes sociais, categoria profissional que construiu um projeto
ético-político próprio. Logo, o presente eixo visa trazer a discussão nas áreas do
ensino superior, no intuito de analisar a atuação profissional, e os desdobramentos
das condições de trabalho que atenuam e/ou legitimam a prática profissional.

produzam contribuições exitosas para apoiar o lançamento de produtos imobiliários
mais conscientes com as necessidades atuais dos espaços urbanos.
Palavras-chaves: Sustentabilidade, Incorporação imobiliária, Indicadores
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE ARGAMASSA DE
REVESTIMENTO REFORÇADAS COM A TELA DE POLIÉSTER REVESTIDO COM
PVC.
Autor(es): Andre Luis Santos Rodrigues Junior, Vanessa Silveira Silva
Resumo: O seguinte trabalho buscou verificar a eficiência do uso da tela de poliéster
revestida com PVC como reforço em revestimentos externos (revestimentos de
fachadas), além de avaliar o comportamento mecânico e a durabilidade da tela em
meio alcalino e salino. Para tanto, foi realizado na tela ensaios de tração direta antes
e após ser imersa em uma solução alcalina (Ph=13) e em uma solução salina
conforme a ASTM D1141-98, onde foi observado o nível de degradação que ela
sofreu nestes ambientes após 28 dias. Foram também executados ensaios de
caracterização da argamassa utilizada, ensaios de tração na flexão e ensaios de
cisalhamento. Além de ensaios de compressão em paredes, no sistema formado pela
tela de poliéster revestido com PVC aplicada à argamassa de revestimento, buscando
analisar seu comportamento mecânico. Este último ensaio foi baseado na NBR
12118/2013 e foi realizado com a instrumentação das paredes e das telas através do
uso de extensômetros. Após o ensaio de tração direta foi possível constatar que
realmente as telas são afetadas negativamente em maior grau no meio alcalino, mas
também pelo meio salino. A partir dos resultados dos ensaios de cisalhamento
observou-se que de fato o uso da tela de poliéster revestida com PVC como reforço
da argamassa para o revestimento externo é eficaz. Com o ensaio de compressão
nas paredes foi possível examinar as fissuras verticais na frente e nas laterais do
revestimento, caracterizando a presença de esforços de cisalhamento, contudo os
resultados reafirmaram que realmente há um acréscimo nas propriedades do
revestimento devido à aplicação da tela de poliéster revestida com PVC, porem com o
auxilio dos extensômetros instalados foi possível analisar que as telas trabalham em
conjunto com o revestimento até uma certa quantidade de carga e logo após perdem
a aderência e começam a se deformar de forma diferente até a ruptura. Portanto o
uso da tela de poliéster revestida com PVC realmente tem a capacidade de reforçar o
revestimento externo.

Palavras-chaves: Ensino superior assistência estudantil
ENGENHARIAS - CIVIL
APLICAÇÃO DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE EM ESTUDOS DE
VIABILIDADE PARA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
Autor(es): Jadi Ventin, Elaine Pinto Varela Alberte
Resumo: Nos últimos anos com a chegada da crise econômica a diminuição na
demanda e o aumento da seletividade dos consumidores finais levaram as
construtoras imobiliárias a revisarem seus modelos de negócios, tendo em vista que o
consumo aquecido ofuscava ineficiências. Segundo o Sinduscon-BA, a atualidade
vivencia uma nova fase em que ocorre a busca pelo refinamento do planejamento,
com pesquisas apuradas de demanda, adoção de novas técnicas construtivas e
melhor aproveitamento dos recursos nas edificações, com o objetivo de gerar maior
produtividade e menor custo de aquisição e manutenção para o comprador. Neste
contexto, observa-se que a Indústria da Construção Civil tende a direcionar suas
análises apenas os aspectos técnicos e econômicos do empreendimento para tomar
decisões relacionadas à definição do produto a ser objeto de incorporação. de acordo
com Souza (2004), o estudo de viabilidade realizado em ações de incorporação
imobiliária corresponde à etapa técnica, onde se levanta o provável volume das
unidades que compõe o empreendimento, e suas respectivas áreas vendável e
construída de acordo com as posturas municipais; e a etapa econômica, onde se
levanta as expectativas de receitas e despesas do empreendimento. Por outro lado,
dentro da conjuntura atual das grandes cidades e das novas demandas exigidas pela
sociedade, torna-se fundamental que os aspectos ambientais e sociais sejam
considerados para garantir a busca pela solução mais sustentável ao ambiente e o
cumprimento da função social das edificações. Alem disso, ressalta-se que a
sustentabilidade do empreendimento somente será plenamente alcançada se for
considerada desde a sua etapa de concepção. As normas ISO 15. 392: 2008 e
ISO/TS 12. 720:2014, que identificam e auxiliam a aplicação, respectivamente, dos
princípios para a sustentabilidade na construção de edifícios, atuam em concordância
a esta afirmativa. Consideram o conceito de desenvolvimento sustentável no contexto
de todo o ciclo de vida da construção, desde a decisão de se construir e o
desenvolvimento inicial do projeto até o fim da vida do empreendimento. Esse
panorama, portanto, justifica a necessidade de considerar tanto aspectos técnicos e
econômicos, quanto aspectos sociais e ambientais, para apoiar o processo de analise
da viabilidade dos produtos imobiliários a serem lançados no mercado. Este trabalho
apresenta uma análise das condutas de sustentabilidade aplicadas pelo setor de
incorporação imobiliária da cidade de Salvador, Bahia, Brasil na etapa inicial de
concepção do produto. Este estudo exploratório integra uma pesquisa em andamento
que objetiva elaborar uma proposta de diretrizes para o uso de indicadores de
sustentabilidade nas etapas de concepção de produtos imobiliários, com foco na
definição do produto propriamente dito e na seleção do terreno. A etapa do estudo
apresentado neste artigo realiza-se a partir de uma revisão bibliográfica da área de
conhecimento e dos resultados obtidos através de entrevistas estruturadas com sete
agentes líderes do processo de incorporação. Como resultado, identificou-se que o
setor apresenta pouca sistematização em processos e costuma analisar com maior
ênfase aspectos técnicos e econômicos do empreendimento para tomar decisões
relacionadas à compra do terreno e definição do produto a ser objeto de
incorporação. Os líderes demonstraram interesse na aplicação de condutas de
sustentabilidade, porém os que já aplicam essas condutas procuram realizá-las na
fase de projeto. Os indicadores identificados como passíveis de consideração na
concepção do empreendimento foram: Iluminação Natural, Adequação do Terreno,
Qualidade do Entorno, entre outros. Espera-se que os resultados possam apoiar a
estruturação de indicadores de sustentabilidade para uso em incorporação, e

Palavras-chaves: Revestimento, Tela, Reforço
AVALIAÇÃO DO USO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS PARA
MONITORAMENTO DE OBRAS COM FOCO EM SEGURANÇA E LOGÍSTICA DO
CANTEIRO
Autor(es): Nathalie Santos Andrade, Angelo Augusto Caldas Bello, Juliana Sampaio
Álvares, Dayana Bastos Costa, Roseneia Rodrigues Santos de Melo
Resumo: Nas últimas décadas, a indústria da construção civil tem sentido a
necessidade de explorar novas tecnologias a fim de melhorar o controle e
monitoramento dos seus processos, entretanto, a inserção de tecnologia emergente
pelo setor ainda é sutil. Uma destas tecnologias é o Veículo Aéreo Não Tripulado
(VANTs), em inglês Unmanned Aerial Veicheles (UAV), também conhecidos como
drones, tendo sua aplicação inicial na área militar, e recentemente vem sendo
adotado em outras indústrias, como na agricultura, petróleo e gás, etc. Na construção
civil, o seu uso ainda é limitado, principalmente para suporte na gestão de obras. O
estudo realizado tem como objetivo investigar de forma exploratória o uso de VANTs
como ferramenta visual para inspeção de segurança no canteiro e como esta
tecnologia pode contribuir no apoio na tomada de decisão e melhoria deste processo.
O método de pesquisa proposto envolveu o estudo de caso, no qual o procedimento
de coleta consistiu no planejamento do voo juntamente com a equipe da obra;
execução dos voos de acordo com o protocolo de coleta estabelecido; a análise dos
ativos coletados, realizada com base nos três constructos estabelecidos para
avaliação do VANT: utilidade, performance do equipamento e riscos associados ao
uso da tecnologia; e exposição dos resultados aos gestores e obtenção de feedback.
Dois projetos residenciais foram estudados. Como resultado, a aplicação do VANT
pode proporcionar a visualização de 57% (Projeto A) e 31% (Projeto B) dos itens de
inspeção de segurança selecionados, fornecendo informações para compreensão dos
itens não conformes. A maior contribuição deste estudo é uma proposta de
procedimento de inspeção de segurança utilizando VANTs. Os resultados obtidos
indicam que os VANTs têm um grande potencial para utilização no monitoramento de
obras, principalmente quando se trata da gestão de segurança. No entanto, novos
estudos são necessários para avaliar o impacto da inspeção de segurança com o
suporte dos UAV’s de modo sistemático.
Palavras-chaves: VANT, inspeção de segurança, gestão em obra
COMPORTAMENTO MECÂNICO DE PASTAS DE CIMENTO CONTENDO RESÍDUO
CATALÍTICO (ECAT) SUBMETIDAS AO ATAQUE DE ÁGUA DO MAR
Autor(es): Rosália Correia da Silva Guedes, Jardel Pereira Gonalves
Resumo: O estudo de durabilidade das estruturas de concreto está relacionado com
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os danos químicos e físicos que o material cimentício pode sofrer devido aos agentes
presentes em ambientes agressivos. A zona costeira é um destes ambientes que
provocam a degradação da matriz do concreto (pasta) assim como, a corrosão nas
armaduras, por causa das elevadas concentrações de cloretos contidas na água do
mar. Desta forma, visando incrementar a vida útil das estruturas de concreto, têm-se
buscado alternativas para minimizar tal agressão, através do conhecimento adequado
dos mecanismos de degradação devido ao ataque da água do mar bem como,
melhorias na matriz do concreto através do uso de materiais pozolânicos. O resíduo
catalítico (Ecat) da indústria de refino de petróleo é uma das alternativas de material
pozolânico que tem apresentado grande potencial de utilização e segundo pesquisas
anteriores, promove resultados de resistências mecânicas satisfatórias quando
aplicados para substituir 10% do cimento Portland. Neste contexto, este estudo tem
como objetivo avaliar o comportamento mecânico das pastas de cimento contendo
Ecat quando submetidas ao ataque da água do mar. Foi utilizado um teor de
substituição de 0% e 10% do cimento Portland (CPV-ARI RS) por Ecat na produção
de pastas de cimento com relação água/cimento de 0, 5. As pastas foram
homogeneizadas em um misturador mecânico e submetidas a duas diferentes
condições de cura, submersa em água deionizada e em água do mar. Após 7 e 28
dias em cura, os corpos de prova com e sem Ecat foram submetidos aos ensaios de
resistência à compressão axial (NBR 7215), resistência tração por compressão
diametral (NBR 7222), resistência a tração por flexão (NBR 12142) e resistência ao
cisalhamento. Os resultados mostraram que o ataque da água do mar em pastas de
cimento influência nas propriedades mecânicas. Por outro lado, a presença do Ecat
ameniza o efeito deletério causado pelo ataque da água do mar. Esses resultados
são explicados (i) pelas formações de compostos, resultantes das interações entre os
constituintes do cimento e os íons de cloro (Cl-) presentes na água salina, como é o
caso da formação do sal de Friedel (SF) a partir do consumo do hidróxido de cálcio
(CH); (ii) e pela reação pozolânica do Ecat com a pasta cimentícia consumir uma
quantidade de hidróxido de cálcio presente na pasta, na qual ocorre uma diminuição
da vulnerabilidade do composto hidratado ao ataque por íons de cloro.

rigidez geométrica, Protensão em concreto armado
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE PASTAS DE CIMENTO NA PRESENÇA
DE NACL
Autor(es): Jardel Pereira Gonalves, Thiala Borges
Resumo: A ampliação de um novo marco exploratório, atrelada a descoberta do
pré-sal, evidenciam as dificuldadesvivenciadas na exploração e produção de petróleo,
em águas de profundidade elevada, devido ao cenáriocomplexo e rodeado de
incógnitas. Frente ao insucesso na exploração vivido nas atividades petroleiras,
tornou-se necessário a geração e a aplicação de tecnologias destinadas a obtenção
de novos equipamentos emateriais capazes de viabilizar a exploração em poços
longínquos a 300 km da costa, sob uma camada de até 3mil metros de água, 4 mil
metros de sal e sedimentos, submetidos a altas temperaturas e pressões.
Visandoatender às condições de poço, as pastas de cimento desempenham funções
vitais para a estabilidade e sucessode exploração, promovendo sustentação,
ancoramento, isolamento zonal das formações rochosas. Pasta decimento utilizada
na cimentação de poços de petróleo deve apresentar durabilidade e resistir aos
ataquesdevido ao ambiente salino em que é exposta, sem que suas propriedades
químicas sejam alteradas edegradadas ao longo do tempo. O procedimento
experimental para a realização deste trabalho abrange desdeas técnicas para a
caracterização dos materiais até a descrição dos ensaios a serem realizados na pasta
decimento depois de endurecida. Para o cumprimento do programa experimental e
atingir o objetivo no tempoproposto, foi realizado a formulação de pastas. As pastas
de cimento de referência e as pastas com adições desal foram formuladas com base
na norma API RP 10 B, (2012). A pasta de referência é composta apenas decimento e
água, enquanto que a pasta com adições é composta de cimento, água e
porcentagens de sal. Para oestudo proposto determinou-se a adição do cloreto de
sódio (NaCl) em diferentes concentrações, nasproporções de 18%; 36%; e 45 %.
Sendo caracterizadas posteriormente as pastas com os respectivos métodospara a
avaliação da influência e comportamento da pasta com cloreto de sódio. As amostras
dos materiaisserão caracterizadas por meio dos métodos de análise química de FTIR
(Espectroscopia de Infravermelho porTransformadas de Fourier). TG - Análise
Termogravimétrica, DTG - Termo gravimetria Derivada. A técnica deDTA - Análise
Térmica Diferencial respectivamente. Em adição a estes, serão moldados corpos de
provas quepassarão por meio dos métodos de análises mecânicas, sendo estes,
Picnômetria à gás Hélio, e testes deresistência de compressão axial e diametral.
Posto isto, este trabalho tem como finalidade o desenvolvimentoda atividade de
cimentação, almejando o aprimoramento e avaliação das pastas submetidas a
condiçõessalinas. Os resultados comprovam alterações na resistência e na estrutura
do material.
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Autor(es): Lázaro Sabas Marques Silva Cheles Nascimento, Alexandre de Macêdo
Wahrhaftig
Resumo: As características dinâmicas de uma estrutura dependem, basicamente, de
sua rigidez e de sua massa. Com esses dois elementos, determinam-se as
frequências naturais e modos de vibração do sistema. Entretanto, a rigidez inicial de
uma estrutura pode ser afetada pela chamada rigidez geométrica, função do esforço
normal atuante. No caso da força de compressão, a rigidez da estrutura diminui,
diminuindo também as frequências naturais de vibração, podendo, mesmo, chegar a
provocar a instabilidade do sistema. Uma classe de estruturas de importância
sócio-econômico-estratégica para a indústria nacional são as bases de máquinas,
sujeitas a vibrações induzidas pelos equipamentos suportados. Essas vibrações
podem afetar a segurança da própria estrutura e gerar efeitos danosos ao
equipamento e à qualidade do produto fabricado. Também podem tornar inadequado
o ambiente de trabalho para os operadores. Todos os ramos industriais estão sujeitos
a esses problemas, incluindo a exploração, lavra e refino de petróleo, energia eólica,
energia atômica, além de estruturas de pontes e viadutos para uso rodoviário e
ferroviário. Embora as estruturas de suporte de equipamentos sejam, como regra
geral, superdimensionadas, e, portanto, pouco sujeitas a efeitos da rigidez
geométrica, a tendência da engenharia de estruturas moderna é na direção de
elementos cada vez mais esbeltos, em virtude de materiais mais eficientes e leves e
recursos de análise estrutural cada vez mais poderosos. Um desses recursos é o
concreto protendido, representado pela presença de uma barra de aço no interior da
estrutura que a comprime, e que tem por objetivo diminuir os efeitos da tração na
flexão, permitindo que os elementos estruturais trabalhem em condições que de outra
forma não seria possível. No caso de vigas submetidas a solicitações periódicas,
supõe-se que o projeto original tenha tomado o cuidado de afastar as frequências
naturais do sistema das da excitação, tendo em vista que por hipótese a força de
protensão diminui a rigidez do elemento e, em consequência, suas frequências
naturais, podendo levar a regimes de ressonância inesperados, potencialmente
perigosos. Na direção oposta, a presença da pretensão pode prover uma forma de
controle dessa mesma vibração, sendo um recurso disponível para afastar a estrutura
do regime ressonante, caso percebido nas etapas preliminares de projeto. Tanto em
uma quanto noutra situação, uma solução de análise satisfatória à maioria dos
problemas de engenharia, advém de uma consideração facilmente implementada em
formulações analíticas e numérico-computacionais, o da rigidez geométrica. Nesse
sentido, estudam-se os efeitos da protensão na vibração de uma viga de concreto
armado-protendido por meio do conceito de rigidez geométrica, utilizando-se, para
isso, de um modelo matemático elaborado para representar uma viga biapoiada
destinada a funcionar como suporte solicitações periódicas. A seção transversal bruta
da viga é estimada com um arranjo de armadura passiva capaz de resistir à
solicitação prevista na simulação, sendo tratada pelo método da seção
homogeneizada, e uma força normal de compressão reproduz a força de protensão
que altera a rigidez e a frequência natural de vibração da estrutura. Os resultados
indicam os regimes ressonantes e não ressonantes previstos nas considerações
matemáticas.

Palavras-chaves: Cimentação, Pastas, Durabilidade
ESTUDO DA INTERFERÊNCIA DO USO DA MANIPUEIRA NA CONFECÇÃO DE
TIJOLOS DE BARRO
Autor(es): Thamires Alves Canário
Resumo: Dando continuidade à linha de pesquisa sobre arquitetura de terra, a
proposta atual foi estudar os efeitos da água obtida durante a prensagem da
mandioca, conhecida como manipueira, adicionada ao barro na confecção de adobes.
A manipueira estudada foi utilizada, segundo a história oral, em adobes e taipas na
região da Chapada Diamantina, porém não com o intuito de conferir estabilidade a
estes, e sim para suprir a falta da água, comum nesta região, que é normalmente
árida. A adição da água de mandioca, no entanto, pode ter interferido nas
propriedades no solo. Sabe-se que a manipueira pode ser utilizada de diferentes
maneiras: como adubo, inseticida e no combate a fungos em plantações. Esta última
característica pode também ter sido útil para evitar a proliferação de
micro-organismos, e até mesmo alterar o comportamento do material construtivo. A
intuição nos conduz a pensar, porém, que o amido em suspensão na manipueira,
poderia causar algum efeito estabilizante sobre o solo, o que se pretendia verificar
através desta pesquisa. Durante o processo da investigação foram utilizados
equipamentos disponíveis no Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração
(NTPR) para chegar aos resultados. O conhecimento das técnicas tradicionais de
construção é de grande importância para os processos restaurativos, uma vez que
nas intervenções deve-se respeitar ao máximo as técnicas construtivas e os materiais
utilizados ou usar materiais que sejam compatíveis com os originais, de modo a
salvaguardar o bem. Sendo assim, segundo SANTIAGO, 2001, “o conhecimento do
uso do solo como material de construção é importante para que possamos ter
condições de intervir adequadamente em monumentos históricos, restaurando-os
sempre que possível”. Sabe-se que vários materiais, já foram adicionados ao solo
com o objetivo de melhorar as suas características, como estabilidade e resistência
mecânica, sempre de forma empírica e muitos deles confirmados por estudos já
realizados em laboratório. O uso da manipueira, como estabilizante, que foi o objeto
de estudo, nunca foi aprofundado com este objetivo, pelo menos não é por esta
vertente que nos chega da tradição oral, e sim para suprir a falta de recurso natural,
neste caso, a água. Acredita-se, porém, que, com o passar dos anos, a motivação
principal da supracitada adição deve ter sido esquecida, enquanto que as
propriedades estabilizantes que podem ser adquiridas com a presença do amido de
mandioca (goma) em suspensão, interferindo nas propriedades do solo, nunca foram
levadas em consideração.

Palavras-chaves: Ressonância em base de máquinas, Simulação numérica com a
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canteiro. Dessa maneira, é possível destacar sua utilidade, critérios e limitações de
uso, principais barreiras e benefícios para a indústria da construção civil. Como
principais produtos e desdobramentos destacam-se a elaboração de relatórios dos
estudos desenvolvidos para as empresas responsáveis pelas obras visitadas,
preparação e publicação ou submissão de três artigos, sendo dois em eventos
internacionais e um nacional, e de propostas de projetos para dois prêmios nacionais,
apresentações em reuniões científicas, além de apoio no desenvolvimento da
dissertação de mestrado de Roseneia Melo. O projeto em questão tem como
orientadora a professora Dayana Bastos Costa e Co-orientadora a aluna de mestrado
Roseneia Rodrigues Santos de Melo, além de possuir também colaboração
internacional, principalmente por meio de estudos bilaterais desenvolvidos com a
parceria do grupo de pesquisa CONECTech da School of Building Construction,
College of Design, Georgia Institute of Technology nos Estados Unidos.

Palavras-chaves: Manipueira, Adobe
A INFLUÊNCIA DO TEOR DE UMIDADE NO FATOR DE AMORTECIMENTO EM
COMPÓSITOS ESTRUTURAIS DE MATRIZ POLIMÉRICA REFORÇADOS COM
FIBRAS DE SISAL
Autor(es): Beatriz Reis da Silva, Adrielle Nascimento Marques, Moises Ferreira
Eleutério Silva, Ricardo Fernandes Carvalho
Resumo: A demanda tecnológica de indústrias como a construção civil,
automobilística, aeroespacial e energética impulsiona o avanço de novas tecnologias
apropriadas para conformação de compósitos poliméricos reforçados com fibras. A
necessidade de atrelar produtos de matéria prima renovável, economicamente viáveis
e com boas propriedades mecânicas estimulou novas pesquisas com a incorporação
de fibras vegetais como reforço em compósitos. O sisal apresenta boas propriedades
mecânicas específicas e seu custo unitário é 10 vezes menor quando comparado a
fibra de vidro, reforçando ainda mais o seu potencial de exploração e utilização. O
efeito higrotérmico tem influência na estrutura dimensional, física e química tanto das
fibras naturais quanto dos polímeros, podendo causar inchamento e tensões internas,
dando origem a microfissuras. Uma vez sujeita a diferentes condições ambientais de
temperatura e umidade, os danos na interface fibra-matriz são intensificados, o que
pode ser refletido pelo aumento da fricção interna e do amortecimento vibracional dos
compósitos. Um dos meios de analisar as propriedades mecânicas em análise
não-destrutiva é através do ensaio do amortecimento que é uma das propriedades
elásticas mais sensíveis à presença de danos e fissuras, seja na macro ou
microestrutura. Quanto aos compósitos, está associado ao equilíbrio entre a fase
elástica e a fase viscosa na estrutura polimérica. Dentre os tipos de amortecimento, o
amortecimento interno é o mais relevante na análise do compósito, uma vez que está
ligado aos defeitos na microestrutura, granularidade e impurezas do material e aos
efeitos termoelásticos causados por gradientes locais de temperatura. Portanto, este
trabalho objetiva avaliar o efeito da umidade no fator de amortecimento dos
compósitos reforçados com tecido unidirecional e manta de sisal. A metodologia de
ensaio consiste na imersão dos corpos de prova em água destilada no banho-maria a
diferentes temperaturas (60° e 90°C), e, na caracterização do amortecimento, através
da técnica de excitação por impulso, empregando o método de decremento
logarítmico, para obter informações sobre comportamento dinâmico dos materiais. Os
resultados apontam que a umidade aumenta significativamente o fator de
amortecimento, o que sugere falhas e dissipação de energia, principalmente na
região da interface.

Palavras-chaves: Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), Mapeamento 3D, Canteiros
de obras
PESQUISA SOBRE O USO DA TELA DE PVC REVESTIDO COM POLIÉSTER
COMO REFORÇO EM REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA À BASE DE CIMENTO.
Autor(es): Fernanda Wândega, Vanessa Silveira Silva
Resumo: O surgimento de fissuras em revestimentos argamassados, aplicados nas
fachadas dos edifícios, podem reduzir suas características de proteção e levar a
deterioração da estrutura da edificação, bem como reduzir sua vida útil projetada.
Para minimizar a ocorrência das fissuras existe a possibilidade da utilização de telas
em argamassa, o que se chama de argamassa armada. No mercado atual de
Salvador, não há homogeneidade quanto à especificação de telas, no que diz respeito
ao tipo e características da tela, quantidade/dimensões, posicionamento e forma de
fixação. Nesse contexto, esse estudo propôs avaliar experimentalmente a eficiência
do reforço de tela em argamassas de revestimento no estado aplicado. de modo a
avaliar a resistência das telas em termos comparativos, realizou - se ensaio de
envelhecimento das telas em meio alcalino e salino, aliado ao ensaio de tração das
telas. No segundo momento, foram confeccionados painéis de parede de volume de
50x50x06 cm³ e submetidos à compressão com objetivo de verificar o comportamento
da tela em relação ao todo e assim simular condições reais de paredes de fachada.
Nessa etapa houve variação do tipo de tela no meio da camada única (tela metálica
de malha quadrada 25x25 mm e fio de 1, 24 mm e tela de poliéster de malha
quadrada revestida de PVC). Os resultados de avaliação das telas mostraram que (i)
tela metálica tem melhor desempenho em meio alcalino quando comparado com o
meio salino; (ii) a tela de poliéster tem melhor desempenho em meio salino quando
comparado com o meio alcalino. O experimento com os painéis mostra que o bloco,
argamassa e tela trabalham juntos até um determinado ponto de tensão e depois
resistem ao esforço de maneira diferente. Uma segunda análise nos mostra que CP’s
com telas, independente do tipo experimentado, resistem mais aos esforços de
cisalhamento, quando comparados com CP’s sem tela. Portanto, o uso de telas em
sistemas de revestimento em fachadas minimiza o surgimento de fissuras devido a
solicitações na alvenaria.

Palavras-chaves: Compósitos estruturais, teor de umidade, fator de amortecimento

MAPEAMENTO 3D A PARTIR DE IMAGENS OBTIDAS COM VEÍCULOS AÉREOS
NÃO TRIPULADOS (VANTS) PARA APLICAÇÕES EM CANTEIROS DE OBRAS
Autor(es): Juliana Sampaio Álvares, Dayana Bastos Costa, Roseneia Rodrigues
Santos de Melo

Palavras-chaves: Argamassa armada, Tela em fachada, Sistema de revestimento

Resumo: A indústria da construção civil, na busca por aperfeiçoar seus processos,
tornar suas atividades mais seguras, rápidas, e eficientes, com padrões de qualidade
cada vez mais altos exigidos pelo mercado, tem investido principalmente na utilização
de novas tecnologias. Dessa forma, pode-se destacar o uso de Veículos Aéreos Não
Tripulados (VANTs) e o desenvolvimento de mapeamentos 3D de canteiros e
edificações, com o intuito de auxiliar atividades que compõem o processo de
construção, como monitoramento em canteiro e análises de segurança e logística.
Entretanto, a potencialidade de uso de tais tecnologias para a engenharia civil ainda é
pouco entendida, apresentando uma quantidade não tão ampla de estudos que
exploram os requisitos e fatores para avaliação do uso de VANTs em monitoramento
de obras, bem como os possíveis usos e desdobramentos dos mapeamentos 3D de
canteiros e edificações, desenvolvidos via imagens registradas com VANTs. Tendo em
vista tal lacuna de pesquisa, o objetivo principal deste trabalho de pesquisa é avaliar
o uso de Veículos Aéreos Não Tripulados e mapeamentos 3D em atividades
relacionadas à construção civil, sendo o plano de trabalho do presente autor focado
especificamente na avaliação da potencialidade de tais mapeamentos. A estratégia de
pesquisa adotada foi o desenvolvimento de estudos de caso exploratórios, nos quais
foram estudadas duas obras residenciais de perfis distintos, ambas localizadas na
cidade de Salvado-BA. A metodologia do estudo foi composta pelas seguintes etapas:
(a) elaboração da revisão bibliográfica; (b) realização de estudos exploratórios para
treinamento da operação com o VANT e dos softwares utilizados para a modelagem
3D; (c) adaptação e desenvolvimento de protocolos de pesquisa; (d) realização de
estudos em campo para coleta de dados, por meio de reuniões de planejamento dos
voos, coleta de ativos visuais com o VANT, entrevistas com potenciais usuários da
tecnologia na obra, e processamento dos dados (desenvolvimento e manipulação dos
modelos 3D); e por fim (e) Análise dos resultados e avaliação da tecnologia para o
uso proposto. O equipamento utilizado foi um VANT do tipo quadricoptero, com
câmera acoplada e sistema GPS que permitem a obtenção de imagens
georreferenciadas, e para processamento dos dados utilizou-se os softwares Pix4D
Mapper e PhotoScan, que realizam de forma automática a modelagem 3D por meio
destas imagens registradas com o VANT. Como contribuição, foi possível analisar o
potencial de utilização dos modelos 3D desenvolvidos, focando na facilidade de uso e
qualidade técnica dos mapeamentos 3D para atividades gerenciais desenvolvidas no

PRÉ-DIMENSIONAMENTO PARAMÉTRICO DE PÓRTICOS DE AÇO EM PERFIS
CONFORMADOS A QUENTE DE ABAS PARALELAS
Autor(es): Danilo Pereira Santos, Felipe Tavares
Resumo: As metodologias aplicadas ao projeto arquitetônico que acumulem em si
rotinas de pré-dimensionamento estrutural de maior precisão irão ao encontro de
concepções com melhor desempenho e relacionadas ao menor consumo de material.
Neste sentido, o presente trabalho propôs uma rotina de pré-dimensionamento de
estruturas em pórticos de aço utilizando perfis conformados a quente de abas
paralelas. Esta rotina foi aplicada a uma faixa de valores usuais de vãos e dimensões
estruturais, gerando assim uma base de dados com várias combinações de perfis e
vãos. A partir desta base de dados, foram gerados gráficos e percentuais de
pré-dimensionamento do sistema de piso e do sistema vertical como também as suas
consequentes eficiências e taxas de consumo de aço associadas. Para a construção
desta metodologia o ponto de partida foi a proposição de um sistema estrutural
básico, descrito matematicamente através da parametrização dos seus elementos:
vigas, lajes e pilares. Todo o estudo relacionado à Análise Estrutural foi feito tendo
como base a Teoria da Elasticidade aplicada à Resistência dos Materiais, lançando
mão dos métodos da integração direta através das relações diferenciais entre
esforços solicitantes e deformações, para que se obtivesse equações que
descrevessem a estrutura em função de parâmetros geométricos e do material. Uma
vez descritos cada elemento a partir dos seus máximos esforços solicitantes, e tendo
estes em função das propriedades mecânicas da estrutura, foi possível determinar os
parâmetros de aceitabilidade, de modo que para cada um dos casos de
carregamentos analisados computacionalmente eram eleitos perfis de aço que,
dentro do escopo adotado, serviriam à estrutura. A determinação dos carregamentos
aos quais a estrutura estaria submetida foi feita em acordo com as determinações
normativas para cargas verticais variáveis (NBR6120:1980), e horizontais por ação do
vento (NBR 6123:1988). O carregamento permanente, em referência ao peso próprio
da estrutura, também teve seu cálculo implementado junto aos códigos gerados, de
maneira tal que cada combinação de elementos teve o seu peso determinado em
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cada iteração, sendo desnecessárias as estimativas para este carregamento, que são
comuns aos critérios clássicos de pré-dimensionamento. O modelo analisado também
foi proposto em diferentes combinações, que incluíram variação no tipo de laje
analisada (se maciças ou steel deck), disposição das vigas no sistema de piso (se
com uma ou duas vigas entre vãos de pilar) e sobre o tipo de ligação entre vigas e
pilares (se rotuladas ou semi-engastadas). Cada uma dessas considerações resultou
em diferentes descrições matemáticas, que foram resumidas aos mesmos critérios de
parametrização, a fim de que fossem possíveis avaliações entre cada um dos
sistemas. Este sistema de piso foi experimentado para espessuras de lajes distintas,
de modo a gerar solicitações diversas aos demais elementos estruturais, fazendo
uma correspondência direta entre as suas geometrias e as taxas de consumo, tanto
em aço (vigas e pilares), quando em concreto (lajes). Também foi analisado um
sistema vertical contraventado ao pórtico cuja ligação viga-pilar proposta foi rotulada.
Para este sistema, foram analisadas oito proporções de pórticos retangulares, com
diferentes valores de vãos entre pilares e de número de pavimentos. Desta maneira
chegou-se a conclusões baseadas na expressa relação entre os carregamentos
dados pela ação do vento e a estabilidade global da estrutura, vinculadas às
dimensões admissíveis para cada pórtico, e aos elementos de barra à treliça, e de
chapa aos pilares centrais de maior solicitação. Todo o conjunto de equações geradas
através das análises brevemente descritas foram implementadas na linguagem R,
para que a partir de métodos iterativos a escolha de cada um dos elementos
estruturais influenciasse na determinação dos seguintes, tal prerrogativa
assemelha-se ao estado-da-prática de um projeto estrutural. Desta forma, por meio
da metodologia aqui empregada foram avaliadas 5. 795 combinações de sistemas de
piso, 241. 824 combinações de sistemas de piso com respectivo pilar central e 1. 934.
592 combinações de torres de contraventamento. Os resultados se apresentam como
um mapeamento das vantagens e limitações deste sistema estrutural, visualizando
não só a relação entre vão e dimensão das peças do sistema de piso como também o
número de pavimentos possíveis do sistema vertical. Com estas informações há
maior facilidade em verificar, nas fases iniciais de projeto, a viabilidade
técnico-econômica do sistema em uma determinada aplicação em projeto de edifícios
em pórticos de aço.

diferentes funções de processamento de imagens programadas na CNN. Devido à
limitação dos recursos físicos de estruturas eletrônicas disponíveis nas placas de
desenvolvimento a serem utilizadas (ALTERA DE2 e Nexys4 DDR), a implementação
proposta baseia-se em um número reduzido de pixels, que, além de outras
aplicações, pode ser utilizada no sistema de visão em robôs. O modelo proposto
baseia-se em uma arquitetura predominantemente paralela, assemelhando-se em
maior grau à implementação analógica. Diante da necessidade de avaliação do nível
de ocupação dos recursos disponíveis nas placas de desenvolvimento, realizou-se a
descrição em linguagem VHDL para um multiplicador de Baugh-Wooley paralelo,
genérico com relação ao número de bits, sendo este bloco o mais numeroso e
oneroso na implementação da rede neuronal. Este bloco foi simulado e implementado
para diferentes números de bits, sendo atingido resultados satisfatórios e permitindo
uma avaliação do número adequado de bits do multiplicador para ser implementado
na plataforma. Adicionalmente, foi realizada uma proposta de arquitetura para a
implementação de uma célula padrão da CNN que consiste de um registrador
endereçável para o valor do pixel correspondente a imagem de entrada, dois
registradores endereçáveis correspondentes à saída resultante do processamento do
respectivo pixel realizado na iteração atual e anterior, selecionáveis por meio de um
multiplexador, um bloco correspondente a função de saída, além de conexões com os
pesos sinápticos, saídas e entradas de células vizinhas.
Palavras-chaves: Processamento de Imagem em tempo real, FPGA, CNN
MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO AER
PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CNN MULTICAMADAS
Autor(es): Antonio Luiz Ribeiro Gesteira Jr., Edson Pinto Santana
Resumo: A utilização de diferentes chips na implementação de uma rede neuronial
celular multicamadas possui forte apelo. Portanto, faz-se necessário desenvolver um
protocolo de comunicação interchip. Este trabalho focaliza o desenvolvimento de
interfaces de comunicação AER e sua consecutiva aplicação na implementação de
redes neuroniais celulares multicamadas. Diante da busca em sintetizar um módulo
de processamento de imagem baseado em CNN (Convolutional neural network), uma
das maiores complicações se torna a interconexão de inúmeras unidades em uma
rede neural de densidade elevada. A partir de uma avaliação inicial, o protocolo AER
(Address-EventRepresentation) foi escolhido para oferecer suporte à expansão da
densidade de células, aproveitando que a proposta inicial deste protocolo foi para
operar de forma semelhante aos processos biológicos, de modo a reduzir os canais
de comunicação e estabelecer prioridades para determinadas informações. O
protocolo AER básico prevê dois sinais de controle e um canal de comunicação
(request, acknowledge e data), sendo que o canal de comunicação, data, não
transmitirá o conteúdo da informação de um determinado endereço da memória, e
sim o endereço correspondente a uma atividade; basicamente, o receptor interpretará
que o valor contido no endereço x, será o número de vezes que em um tempo de
frame, o endereço x for transmitido a ele. O protocolo AER, de acordo com a nossa
aplicação, é bem simples do ponto de vista funcional, uma vez que toda a informação
se encontra disponível para ser enviada, o transmissor sorteará um endereço de
memória e um valor de teste, se o valor armazenado naquele endereço for menor que
o valor de teste, este módulo gerará um evento. Os eventos têm a característica de
apresentar o endereço de memória no barramento de dados e sinalizar uma transição
do sinal request do nível lógico 0 para 1. Para manter a similaridade com o método
analógico, são usados alguns critérios para a sequência de números aleatórios, de
forma a manter a distribuição homogênea dos endereços que serão enviados durante
o tempo de frame, garantindo uma emulação mais fidedigna do protocolo em
plataforma digital. Utilizando linguagem VHDL, foi descrito e simulado em FPGA um
circuito capaz de codificar e enviar imagens atendendo as especificações do
protocolo AER e outro para receber e decodificar imagens de acordo com este
protocolo. Após a descrição do transmissor e receptor, foram realizados testes de
reconstrução de imagens pré-carregadas e análise de erros para checar a validade
de implementação do protocolo em busca de não-conformidades nas etapas de
comunicação que estariam relacionadas a emulação digital de um protocolo que é
originalmente assíncrono e analógico. Os resultados demonstram que os módulos
descritos satisfazem os objetivos propostos de comunicação.

Palavras-chaves: Projeto paramétrico, Pré-dimensionamento, Estruturas
ENGENHARIAS - ELÉTRICA
DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA EM TEMPO REAL PARA
ROBÔS APLICADOS A INTERAÇÃO COLABORATIVA COM HUMANOS
Autor(es): Iago José Pattas Bastos Franco, Jes de Jesus Fiais Cerqueira
Resumo: Como projeto de microeletrônica, o desenvolvimento de plataforma
eletrônica em tempo real para robôs aplicados a interação colaborativa com humanos
se deu em três partes com o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento de uma
plataforma de hardware de tempo real e das rotinas funcionais específicas de baixo
nível das bases móveis, usadas pelo grupo de sistemas robóticos do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia no qual o
projeto dará suporte a quatro teses de doutorado. Como desenvolvimento do plano de
trabalho, foram obtidos em relação a alguns componentes e módulos como, o LCD
OLED usado para uma melhor interação com a plataforma, o módulo wireless para
prover comunicação sem fio, o ADC para discretizar os sinais analógicos para algum
tipo de uso, o PWM que terá uso no motor futuramente, e o sensor de corrente que foi
configurado usando o componente LCD OLED e o conversor analógico digital, e
ainda o clock externo que devidamente configurado produziu as temporizações
necessárias para todo o funcionamento das rotinas. Juntamente a isto houve
modificação no esquemático e testes das rotinas criadas. Após o desenvolvimento
das mesmas o sistema em tempo real FreeRTOS foi inserido no projeto com as suas
devidas configurações, sendo testado com as mesmas rotinas já criadas. Os
materiais utilizados foram os módulos a serem configurados, um gravador de PIC
(PICKIT 3), duas fontes de alimentação(uma delas foi utilizada como fonte de corrente
para o teste do sensor de corrente, que pode ser depurado através do display), um
microcontrolador DSPIC33eP256MC502, um cristal de clock de 8Mhz(utilizando um
PLL usamos a frequência de 120MHz), uma protoboard, osciloscópio e toda a
documentação dos periféricos, como também um computador com a IDE MPLAB X
instalada e a biblioteca do FreeRTOS para ser inserida no projeto, além disso foram
utilizados arquivos modificados por um usuário da comunidade FreeRTOS, para
adaptar o sistema operacional no microprocessador utilizado.

Palavras-chaves: Processamento de Imagem, Rede Neuronal Celular, FPGA
SENSORIAMENTO VISUAL PARA ROBOS MOVEIS

Palavras-chaves: FreeRTOS, módulos, rotinas
Autor(es): Rafael Ferrari Pinto
MODELAGEM E DESCRIÇÃO EM LINGUAGEM VHDL DE REDES NEURONIAIS
CELULARES PARA IMPLEMENTAÇÃO EM PLATAFORMAS FPGA

Resumo: Este projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de algoritmos de
processamento digital de sinais que possibilitem realizar de forma eficiente métodos
de visão computacional para robótica móvel, bem como a implementação de
algoritmos em robôs voltados ao processamento digital de sinais para extração de
informações essenciais de um ambiente 3D, algoritmos de visão computacional a
partir do pré-processamento de informações utilizando processamento digital de
sinais e análise das diversas configurações sensoriais em diferentes ambientes
estáticos ou dinâmicos. O propósito deste projeto é o desenvolvimento de algoritmos
de visão computacional aplicados à robótica móvel. Unindo estes dois campos de
conhecimento, será possível que o robô utilize características visuais do ambiente em
que se encontra para reconhecê-lo e determinar suas próximas ações baseado neste
ambiente tridimensional. de modo a satisfazer este propósito, outros problemas

Autor(es): Mariana de Pinho
Resumo: Este trabalho consiste na implementação de uma rede neuronal celular
(CNN - Cellular Neural / Nonlinear Network) multicamada de estrutura multichip em
plataforma FPGA (Field Programmable Gate Array). Neste tipo de implementação,
propõe-se o desenvolvimento de uma arquitetura de camada única para a CNN e a
reutilização de interfaces para o protocolo de comunicação AER (Address Event
Representation) entre diferentes camadas e entre dispositivos de entrada (câmera) e
saída (monitores) dos sinais, visando a realização de testes experimentais para
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tecnológicos devem ser resolvidos de modo a permitir a utilização plena dos recursos
de computação gráfica nos dispositivos robóticos. Inicialmente, estava sendo utilizado
um robô drone do tipo quadcóptero (Parrot AR. Drone 2. 0) para o desenvolvimento
dos algoritmos. Este drone possui imbutidas duas câmeras para navegação, além de
diversos outros sensores (como sensor de profundidade e acelerômetro), o que
encoraja a pesquisa e implementação de rotinas para reconhecimento do ambiente. A
priori, este robô é controlado por interaçãohumana apenas, através de dispositivos
móveis; a idéia do projeto é que o robô seja autônomo, sem requerer nenhum tipo de
instrução referente à sua navegação no ambiente. Para o desenvolvimento dos
algoritmos para o drone foi utilizado o sistema operacional ROS (RobotOperating
System), versão Indigo. Esta plataforma de desenvolvimento, compatível com o
drone, possui diversas funcionalidades que podem ser integradas para o projeto.
Porém, no decorrer do segundo semestre do plano de trabalho o foco da pesquisa
mudou e o robô principal a ser implementado tornou-se o robô LEGO Mindstorms
EV3 montado na forma de robô móvel educacional deduas rodas. Este robô não
possui suporte a visão computacional na forma de câmeras com as ferramentas
contidas no seu kit de desenvolvimento. Para adicionar esta funcionalidade foi
integrado a este robô umaplaca de microcontrolador Arduino UNO.

Os resultados experimentais mostraram que o modelo da planta apresentava um zero
na região de dominância, implicando em um alto sobressinal inicial que decaia com o
tempo. Eliminou-se este sobressinal indesejado de malha aberta através do projeto
de um controlador do tipo PI (proporcional-integral) para atuar no sistema. O
controlador projetado, quando aplicado no sistema real, foi eficaz na eliminação do
sobressinal, observou-se também uma leve oscilação inicial na atuação do
controlador.
Palavras-chaves: Sensor termo-resistivo, sistema realimentado, instrumentos virtuais
MEDIÇÕES SOBRE CNN ANALÓGICA EM TECNOLOGIA CMOS
IMPLEMENTAÇÃO DE FUNÇÕES DE PROCESSAMENTOS DE IMAGENS

NA

Autor(es): Grace Anne Santos Lima, Ana Isabela Araújo Cunha
Resumo: Multiplicadores analógicos são subcircuitos importantes de´diversas redes
de processamento de sinais, possuindo pelo menos duas entradas e uma saída. Em
geral se apresentam nas formas de um, dois ou quatro quadrantes, dependendo de
quais sinais de entrada podem assumir valores positivos ou negativos. Multiplicadores
analógicos consistem em uma etapa essencial nas redes neuronais celulares (CNN),
atuando como sinapses. O trabalho visa realizar medições no Laboratório de
Concepção de Circuitos Integrados (LCCI) da Universidade Federal da Bahia (UFBA),
onde temos como objetivo buscar componentes espectrais de potência significativas
na saída de multiplicadores analógicos, utilizando um analisador de espectros. As
medições foram realizadas em dois circuitos integrados comerciais de
multiplicadores, que trabalham em modo de tensão nas entras e na saída: O circuito
integrado MYP634KP com uma tensão de alimentação simétrica entre ± 8 e ±15 V,
com entradas X, Y, Z diferenciais, podendo operar como: multiplicador, circuito
quadrador, extrator de raiz e divisor. O circuito AD633AN com tensão de alimentação
de ± 15 V, com entradas X e Y diferenciais e entrada Z somadora, podendo operar
como: multiplicador, divisor e quadrador. No método de determinação de distorção por
analise espectral foi utilizados um analisador de espectros da Agilent Technologies
ESAE, modelo E440B, com faixa de 9KHz a 6, 7GHz, uma fonte DC simétrica para
polarizar o circuito integrado do multiplicador, um gerador defunções senoidal em
audiofrequências da Agilent Technologies, modelo 33250A, com máxima frequência
de 80 MHz, para fornecer sinal de tensão a uma das entradas, uma fonte DC simples
para fixar a tensão na outra entrada. As medições AC consistem na abordagem mais
direta para a medição de distorção. Existem, contudo, dificuldades relacionadas a
ruído, distorção externaao dispositivo sob teste, interferência humana na medição,
que podem introduziram erros. A análise do desempenho de um multiplicador no que
concerne à distorção é especialmente relevante no caso das sinapses de uma rede
neuronal celular analógica. As pequenas distorções acumuladas nas inúmeras
operações de multiplicação que são realizadas na densa rede podem comprometer
significativamente o processamento da informação.

Palavras-chaves: arduino, lego, robotica
SISTEMA PARA INSPEÇÃO NÃO DESTRUTIVA AUTOMÁTICA COM FORMAÇÃO
DE IMAGENS
Autor(es): Leonardo Gouvêa, Eduardo Simas Filho, Ivan Silva, Claudia Teresa,
Vilander Kiminami
Resumo: Os sistemas automáticos, aqueles com comandos pré definidos e sem
necessidade de interferência humana ou conhecimento do ambiente, para inspeção
não destrutiva, nas quais os corpos de provas a serem analisados não são destruídos
no processo garantindo assim que essas inspeções podem ser utilizadas em
equipamentos ou materiais em uso, de materiais e equipamentos têm sido
empregados no aumento da produtividade dos ensaios, além de viabilizar aspectos
tais como: a coleta de uma grande quantidade de dados, em comparação com a
inspeção manual; o processamento digital de sinais e a formação de imagens a partir
dos dados medidos, para permitir uma analise virtual da estrutura dos materiais. Este
tipo de sistema é encontrado em diferentes versões e modelos, mas possuem
arquitetura que, em geral é semelhante, com o uso de motores, circuitos de
acionamento, conversores analógico/digital e programa de controle. O sistema
também é voltado para a simplicidade, retirando a carga complexa dos operadores
humanos e as deixando para o próprio sistema. Este trabalho descreve uma
ferramenta automática para varredura e aquisição de sinais desenvolvida no
Laboratório de Inspeção Não Destrutiva do Instituto Federal da Bahia em conjunto
com o Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia.
Inicialmente criado como uma mesa com movimentação em duas dimensões (XY)
para ensaios ultrassônicos em chapas, esta ferramenta já foi adaptada para ensaios
de correntes parasitas pulsadas (Pulsed Eddy Current, PEC) em tubos demonstrando
sua versatilidade, permitindo assim o uso da técnica com sinais de qualquer natureza
e corpos de provas de diferentes formas sem a necessidade de modificação em seu
programa fonte. O software para o controle da movimentação e da aquisição dos
sinais foi desenvolvido em o LabVIEW®. Os resultados obtidos foram usados para
estabelecer sua validade frente ao objetivo proposto e uma comparação entre as
técnicas de ultrassom e de PEC na inspeção de tubos.

Palavras-chaves: Multiplicadores Analógicos, Análise de Distorção, Sinapses de
Redes Neurais
CONTROLE AVANÇADO PARA ROBÔS MÓVEIS
Autor(es): Jessivaldo Santos Junior, Andre Gustavo Scolari Conceição
Resumo: A robótica móvel apresenta problemas específicos, tais quais, mapeamento
do ambiente, localização, controle de posição e seguimento de trajetória. Neste
contexto, os robôs omnidirecionais recebem uma atenção especial, por serem
capazes de movimentar-se em qualquer direção sem a necessidade de reorientação,
facilitando a execução de manobras, tornando-os escolhas vantajosas para
aplicações que exijam que o robô percorra uma trajetória em ambiente com
obstáculos e/ou pouco espaço para operação. Entretanto, os robôs móveis
omnidirecionais possuem algumas características que trazem desafios ao projeto de
um sistema de controle. Tais robôs apresentam natureza multivariável,
não-linearidades, ruídos inerentes aos processos de medição de alguns dados
sensoriais como velocidades das rodas e limitações de processamento,
principalmente em bases robóticas de menor porte. Este último torna necessário o
uso de camadas externas de softwares que inserem atrasos de comunicação à malha
de controle. Uma maneira de lidar com o atraso é a utilização de estruturas de
predição capazes de calcular a ação de controle com relação ao atraso existente.
Neste contexto, o preditor de Smith filtrado surge como uma solução capaz de atuar
tanto na compensação do atraso quanto na atenuação de ruído. No presente
trabalho, uma estratégia de controle por realimentação de estados baseado em LQR
(Linear Quadratic Regulator) será utilizada em conjunto com o preditor de Smith
filtrado para realizar o controle de velocidade do robô móvel omnidirecional em
tarefas de seguimento de trajetória. Uma outra abordagem, utilizando o preditor
ótimo, também será utilizada para comparar os resultados obtidos com o preditor de
Smith filtrado. O sistema de controle foi implantado em um software de supervisão
desenvolvido em C++ e utilizando o ROS (Robot Operate System), um conhecido
Framework para desenvolvimento de aplicações robóticas, executado em um
computador com sistema operacional LINUX. A comunicação entre o software e o
robô é feita através de uma rede sem fio ZigBee.

Palavras-chaves: END
ESTUDO DE TÉCNICAS DE CONTROLE NÃO-LINEAR APLICADAS A UM
SENSOR TERMORESISTIVO
Autor(es): Felipe Dantas Liborio Oliveira
Resumo: Este trabalho apresenta um estudo de técnicas de controle não linear
aplicadas a um sensor termoresistivo. Em sistemas não lineares a resposta de um
sistema pode se comportar de forma totalmente diferente dependendo da amplitude
do degrau de entrada, por essa razão é muito importante a utilização de técnicas de
controle não-linear com o intuito de melhorar o desempenho do sistema em malha
fechada. Os dois principais componentes deste trabalho são o sensor termoresistivo e
a placa de aquisição MyDAQ. O termistor 1k2A1B do tipo NTC (Negative Temperature
Coefficient) apresenta coeficiente de temperatura negativo, ou seja, sua resistência
diminui conforme se aumenta a temperatura. A placa de aquisição de dados NI
myDAQ realiza a comunicação entre o circuito físico e a programação digital. Com o
propósito de realizar este estudo, desenvolveu-se uma revisão bibliográfica e um
estudo de um termistor NTC visando uma boa escolha dos componentes do seu
sistema de condicionamento, bem como, uma maior compreensão do desempenho e
características do mesmo. Feito isso, estudou-se o modelo experimental do circuito
através do software Multisim, assegurando uma maior clareza do seu funcionamento,
e foi realizada a confecção da PCI (placa de circuito impresso) através do software
Proteus. Realizou-se um estudo experimental do funcionamento da PCI através do
software LabView em conjunto com o dispositivo de aquisição de dados myDAQ para
permitir a comunicação do circuito analógico com o software de controle LabView.
Obteve-se o modelo aplicando-se um degrau na entrada do sistema e, através do
software MATLAB, projetou-se um controlador para eliminar o sobressinal encontrado.
A eficácia do controlador foi simulada e em seguida o mesmo foi aplicado ao sistema.

Palavras-chaves: Preditor de Smith Filtrado, LQR, Robô Móvel
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SIMULAÇÃO E CONFECÇÃO DE LAYOUTS DE CIRCUITOS INTEGRADOS
ANALÓGICOS EM TECNOLOGIA CMOS

importantes para a composição de uma dissertação de mestrado de uma
pesquisadora do grupo, bem como para a elaboração de um artigo científico, que foi
publicado nos anais de um simpósio internacional, o LASCAS 2016, ocorrido em
fevereiro de 2016. As atividades relacionadas à revisão bibliográfica no que concerne
à operação e aplicação do transistor MOS assim como as relacionadas ao
treinamento no uso do pacote de ferramentas da MENTOR GRAPHICS para projeto e
edição de “layouts”, abrem caminho para as futuras atribuições do plano de trabalho,
com ênfase em simulação de circuitos e confecção de “layouts” em tecnologia CMOS.

Autor(es): shirlene soares, ana isabela araújo cunha
Resumo: O projeto de circuitos integrados analógicos em tecnologia CMOS
(Complemetary Metal Oxide Semiconductor), que consiste na mais abrangente linha
de pesquisa do Laboratório de Concepção de Circuitos Integrados (LCCI) da
Universidade Federal da Bahia, compreende as seguintes etapas: (i) Concepção e
desenvolvimento da ideia, incluindo a relação das especificações, a escolha ou
combinação de arquiteturas já existentes, a criação de novas arquiteturas. (ii)
Dimensionamento do circuito, que implica na utilização de equações de modelagem
com valores deparâmetros compatíveis com a tecnologia de fabricação escolhida,
para calcular as larguras e comprimetos dos canais de todos os transistores MOS, as
suas correntes de polarização e as dimensões dos eventuais componentes passivos,
a fim de atender às características de desempenho especificadas e às condições de
operação requeridas pelo circuito. Nesta etapa são realizados cálculos manuais, que
podem ser auxiliados por ferramentas computacionais. (iii) Simulação do circuito, que
consiste na utilização de um software simulador, munido de um modelo doMOSFET
(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) para o qual se disponha dos
parâmetros na tecnologia de fabricação escolhida, para verificar se o circuito realiza
sua função original com as características de desempenho especificadas. Dentre os
tipos de simulação realizáveis, podemos citar: análise do ponto de operação, análise
DC, análise no domínio do tempo, análise AC (no domínio da frequência), análise de
ruído, análise de Monte Carlo, entre outras. A descrição do circuito, a ser
introduzidono simulador, pode ser textual (netlist) ou gráfica (desenho de um
esquemático). (iv) Edição do layout do circuito, que consiste na utilização de um
software específico para a elaboração dodocumento que serve de guia para a
confecção das máscaras necessárias à fabricação. Tal documento éconstituído de
desenhos especificando toda a geometria do circuito, segundo o
dimensionamentoexecutado previamente, levando em consideração todas as regras
da tecnologia. A verificação das regras é condição essencial para a finalização do
documento. O documento gerado na etapa (iv) é enviado para a fábrica de circuitos
integrados (foundry) e após o retorno do circuito integradofabricado, podem ser
realizados os testes experimentais. As etapas (ii) e (iii) não são estanques: os
resultados de simulação em geral demandam ajustes no dimensionamento do
circuito, que, então, necessita ser ressimulado, este ciclo se repetindo por diversas
vezes até que as especificações sejam atendidas a contento, ou seja, com pequena
margem de tolerância. A etapa (ii), requer o conhecimento das equações de um
modelo representativo do comportamento do transistor MOS, nas quais figuram, em
geral, as variáveis elétricas (correntes, tensões, cargas), os parâmetros geométricos
(comprimento elargura do canal), os parâmetros físicos (tensão térmica, potencial de
Fermi) e os parâmetros tecnológicos (tensão de limiar de condução, tensão de Early,
corrente específica, entre outros). Estes últimos dependem do processo de fabricação
e devem ter seus valores extraídos de modo a melhor ajustar as equações do modelo
ao comportamento experimental do dispositivo. O procedimento de extração de
parâmetros do modelo de um dispositivo para uma determinada tecnologia de
fabricação édenominado caracterização. Sendo esta realizada a partir de curvas
características DC, relacionando corrente e tensão, transcondutância e tensão, entre
outras variáveis, que levantadas para diversas condições de operação. No caso do
MOSFET, interessa cobrir os regimes de inversão fraca, moderada e forte e as
regiões de não saturação (triodo) e saturação, além de, sub-regiões com
particularidades específicas. Estas curvas podem ser medidas ou simuladas
utilizando modelos refinados, que levem em considerações muitos efeitos de segunda
ordem, em geral desprezados para os cálculos manuais. Os modelos utilizados no
dimensionamento devem ser simples o bastante para permitir cálculos rápidos de
uma primeira estimativa para as dimensões, os repetidos ciclos
simulação-dimensionamento contribuindo para a depuração destes valores.
Entretanto, o emprego de modelos compactos de boa precisão juntamente com
parâmetros tecnológicos cuidadosamente extraídos possibilita o início do processo
com estimativas razoáveis e a rápida convergência das iterações
simulação-dimensionamento, reduzindo o tempo total de processo. Daí, infere-se a
importância de se dispor de um conjunto de parâmetros criteriosamente
determinados, que permita um ótimo ajuste das equações utilizadas para cálculos
manuais às curvas características medidas ou simuladas. No LCCI, os projetos de
circuitos integrados analógicos são realizados aplicando-se o modelo compacto
avançado do transistor MOS (ACM model: Advanced Compact MOSFET model) para
os cálculos manuais. Todos os parâmetros devem ser extraídos para os dois tipos de
transistores presentes na tecnologia CMOS: MOSFET canal N e MOSFET canal P.
Este trabalho deextração de parâmetros de modelagem do transistor MOS tem duas
contribuições científicas importantes:(i) Validar novas metodologias de extração
propostas pelo grupo de pesquisa, metodologias estas que tanto podem ser aplicadas
a curvas características simuladas como a curvas levantadas experimentalmente. As
metodologias são simples e facilmente implementadas em ferramentas
computacionais. (ii) Oferecer subsídios para o desenvolvimento de uma metodologia
de projeto de circuitos integrados em tecnologia CMOS mais confiável, capaz de
melhor aproximar os resultados obtidos por cálculos manuais daqueles obtidos por
simulação. Poder-se-á, assim, reduzir o número de iterações e, consequentemente, o
tempo necessário para a execução do dimensionamento de um circuito a partir de
especificações de desempenho. Estas contribuições são importantes para a
condução do trabalho de vários pesquisadores do LCCI, onde as atividades foram
realizadas. Cumpre mencionar que, durante a fase de revisão bibliográfica, foi
realizado um trabalho experimental de levantamento de componentes espectrais do
sinal de saída de multiplicadores analógicos em circuitos integrados comerciais. Este
trabalho, realizado por meio de um analisador de espectros, gerou resultados
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ENGENHARIAS - MECÂNICA
BANCADA DE TESTES PARA AVALIAÇÃO DA RIGIDEZ GEOMÉTRICA EM
ESTRUTURAS DE SUPORTE
Autor(es): Janaína Leal, Alexandre de Macêdo Wahrhaftig
Resumo: Uma máquina ideal não produz qualquer vibração, pois toda a energia é
canalizada para a execução do trabalho a ser realizado. Na prática, entretanto, os
elementos que compõem as máquinas, em geral, interagem entre si e, devido à
presença de atrito, ação de forças cíclicas e outros esforços mecânicos, dissipa
energia na forma de calor, ruído e vibrações. Um projeto de máquina deve apresentar
bom rendimento, ou seja, baixo nível de dissipação de calor, de ruído e de vibração.
Na maioria dos casos, a estrutura de suporte de máquinas rotativas é
superdimensionada para suportar as condições de serviço e esforços produzidos pela
máquina. Entretanto, a engenharia estrutural tem se empenhado em produzir
estruturas mais compactas, com menos consumo de material, o que tem levado à
construção de peças cada vez mais esbeltas e flexíveis. Com o desgaste natural dos
elementos de máquina, acomodação de fundações, má utilização ou mesmo falta de
manutenção, as máquinas têm suas propriedades dinâmicas alteradas, interferindo
diretamente nas suas estruturas de suporte, o que pode levar à ressonância. Tais
fatores são refletidos na diminuição de rendimento e, consequentemente, no aumento
do nível de vibração. Essas vibrações são dissipadas pela estrutura de suporte que,
preferencialmente, deve ser projetada para evitar a ressonância, podendo-se para
isso lançar mão de esforços extras na forma de um esforço normal que pode alterar
favoravelmente a frequência da base da máquina. Devido a essa importância que os
suportes de máquinas possuem, este trabalho tem como objetivo estudar
experimentalmente, o efeito da não linearidade geométrica sobre as vibrações de
estruturas de suporte de máquinas rotativas. A presente pesquisa tem por finalidade
construir um modelo teórico - matemático/computacional e avalia-lo
experimentalmente, com a finalidade de prever as faixas de ressonância para o
respectivo modelo e, com isso, projetar de forma mais econômica e segura, as bases
de suportes de máquinas rotativas, gerando economia e aumentando sua
durabilidade. Para desenvolver a teoria, inicialmente foi pensado num modelo que
simulasse esse estudo para então ser idealizada uma bancada de teste com um
apoio fixo e outro móvel, onde aplicaremos uma força axial de compressão, essa
força melhora a vibração na viga. Por outro lado, essa carga varia a frequência
podendo levar a ressonância. Por isso tem-se que controlar a força que está sendo
aplicada. Ou seja, evitar esse ponto de interseção do gráfico, onde a frequência e a
força se cruzam, pois há uma superposição de ondas que podem levar a ressonância.
Para iniciar os experimentos, foi necessário projetar a bancada de teste levando em
consideração os dados teóricos seguindo o modelo 1 já citado de uma barra bi
apoiada que chegamos a um modelo de máquina usando a barra dywidag que ficará
envolta por uma caixa metálica que terá na parte superior, um motor fixado que
provocará a vibração a ser estudada. Utilizam-se sensores para captar e transferir os
dados para o computador. Algumas etapas foram realizadas até chegar a construção
da bancada de teste. Primeiramente foi feito um esboço a mão que foi analisado e
passado para o CAD a fim de visualizar melhor em escala para então detalhar mais e
chegar ao modelo final e por fim, a construção da bancada de teste. Para
confeccionar a bancada de teste tivemos que fazer uma análise de uma série de
fatores como faixa de frequência, força a ser aplicada para escolher o material e
definir dimensões. Esses foram estudos levados em consideração na escolha e
aquisição dos componentes: Motor, visando eliminar qualquer interferência no teste
experimental, alguns cuidados foram tomados na escolha de cada componente, um
exemplo disso foi o motor que optou-se por um que possua um eixo na horizontal
para que ele esteja apoiado dos dois lados e não provoque nenhuma solicitação à
torção da viga no estudo da sua vibração. Além disso o motor possui dois discos para
que fique ainda mais estável, é leve e opera numa faixa de frequência adequada para
os testes que é de 750 a 1800 rpm; Os dois discos do motor precisam ser
balanceados para que, quando adicionarmos uma massa a eles com o intuito de
desbalancear os resultados sejam equivalentes a essa massa adicionada. Para
provocar o desbalanceamento proposital no disco para aumentar a vibração na viga,
pode-se colocar parafuso no disco, que vai gerar uma concentração de massa num
determinado ponto aumentando a vibração. A partir disso observaremos o resultado
do teste; Foi escolhida a viga de alumínio devido esse material possuir uma rigidez
relativamente menor comparado com o aço, além disso, tem uma vibração maior
facilitando os testes da pesquisa; Célula de carga é o dispositivo utilizado para medir
a tensão aplicada na barra. Ela fica localizada na extremidade da viga que possui o
apoio fixo. Ela consegue medir uma faixa de tensão compatível (200KN força) com a
do ensaio que será aplicada por um macaco que estará na outra extremidade (a
móvel); Acelerômetro é o dispositivo utilizado para medir a aceleração. Nosso
acelerômetro mede o movimento no tempo e com a equação de furriet esse sinal é
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transformado em frequência de vibração. Escolhemos um que fosse leve para que o
peso não interferisse significativamente nos resultados da vibração da viga. Além
disso, o acelerômetro escolhido tem uma faixa de medição compatível com a do
ensaio; Sistema de aquisição é o sistema que irá transferir os dados captados pelos
sensores (acelerômetro e célula de carga) para um computador para que possa ser
lido durante as coletas de dados. Optamos pelo ADS 1800 devido ao número de
canais, fácil assistência técnica (sistema nacional) e faixa de medição compatível com
o ensaio.

em escala de bancada projetado pelo professor orientador), alimentado com estrume
dos bovinos confinados em área aberta do Hospital de Medicina Veterinária da UFBA.
O biogás gerado (metano) foi queimado, controlando-se cor da combustão, altura de
chama e tempo de queima, a fim de se aferir, indiretamente, o poder calorífico do
biogás. O efluente do processo de biodigestão, após secagem completa, em placa
metálica retangular com altura de 1, 0 cm, formando uma piscina de lodo era
destinado a uma pequena horta em terreno do hospital, na função de biofertilizante.
Também foi realizado todo o processo de manutenção do biodigestor de 10 litros e a
inserção de dispositivos visando maior controle da estabilidade do processo de
biodigestão anaeróbia, sendo estes um termômetro acoplado diretamente à câmara
de biodigestão e um misturador mecânico para homogeneização da biomassa dentro
do reator.
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CONSTRUÇÃO E TESTES INTERLABORATORIAIS DE DISPOSITIVOS
SENSORES ESPECTROFLUORIMÉTRICOS PARA BIOCOMBUSTÍVEIS E SUAS
MISTURAS COM DIESEL: DIFERENTES GRAUS DE
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Autor(es): Alexandre Del Cd, Cristina M Quintella

ENGENHARIAS - MINAS

Resumo: O biodiesel é um combustível formado por alquil-ésteres de cadeia longa
de ácidos graxos, derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais, que tem como
características ser renovável, biodegradável e possui propriedades físicas muito
semelhantes ao diesel, um derivado do petróleo. A busca por fontes de energia
alternativas e renováveis tem sido assunto de interesse em todo o mundo, após a
crise energética dos anos 70, o interesse por combustíveis alternativos aumentou de
maneira significativa. A monitoração da qualidade dos combustíveis e bicombustíveis
é de grande importância, não apenas em relação ao desempenho de equipamentos
como veículos, mas devido ao impacto ambiental gerado pela emissão de poluentes,
o enxofre, por exemplo, é um elemento indesejável em qualquer combustível devido à
ação corrosiva de seus compostos, à formação de gases tóxicos como Dióxido de
Enxofre e Trióxido de enxofre, que ocorre durante a combustão do produto. Na
presença de água, o trióxido de enxofre leva à formação de ácido sulfúrico que é
altamente corrosivo para as partes metálicas dos equipamentos. O uso de biodiesel
degrado, pode gerar entupimento de filtros de veículos, desgaste da bomba injetora e
entupimento dos bicos de queimadores, além de aumentarem o consumo do
combustível e consequentemente o aumento da emissão de material particulado,
hidrocarbonetos e de gases de exaustão1. Diante dessa situação, é de fundamental
importância que haja um controle de qualidade deste combustível e a discriminação
entre o óleo diesel puro de suas misturas ou com biodiesel. A Agência Nacional de
Petróleo (ANP) definiu procedimentos para testes de qualidade dos combustíveis e
normas para a comercialização da mistura da mistura disel-biodiesel e teor de enxofre
(adição de 7% em volume de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor
final e o óleo diesel com 10 mg/kg de teor de enxofre substituindo ao óleo diesel S50).
Porém, os testes de qualidade quando realizados nos postos, se restringem às
características físicas como aspecto, cor e massa específica. Características que
podem ser facilmente adulteradas, além de não indicarem qualidade química do
combustível, podem atestar uma falsa conformidade do combustível. Quando há
suspeita de adulteração, o combustível é submetido às análises químicas
recomendadas pelas normas, mas, essas análises não são rápidas ou não são
adequadas para atenderem as necessidades, principalmente por incluir altos custos
(transportes e equipamentos), preparação e analise das amostras. A espectroscopia
de fluorescência é uma técnica analítica conhecida por sua simplicidade e rapidez da
analise, baixo custo e sensibilidade. Outra vantagem desta técnica é que não precisa
preparar a amostra com adição de aditivos fluorescentes, pois o analito apresenta
fluorofloros naturais (fluorescência intrínseca). Entretanto, a análise de misturas
complexas é bastante limitada quando as medidas são feitas em um único
comprimento de onda de emissão/excitação, devido à sobreposição dos sinais. Para
solucionar essa limitação das misturas complexas usa a técnica de espectroscopia de
fluorescência total que se funda em varrer a emissão enquanto a amostra sofre
excitação em comprimentos de onda fixos5. A análise covariante ou quimiometria ou
análise multivariada consiste na realização de tratamento matemático em dados
resultantes de análise química objetivando análise exploratória, calibração e
classificação dos dados bem como, planejamento e otimização do experimento.

COMPORTAMENTO REOLÓGICO DAS PASTAS DE CIMENTO APÓS A ADIÇÃO
DE RESÍDUO DE ROCHAS ORNAMENTAIS
Autor(es): Emanuel Barbosa, Ana Cristina Morais da Silva
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo caracterizar e avaliar os parâmetros
físicos e reológicos de pastas de cimento para uso em poços de petróleo com a
adição de resíduo proveniente do corte e beneficiamento de rochas ornamentais,
sem, contudo, promover a modificação das características e desempenho dessas
pastas de cimento durante a cimentação dos poços e promovendo um melhor destino
para este resíduo. Visto que a cimentação de poços de petróleo consiste de uma
etapa crítica durante a fase de perfuração de um poço, pois problemas durante a
operação de bombeio da pasta e um preenchimento incompleto do espaço anular,
entre o revestimento e a parede do poço, podem causar a perda do poço. Conforme o
cenário descrito acima foi proposto à metodologia de análise do comportamento das
pastas de cimento contendo em sua formulação cimento CPP-G, água e
percentagens de resíduos de rochas ornamentais nos teores de 10, 20, 30 e 40%. As
pastas foram formuladas conforme a norma API Spec 10 B e estudadas no seu
estado fresco, onde se pode determinar os parâmetros reológicos e os teores de
água livre. No primeiro, por meio de ensaios com Viscosímetro Coaxial Fann 35 A
foram determinados os parâmetros reológicos referentes ao índice de consistência,
limite de escoamento, índice de comportamento, gel final e inicial, posteriormente por
meio de uma proveta de 200 ml e em tempos estimados de duas horas avaliou-se o
teor de água livre presente nas pastas contendo concentrações de resíduo de 0, 10,
20, 30 e 40%. Quanto aos resultados obtidos foi observado que a adição de resíduo
provocou alterações no comportamento reológico e nos teores de água livre das
pastas de cimento, com tudo verificou-se que a pasta formulada com 40% de resíduo
apresentou os melhores valores em relação as demais pastas avaliadas, quando
comparado a pasta referência, atestando uma possível aplicabilidade para uso na
cimentação de poços de petróleo.
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ENGENHARIAS - PRODUÇÃO
ESTUDO PARA AGREGAR VALOR ESTÉTICO E TÉCNICO A MADEIRAS
APLICADAS A MÓVEIS DE EUCALIPTO
Autor(es): Alberto Ygor Ferreira de Araujo, Sandro Fábio César
Resumo: INTRODUÇÃO:As peças oriundas da usinagem com grande quantidade de
defeitos naturais e ou decorrentes do processo de secagem podem ser consideradas
como refugo, sendo descartadas ou aproveitadas como material inferior de baixo
valor agregado. No caso da produção de móveis esses resíduos variam de 25% a
70% do volume total da tora de madeira, de acordo com os dados levantados por
FONTES (1994) e OLANDOSKI (2001).
Para agregar valor estético e
consequentemente econômico a peças de madeira com defeitos, torna-se necessário
pensar em um design com vistas à sustentabilidade socioambiental. O aspecto
técnico-estético aliado ao ambiental e ao social agrega valor a novos produtos
concebidos com madeira com defeitos reaproveitada. CÉSAR et al. (2009) afirmam
que o design com sustentabilidade vai justamente enfatizar essas características no
produto, fazendo o seu valor econômico sustentar não somente um fator de atração
pelo valor da moeda em si, mas pela carga de responsabilidade sócio-ambiental,
possibilitando o reforço da conscientização do consumidor com relação ao
desenvolvimento sustentável. Objetivo: Este estudo teve como objetivos: analisar os
defeitos de madeira, em especial do eucalipto Corymbia Citriodora, e elaborar,
posteriormente, um produto de caráter sustentável com possibilidade de uso em
mobiliários e que valorizasse estética e tecnicamente a madeira com defeitos.
MATERIAIS E MÉTODOS:A cerca do método utilizado nesta pesquisa, pode-se
afirmar que a mesma iniciou-se com um levantamento bibliográfico em teses,
dissertações, artigos e normas, sobre defeitos e usos da madeira defeituosa residual.
Em seguida desenvolveu-se, com apoio da estrutura do Laboratório de Madeiras LabMad da Escola Politécnica da UFBA, protótipos de um produto na forma de painel
modular, composto por segmentos de madeira defeituosa com três dimensões
distintas e proporcionais, com o intuito de agregar um maior valor estético e técnico à
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PRODUÇÃO DE BIO-GÁS EM ESCALA SEMI-PILOTO
Autor(es): Ademar Nogueira Nascimento, Alam Rosato Macêdo
Resumo: O objetivo deste plano de trabalho foi construir e operar um sistema de
produção de biometano (biodigestor/reator, gasômetro e secador de
efluente/biofertilizante), em escala semi-piloto, com capacidade de biodigestão de 100
litros para ser instalado no Hospital de Medicina Veterinária da UFBA. Este
equipamento é uma réplica em escala 10 vezes maior que o modelo operado no
Projeto de Pesquisa 7411 (edital PROAE 05/2014), projetado pelo professor
orientador, que serviu de referência para a construção de reator cilíndrico,
acumulador de gás e secador do bio-efluente do atual projeto de pesquisa. O reator
foi construído a partir de adaptações em caixa d’água de plástico (polietileno),
enquanto que o acumulador de gás foi construído empregando-se placas de
termoplástico (policarbonato) as quais foram fixadas, em suas arestas, por
cantoneiras em aço (perfis “L”). O secador, apesar de não ter sido construído, foi
desenhado e feito cálculos preliminares que poderão ser úteis para seu projeto e
dimensionamento futuro. Paralelamente aos trabalhos para a construção do
biodigestor em escala semi-piloto, foi operado o biodigestor de 10 litros (equipamento
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madeira defeituosa. Posteriormente, foram produzidos painéis utilizando a técnica
desenvolvida e elaborado móveis, aproveitando peças de madeira com muitos
defeitos do LabMad, para a sala da congregação da Escola politécnica e copa do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da mesma. Já os materiais
utilizados foram em parte cedidos pelo Laboratório de Madeiras - LabMad, como: as
peças de madeira de eucalipto, o resíduo de broca xilófaga, o corante para madeira e
o adesivo estrutural à base de formol-resorcinol; e outros por empresas parceiras:
resina poliéster e materiais de manuseio (Center Glass Resinas); adesivo estrutural
PUR e massa acrílica, juntamente com os materiais de manuseio (Dishelp Materiais
de Construção). PRODUTO: A pesquisa teve como produtos oito painéis compostos
por segmentos de madeira contendo defeitos de crescimento e secagem. Estes
painéis seguiram seis modelos, utilizando nós (modelos Cr e Cp), rachaduras
calafetadas com resina poliéster orthoftalica (Ar e Ap) e com massa de madeira
industrial ou massa de madeira artesanal (Br e Bp). CONCLUSÃO: • A partir de
colagem de segmentos com defeitos de crescimento ou de secagem é possível
produzir componentes, agregando valor estético e comercial à um segmento de
madeira considerado refugo em outro processo produtivo. • Os protótipos feitos a
partir de pequenos segmentos de madeira possibilitam uma grande variedade de
composição. • Os adesivos utilizados possibilitam a união e continuidade entre os
segmentos com rigidez na linha de cola, possibilitando o emprego deste material em
móveis e divisórias. • A opção por selecionar segmentos com apenas um nó não
sobrecarregou visualmente a composição do painel. • Na composição de protótipos
com rachaduras preenchidas de resina, a mesma possibilitou o isolamento da
madeira em relação à umidade. Todavia o acabamento superficial necessita de
polimento para uniformizar o brilho e a superfície. • Os protótipos feitos de segmentos
com rachaduras preenchidas com massa tiveram como resultado final textura e
coloração semelhantes a da madeira, além de apresentar rigidez e resistência da
massa em relação ao substrato da rachadura. REFERÊNCIAS CITADAS:CESAR, S.
F. ; GUEDES, J. P. L. ; CUNHA, R. D. A. Aplicação de Design com Sustentabilidade
na Produção de Móveis a partir de Madeira Reciclada. In: V Encontro Nacional e III
Encontro Latino americano em Edificações e Comunidades sustentáveis. 2009.
Recife, ANTAC. FONTES, P. J. P. Auto-suficiência energética em serraria de Pinus e
aproveitamento dos resíduos. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do
Paraná, Curitiba, 1994. OLANDOSKI, D. P. Rendimento, resíduos e considerações
sobre melhorias no processo em indústrias de chapas compensadas. Dissertação de
Mestrado. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2001.

grupo e a necessidade de testes exploratórios iniciais apenas foi estudado as
condições que provavelmente acarretaria nos melhores resultados. Resumidamente,
a reação de transesterificação é caracterizada pela reação de um álcool com um
éster (triacilglicerídeo) formando outro álcool e outro éster (FAAEs) que denominamos
como biodiesel. As microalgas possuem em sua composição diferentes tipos de
lipídios, são estes: fosfolipídeos, glicolipídeos, mono-, di- e triacilgliceróis. No entanto,
dentre essas substâncias apenas os triacilgliceróis são facilmente convertidos em
biodiesel pelo método de transesterificação. Diante deste contexto, o triacilglicerídeo
se revela como principal analito a ser avaliado na reação. O produto reacional foi
analisado qualitativamente e quantitativamente através da cromatografia gasosa
acoplada a um detector de ionização por chama (GC/FID) e uma cromatografia
gasosa acoplada a um espectrofotômetro de massa (GC/MSD). A análise quantitativa
foi feita no GC/FID que consistiu na comparação entra a corrida cromatográfica do
produto reacional e do óleo extraído da biomassa microalgal da espécie
Desmodesmus sp. com o objetivo de comparar a área dos picos referentes aos
triacilglicerídeos e verificar uma conversão, assim, considerando-se as áreas dos
picos em torno de 35 minutos (atribuídos aos triacilglicerídeos) foi feito o cálculo da
conversão total encontrando o valor de 93, 4 %. Adicionalmente, no GC/MSD foi
realizado a análise qualitativa do produto reacional que consistiu em verificar os
ésteres formados pela transesterificação, são estes: pentatonic acid, 4-methyl, ethyl
ester (+isômeros), hexadecanoic acid, methyl ester, hexadecanoic acid, ethyl ester,
2-choloropropionic acid, hexadecyl ester, linoleic acid ethyl ester, tetracosanoic acid,
2, 4, 6-trimethyl, methyl ester, methacrylic acid, nonadecyl ester. Com os resultados
encontrados e estudos anteriores disponíveis na literatura, pode-se dizer que a
presença de água, apesar dos possíveis problemas de solubilidade neste sistema
complexo, foi benéfica. Uma possibilidade é que a água provoca a hidrólise parcial
dos triglicéridos formando glicerol e ácidos graxos; estes ácidos graxos reagiram via a
reação de esterificação com etanol para formar os FAEEs (biodiesel), e mais água.
Esta quantidade adicional de água produzido na reação esterificação pode provocar a
hidrólise dos triacilglicerídeos restantes, num comportamento cíclico, favorecendo o
processo de conversão em geral. O efeito catalítico de água subcrítica é explicado
devido à melhor dissociação da molécula de água em hidrônio e íons de hidróxido. O
procedimento adotado se revela como um método promissor que permite a produção
de biodiesel (FAEEs) a partir de microalgas de forma simplificada e
termodinamicamente vantajosa. O aumento da temperatura adicionada a uma
agitação eficiente substitui a presença do catalisador e subtrai a necessidade de uma
etapa anterior de extração lipídica. A transesterificação a partir das microalgas pela
rota subcrítica adotando uma temperatura de 240°C, pressões variáveis até 40 bar,
tempo reacional de 2h e o etanol mais água como reagente comprova-se como uma
alternativa energeticamente e ambientalmente favorável quando comparada aos
métodos tradicionais de esterificação e transesterificação podendo ser aplicado em
escala industrial e alcançar altas conversões.
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ENGENHARIAS - QUÍMICA
ANÁLISE DO RENDIMENTO DA REAÇÃO DE TRANSESTERIFICAÇÃO
SUBCRÍTICA DE BIOMASSA ÚMIDA DE MICROALGAS.
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APROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS DA TORTA DE MAMONA NA REGIÃO
SEMIÁRIDA: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO

Resumo: A busca pela eficiência energética tem sido um desafio mundial da
sociedade contemporânea. Em contraponto as alternativas poluentes mais usuais
associadas a combustíveis fósseis, o biocombustível derivado de microalgas tem sido
defendido nos últimos anos. Em comparação com outras matérias-primas, como
óleos vegetais e gorduras animais, as microalgas têm vantagens notáveis: elas são
capazes de crescer rapidamente e converter CO2 em quantidades substanciais de
lipídios. O projeto vigente está intrinsicamente interligado com a visão e os outros
projetos do grupo LABEC assim como aos interesses de uma sociedade sustentável.
O objetivo deste é produzir biodiesel a partir da biomassa úmida pela
transesterificação subcrítica e analisar o rendimento reacional através do emprego de
técnicas analíticas e qualitativas como a cromatografia gasosa e a espectrometria de
massa. A reação de transesterificação de óleos vegetais para produzir ésteres
metílicos e etílicos de ácidos graxos (FAMEs e FAEEs) pode ser catalisada por ácido,
base ou enzima. Atualmente, a maioria dos processos comerciais empregam metanol
para transesterificação de triacilglicerídeos catalisado por uma base forte (KOH),
devido a velocidade de reação e o baixo custo da substância alcalina. No entanto, o
processo envolve muitas etapas de tratamento pré e pós-reação com a geração de
grandes quantidades de efluentes e resíduos. Além disso, o metanol utilizado é uma
substância muito tóxica comparada ao etanol. A inovação deste projeto tem buscado
a produção de biodiesel a partir de microalgas de forma menos nociva ao meio
ambiente, o etanol como reagente substituindo o metanol tem revelado como grande
potencial no Brasil devido a capacidade de produção desse insumo através de fontes
renováveis como a cana-de-açúcar. Complementarmente, o processo de forma
simples, sem necessidade catalisador e sem uma pré etapa de extração lipídica
utiliza transesterificação subcrítica como alternativa eficaz a altos rendimentos e
energeticamente favorável. A metodologia utilizada para a produção consiste na
adição dos reagentes em um reator Parr com capacidade de 100 mL que opera em
regime batelada, os reagentes biomassa microalgal seca (30 g de Desmodesmus sp),
etanol 99, 5% P. A (3, 58 mL, excesso molar de 100%) e água destilada (30 mL) são
adicionados e aquecidos por uma rampa de temperatura 13, 3°C/min até um set-point
(240°C). O tempo reacional usado foi de 2h e iniciado quando a temperatura atingiu o
set-point. Não se usou gás inerte ou co-solvente no processo e a pressão foi variada
livremente alcançando valores de 40 bar. Ao final da reação, o reator foi resfriado a
temperatura ambiente e o produto foi removido por extração com hexano para
subsequentes análises cromatográficas. Inicialmente, um planejamento experimental
foi montado totalizando 9 experimentos que tinha como finalidade observar as
influências da temperatura do reator, tempo reacional e relação molar de
água/triacilglicerídeo. No entanto, devido a limitação da biomassa disponível pelo
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Resumo: Desde novembro de 2014, o óleo diesel comercializado em todo o Brasil
deve conter 7% de biodiesel. Este país possui recursos mais do que suficientes para
satisfazer sua própria demanda de biodiesel já que conta com abundância de óleos
vegetais como os de soja, dendê, girassol, babaçu, amendoim, algodão, mamona e
pinhão-manso assim como de gorduras animais. Dentre as espécies vegetais citadas,
a mamona levantou grande interesse durante a última década como uma fonte de
biodiesel que poderia beneficiar especialmente o Nordeste brasileiro. Esta planta
possui boa adaptação ao clima da região semiárida, apesar de solos marginais
submetidos a escassez de água crônica. Sua semente contém mais de 50% de óleo
vegetal e sua produção esta ligada ao pequeno agricultor, possibilitando a exploração
dos promissores recursos bioenergéticos locais, com o objetivo de reduzir as
importações de energia da região durante o desenvolvimento de sua economia. O
elevado valor deste óleo vegetal decorrente de seus usos cosméticos e
farmacológicos, unido a sua alta viscosidade, acabaram por frear seu uso energético
e na atualidade a produção de biodiesel no Brasil é baseada no óleo de soja e no
sebo bovino. Embora, no processo de extração do óleo de mamona são gerados
resíduos de biomassa com grande potencial energético, que permanece
desaproveitado. O principal destes resíduos é a torta de mamona, que após o
prensado e a aplicação de solventes contém baixo teor de óleo residual (1,5%). A
torta serve como fertilizante para a agricultura, devido sua riqueza em nitrogênio e
suas propriedades em controlar nematóides de solo. No presente trabalho, é proposto
um novo esquema de aproveitamento para este resíduo, baseado em biodigestores,
de forma a produzir conjuntamente biogás e biofertilizante. Para argumentar esta
proposta é calculado o potencial de produção de biogás a partir deste resíduo, e
analisados os possíveis impactos que seriam gerados na região.
Palavras-chaves: mamona, biogás, resíduo
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PREDITIVA DE MODELOS PARA ESTIMAÇÃO DE
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DE LÍQUIDOS IÔNICOS PRÓTICOS
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escoamento compressível. Para isto, foram utilizadas as equações de estado
Soave-Redlich-Kwong (SRK), Peng-Robinson (PR) e Benedict-Webb-Rubin (BWR) e
foi realizada a comparação das curvas características obtidas em relação as curvas
com as determinadas simplificações para diferentes tipos de gases e regiões de
temperatura e pressão. Outro objetivo deste trabalho é a avaliação da incerteza das
curvas características e dos limites operacionais de mínima vazão (ponto de surge) e
máxima vazão (ponto de stonewall) do compressor. O ponto de surge corresponde a
vazão mínima de gás para uma determinada rotação em que o compressor opera
com estabilidade. Caso a vazão diminua além deste ponto, ocorre um desequilíbrio
de pressão que leva a uma inversão momentânea do fluxo de gás. O movimento do
fluxo de inverter o sentido da vazão e voltar ao sentido original repetidas vezes é
conhecido como o fenômeno de surge. Este fenômeno causa intensa vibração e forte
ruído, podendo ocasionar a danificação das partes internas do compressor e sua
falha mecânica. Já o ponto de stonewall corresponde ao momento no qual a
velocidade do som no gás se iguala a vazão do mesmo, impedindo assim o aumento
da vazão além deste ponto. Através de simulações de Monte-Carlo, foram
determinadas as regiões seguras de operação do compressor centrífugo com base
nas regiões de abrangência para os pontos de surge e stonewall e realizadas
comparações com os limites de segurança comumente adotados na literatura sem
realizar a avaliação da incerteza dos mesmos.

Resumo: Os líquidos iônicos (LIs) são novos meios versáteis para muitas sínteses
químicas, catálise enzimática e, em termos gerais, processos de engenharia verde.
Nos últimos anos, o interesse das áreas acadêmicas e da indústria para este tipo de
composto ganhou um impacto considerável devido ao seu caráter não ofensivo ao
meio-ambiente, atraindo assim atenções por ser uma alternativa potencial para a
substituição de solventes orgânicos voláteis e ter uma gama surpreendente de
propriedades termodinâmicas. Ao contrário de sais convencionais, estes materiais
são líquidos à temperatura ambiente (20 - 30 ° C). A diferença está na utilização de
compostos de grande cátion para reduzir as atrações de Coulomb com os ânions,
resultando em um estado cristalino desestabilizado o suficiente para fluidizar os sais à
temperatura ambiente. Eles não têm pressão de vapor significativa e, portanto, não
geram poluição orgânica volátil durante a manipulação laboratorial ou operação
industrial. Devido aos pontos de fusão baixos, os LIs podem atuar como solventes
líquidos onde reações podem ser realizadas, e por ser composto de íons, estas
reações muitas vezes dão seletividade e reatividade específica ao processo quando
comparado com outros solventes orgânicos convencionais atualmente utilizados.
Neste trabalho, o objetivo é sintetizar novos líquidos iônicos próticos de cadeia
alifática (2-hidroxi (mono ou di) etilamônio (oxalato, succinato, maleato, adipato ou
citrato)) e avaliar a capacidade preditiva de modelos teóricos na estimação das
propriedades termodinâmicas medidas. Este trabalho relata a síntese de líquidos
iônicos próticos (LIPs) de cadeia alifática e o estudo da variação de propriedades
termodinâmicas (densidade e velocidade do som) coma temperatura, numa faixa de
278, 15-338, 15 K. O modelo Mchaweh-Nasrifar-Moshfeghian, as equações de estado
Rackett e Spencer-Danner-Rackett e o método de Índice de Conectividade Mássica
foram aplicados a fim de analisar sua capacidade preditiva de valores experimentais
de densidade. As velocidades do som foram comparadas com os resultados previstos
pela Teoria do Fator de Colisão (TFC). Uma boa concordância entre os valores
experimentais e teóricos, tanto na magnitude quanto no comportamento foram obtidos
por estes procedimentos teóricos.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DE DIFERENTES GASES E DOS MÉTODOS
NUMÉRICOS NA CARACTERIZAÇÃO DE COMPRESSORES CENTRÍFUGOS NA
PRESENÇA DE INCERTEZA
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Resumo: Os compressores são equipamentos industriais de grande importância,
dado que são os responsáveis pelo transporte de gases em diversos tipos de
processos. Estes equipamentos apresentam alto custo de aquisição e energético,
bem como riscos associados à manutenção. Outro problema comum no
funcionamento de compressores centra-se no fato de haver uma proximidade entre a
região de operação com maior eficiência e o limite do surge (Gravdahl et al, 2000). O
surge é um fenômeno no qual o fluxo de gás no compressor sofre refluxo, o que leva
a vazão do compressor oscilar e, consequentemente, o compressor pode falhar e, até
mesmo, perder a funcionalidade. A forma mais comum de evitar o surge é adotar o
controle anti-surge, que, ao mesmo tempo em que habilita o compressor operar em
pontos mais próximos de sua máxima eficiência, garante também a segurança
operacional (Dimitrios & George, 2007). Dessa forma, é necessário buscar as
condições em que minimizem tanto os custos operacionais quanto os riscos
associados à manutenção do equipamento. Para isso, é feita a modelagem das
curvas características dos compressores, que faz uso do conceito e modelagem de
perda de carga. Além disso, a modelagem fenomenológica rigorosa das curvas está
sujeita a modelos e equações de gases reais. Isto contribui para que a resolução
destes modelos necessite de métodos numéricos, os quais estão sujeitos a erros
numéricos. Desta forma este trabalho investiga outro formato de resolver estes
modelos e simular as curvas dos compressores em toda sua extensão. Este trabalho
também visa a modelar as curvas de um compressor para diferentes gases, dado que
as equações de estado possuem parâmetros específicos de cada componente,
levando-se em consideração, também, as propriedades puras, que diferem de
componente a componente. Outra contribuição é a avaliação da incerteza das curvas
do compressor, de modo a propor regiões de operação sem aproximações grosseiras,
com eficiência e segurança.
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AVALIAÇÃO DA DESTILAÇÃO EM BATELADA
Autor(es): Juliana Neves da Rocha Castro, Luiz Mário Nelson de Góis
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a avaliação comparativa da
Eficiência de duas destiladoras de diferentes configurações, ambas operadas em
batelada, assim como a otimização da separação da mistura sulfolane-água. Para
tanto, foram comparados os desempenhos de duas colunas de destilação operadas
em batelada: a primeira delas com 0. 05m de diâmetro, 0. 05m de altura e 5 pratos
perfurados dualflow e a segunda, uma destiladora oldershaw com 0. 03m de
diâmetro, 0. 70m de altura e 10 pratos perfurados com downcomer.
Experimentalmente, foram realizadas corridas com as duas destiladoras na
separação da mistura acetona-água, variando concentrações de alimentação e
razões de refluxo, e aplicado o método analítico da refratometria para análise das
amostras. Os resultados desta etapa constam de dados referentes à Eficiência de
separação e evidenciaram que os pratos dualflow operam com maior Eficiência
quando comparados aos pratos oldershaw. Segundo XU et al. (1994), isso se deve à
sua maior capacidade e menor perda de carga que pratos com downcomers, graças
ao escoamento através dos pratos dualflow ocorrer através de toda a seção
transversal da coluna. Posteriormente, na segunda etapa do trabalho, a destiladora
oldershaw foi selecionada para estudo da separação da mistura sulfolane-água, uma
das etapas da separação dos aromáticos dos não-aromáticos na indústria
petroquímica. Para esta etapa, foi utilizado o método analítico da densimetria. Os
resultados desta etapa constaram de análises da variação da concentração do
destilado com o tempo de separação. Com o estudo, ficou evidente que o processo
de separação da mistura através da destilação batelada ocorre sem maiores
dificuldades, sendo bem simples a retirada de água pura da mistura original. Porém a
recuperação do solvente sulfolane em seu estado de pureza, objetivo do processo
industrial, não ocorre com facilidade através do método utilizado, não sendo
recomendado para isso, a destilação em batelada. A avaliação da Eficiência em todas
as etapas da pesquisa foi realizada através do método de McCabe-Thiele para
encontrar o número de estágios teóricos necessários para a separação e,
posteriormente, cálculo da Eficiência Global de separação.
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AVALIAÇÃO HIDRODINÂMICA DO DESEMPENHO DE UMA COLUNA DE
EXTRAÇÃO DE PRATOS PERFURADOS ATRAVÉS DA EFICIÊNCIA DE
MURPHREE
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Resumo: No âmbito dos processos petroquímicos da primeira geração, a unidade de
extração de aromáticos é uma seção bastante importante no processamento da nafta,
uma vez que esta área é a responsável pelo processamento dos produtos finais com
grandes valores agregados, tais como, benzeno, tolueno, xileno, entre outros,
oriundos da reforma da nafta. O método de separação por extração, em algumas
situações, é considerado como uma rota alternativa à destilação. O processo de
extração líquidolíquido é pautado basicamente nas diferenças de solubilidade entre
os compostos da mistura que se pretende separar em outro composto, chamado de
solvente. Dessa forma, normalmente, as colunas de extração possuem duas
correntes de saída, uma chamada de extrato, onde encontra-se um grande teor da
substância requerida e o solvente, e a outra denominada de rafinado, onde possuem
altas concentrações das substâncias indesejadas e traços de solvente. Dessa forma,
os sistemas voltados à obtenção de compostos aromáticos a partir de correntes com
a presença de hidrocarbonetos são notáveis para esses processos, principalmente
depois do processo Shell Sulfolane. Neste processo, além da recuperação dos
compostos aromáticos através do solvente sulfolane, o sistema apresenta outra
seção de extração com o intuito de recuperar o solvente remanescente da corrente
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AVALIAÇÃO DAS EQUAÇÕES DE ESTADO E DAS PROPRIEDADES DOS GASES
NA CARACTERIZAÇÃO DE COMPRESSORES CENTRÍFUGOS NA PRESENÇA
DE INCERTEZA
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Resumo: É comum em trabalhos envolvendo compressores centrífugos a adoção de
certas simplificações no intuito de facilitar os cálculos relacionados a modelagem das
curvas características do compressor. Dentre estas simplificações estão:
comportamento ideal do gás e escoamento incompressível. Um dos objetivos deste
trabalho é a realização de estudos para o conhecimento da influência das equações
de estado nas curvas características de compressores centrífugos considerando o
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rica em compostos não aromáticos, a partir da água. O presente trabalho visa a
investigação da extração líquido-líquido, sendo a corrente de não aromático
representada pelo n-hexano e a de solvente pela água. Os experimentos foram
realizados em uma extratora de pratos perfurados. Em todo processo químico, a
eficiência do processo de extração é um ponto extremamente relevante a se
considerar, uma vez que a mesma determina se o processo é viável ou inviável pelos
pontos de vista operacional e econômico. Assim sendo, a avaliação da eficiência será
feita a partir do estudo da influência de alguns parâmetros operacionais, tais como
vazão de entrada da alimentação, vazão de entrada de solvente e número de pratos
na extratora. A eficiência foi calculada utilizando-se o modelo de Murphree, sendo que
o sistema líquido empregado foi o água-sulfolane-n-hexano e os dados de equilíbrio
foram obtidos em testes preliminares.

06, 0, 07, 0, 07, 0, 09 0, 1 mg/mL). A quantificação foi realizada através da análise
colorimetrica usando o kit comercial, kile Doles ureia 500. A urease atua sobre a
ureia, formando gás carbônico e amônia. Os reagentes consistiam em urease, um
reagente 1 feito de uma solução de 500 mL de salicilato de sódio 60mmol,
nitroprussiato de sódio 3, 4 mmol, EDTA dissódico 1, 35mmol, 500 ml de outro
reagente 2 que tinha hipoclorto de sódio 0, 120mol/L e hidroxido de sódio 3, 75mol/L.
Havia tambem solução de ureia 80mg/dL, para o preparo de padrões. O
procedimento consistia em 3 tubos de ensaio, o branco, o teste e o padrão. No
branco, eram pipetados 1, 0mL do reagente 1, 1 gota de urease, posteriormente
incubado a 37°C por 5 minutos e posteriormente 1, 0mL do reagente 2. O teste antes
de ser incubado recebia 10µL da amostra e o padrão recebia 10µL da solução padrão.
A concentração de uréia é então calculada seguinda a formula ureia(mg/dL) =
(absorbância teste/absorbância padrão)x80. Então, Um fertilizante comercial (ureia de
liberação lenta) foi utilizado para determinação do perfil de liberação da uréia em
meio aquoso. Pesou-se 0, 5g do fertilizante e posteriormente, adiciounou-se 150 mL
de água destilada. O sistema ficou sob agitação branda. Em intervalos de tempos
pré-determinados (3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 minutos, 1, 2 e 3 horas), retirou-se
alíquotas do sobrenadante para posterior análise. O procedimento foi realizado em
triplicata. As amostras foram analisadas em um espectrofotometro UV a 600nm, a
partir da curva de calibração da uréia previamente contruida.
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MODELAGEM TERMODINÂMICA
UTILIZANDO CO2 SUPERCRÍTICO.
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Resumo: O trabalho se baseou no estudo do equilíbrio sólido/fluido supercrítico que
acontece durante o processo de extração dos canabinóides com uso de CO2
supercrítico. Uma vez que o potencial farmacêutico de tais substâncias vem sendo
explorado através de experimentos em diversos países, torna-se necessário o estudo
das condições que tornariam viáveis a concentração em larga escala desses
componentes na mistura resultante da produção. Para tal, foi utilizada a ferramenta
Matlab para implementação de rotinas e subrotinas e para a efetuação dos cálculos
de equilíbrio, bem como para se analisar a influência dos parâmetros do processo.
Pesquisou-se artigos em diversas bases científicas que trouxessem experimentos
dessa natureza. Apesar da escassez de resultados, alguns foram classificados como
artigos-bases para retirada de equações e parâmetros inerentes do sistema. Seus
resultados foram também utilizados para uma posterior comparação e validação da
programação realizada. O objetivo do trabalho proposto foi avaliar a aplicação de
modelos termodinâmicos e seu intervalo de abrangência na descrição da extração de
canabinóides psicoativos e não-psicoativos utilizando CO2 supercrítico. Conforme os
estudos revelaram, as equações de Peng-Robinson são largamente utilizadas em
modelagens dessa natureza. Decidiu-se então, criar um programa principal, onde
seriam inseridas as informações básicas das substâncias envolvidas, bem como as
estimativas para as condições de operação. Em seguida, fez-se a programação das
subrotinas responsáveis pelos cálculos secundários de equilíbrio e demais constantes
intrínsecas do processo. Contudo, após alguns problemas para a convergência do
programa para os resultados apresentados nos artigos, decidiu-se utilizar uma outra
fonte com outras substâncias (mais comuns) para a validação da programação. Uma
vez que os dados dos parâmetros referentes aos canabinóides não são tão vastos, a
acuracidade das informações poderiam estar comprometendo esses cálculos
realizados, impedindo a convergência para os valores divulgados. Uma vez feita essa
mudança na estratégia de resolução do problema, conseguiu-se convergir o
programa para os valores e gráficos apresentados nesse último sistema utilizado;
confirmando que a modelagem/programação estava coerente com o desejado
inicialmente. Uma vez obtida a programação, restou apenas a discussão acerca dos
valores utilizados pelos autores dos artigos-base.

Palavras-chaves: Ureia, Liberação, Controlada
ESTUDO DA MISCIBILIDADE DE MONÔMERO, FÁRMACO E INICIADOR EM
PRESENÇA DE CO&#8322; SUPERCRÍTICO
Autor(es): Vanessa Lyra, Silvio Alexandre Beisl Vieira de Melo
Resumo: O trabalho tem como objetivo o estudo do equilíbrio de fases de um
sistema binário composto por dióxido de carbono em estado supercrítico
(scCO&#8322;) e metacrilato de metila (MMA) e um sistema ternário composto por
dióxido de carbono em estado supercrítico, metacrilato de metila e lauril sulfato de
sódio (LSS). A partir dos resultados desse estudo é possível identificar as regiões de
transição de fases e fornecer dados para posteriores pesquisas e processos que
utilizem os sistemas em análise, como por exemplo polimerização e micronização. O
estudo foi feito utilizando o método estático sintético, em uma unidade de equilíbrio de
fases a alta pressão composta por uma janela de safira e um pistão utilizado para
ajuste automático da pressão. O equilíbrio de fases foi atingido fixando-se a
temperatura e aumentando-se gradativamente a pressão do sistema. Os
experimentos foram conduzidos a 338, 15, 343, 15, 358, 15 e 363, 15 K e variou-se a
pressão entre 8 e 18 MPa. No primeiro sistema, colocou-se uma determinada
quantidade de MMA líquido e pressurizando-o a adição de CO&#8322;. Com o
aumento da pressão observou-se uma expansão da fase líquida até o
desaparecimento da interface entre líquido e vapor, formando-se uma única fase. No
segundo sistema, preparou-se uma solução com uma determinada quantidade de
MMA líquido e a quantidade de LSS sólida foi de 1% em relação à de MMA. Após a
solubilização do LSS no MMA, pressurizou-se o sistema com a adição de CO&#8322;
e observou-se a expansão volumétrica da fase líquida até formação de uma única
fase. A partir dos resultados obtidos no estudo do equilíbrio de fases dos dois
sistemas foi possível delimitar a região do diagrama de fases mais adequada para o
estudo da polimerização do MMA. Fez-se um estudo qualitativo da polimerização do
MMA na presença de scCO&#8322;, usando o LSS como surfactante e o peróxido de
benzoíla como iniciador.
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Autor(es): Adriano Sousa

PRODUÇÃO DE BIODIESEL POR CATÁLISE HETEROGÊNEA UTILIZANDO
REATOR BATELADA

Resumo: A plantação e cultivo eficaz de alimentos é uma das bases da existência
humana. Devido a fatores diversos, não é sempre que o solo dispõe da capacidade
de fornecer ao vegetal nutrientes suficientes para que se produza quantidade
suficiente para ser economicamente viavel e gerar alimentação em uma escala
aceitavel. Os fertilizantes são utilizados desde o começo da agricultura, como
residuos orgânicos na forma de resto de frutas, esterco. Atualmente, os fertilizantes
empregados no desenvolvimento vegetal tem a sua base inorgânica. Porém, o
fornecimento excessivo de fertilizantes tem prejuízo ambiental, pois nem todo
fertilizante é absorvido pela planta e permanece no solo, podendo ser levado por
eventos climáticos a contaminar rios, por exemplo. Pode também ser carreado no
alimento até o consumo humano, sendo prejudicial a saúde humana. Diante disso, a
tecnologia de liberação controlada de fertilizantes foi desenvolvida e vem sendo
aperfeiçoada, para que o nutriente seja disponibilizado de acordo com a necessidade
do vegetal, evitando excessos e diminuindo, assim, as perdas por volatilização,
lixiviação e desnitrificação, além de reduzir custos operacionais e a frequência de
adubação. Um dos principais compostos utilizados para a adubação é a uréia, usada
em plantações para o fornecimento de nitrogênio. Para se determinar se de fato a
liberação é gradual e controlada, existem métodos de identificação e quantificação da
uréia. A análise elementar e o metodo colorimétrico são utilizados para este fim,
porém nem sempre podem ser implementados. O método colorimétrico requer muito
manuseio e medida, o que leva a erros experimentais e é sempre utilizada em
pequena escala, utilizando-se de outros reagentes em quantidades moderadas. Se
utilizou-se de um espectrofotometro para se constuir uma uma curva de calibração
(absorbância x concentração de ureia) da ureia em diferentes concentrações (de 0,

Autor(es): Mayara Nunes Portela
Resumo: O biodiesel é um combustível renovável composto por mono alquil ésteres
de ácidos graxos de cadeia longa oriundos de plantas oleaginosas ou gorduras
animais, sendo assim uma alternativa para o diesel do petróleo convencional. O
interesse no biodiesel vem aumentando significativamente, sendo utilizado como
combustível de transporte e agente de mistura, para substituir o diesel do petróleo,
reduzir as emissões líquidas de gases do aquecimento global advindos do setor de
transporte, e reduzir emissões de material particulado carcinogênico. A substituição
do combustível diesel pelo combustível obtido a partir do óleo vegetal tem algumas
vantagens: óleo tem alto conteúdo de calor, está prontamente disponível e é
renovável. Entretanto, o uso direto do óleo em motores de combustão interna é
restrito devido à sua alta viscosidade, a qual resulta em pobre atomização do
combustível, combustão incompleta, e depósito de carbono no injetor, os quais
causam sérias incrustações no motor (TERIGAR et al., 2010). O biodiesel pode ser
produzido a partir de diversas espécies oleaginosas e, no Brasil, a soja é a
matéria-prima mais usada. Apesar de a soja ser marjoritária como oleaginosa para
produção de biodiesel, é possível que outras espécies se desenvolvam tão bem ou
até melhor que a própria soja, isso devido à biodiversidade do país. Por conta dessa
característica, o governo brasileiro implementou o programa de óleo de dendê
sustentável que pretende regulamentar o cultivo do dendezeiro no país. Dentre outras
razões, o óleo de palma é atrativo em função da sua alta produtividade quando
comparada a demais oleaginosas (6ton de óleo/ha) e porque as plantações de palma
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possuem ciclo de vida longo (25 anos), onde sua colheita pode ser realizada ao longo
do ano diferente da soja que é de forma sazonal (jan-abril) (RODRIGUES et al.,
2015). O método mais comum para produzir biodiesel é a transesterificação catalítica
de óleos vegetais e gorduras animais usando um ácido forte ou base como
catalisador em reator de mistura. Na reação de transesterificação, triglicerídeos de
óleos vegetais reagem com álcool para produzir ésteres alquílicos de ácidos graxos e
glicerol como subproduto. O processo mais utilizado nos dias atuais é a
transesterificação com catalisadores homogêneos em meio básico. A reação química
ocorre entre triglicerídeos e álcool de cadeia curta, normalmente metanol ou etanol,
em presença de catalisador O fato da reação ser conduzida por catálise homogênea
torna o processo mais complexo devido às dificuldades durante a etapa de
purificação do biodiesel (INTARAPONG et al., 2013). A catálise heterogênea aparece
como uma alternativa interessante para solucionar muitos desses problemas
encontrados. O catalisador sólido pode promover um processo mais econômico e
menos agressivo para o meio ambiente devido a sua fácil remoção do meio reacional
além da sua reutilização no processo (WENLEI, 2012). Para estudar o
comportamento das variáveis que influenciam o processo utilizando o catalisador de
óxido de cálcio, foi realizado um planejamento fatorial de experimentos com duas
variáveis (tempo de reação e razão molar álcool/metanol) e dois níveis (mínimo e
máximo), mantendo fixas a temperatura de reação e a concentração em massa do
catalisador. É uma técnica que atualmente vem sendo usada em grande escala
devido à possibilidade de determinar as variáveis que exercem maior influência no
desempenho de um determinado processo. Esse é um dos objetivos do planejamento
de experimento, além de obter uma maior precisão estatística na resposta e um
menor custo com materiais e reagentes.

convenientes de transporte de fármacos. Ao se formar, a matriz lipídica das NLS
apresenta imperfeições, o que permite que outras substâncias sejam incorporadas,
transportadas e mantidas em sua estrutura. Os lipídios utilizados em sua constituição
são geralmente fisiológicos, conferindo às partículas baixa toxicidade,
biocompatibilidade e biodegradabilidade. Outra vantagem é que as NLS possuem
maior estabilidade, se comparadas a outros sistemas coloidais tradicionais.
Proporcionam liberação gradual da substância encapsulada, além de sua
reprodutibilidade tornar possível a produção em larga escala. A literatura mostra a
potencialidade das NLS em incorporar bioativos apolares de plantas para melhorar ou
a solubilidade em meio aquoso ou a eficácia terapêutica. Assim, neste trabalho,
propôs-se produzir NLS por agitação mecânica de alto cisalhamento e incorporar a
curcumina visando aplicação tópica. A curcumina é o principal composto extraído do
rizoma de cúrcuma (Curcuma longa L.). É um polifenol de coloração amarela,
encontrado na forma de pó. Apresenta propriedades que a tornam de grande
interesse científico, como seu potencial antiinflamatório, antioxidante, antimicrobiano,
antifûngico, anticancerígeno, dentre outros. Entretanto, sua baixa solubilidade em
água e o fato de ser metabolizada rapidamente dificultam sua utilização em
aplicações médico-farmacêuticas. O lipídio estrutural das NLS foi escolhido
cautelosamente. Nesta formulação, foi utilizada a manteiga de murumuru, produto
natural rico em ácidos graxos de cadeia média, oriundo da palmeira Astrocaryum
murumuru, encontrada na Amazônia. Assim, o objetivo deste trabalho foi encapsular e
caracterizar curcumina em NLS, constituída principalmente de murumuru, visando
aplicação tópica. Nanopartículas Lipídicas Sólidas foram produzidas pelo método de
emulsificação-difusão a 50°C, na qual a fase lipídica foi constituída pela manteiga
natural murumuru, curcumina, acetato de etila e fosfatidilcolina de ovo, enquanto a
fase aquosa foi composta por polissorbato 80 e água. As partículas foram
caracterizadas quanto ao tamanho e distribuição de tamanhos, morfologia e potencial
zeta. Os resultados de microscopia mostraram partículas aproximadamente esféricas
e a análise de espalhamento dinâmico de luz revelaram que NLS com curcumina
apresentaram diâmetro médio de 404nm.
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CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO DA REAÇÃO DE TRANSESTERIFICAÇÃO
SUBCRÍTICA DE BIOMASSA ÚMIDA DE MICROALGAS.
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Autor(es): Victor Calazans Oliveira, Emerson Andrade Sales
Resumo: As microalgas vêm sendo consideradas como uma fonte alternativa para
diversificar as matérias primas utilizadas para a produção de energia renovável.
Atualmente, o elevado custo da produção de microalgas é um dos fatores limitantes
para sua utilização comercial na produção de biodiesel. A maior demanda de
biodiesel para o uso em misturas com diesel fóssil faz com que haja um aumento na
produção de resíduos e co-produtos. Por isso, o aproveitamento desses resíduos e
desses co-produtos é de grande importância econômica e ambiental. Esse projeto
teve como objetivo conseguir dados específicos sobre as características do resíduo
da reação de transesterificação subcrítica de biomassa úmida de microalgas.
Algumas espécies de microalgas foram avaliadas, e a espécie Desmodesmus sp. foi
escolhida para ser o cultivo principal, por ser termorresistente e de difícil
contaminação. Para o cultivo da espécie isolada, foram utilizados cinco
fotobiorreatores de placas planas com capacidade de 100 litros cada. A cada batelada
de cultivo, conseguia-se em media 40g de biomassa seca. A análise do óleo da
biomassa seca foi feita através de extração com solventes orgânicos, e posterior
análise do extrato através de cromatografia gasosa. Os resultados dos testes de
extração evidenciaram que o diclorometano e o heptano foram os solventes que, em
média, extraíam maior quantidade de glicerídeos. No entanto, hexano, acetona, éter e
etanol também apresentaram altos níveis de óleo extraído. O solvente orgânico que
apresentou resultados menos significativos foi o metanol, e, portanto, foi descartado
após a primeira batelada de experimentos. Foi feito um planejamento experimental e
calculou-se uma razão molar de etanol/lipídeo de 20:1 para ser adicionado ao reator.
Também foi adicionado 20mL de água. As reações foram feitas em um Reator Parr à
temperatura de 240°C e duraram 2h. Após a reação, o óleo foi extraído com hexano e
o resíduo foi analisado em um cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de
massas. Após as análises no cromatógrafo gasoso, foi detectada a presença de uma
grande variedade de ésteres de ácidos graxos, que caracterizam o biodiesel, como
por exemplo: • Pentatonic acid, 4-methyl, ethyl ester • Hexadecanoic acid, methyl
ester • Hexadecanoic acid, ethyl ester • Methacrylic acid, nonadecyl ester • Linoleic
acid ethyl ester • Fumaric acid, 3-methyl ester• 2-choloropropionic acid, hexadecyl
ester. Já nos resíduos, foram encontrados hidrocarbonetos, ácidos graxos em menor
quantidade, compostos fenólicos, cetonas e aldeídos. Será necessário, futuramente,
experimentos para retirar dos resíduos a fração de biodiesel não extraída; e retirar
também compostos encontrados que possam ser lucrativos. A espécie de microalga
utilizada na reação foi a Desmodesmus sp., e foi produzido uma variedade de ácidos
graxos e glicerol, com mais alguns resíduos sólidos e líquidos. Sabe-se que existem
milhares de espécies de microalgas, e que cada espécie terá uma composição
diferente de lipídios e formará produtos com composições diferentes. No entanto,
estes produtos estarão dentro de uma família de ácidos graxos parecidos.

DESENVOLVIMENTO DE BIOSSENSOR PARA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
BASEADO EM LÍQUIDOS IÔNICOS PRÓTICOS E ENZIMA CATALASE.
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA A BASE DE
POLÍMEROS E LIPÍDIOS VISANDO APLICAÇÃO NAS INDUSTRIAS ALIMENTÍCIA,
FARMACÊUTICA E PETROQUÍMICA

Autor(es): Renata Soares Teixeira, Gala Rosales, Jaime Boaventura
Resumo: O trabalho tem como objetivo a construção de um biossensor de peróxido
de hidrogênio. A definição de biossensor, segundo a IUPAC (International Union of
pureand Applied Chemistry), “é um instrumento integrado que é capaz de fornecer
uma informação analítica específica, quantitativa ou semi quantitativa através do uso
de um elemento de reconhecimento biológico (receptor bioquímico) que está em
contato direto com o elemento de transdução”. O biossensor proposto consiste em
um eletrodo de carbono vítreo (glassy carbon electrode - GCE) com superfície
depositada com enzima catalase, que é o componente biológico, imobilizada junto
com um líquido iônico (LI) prótico. O LI tem a função de facilitar o transporte de
elétrons para o GCE que é o elemento transdutor. Há varias vantagens na utilização
de um biossensor, como a sua seletividade, isto é, capacidade de detectar uma
espécie em específico, no trabalho em questão há como elemento biológico a enzima
catalase que devido à presença de Fe(II) em sua composição reage com H2O2 por
meio de uma reação de oxirredução. Porém, o uso de um receptor bioquímico requer
a imobilização para garantir que a enzima não perca sua atividade catalítica, por isso
foi proposta a imobilização junto com líquidos iônicos próticos, que são classificados
como sais orgânicos e sintetizados a partir de um ácido e uma base de
Bronsted-Lowry e possuem propriedades que podem ser úteis a esse trabalho, como
a condutividade elétrica. Os líquidos iônicos utilizados são sintetizados no laboratório.
Alguns dos líquidos são: 2HEAA (acetato de 2-hidroxietilamônio)2HEAPr (propionato
de 2-hidroxietilamônio2HEAB (butirato de de 2-hidroxietilamônio)BHEAA (acetato de
bis-hidroxietilamônio)BHEAPr (propionato de bis-hidroxietilamônio)BHEAB (butirato
de bis-hidroxietilamônio)m-2HEAA (acetato de N-metil-2-hidroxietilamônio)m-2HEAPr
(propionato
de
N-metil-2-hidroxietilamônio)m-2HEAB
(butirato
de
N-metil-2-hidroxietilamônio)E-2HEAA (acetato de N-etil-2-hidroetilamônio)E-2HEAPr
(propionato
de
N-etil-2-hidroetilamônio)E-2HEAB
(butirato
de
N-etil-2-hidroetilamônio)DEAA (acetato de dietilamônio)DEAPr (propionato de
dietilamônio)DEAB (butirato de dietilamônio)Porém, o líquido utilizado na
eletrodeposição, HEPAA, já se encontrava pronto no laboratório. A nomenclatura é
dada de acordo com a abreviação da IUPAC, as primeiras letras são provenientes do
nome do cátion e a última letra é proveniente do nome do ânion.
Palavras-chaves: Líquido Iônico Prótico, Enzima catalase, Biossensor

CURCUMINA ENCAPSULADA EM NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS SÓLIDAS (NLS)
VISANDO APLICAÇÕES FARMACÊUTICAS

Autor(es): Ana Maria Joachim Bravo, Normane Mirele Chaves da Silva, Elaine C. de
M. Cabral Albuquerque

Autor(es): Isabela Heine, Elaine C. de M. Cabral Albuquerque
Resumo: O amido pode ser considerado como a maior reserva energética presente
nas plantas. O tamanho e a forma dos grânulos de amido variam a depender da
espécie da planta de origem e ambos influenciam nas propriedades físicas dos
diferentes tipos de amido e, consequentemente suas aplicações potenciais. Dentre as

Resumo: Nanopartículas lipídicas sólidas são transportadores coloidais com tamanho
entre 1 µm e 50 nm. São compostas de lipídios sólidos à temperatura ambiente e
corporal. Têm recebido destaque no meio científico por serem carreadores
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pesquisas realizadas no âmbito da Bionanotecnologia, o amido tem merecido
destaque como material estrutural de nanopartículas (SNP). É perceptível a
aplicabilidade das SNPs em diversas áreas, como nas áreas alimentícia, de
cosméticos e farmacêutica. Na industria alimentícia, as SNP são utilizadas não
somente como veículos carreadores de bioativos termosensíveis, quanto material de
reforço mecânico ou mesmo de melhora na biodegradabilidade. Existem vários
métodos de produção de nanopartículas, podendo ser eles químicos, enzimáticos ou
físicos. O processo mais comum utilizado na produção de nanopartículas de amido é
a hidrólise ácida. Apesar de mais comum ela apresenta algumas desvantagens, como
o fato de ser considerado um processo de longa duração e possuir um rendimento
relativamente baixo. Assim, baseado nessas desvantagens, novas técnicas vem
sendo desenvolvidas para produzir nanopartículas. Uma técnica introduzida
recentemente é a ultrassonicação. Comparada com a hidrólise ácida, a sonicação é
mais rápida e de fácil implementação, sem a necessidade de lavagens sucessivas
devido ao fato de não usar reagentes químicos. Além disso, dispensa etapas de
purificação, elevando o rendimento de produção de nanopartículas. Diante do
exposto, este trabalho teve como objetivo caracterizar nanopartículas de amido de
mandicoa e de milho através da técnica de ultrassom. Para a produção das NPA,
soluções de amido milho ou mandioca (1, 5% m/v) em água foram preparadas e
sonicadas por 75 min. Os resultados de tamanho mostraram que aproximadamente
72% das nanopartículas de amido de mandioca presentes na dispersão apresentaram
diâmetro médio de aproximadamente 60nm e distribuição bimodal de tamanhos. As
nanopartículas de amido de milho apresentaram diâmetros maiores que 400 nm. A
análise de potencial zeta revelou carga superficial levemente negativa para as
nanopartículas de mandioca (-8, 7 mV) e de milho (-1, 9 mV). A análise térmica
mostrou que as nanopartículas de amido de milho e de mandioca apresentaram
menor estabilidade térmica do que os amidos de mesma fonte. Além da produção das
nanopartículas de amido vazios também foi testado a produção de nanopartículas de
amido de mandioca (já elas apresentaram tamanho menor em comparação com as
de milho) com a inserção de curcumina. A curcumina também conhecida como
Curcuma longa é utilizada como indicador da alteração do pH. A substância passa da
cor amarela para a cor vermelha quando em pH ácido. Característica útil para a
implementação da mesma em embalagens alimentícias, já que ela possibilitaria o
consumidor saber a qualidade do alimento antes e depois de comprá-lo. As
nanopartículas de amido (SNP) de mandioca com a inserção da curcumina foram
preparadas por dois métodos diferentes. Em ambos os métodos as soluções foram
preparadas e sonicadas. O resultado mostrou que o primeiro método produziu
nanopartículas com diâmetro médio menor (572, 5 nm) quando comparado com o
segundo método que apresentou partículas com diâmetro médio de 682, 3 nm.
Porém, por conta dos valores encontrados com potencial zeta, tem-se que o segundo
método produziu nanopartículas com maior estabilidade (-12, 8 à -14, 47mV) em
comparação com as nanopartículas do primeiro método (-5, 66 mV). Por conta disso,
concluímos que o segundo método se apresenta mais vantajoso, já que o mesmo é
um método mais simples e rápido e apresentou nanopartículas mais estáveis, e,
apesar das nanopartículas possuírem diâmetro médio maior, o diâmetro ainda se
apresenta com valor satisfatório. Os resultados mostraram-se promissores para
introdução das nanopartículas vazias e das nanopartículas com a curcumina
incorporada em filmes alimentícios a base de amido.

excelente revisãocrítica da literatura da área é apresentada por Furman e Sahinidis
(2002). Eles propõem a divisão dosmétodos disponíveis na literatura em (I) métodos
sequenciais e (II) métodos simultâneos. A utilização da tecnologia Pinch é conhecida
como análise de pinch e tem como fundamento aprimeira lei da termodinâmica
(equação da energia para cálculo das mudanças de entalpia) e a segunda leida
termodinâmica (determinando a direção do fluxo de calor). A corrente quente de um
trocador de calornão pode ser resfriada a uma temperatura menor que a temperatura
de entrada do fluido frio e vice-versa. Na prática, a temperatura de saída do fluido
quente pode ser determinada por uma abordagemconsiderando a temperatura. Essa
abordagem representa a temperatura mínima nos perfis de temperaturada corrente e
é conhecido como ponto de pinch. Este ponto definirá a força motriz mínima
permetida notrocador de calor. Assim, a aplicação destatecnologia tem como objetivo
realizar economia financeira pelamelhor integração de calor do processo (Sahdev,
2010). O grupo de pesquisa coordenado pelos Professores Eduardo Mach e
Fernando Pellegrini Pessoa, daUFRJ, parceiros em nossas pesquisas, desenvolveu
um software para a síntese de redes de trocadores de calorcom métodos de projeto
de equipamentos (AtHENS - Liporace et all(1999)), que usa a tecnologia Pinch. Este
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dados industriais. No entanto, não é mais operacional nasplataformas existentes. O
trabalho em andamento neste estudo visa justamente, desenvolver uma nova versão
do simulador, aproveitando a base desenvolvida em Fortran do AtHENS, modificando
as entrada e saída de dados dosimulador originalmente programadas em MATLAB®
antigo, que não está operacional, e numa segunda etapa, realizar alterações na
estrutura do programa, incorporando modificações no projeto das redes de
trocadores. Desta forma, primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre
o tema de integraçãoenergética, e estudada a metodologia Pinch. Foram
selecionados exemplos de possível aplicação, onde casosforam testados,
apresentando resultados satisfatórios, como o caso de um hotel. O resultado deste
estudo foisintetizado em forma de artigo, e o mesmo está em fase de elaboração final
para submissão a uma revistacientífica. Depois de fundamentada e consolidada a
ferramenta, o trabalho foi focado em atualizar as linguagensde MATLAB® e Fortran
necessárias para tornar o programa funcional, ou seja, as entradas e saídas de
dadosforam reprogramadas em linguagem MATLAB®, possibilitando a aplicação do
programa em um exemplo deresultados conhecidos para fins de comparação. A
aplicação foi um sucesso, validando a proposta e já tornandoviável a utilização do
programa. O objetivo final do trabalho e o foco para os últimos meses se resumiu a
traduzir todas as linguagensde MATLAB®, que é um software fechado e de licença,
para a linguagem C# através do Visual Studio 2013. Estalinguagem é aberta e
gratuita, o que permite a livre utilização, além do fato de não se sujeitar mais aos
efeitostemporais de atualizações de linguagens, o que, a princípio, tornou o programa
obsoleto. Desta forma, os casosdo hotel e de um hospital foram utilizados no
software, gerando resultados a serem apresentados.
Palavras-chaves: integracao, pinch, software
ESTIMAÇÃO DE PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DE FITO-CANABINÓIDES
UTILIZANDO MODELOS POR CONTRIBUIÇÃO DE GRUPOS

Palavras-chaves: Amido, Nanopartículas, Biotecnologia

Autor(es): Gabriel de Lima Lamoso, Yuri Guerrieri Pereira
DESENOLVIMENTO DE PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA APLICAÇÃO DA
METODOLOGIA PINCH

Resumo: A cannabis Sativa L. é uma planta pertencente à família das canabiáceas,
sendo esta cultivada em várias regiões do mundo. Estudos têm comprovado que
algumas substâncias presentes na planta, cujo as quais são chamadas de
fito-canabinóides, na sua forma isolada ou na forma de fito-complexo, podem ser
benéficas para uma série de morbidades ou sintomas, como: glaucoma, alívio de
dores, estímulo do apetite, depressão, esclerose múltipla, cânceres e outros. Métodos
de extração destes canabinóides têm sido estudados e uma das formas de extração
desses compostos é através do uso de fluido supercrítico, pois com este os perigos
relacionados à inflamabilidade e toxicidade são drasticamente reduzidos. Neste
contexto, a modelagem termodinâmica se apresenta com um excelente recurso para
a definição de condições de operação e predição de propriedades específicas de
cada canabinóide. Para a implementação do modelo termodinâmico, como a equação
de estado de Peng-Robinson, muito utilizada na modelagem da extração com fluido
supercrítico, é necessária a determinação de propriedades dessas substâncias como
temperatura crítica, pressão crítica e fator acêntrico, além de outras necessárias para
o cálculo do equilíbrio em si. Embora não haja valores experimentais de tais
propriedades reportados na literatura para muitos dos fito-canabinóides que
compõem a cannabis sativa, uma vez que estas não podem ser aferidas em
laboratório uma vez que nesse processo ocorre a degradação da planta à altas
temperaturas e pressões, é possível predizê-las através de métodos de estimação
por contribuição de grupo. Estes são responsáveis por, a partir dos grupos
moleculares considerados que estão presentes na substância avaliada, predizerem
parâmetros termodinâmicos da mesma utilizando-se de artifícios matemáticos. Assim,
este trabalho tem por objetivo estimar propriedades termodinâmicas como
temperatura crítica, pressão crítica, temperatura de fusão, volume crítico, calor de
vaporização, calor de fusão, calor de sublimação e fator acêntrico utilizando os
modelos preditivos de Joback-Reid, Constantinou e Gani e Marrero-Gani. Os
fito-canabinóides analisados foram o &#916;9-tetra-hidrocanabinol, o Canabidiol, o
Canabinol e o Canabigerol.

Autor(es): Jonathas Emmanuel Fernandes Menezes, Rosana Lopes Lima Fialho
Resumo: O desenvolvimento de uma abordagem sistemática para a otimização do
consumo energético deplantas industriais vem sendo uma preocupação desde a
década de 1960. E aqui se entende comootimização energética, o aproveitamento
máximo das correntes de processo, com o mínimo consumo deutilidades (Lindhoff,
1989). Este procedimento evoluiu para o conceito de Integração de Processos (IP),
queé um termo surgido nos anos 80 e descreve certas atividades orientadas para um
sistema, no contexto dosprocessos químicos, e pode assumir vários significados,
dependendo de sua aplicação. No entanto, pode serdefinido como métodos gerais e
sistemáticos para o projeto de sistemas de produção integrados, desdeprocessos
individuais até complexos industriais, com ênfase especial no uso eficiente de energia
e naredução de efeitos ao meio ambiente devido ao consumo desnecessário de
recursos naturais ecombustíveis. Daí, o uso do termo Integração Energética, aplicado
em especial para os processos químicos, onde ocorrem variações de temperatura em
correntes de fluidos, em casos onde há liberação de energia eprecisam de
arrefecimento, ou que necessitam de energia através de aquecimento. A integração
energética recai em solução de problemas com rede de trocadores de calor, e o
cálculopreciso da energia envolvida, depende diretamente de uma boa estimativa das
propriedadestermodinâmicas como a entalpia envolvida nos sistemas de estudo.
Como é de interesse do grupo aaplicação da integração energética em processos que
envolvem sistemas eletrolíticos, a implementação demodelos termodinâmicos que
possibilitem o cálculo de propriedades como entalpia a partir dos coeficientesde
fugacidade e de atividade passa a ser também foco dos estudos propostos. Método
do Ponto de Estrangulamento Energético (Pinch Point Method) descrito por Linnhoff
(1989e 1979) representa um conjunto de métodos baseados na termodinâmica que
garantem minimizar os níveisenergéticos no design de redes de trocadores de calor.
Em paralelo, nas décadas de oitenta e noventa, houve o desenvolvimento da
aplicação de técnicas de programação matemática (técnicas de otimização)
naformulação e solução de problemas envolvendo redes de trocadores de calor. Uma

Palavras-chaves: cannabis, Estimação de parâmetros, Métodos de contribuição de
grupo
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ao final do processo, ou seja, um fármaco encapsulado no polímero sem a presença
de resíduos de solvente ou monômero. Porém, antes de encapsular a droga, é
necessário reduzir o tamanho das suas partículas, buscando preferencialmente uma
distribuição de tamanhos unimodal na escala nanométrica. O objetivo desse projeto
de IC é o estudo do processo de formação de micro/nanopartículas de fármacos
usando CO2 supercrítico para encapsulamento via polimerização a alta pressão.
Antes de se iniciarem as corridas experimentais de micronização, é feito o teste de
solubilidade do fármaco no solvente orgânico a baixa pressão e o estudo do equilíbrio
de fases a alta pressão dos sistemas binários (solvente+antissolvente supercrítico) e
ternários (fármaco+solvente+antissolvente supercrítico). Um dos requisitos para
realizar a micronização é que o fármaco possua uma faixa de solubilidade de 1 a 10
mg/mL, pois caso seja muito solúvel poderá ocorrer uma ressolubilização após o
alívio da pressão do sistema. O teste de solubilidade foi realizado pesando-se cerca
de 20 mg e adicionando-se 1 ml do solvente por vez e verificando-se a solubilização
do fármaco. Após a completa solubilização, o valor de solvente usado era anotado e o
teste finalizado. Foi realizado um estudo de equilíbrio de fases a alta pressão com o
intuito de verificar se havia a precipitação de partículas após a expansão volumétrica
do solvente, além de determinação do ponto crítico da mistura. Este estudo foi
realizado adicionando-se 3 ml da solução de cada fármaco a cada solvente, numa
concentração de 2 mg/mL. A célula, após fechada, era levada à temperatura de 40
°C, com a pressão aumentando de 10 em 10 bar até atingir 160 bar. Nesse intervalo
de pressão, observou-se a formação ou não de precipitado. A única solução que
formou partículas foi a de transchalcona com acetato de etila. No entanto, ao realizar
a micronização na planta SAS, devido ao fato da operação na planta ocorrer em
modo dinâmico, não houve obtenção de precipitado por conta da ocorrência de
perturbações no sistema. Portanto, acredita-se que as partículas formadas eram
ressolubilizadas durante a despressurização da unidade SAS.

ESTUDO DA POLIMERIZAÇÃO EM PRESENÇA DE CO2 SUPERCRÍTICO PARA
ENCAPSULAMENTO DE MICRO/NANOPARTÍCULAS DE FÁRMACOS IN SITU
Autor(es): Julia Cerqueira, Silvio Alexandre Beisl Vieira de Melo, Tairine Medrado
Resumo: A polimerização in situ para o encapsulamento de drogas vem sendo
bastante estudada a baixa pressão. No entanto, há diversas desvantagens, entre as
quais a presença de monômero residual no produto final. Fluidos supercríticos têm
recentemente despertado grande interesse, uma vez que, em comparação com
solventes orgânicos, tornam o processo limpo, evitando possíveis danos ao meio
ambiente. Entre os fluidos supercríticos mais utilizados, destaca-se o dióxido de
carbono supercrítico, devido às suas excelentes propriedades e características, tais
como baixo custo, não tóxico, não inflamável, prontamente disponível, facilmente
reciclado e, como um solvente que possui difusividade típica de um gás e densidade
típica de um líquido, dois fatores importantes para o processamento eficaz. O objetivo
desse projeto é o estudo experimental da reação de polimerização por dispersão em
presença de dióxido de carbono supercrítico, monômero, tensoativo e iniciador. A
escolha desses componentes é feita a partir da solubilidade dos mesmos, sob
determinadas condições de temperatura e pressão, em dióxido de carbono
supercrítico, pois inicialmente deve-se ter um sistema homogêneo, ou seja,
monômero, tensoativo e iniciador devem ser solúveis no solvente. Posteriormente,
passa a ser um sistema heterogêneo à medida que ocorre a formação do polímero,
que deve ser insolúvel no solvente. O monômero utilizado é o metacrilato de metila,
que tem como sua forma polimérica o polimetacrilato de metila (PMMA), que possui
boa biocompatilidade. As partículas do monômero são dispersas no meio reacional
com o auxílio de um tensoativo. Neste trabalho utilizou-se o poli dimetilsiloxano, para
permitir posterior formação de cadeias poliméricas uniformes em tamanho e forma,
após o inicio da reação na presença de um iniciador. Foi usado como iniciador o
peróxido de benzoíla, que possui radicais livres originados da sua dissociação
facilitando a ligação com as cadeias poliméricas em crescimento, ligando-se a outras
cadeias sucessivamente. Para a realização da reação de polimerização por
dispersão, foi utilizado um reator de alta pressão, e as condições reacionais de
temperatura e pressão foram 80 °C e 160 bar, respectivamente. Os resultados
revelaram a formação de partículas de PMMA aproximadamente esféricas.

Palavras-chaves: Micronização, Supercrítico, Nanopartículas.
MISTURA TERMODINÂMICA DE LÍQUIDOS IÔNICOS PRÓTICOS DE CADEIA
CURTA: 2-HIDRÓXI FORMIATO DE MONOETANOLAMINA (2-HEAF) + 2-HIDRÓXI
ACETATO DE DIETANOLAMINA (2-HDEAA)
Autor(es): Lara Queirós Saturnino Silva, Miguel Angel Iglesias Duro, Rebecca da
Silva Andrade, Karine Lima de Souza

Palavras-chaves: polimerização, metacrilato de metila, dióxido de carbono
supercritico

Resumo: A atual política ambiental é direcionada a um desenvolvimento social e
industrial sustentável a longo prazo, onde os custos, os perigos e danos ao ambiente
natural devem ser minimizados. Os líquidos iônicos próticos (também chamados de
sais de Brönsted, PIL´s) surgem nesse cenário como agentes que podem ser usados
para minimizar os impactos ou até mesmo eliminar a geração de substâncias
perigosas. Os PIL´s são biodegradáveis, atóxicos, altamente solúveis em meio
aquoso/hidroxílico e seu custo é muito baixo. Sendo assim os líquidos iônicos estão
sendo estudados extensivamente, devido às suas extraordináriaspropriedades e
potenciais aplicações industriais. Apesar deste esforço, uma lacuna considerável
deconhecimento é observada no que diz respeito às informações termodinâmicas
relacionadas com amistura de tendências e o entendimento dos fenômenos
envolvidos na formação de mistura. Nestetrabalho, uma mistura binária de líquidos
iônicos próticos compreendendo o ácido fórmico e o ácido acéticocomo ânions e
2-hidroxi etanolamina e 2-hidroxi dietanolamina como cátions, respectivamente, tem
sido estudada para se ter conhecimento das propriedades volumétricas e acústicas
comofunção da temperatura. As propriedades medidas (densidade e velocidade do
som) foramcorrelacionados por meio de expansões polinomiais. As propriedades
derivadas correspondentes (volume molar em excesso, mudança de
compressibilidade isentrópica, volume molar aparente ecompressibilidade molar
isentrópica aparente) foram calculadas a partir dos dados experimentais eaplicadas
nas expressões de Redlich-Kister e Redlich-Mayer, ambas dependentes da
temperatura. Os resultados obtidos indicam que as interações iônicas presentes
nesta mistura são mais fortes doque as interações entre componentes iônicos puros a
toda e qualquer temperatura. Os novos dadosexperimentais foram usados para testar
a capacidade de previsão de modelos diferentes para adensidade (modelo
Mchaweh-Nasrifar-Moshfeghian (MNM)) e para a velocidade do som (Teoriado Fator
de Colisão (TFC)) com resultados satisfatórios em ambos os casos, apesar da alta
não idealidadedesta mistura e das simplificações feitas para esses modelos.

ESTUDO DO EQUILÍBRIO E CINÉTICA DE ADSORÇÃO DE PETRÓLEO
UTILIZANDO FIBRAS DE COCO E SISAL
Autor(es): Deyse Casais Camara, Alane Santos, Ana Cristina Morais da Silva,
Silvana Mattedi Silva
Resumo: O derramamento de petróleo em ambiente marinho causa impactos
negativos nos ecossistemas, na qualidade da água e na atividades econômicas. Uma
das maneiras de mitigar as consequências é a utilização de materiais sorvetes. Neste
trabalho as fibras naturais de coco e sisal foram utilizadas para adsorver petróleo. O
petróleo foi devidamente caracterizado. O ponto de fluidez foi de (30 ± 3) °C, o grau
API foi de 31, 94, a TIAC foi 36, a viscosidade foi (14, 8± 1, 0)cp e massa específica
foi (0, 86580±0, 00001) g. cm-3. Foi estudado o equilíbrio e a cinética de sorção em
um banho termostático a 30C e condicionou -se 0, 5 g de fibras em mini barreiras de
tecido - não - tecido (TNT) em béqueres contendo petróleo e água. Para o estudo de
equilíbrio variou - se a concentração petróleo / água entre 4, 3mg/L a 86, 6mg/L onde
o sistema fibras/petróleo/água permaneceu em contato por 60 minutos. Os dados
experimentais de equilíbrio obtidos foram ajustados em seis modelos de isotermas de
adsorção: Langmuir, Freundlich, Temkin, Toth, Sips e Redlich - Peterson. Tanto para a
fibra de coco quanto para a fibra de sisal, os modelos que melhor se ajustaram foram
o de Sips e Toth. A capacidade de sorção do sisal (4, 0g sorbato / g sorvente) foi
maior que a da fibra de coco (2, 9 g sorbato / g sorvente). O sisal apresentou
capacidade máxima de adsorção 6% maior que o coco de acordo com o modelo de
Langmuir, devido a presença de 9, 4% maior de componente oleofilicos, lignina e
celulose, na sua composição. Enquanto que para o estudo cinético, utilizou - se
aproximadamente 4mL de petróleo para 95 mL de água variando - se o tempo de 1
minuto a 150 minutos. Os resultados experimentais mostraram que a capacidade de
adsorção, tanto para o sisal quanto para o coco, aumentam com o tempo atingindo a
saturação em 60 minutos.
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MODELAGEM TERMODINÂMICA DE SISTEMAS ELETROLÍTICOS
Autor(es): Natan Santos Cruz

FORMAÇÃO DE MICRO/NANOPARTÍCULAS DE FÁRMACOS USANDO CO2
SUPERCRÍTICO

Resumo: O principal objetivo deste trabalho é descrever o comportamento de uma
das correntes em uma unidade de produção de uréia. Dados experimentais estão
disponíveis para que sejam feitas comparações entre esses dados e os dados
calculados através do modelo. O desenvolvimento do modelo inclui o cálculo de
algumas propriedades como: Coeficiente de fugacidade da fase vapor (calculada
usando-se uma equação de estado que descreva bem o comportamento desta fase),
coeficiente de atividade para a fase liquida (Calculada a partir de um modelo da
energia de Gibbs em excesso), entre outras. Neste trabalho foi utilizada a equação de
estado de Nakamura, devido a presença de moléculas polares na fase vapor, pois
sua equação foi proposta para incluir também moléculas dessa natureza química.

Autor(es): Tatiana Dantas Lima, Silvio Alexandre Beisl Vieira de Melo
Resumo: A técnica de polimerização in situ para o encapsulamento de drogas vem
sendo bastante estudada a baixa pressão. No entanto, há diversas desvantagens,
entre as quais a presença de monômero residual no produto final. Por isso, a
tecnologia do CO2 supercrítico aparece como um processo alternativo, capaz de
homogeneizar o meio reacional antes da polimerização a alta pressão, facilitando a
interação entre reagentes, além de permitir a rápida e eficiente purificação do produto
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Para o cálculo do coeficiente de atividade foi usada a equação UNIQUAC estendida.
UNIQUAC estendida significa que à equação UNIQUAC (Que descreve interações
intermoleculares de curto alcance) foi adicionado o termo de Debye-Hückel que leva
em conta as forças de longo alcance (Forças Coulombianas). Foram desenvolvidas
subrotinas destas duas equações e de algumas auxiliares para a resolução do
sistema de equações formado pelas equações de equilíbrio de fases, equilíbrio
químico, eletroneutralidade e balanço por espécie. Foi necessário também
desenvolver subrotina para estimar parâmetros de interação binária, devido à falta
dos mesmos na literatura. Inicialmente foi escolhido um sistema simples (SO2-H2O),
contendo apenas um eletrólito para a modelagem, cujos parâmetros de interação
binária foram encontrados na literatura. Após isso o sistema NH3-CO2-H2O, foi
modelado, também com dados encontrados na literatura. Por fim o sistema
NH3-CO2-H2O-Uréia, foi simulado, agora estimando os parâmetros de interação
binária. Depois disto foi feito o cálculo do erro entre os dados experimentais e os
dados calculados. A modelagem do primeiro sistema (SO2-H2O), gerou um artigo
científico que será apresentado no Congresso Brasileiro de Engenharia Química
(COBEQ) 2016. A modelagem do sistema contendo Uréia gerou um artigo a ser
submetido em revista.

durando 96 horas, mas ocorrendo em quadruplicatas. Para a terceira etapa de
seleção foi decidido continuar os estudos com as cepas B-41294, B-41094 e Bacillus
iso1. A escolha das duas primeira foi baseada nos rendimentos das duas seleções
anteriores, já o iso 1 foi escolhido por produzir uma substância antifúngica utilizada
em outro projeto de pesquisa do orientador. Com objetivo de entender melhor a
produção do biopolímero, optou-se por realizar um estudo cinético superficial entre as
três cepas escolhidas. O estudo consistia em analisar amostras da fermentação a
cada 24 horas. Ao realizar esse mini estudo cinético da cepa B-41094, notou-se uma
formação de biofilme muito superior à formada pela cepa B-41294. Dado a
superioridade no rendimento da segunda cepa e considerando que o período para
realizar as atividades e que a cepa Bacillus iso1 seria utilizada principalmente por
outros produtos que não o biopolímero desejado, decidiu-se levar adiante o estudo
com a cepa B-41094. Realizou-se um estudo cinético do crescimento microbiano da
cepa escolhida e confirmou-se o tempo ótimo de fermentação em 72 horas.
Palavras-chaves: Fermentação, Bacilus
PRODUÇÃO DO BIOPOLÍMERO POLIHIDROXIALCONATO (PHA) POR BACILLUS
UTILIZANDO RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS COMO SUBSTRATO

Palavras-chaves: Eletrólitos, Modelagem Termodinâmica, ELV

Autor(es): Rafaela Nogueira Fernandes de Oliveira, César Augusto Piedrahita
Aguirre

MODELO PREDITIVO PARA ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE FASE DE
HIDRATOS NA PRESENÇA DE INIBIDORES TERMODINÂMICOS

Resumo: A produção de plásticos convencionais, derivados do petróleo, tem um
grande impacto negativo no aspecto ambiental. Nesse sentido, há uma busca por
diferentes alternativas de produção de polímeros com propriedades similares às dos
plásticos convencionais, que não causem tanto desgaste ao meio ambiente. Uma
dessas alternativas é a produção de biopolímeros. Biopolímeros são materiais
poliméricos biodegradáveis, ou seja, os organismos encontrados no ambiente são
responsáveis por pelo menos uma etapa do processo de decomposição.
Biopolímeros têm sido amplamente estudados e desenvolvidos para uso em materiais
médicos, embalagens, cosméticos, substituição de plásticos industriais, biossensores,
entre muitas outras aplicações. Dentre os biopolímeros, pode-se destacar os
Poli-hidroxialcanoatos (PHAs), que são poliésteres biodegradáveis produzidos
intracelularmente por diversas espécies bacterianas. São polímeros termoplásticos
que podem mostrar variações em suas propriedades, indo de plásticos flexíveis a
quebradiços a depender de sua estrutura química. Em geral, a síntese dos PHAs por
bactérias ocorre quando há excesso de carbono e limitação de outros nutrientes,
como o nitrogênio. Na família dos PHAs, existe o Poli-hidroxibutirato (PHB), cuja
produção é o objetivo central do projeto. O PHB no estado sólido apresenta um
caráter semicristalino, responsável por suas propriedades. Tendo em vista as
vantagens ambientais do uso de biopolímeros, é interessante estudar a produção de
PHB a partir de bactérias do gênero Bacillus, a fim de encontrar mais uma forma de
obtenção desse poliéster. O objetivo do trabalho em questão foi a produção do
biopolímero Polihidroxialconato (PHA) por Bacillus utilizando resíduos agroindustriais
como substrato. Inicialmente, houve um aprendizado de técnicas de manipulação de
micro-organismos, normas de biossegurança e uso de equipamentos de laboratório,
junto a uma revisão bibliográfica sobre aspectos referentes ao projeto. Ao longo do
trabalho, foram realizadas diversas fermentações para análise da cepa com maior
potencial de produção de PHAs. As fermentações eram feitas em meio mineral com
deficiência de nitrogênio e excesso de glicose. Após a coleta de e análise de alguns
resultados, conclui-se que a cepa NRRL B-41094 possui potencial para produção de
PHA.

Autor(es): Márcio Carôso, Gloria Meyberg Nunes Costa
Resumo: Na indústria de petróleo e gás, desde o projeto à operação das facilidades
de exploração e produção, os hidratos de gás são uma preocupação permanente.
Condições de baixa temperatura e pressão podem levar à formação e deposição de
blocos de hidratos, causando danos aos equipamentos como também problemas de
segurança. Alcoóis, glicóis e sais podem ser adicionados ao sistema para impedir que
os hidratos se formem. É preciso determinar o inibidor mais adequado e a quantidade
necessária para determinado sistema e condições. Duas abordagens são possíveis
na modelagem termodinâmica dos hidratos. A abordagem &#966;-&#966;, em que
uma equação de estado é empregada para o cálculo das fugacidades dos
componentes na fase vapor e aquosa, e a abordagem &#947;-&#966;, que se
diferencia por usar um modelo de &#947; para calcular a fase aquosa. No presente
trabalho, foi desenvolvido um modelo preditivo para a descrição do comportamento
de fase de hidratos, baseado numa equação GE-EoS, que é a
Peng-Robinson-LCVM-UNIFAC, juntamente com o modelo de van der Waals e
Platteuw para o cálculo da fugacidade da água na fase de hidrato. Nesse modelo, o
&#955; da regra LCVM assume valor fixo definido na literatura, sendo assim um
modelo totalmente preditivo. Os cálculos de equilíbrio de fase foram feitos para gases
puros e misturas binárias de CH4, C2H6, C3H8 e dois tipos de gás natural, na
presença e ausência dos inibidores termodinâmicos metanol, etanol, DEG.
Finalmente, os resultados são apresentados e alguns estudos são feitos na mesma
oportunidade. Os resultados obtidos foram comparados com dados experimentais em
termos do AAD-P %(Absolute Average Deviation of predicted Pressure) para
relacionar a qualidade da simulação com a concentração do inibidor em diferentes
condições de pressão e temperatura para os diferentes sistemas. O modelo gerado
forneceu valores de AAD% satisfatórios para as aplicações em engenharia na maioria
das situações, porém apresenta algumas limitações de uso.
Palavras-chaves: Hidratos, Equilíbrio de fases, Gás natural

Palavras-chaves: Bacillus, Biopolímero, Poli-hidroxialcanoatos
PRODUÇÃO DO BIOPOLÍMERO POLI-BETA-HIDROXIBUTIRATO (PHB) POR
BACILLUS

RECUPERAÇÃO DE LÍQUIDO IÔNICO PRÓTICO UTILIZADO NO PROCESSO DE
TINGIMENTO TÊXTIL

Autor(es): Pedro Paulo Barreto Guimarães, César Augusto Piedrahita Aguirre
Autor(es): Ariana Dórea Andrade, Miguel Angel Iglesias Duro
Resumo: O petróleo e seus derivados são alguns dos produtos mais importantes
industrialmente, assim como socialmente. Produtos derivados desse óleo estão
presentes em todos os segmentos da nossa sociedade, como, embalagens, energia,
cosméticos, entre outros. Contudo, a finitude dessa matéria-prima e sua capacidade
de poluição nos leva a repensar as alternativas que possuímos para uma produção
mais sustentável. Visando superar a dependência do petróleo, alternativas vem sendo
criadas, pesquisadas e aprimoradas, tanto energeticamente quanto para bens de
consumo (ZHU, 2013)(ONAR, 2004). PHA’s são poliésteres elastômeros,
termoplásticos, biocompatíveis e biodegradáveis, que possuem potencial para
substituir algumas categorias de plásticos oriundos de fontes não renováveis(ORTS,
2008). de flexíveis a quebradiços, esses poliésteres atóxicos e insolúveis em água,
passíveis de decomposição por microorganismos presentes no meio ambiente, são
produzidos, intracelularmente em bactérias, por rota fermentativa, normalmente
quando há limitação em algum nutriente aliada ao excesso de carbono. Tendo em
vista a questão ambiental aliada a alta eficiência no desempenho realizado por esses
bioplásticos, o estudo da produção de PHA’s por bactérias do gênero Bacillus se faz
importante como forma de estudar mais uma possibilidade de obtenção dessa classe
de poliésteres. Num primeiro momento foi realizada a seleção de cinco cepas dentre
as dez disponíveis que possuíamos. O critério para seleção foi a razão entre a massa
de biofilme produzida pela biomassa. Esses dados foram obtidos com os meios em
duplicata numa fermentação de 96 horas. Passada a primeira seleção, cinco cepas
foram escolhidas para seguir os trabalhos: NRS-1270, B-41294, B-41094, B-23189 e
NRS-744, a qual não participou da primeira seleção. A fermentação continuou

Resumo: O Plano de Trabalho desenvolvido nesta Bolsa de Iniciação Científica visou
a colaboração com desenvolvimento de novas tecnologias de tingimento na indústria
têxtil, aplicando novos líquidos iônicos próticos (LIP) como solventes. No entanto,
além do processo de tingimento, o trabalho realizado teve como objetivo a etapa de
recuperação de líquidos iônicos para reutilização destes em novos banhos de
tingimento. Nas indústrias têxteis grandes quantidades de água são consumidas em
seus processos ocasionando uma grande quantidade de efluentes carregados de
corantes, aditivos químicos e metais pesados, o que gera um prejuízo ambiental.
Uma solução recentemente proposta para processos convencionais de tingimento é a
substituição da água por substâncias conhecidas como neotéricas (também chamado
de "solventes verdes") nos quais os líquidos iônicos próticos (LIP’s) tem especial
relevância, devido as suas propriedades e aplicações potenciais. Estas substâncias
caracterizadas como não-voláteis, são sais orgânicos, o que impede a dispersão por
evaporação, aparecendo recentemente estudos que mostram muitas aplicações
sociais e de uso industrial. O processo de tingimento têxtil empregando líquidos
iônicos próticos mostra vantagens competitivas em relação ao processo tradicional de
beneficiamento empregado na indústria têxtil, demandando menores quantidades de
água e menor consumo de energia, quando analisado de uma forma global. Além
disso, os líquidos iônicos próticos destacam-se pelo seu potencial nessa aplicação
industrial, entre outras razões pelo seu perfil prometedor pela baixa toxicidade,
biodegrabilidade, síntese simples e baixo custo. Nessa nova tecnologia, após a
realização do primeiro tingimento, o banho de tingimento (LIP + corante) deve ser
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submetido a um processo de separação dos componentes da mistura, para
recuperação do líquido iônico prótico e retorno deste à fase inicial do processo,
através de filtração. Nesta operação, o corante contido no banho é retido nos poros
do carvão ativado, utilizado como agente filtrante devido à sua capacidade adsortiva.
Após a filtração, uma etapa de recuperação do corante é realizada para sua posterior
reutilização o que torna o processo globalmente sustentável e competitivo.

entre outras, as divergências de percepções e visões entre osagentes da sociedade
civil e os empreendedores, como também dos órgãos ambientais, além de
algumasconvergências entre segmentos como consultores e empreendedores. de um
modo geral, se constata quepredomina uma percepção reducionista das funções
preventivas que esses instrumentos possuem e da suacontribuição para a gestão
ambiental dos impactos ambientais dos empreendimentos. Os questionários foram
confeccionados e enviados para diferentes representantes de cada segmento
destakeholder do estado. Ao todo, 101 questionários foram enviados e 33 foram
respondidos, totalizando umalcance de 32, 7%. Com os dados obtidos foram criados
gráficos para analisar as respostas e comparar aspercepções dos diferentes grupos.
Uma das dificuldades nesse processo foi devido à aplicação de
questionáriosdiferentes para diferentes segmentos: no final, foi mais difícil fazer a
comparação devido ao número restrito deperguntas semelhantes. Em alguns gráficos
as repostas foram bastante não-homogêneas, sugerindo diferentes interpretações por
partedos stakeholders devido à ambiguidade das perguntas (não está claro se a
afirmação representa aaplicabilidade teórica ou prática de determinado instrumento)
e/ou discordância em relação ao conhecimentodas funções dos instrumentos LA e
EIA/RIMA. Apesar das dificuldades encontradas durante o processo, concluiu-se que
a pesquisa cumpriu seu objetivo deanalisar a eficácia dos instrumentos sob a
percepção dos stakeholders na Bahia.

Palavras-chaves: Líquido iônicos próticos, Tingimento têxtil
USO DA TECNOLOGIA PINCH PARA INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA
Autor(es): Tarcisio Oliveira, Rosana Lopes Lima Fialho
Resumo: Tomando como base o cenário mundial referente a escassez de
combustíveis fósseis e a elevação dos preços das fontes de energia, o uso eficaz de
fontes de energia vem ganhando uma maior visibilidade. Este trabalho tem por
objetivo estudar a metodologia de integração de processos, Tecnologia Pinch, e
aplicá-la a um estudo de caso. Tecnologia Pinch (Linnhoff e Hindmarsh, 1983) é um
dos principais métodos usados para Integração Energética e é uma técnica baseada
nas Primeira e Segunda Leis da Termodinâmica, sendo um método sistemático para
encontrar a Integração Energética ótima. É uma ferramenta bastante difundida e
conhecida para a integração energética de processos, sejam novos ou que estejam
passando por modificações estruturais para se adequarem a nova capacidade de
produção. Este trabalho visa a aplicação dos conceitos da tecnologia “pinch”, levando
a síntese de redes de trocadores de calor com o propósito de minimizar o consumo
de utilidades quentes e frias nos processos, implicando em operar as plantas com
custos reduzidos e com diminuição das utilidades vapor, água de resfriamento e
combustíveis, reduzindo assim, a queima de combustíveis fósseis e emissões
atmosféricas de dióxido de carbono (causa primária do efeito estufa) e também, os
efluentes aquosos. Está sendo feito um estudo de caso real de dados operacionais
extraídos de uma unidade industrial. Com o aumento da competitividade global e as
crises do petróleo têm forçado a indústria a melhorar o desempenho dos seus
processos, onde o custo da energia representa uma parcela considerável do custo
final de seus produtos. Plantas industriais consomem grandes quantidades de
energia. Tais consumos se tornam mais acentuados, principalmente nas plantas mais
antigas, com pouca integração energética nos seus processos, ou seja, pouca
recuperação de calor entre as correntes que compõem os mesmos. O objetivo de
otimizar energeticamente os processos é minimizar o uso de energia e,
consequentemente, minimizar a geração de resíduos e efluentes, implicando em
operar as plantas com custos reduzidos e com redução das utilidades vapor, água de
resfriamento e combustíveis. Dentre os impactos ambientais causados pelas
atividades econômicas desenvolvidas numa sociedade, a geração de resíduos
decorrente de processos químicos está presente, em maior ou menor escala, na
maioria das situações. Na atividade industrial em especial, a geração de resíduos,
como por exemplo, vapores e energia é uma medida de ineficiência ou de desperdício
no processo produtivo, pois um resíduo é gerado quando uma matéria-prima ou um
insumo utilizado na produção não se converteu em produto final na atividade
produtiva de uma organização ou quando sua geração é inerente a este processo.

Palavras-chaves: Instrumentos de Gestão Ambiental, Stakeholders da Bahia,
Licenciamento e Avaliação de Impacto Ambiental
AVALIAÇÃO DO MODELO HIDRODINÂMICO MIKE 11 PARA O BAIXO TRECHO
DO RIO SÃO FRANCISCO
Autor(es): Gabriela Passos, Yvonilde Dantas Pinto Medeiros
Resumo: A modelagem hidrodinâmica tem como objetivo a simulação das distintas
alterações em um escoamento num sistema físico através de equações numéricas
diferenciais. Existem diversos softwares desenvolvidos com esta finalidade, como o
MIKE 11. O MIKE 11 foi desenvolvido em 2004 pela Danish Hydraulic Institute (DHI),
especializada em corpos d’água, e faz parte de um conjunto de programas MIKE
Zero, onde existem diversos módulos (MIKE 21, MIKE 3, LITPACK, MIKE SHE, MIKE
FLOOD, MIKE HYDRO Basin, MIKE HYDRO River). O módulo MIKE 11 refere-se à
modelagem hidrodinâmica unidimensional, de regime permanente e não permanente,
de canal aberto natural ou artificial e possuem ferramentas auxiliares com extensão
SIG, as quais são utilizadas para extrair os dados geométricos do corpo d’água. Este
módulo compreende análises para qualidade de água, transporte de sedimento,
hidrológico e áreas de inundações. O trabalho realizado fez uma análise da
capacidade do software MIKE 11 através de simulação realizada no baixo trecho do
rio São Francisco. Faz-se necessário estudos hidrodinâmicos nesta região para
averiguar o comportamento da velocidade, cota e da vazão ao longo do seu curso até
chegar à foz, principalmente em virtude das alterações que a bacia vem passando
desde a implantação e operação dos principais reservatórios (Três Marias,
Sobradinho, Itaparica, Complexo Paulo Afonso e Xingó) em sua calha principal. Para
a avaliação foram comparados os resultados referentes aos valores de vazão, cota e
velocidade com os valores observados pela Agência Nacional de Águas (ANA) em
dois períodos diferentes. Os resultados obtidos foram satisfatórios, porém por conta
da existência de poucas estações fluviométricas de monitoramento pela ANA no Rio
São Francisco quando comparada com sua extensão, ocorre uma defasagem de
informações à cerca da bacia, em especial no seu médio e baixo trecho, diminuindo a
confiabilidade dos resultados por falta de melhores dados de entrada para o modelo.
Apesar de alguns problemas computacionais e erros pontuais passíveis de serem
resolvidos, o MIKE 11 obteve sucesso na modelagem hidrodinâmica no baixo trecho
do rio São Francisco.

Palavras-chaves: Tecnologia Pinch energia
ENGENHARIAS - SANITÁRIA
AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS INSTRUMENTOS: LICENCIAMENTO
AMBIENTAL - LA E AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL - AIA, PARA A
GESTÃO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE, A PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS
STAKEHOLDERS NO ESTADO DA BAHIA

Palavras-chaves: Equação Saint-Venant, Simulação unidimensional
Autor(es): Juliana Elisa Silva Santos, Severino Soares Agra Filho, Marcia Mara de
Oliveira Marinho
PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE MICROALGAS EM CULTIVOS MIXOTRÓFICOS
COM GLICEROL

Resumo: A crescente conscientização ambiental da sociedade se tornou um
imperativo para mudanças institucionaispelas agencias governamentais. Assim, com
o passar do tempo, novas práticas voltadas para questõesambientais foram
desenvolvidas e adotadas na sociedade, tais como o Licenciamento Ambiental e a
Avaliaçãode Impacto Ambiental. Estes instrumentos visam o desenvolvimento
sustentável e atuam com foco principalem aspectos ambientais, sociais e
econômicos. Os procedimentos de aplicação previstos, tanto para oLicenciamento
Ambiental quanto para a Avaliação de Impacto Ambiental envolvem, no seu processo,
diversosatores sociais e institucionais, grupos de interesse (stakeholders). As
dificuldades e críticas à aplicação dolicenciamento ambiental no Brasil tem sido
recorrente por parte desses agentes envolvidos. As polêmicasocorridas em diversos
eventos e publicações revelam as diferentes perspectivas sobre a função
desseinstrumento de gestão ambiental. Almejando contribuir para a proposição de
medidas de aprimoramento dolicenciamento ambiental, uma pesquisa foi conduzida
tem como objetivo analisar a percepção desses gruposde interesse quanto aos
papéis e efetividade desses dois instrumentos. Para tanto, foi adotado
comoprocedimento metodológico a aplicação de questionários utilizando a plataforma
Google forms, direcionado aprofissionais atuantes nos diversos grupos de
stakeholders ou segmentos intervenientes no processo deLicenciamento e Avaliação
de Impacto Ambiental. O questionário teve questões fechadas e algumas
abertasvisando conhecer a percepção dos atores envolvidos sobre o papel desses
instrumentos e a sua efetividade. Osresultados obtidos, qualiquantitativos, revelaram,

Autor(es): Gerlane do Nascimento Barros
Resumo: Durante o desenvolvimento deste trabalho se estudou o cultivo mixotrófico
da microalga Desmodesmus sp em varias temperaturas. A microalga oriunda do dique
do tororó, foi cultivada em meio BBM, em três temperaturas distintas: 30°C, 35°C e
40ºC, com e sem adições de fontes de carbono orgânico (glicerol 25 mM), visando à
produção de biomassa. As condições para o cultivo destas espécies estão sendo
estudadas com o objetivo de aumentar o conteúdo de lipídios das microalgas para a
posterior produção de biodiesel. Foram monitorados o pH e o crescimento celular de
todos os cultivos e analisados após o cultivo a quantidade de biomassa seca, o teor
de lipídios e a presença de carotenoides. O comportamento do cultivo e a cinética de
crescimento foram acompanhados através da contagem de células em câmara de
Neubauer, em temperaturas de 30°C 35°C e 40ºC, com e sem adição de glicerol.
Também foi observado um aumento significativo no tamanho das células de
microalgas para as células em meio de crescimento com glicerol, quando comparado
com o grupo controle. Isto se refletiu no teor de biomassa seca, que foi de 48% (30 °
C) 55%(35°C) e70% (40 ºC) maior, com a adição de glicerol em comparação ao
controle. Também foi avaliado o teor de carotenóides foi avaliado usando
espectroscopia Raman com a análise in-vivo. A análise, realizada por espectroscopia
de Raman mostrou um aumento na intensidade do sinal de Raman de carotenóides
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em células cultivadas em meio glicerol a todas as temperaturas, em comparação com
culturas de controle. A avaliação dos teores de lipídeos foi realizada utilizando a
técnica de cromatografia gasosa com detector FID. Os melhores resultados foram
obtidos no cultivo da espécie Desmosdesmus sp sob temperatura de 30ºC com a
suplementação de glicerol (25 mM). Em tal condição, Desmodesmus sp. mostrou uma
produtividade de biomassa de 2, 45 mg/L.

saneamento básico visando a sua universalização, assim como o aprimoramento na
gestão dos mesmos torna-se necessário para a melhoria da eficiência, eficácia e
efetividade na prestação dos serviços que se configuram como um direito social.

Palavras-chaves: Microalgas, Biomassa

COMPOSTAGEM COMO ALTERNATIVA DE ESTABILIZAÇÃO DO LODO GERADO
EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PEQUENO PORTE

COBERTURA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO
BÁSICO EM SALVADOR, COM ÊNFASE EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Autor(es): Bárbara Costa Lima, Laís Machado Lima, Luciano Matos Queiroz, Viviana
Maria Zanta, Daniele Vich

Palavras-chaves: Saneamento básico, Qualidade

Resumo: Especificamente nas estações de tratamento de esgotos (ETE) de pequeno
porte, a destinação do lodo biológico é um grave problema de ordem técnica e
financeira e que pode trazer graves consequências ambientais caso seja disposto de
forma inadequada. Por outro lado, quando devidamente estabilizado, há grande
possibilidade de transformação desse resíduo em um produto denominado biossólido,
que pode ser utilizado na agricultura no condicionamento dos solos, minimizando o
uso de fertilizantes sintéticos de origem química. No Brasil, a Resolução 375/2006 do
CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) define os critérios e procedimentos
para o uso agrícola de lodos de esgotos e produtos derivados estabelecendo os
limites de substâncias inorgânicas e orgânicas potencialmente tóxicas, indicadores
bacteriológicos e agentes patogênicos além da estabilidade e cita a compostagem
como um dos métodos possíveis para obter um produto seguro sanitariamente.
Assim, este trabalho propõe avaliar a aplicação do processo de compostagem como
alternativa para a estabilização do lodo de esgoto gerado em ETE de pequeno porte.
A partir dos dados obtidos na ETE VogVille, localizada no município de Lauro de
Freitas, que atende à uma população de aproximadamente 1. 000 habitantes e é
operada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), calculou-se,
através da literatura técnica especializada, o volume de lodo gerado em cada ciclo de
descarte, a fim de elencar as necessidades de instalação, operação e manutenção
para o uso da compostagem na própria ETE. O volume de lodo de descarte gerado
mensalmente é de, aproximadamente, 2, 8 m³. Adotou-se frequência de descarte
igual a 4 meses para que o descarte do lodo coincida com o ciclo de compostagem, o
que resulta na retirada de 11, 2 m³ de lodo anaeróbio do fundo do reator UASB. Com
os resultados alcançados, discutiu-se os benefícios, dificuldades, limitações da
aplicação da técnica de compostagem do lodo e os critérios de projeto e operação
necessários para atender à legislação ambiental vigente no país.

Autor(es): Ravine Trindade Galliza, Luiz Roberto Santos Moraes, Patrícia Campos
Borja
Resumo: No Brasil é evidente a carência na cobertura e qualidade dos serviços
públicos de saneamento básico, e, pelo grande impacto que geram na qualidade de
vida da população, tendo influência no ambiente, saúde e educação, faz-se
importante a sua monitorização, sendo, para tanto, utilizados sistemas de
indicadores. Na forma de índice, os indicadores consistem em informações pontuais.
O indicador sozinho não é explicativo, apenas informativo, sua evolução temporal é
que possibilita uma análise situacional e o acompanhamento da realidade. Um
sistema de indicadores é um meio capaz de obter informações sobre o desempenho
de algo ao longo do tempo, possibilitando com isso realizar previsões, sendo utilizado
para monitorização de alterações espaciais e temporais. A partir deles é que os
gestores evitam tomar decisões com base em sua intuição e podem adotar ações
preventivas e/ou corretivas. No âmbito do projeto Qualidade do Ambiente Urbano de
Salvador - QualiSalvador, em desenvolvimento, no qual se insere o estudo sobre as
condições de saneamento básico do município de Salvador, pretende-se realizar um
conjunto de estratégias para avaliar o acesso e qualidade da prestação dos serviços
públicos de saneamento básico, a exemplo de grupos focais, aplicações de
questionários para coleta de dados primários e ainda uso de dados secundários
adquiridos junto a instituições públicas e prestadores de serviços. Nesse processo,
está sendo adotado como unidade de análise o bairro, por acreditar que como
produto de processos sociais o bairro é capaz de testemunhar a estrutura social
desigual e excludente, a qual o projeto pretende reconhecer e discutir. Considerando
a disponibilidade de dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística de 2010, do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS)
e ainda dos prestadores dos serviços públicos, especialmente da Empresa Baiana de
Águas e Saneamento S/A (Embasa) foram coletados dados para as análises acerca
dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de
Salvador. Dentre os indicadores encontrados no SNIS, seis foram selecionados por
serem considerados mais representativos para o acesso e qualidade desses serviços,
assim como para o acompanhamento ao longo do tempo desses indicadores. São
estes: % de domicílios ligados à rede de distribuição e poço com instalação predial; %
de amostras com água tratada; % de domicílios com frequência irregular no
abastecimento de água, consumo médio de água per capita nos últimos 6 meses
(l/hab. dia); % da domicílios interligados à rede coletora de esgotamento sanitário ou
fossa séptica. A Embasa dispõe de um sistema de informação qualificado e atualizado
sobre a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário do município de Salvador, o que possibilita a análise de diversos
indicadores, seu comportamento no tempo e no espaço. Inicialmente, foi realizada
uma análise preliminar dos dados de qualidade da água fornecidos pela Embasa, e,
dessa forma, foi possível elaborar gráficos e mapas que mostram, dentre outras
coisas, a quantidade de amostras que se encontram dentro do padrão de potabilidade
considerando três parâmetros (turbidez, cloro residual livre e Escherichia coli), a
localização espacial das estações de tempo seco existentes em Salvador e a
cobertura por bairro nas bacias coletoras. A qualidade na prestação dos serviços,
assim como a sua cobertura, é fundamental para a manutenção da qualidade
ambiental e da saúde pública. Desse modo, o trabalho retrata estudo que ainda se
encontra em andamento, enxerga a necessidade de estudar a oferta e qualidade
desses serviços em Salvador e pretende apresentar um resultado prévio e
encaminhamentos no âmbito do projeto QualiSalvador. O saneamento básico é
indiscutivelmente um aspecto constituinte da problemática urbano ambiental de
Salvador. O acesso aos serviços públicos de saneamento básico, assim como a
qualidade desses serviços, interfere de forma direta e indireta na qualidade do
ambiente e na qualidade de vida da população. A distribuição inadequada dos
serviços impactam na saúde dapopulação, se tornando um grande problema
socioambiental, e afeta, principalmente, a parcela da população menos atendida, a
persistência da problemática do saneamento básico encontra-se fortemente
associada ao modelo socioeconômico praticado, sendo que a população mais
vulnerável corresponde justamente àquela excluída dos benefícios do
desenvolvimento. Os investimentos realizados em saneamento básico na cidade de
Salvador se mostram insuficientes, a situação dos serviços ainda não é satisfatória
em nenhuma das componentes do saneamento básico, sendo mais precária nas
regiões periféricas. Existe um deficit no saneamento básico refletido no acesso,
quantidade, qualidade e regularidade do serviços. Tendo em vista a essencialidade
dos serviços públicos de saneamento básico, a colocação em prática dos princípios
da universalização, equidade e integralidade se tornam fundamentais. As perdas no
SAA se configuram também como um problema a ser solucionado pelos operadores e
financiadores do serviço, que não assumem como política e que acarreta prejuízos
econômicos, assim como desperdício da riqueza natural, a água. É evidente a
necessidade de investimentos contínuos e essenciais nos serviços públicos de

Palavras-chaves: compostagem, esgoto, lodo
FATORES INTERMITENTES NA OCORRÊNCIA DE DENGUE NOS MUNICÍPIOS
BAIANOS
Autor(es): Rebecka Barros Pacheco Grillo
Resumo: A dengue é uma doença reemergente que afeta grande quantidade de
pessoas no mundo e o controle de seu vetor vem sendo um grande desafio à saúde
pública brasileira. Na Bahia, os primeiros relatos foram na cidade de Ipupiara no ano
de 1987, mas fora após a infestação em Padro, extremo sul do estado, em 1995 que
o agravo tornou-se incontrolável e espalhou-se por todo o estado. Só no ano de 2015,
foram 8147 internações, totalizando um gasto de quase R$ 2. 500. 000, 00. O
presente estudo busca investigar a relação existente entre a incidência média da
enfermidade e as condições socioeconômicas, climáticas e de saneamento básico
nos municípios baianos entre2008 e 2012. Os dados de incidência de dengue foram
obtidos junto ao Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e ao SIH
(Sistema de Informações Hospitalares) e os socioeconômicos e de saneamento
básico junto ao IBGE. Realizou-se análise espacial e estatística dos dados. Os
resultados evidenciaram o crescimento da dengue na Bahia desde 2008, com uma
incidência média de 39. 76 casos por 10. 000 habitantes, bem como sugerem a
existência de desigualdades sociais nos municípios baianos, fator que expõe a
população à riscos de saúde. A incidência de dengue apresentou uma correlação
significativa, ainda que fraca, apenas com as variáveis abastecimento de água, coleta
de resíduos sólidos e taxa de urbanização, no entanto, a análise espacial bem como
estatística evidenciaram uma moderada correlação com a pluviosidade. Os dados
dessa variável foram obtidos juntamente ao Inmet e equivalem aos dados mensais
das 27 estações meteorológicas que cobrem o estado. Tal resultado evidencia a
multicausalidade e complexidade do fenômeno, justificando a dificuldade na
realização dos estudos ecológicos sobre o mesmo. Visto que os indicadores do IBGE
mostraram-se insuficientes, recomenda-se um estudo mais detalhado tanto da
qualidade dos serviços de saneamento quanto do contexto socioeconômico de cada
município.
Palavras-chaves: Dengue, Saneamento, Bahia
INDICADORES DE RIOS URBANOS PARA OS RIOS CAMARAJIPE, JAGUARIBE
E COBRE
Autor(es): Victoria Silvia Guimarães de Oliveira, Nícholas Carvalho de Almeida
Costa, Patrícia Campos Borja, Luiz Roberto Santos Moraes
Resumo: Os rios urbanos são, na maioria das vezes, tratados com certo descaso
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durante o processo de urbanização. Estudos vem apontando a necessidade de incluir
os rios urbanos no planejamento e no tecido urbano das cidades. Pesquisas tem
mostrado que uma gestão adequada dos rios urbanos está diretamente ligada ao
manejo eficiente das águas pluviais e do esgotamento sanitário. Os problemas
gerados pelo descaso nessas áreas são diversos. Em Salvador, os rios são vistos por
boa parte da população como um canal de esgotos e não como um rio.
Tamponamento de rio passa a ser visto como boa prática para uma boa parte da
sociedade, pois "eliminam" problemas de poluição, como o mau cheiro, ou
proliferação de muriçocas. Essas "soluções", além de custosas, podem apenas
transferir o problema, como aparecimento dos mesmos e inundações à jusante. Desta
forma, os rios deixaram de ser encarados de forma integrada com o desenvolvimento
da cidade e passaram a ser vistos como um problema. Diante desse contexto, o
subprojeto QualiSan tem como objetivo o desenvolvimento de indicadores para rios
urbanos de forma a integrar o sistema de indicadores de qualidade urbano ambiental
de Salvador, desenvolvido pelo projeto QualiSalvador. Os indicadores de rios urbanos
estão sendo definidos e serão validados em três rios da cidade, Camarajipe,
Jaguaribe e Cobre. Foi definida uma relação de indicadores a partir de revisão
bibliográfica e discussões com o grupo de pesquisadores para compor o sistema,
sendo que alguns deles foram explorados. Foi calculado o indicador de extensão dos
trechos canalizados dos rios, a partir das análises das imagens de satélite do
software Google Earth, e pelo uso da ferramenta “caminho” do mesmo, gerando uma
tabela com a extensão de cada tipologia de alteração fisiográfica, a partir da
classificação adaptada de Binda e Fritzen (2013) e Oliveira e Vestena (2012) (trecho
livre, canalização aberta, canalização fechada e pontes) e sua porcentagem em
relação à extensão total de cada rio, assim como um mapa que apresenta a
localização dos diferentes trechos. Também foram identificados os diferentes tipos de
ocupação do solo, a partir da análise das imagens de satélite do Google Earth,
adotando a delimitação da área de preservação apresentada pela Lei nº 12. 651, de
25 de maio de 2012, gerando uma tabela que apresenta diferentes trechos do rio, o
tipo de ocupação predominante e sua extensão. O tipo de ocupação mantém relação
com o índice de impermeabilização do solo, assim como pode ter relação com
alterações no curso do rio, lançamento de efluentes líquidos e de resíduos sólidos,
que fazem parte da relação de indicadores.

interior, ajudando a regular o clima, a temperatura do solo e protegendo escarpas e
encostas de morros", além da biodiversidade, composição da paisagem urbana e
promoção da qualidade de vida da população soteropolitana. Nos dias atuais os
processos antrópicos reduziram significativamente a vegetação primária e os
remanescentes secundários encontram-se fragmentados, sendo de aproximadamente
1 hectare na porção continental e de 900 hectares na porção insular. Do total dos 5.
249, 194 hectares de vegetação de Mata Atlântica no município, segundo o Ministério
Público (2013): 42, 872% são de vegetação nativa e encontra-se no estágio inicial;
56, 205% no estágio médio e 0, 923% no estágio avançado de regeneração. Quanto
ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Lei 7400/2008),
CAPÍTULO I do TITULO IV, tem-se o Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural
(SAVAM), constituído pelas: Áreas de proteção ambiental (APA´s), Área de Proteção
de Recursos Naturais (APRN), Área de Proteção Cultural e Paisagística (APCP),
Parques Urbanos, Espaços Abertos Urbanizados e Áreas Urbanizadas,
espacializados no Mapa 07/ PDDU 2008. Esses dados subsidiaram as análises das
áreas verdes intraurbanas da cidade e a elaboração do Mapa Temático da
Distribuição da Vegetação, como também os estudos de clima urbano para a cidade
de Salvador, que também integram o QUALISalvador (FAPESB, 2014). A delimitação
da vegetação utilizada neste trabalho para elaboração do Mapa Temático da
Distribuição da Vegetação de Salvador 2016, baseou-se no estudo feito por Santos et
al. (2016), que permitiu a sistematização do conceito cobertura vegetal: “A “cobertura
vegetal” é definida como a projeção ortogonal da vegetação em cartas planimétricas.
Difere das áreas verdes urbanas por considerar como limites as bordas das copas de
árvores e arbustos, podendo estender-se para além dos alinhamentos urbanísticos da
superfície geográfica (muros, meio fio, etc.). Desta forma, mesmo que a superfície
sob a projeção da cobertura vegetal esteja parcialmente impermeabilizada esta área
deve ser incluída na delimitação espacial da cobertura vegetal. ”(SANTOS et al.,
2016, p. 5). Este trabalho tem como resultado o Mapa Preliminar da Distribuição da
Cobertura Vegetal de Salvador em 2016, a partir da análise evolutiva da vegetação,
no período compreendido de 1998 (SALVADOR -CONDER) e 2009 (Oliveira et al.,
2013), espacializados por bacia e bairros. Conclusão. Com base na interpretação dos
dados, mapas e análise bibliográfica, o estudo da vegetação de Salvador permite
concluir que a acelerada redução ou supressão da vegetação intraurbana
compromete a qualidade ambiental da cidade, com intensificação de antigos
problemas urbanos como alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra, além do
desconforto térmico.

Palavras-chaves: Indicadores de Rios Urbanos, Uso do Solo Urbano, Alterações no
Curso do Rios
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MAPA PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS VERDES DA CIDADE DE
SALVADOR
MONITORAMENTO DO CULTIVO DE MICROALGAS EM FOTOBIORREATORES
DE UMA PLANTA PILOTO

Autor(es): Thiago Bispo Vale, Rossana Alcântara Santos, Patrícia Campos Borja,
Maria Elisabete Pereira dos Santos, Telma Andrade, Neila Lima Branco

Autor(es): Mariana Marques da Silva, Louisa Wessels Perelo
Resumo: Resumo. A qualidade do ambiente urbano de Salvador está sendo
estudada no âmbito do Projeto QUALISALVADOR (FAPESB, 2014), e tem por
objetivo geral produzir e difundir conhecimento sobre a condição do ambiente urbano
através da construção de indicadores das dimensões físico-ambiental,
socioeconômica, serviços e infraestrutura, cultura e cidadania e bem-estar. Estes
indicadores serão sintetizados em índices de qualidade urbano-ambiental
espacializados por bacia hidrográfica e drenagem, e por bairro. Este trabalho tem seu
foco na dimensão físico-ambiental, e mais especificamente na componente
Vegetação, que se desdobra na subcomponente Áreas Verdes Urbanas. A
metodologia envolve (a) o tratamento dos dados de imagem de satélite para
construção de mapas temáticos, (b) a construção de mapas temáticos, obtidos com a
aplicação da ferramenta Quantum GIS-QGIS e Spring 5. 4. 2, e dados oriundos do
sítio geográfico de Salvador. A superposição e análise combinada dos mapas
temáticos resultou no Mapa Preliminar da Distribuição das Áreas Verdes de Salvador
em 2016. Como conclusão foi possível, em uma primeira aproximação, representar a
vegetação de Salvador em 2016 espacializada em suas bacias e bairros. Objetivo.
Elaborar um Mapa Preliminar da Distribuição da Cobertura Vegetal de Salvador em
2016, delimitando as áreas verdes urbanas representadas espacialmente em suas
bacias e bairros. Metodologia. A análise da vegetação urbana se baseia em duas
etapas principais: (a) dados primários gerados através de imagens de domínio público
do satélite SENTINEL 2, com resolução espacial de 10 m; nas bandas espectrais do
visível, B02, B03 e B04 e na banda do Infravermelho Próximo (NIR) B08, resolução
radiométrica de 16 bits (65. 536 níveis digitais), data de captura de 09/08/2016,
adquiridasno Web Portal da European Space Agency (ESA). O processamento é
realizado através dos softwares SPRING 5. 4. 2 (DPI/INPE, 2016) e QGIS 2. 8 de
domínio público;(b) dados secundários de vegetação obtidos do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador - PDDU (2008); Projeto Mata
Atlântica Salvador: Diagnóstico da Vegetação do Bioma Mata Atlântica na cidade de
Salvador, do Ministério Público do Estado da Bahia/ Fundação José Silveira (2013);
limites de bairros do livro O Caminho das Águas em Salvador (SANTOS et al., 2010)
e depesquisarealizada por Oliveira et al. (2013) sobre vegetação e indicadores de
áreas verdes para Salvador. Estes dados foram utilizados para elaboração de um
mapa de áreas verdes, seguido da superposição às imagens de satélite para delimitar
estas áreas, resultando no Mapa Preliminar de Distribuição das Áreas Verdes da
Cidade de Salvador. Resultados. A área de estudo compreende a porção continental
do município de Salvador, capital do Estado da Bahia, com área aproximada de 303,
434 Km² e coordenadas geodésicas: 13°01`26" S - 38°43`0" W e 12°44`8" S 38°16`42" W. Porção do município com forma peninsular banhada a oeste pela Baía
de Todos os Santos e a leste pelo Oceano Atlântico A vegetação do município é
remanescente do bioma de Mata Atlântica, que "mantêm nascentes de água,
regulando o fluxo dos mananciais que abastecem as cidades e comunidades do

Resumo: Atualmente, a demanda de energia em escala mundial vem crescendo
rapidamente, principalmente devido ao aumento da população e do consumo. Porém,
a maior parte da energia que é utilizada no planeta ainda provém de combustíveis
fosseis e não renováveis. Por isso, existe a necessidade de utilizar novas fontes de
combustíveis que sejam mais sustentáveis. Entre eles, existe o biodiesel produzido a
partir de microalgas. Explicando rapidamente, as microalgas produzem lipídeos que
podem ser usados como base para a produção do óleo do biodiesel. As algas
possuem a vantagem de produzir muito mais óleo por hectare. Para utilizar as
microalgas como fonte de lipídeos, é necessária uma grande quantidade de
biomassa. Por isso, o cultivo de microalgas em fotobiorreatores foi selecionado como
o método mais viável para obtenção de biomassa seca para a produção de biodiesel.
O objetivo deste trabalho é fazer o monitoramento diário de fotobiorreatores de uma
planta piloto para que, através deste, possamos avaliar as condições que favorecem
um melhor desenvolvimento de um cultivo de microalgas, destinadas a produção de
biodiesel. Além disso, também foram avaliados alguns parâmetrosfísico-químicos com
o objetivo de avaliar um possível reaproveitamento do meio de cultivo. A planta piloto
é formada por cinco fotobiorreatores que tem a função de acelerar o cultivo de
microalgas, para que posteriormente a biomassa seja utilizada. Para otimizar o
processo é necessário que as características dofotobiorreator sejam adequadas ao
crescimento da microalgas. Para isso, é importante que alguns parâmetros sejam
monitorados com frequência. Para este estudo, foram selecionados como parâmetros
físico-químicos a análise de pH, nitrato e fosfato e como parâmetros biológicos a
contagem das células, abiomassa seca. Foi utilizada a microalga Desmodesmus sp.
mantida no banco de alga do LABEC. Para o cultivo foram utilizados cinco
fotobiorreatores de placas planas com 120 litros cada. O volume total do cultivo foi de
100 litros em cada reator. O cultivo foi realizado em meio BBM (Bold´s Basal
Medium). Foi utilizado borbulhamento com ar comprimido, iluminação solar e
temperatura ambiente. Foi feito uma mistura a 10% de inóculo. Para o monitoramento
diário, eram coletados 15 ml do cultivo do fotobiorreator. A partir desta amostra eram
feitas as medidas de pH e contagem de células. Para medir o pH, foi utilizado o
pHmetro e para a contagem das células, foi utilizada a câmara de Neubauer. A cada
cinco dias corridos, eram coletados 200 ml do cultivo do fotobiorreator para analisar a
biomassa seca, e os testes de nitrato e fosfato. A biomassa seca é feita por
gravimetria. As análises de nitrato e fosfato são feitas por espectrofotometria. A cada
20 dias, aproximadamente, era feito a coleta da biomassa e troca do cultivo no
fotobiorreator.
Palavras-chaves: microalgas, cultivo, planta piloto
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INDICADORES PARA O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA

principalmente dos municípios abrangidos pela proposta. Tal investimento de grande
magnitude quanto à infraestrutura de transportes, deverá trazer uma série de
impactos no uso e ocupação do solo destes municípios, notadamente os municípios
localizados na Ilha de Itaparica. Este sistema viário serve com elemento estruturante
de expansão urbana da região metropolitana de Salvador, e trata da duplicação da
BA- 001 na Ilha de Itaparica e reconfiguração de trechos da Ponte do Funil e da BA
001, entre Nazaré, Santo Antônio de Jesus e Castro Alves. Este trabalho busca
estudar os impactos no sistema viário e de transportes que deverão ocorrer diante
das propostas de uso e ocupação do solo na Ilha de Itaparica, impulsionadas por um
novo sistema de transportes.

Autor(es): Juliane Ribeiro, Luiz Roberto Santos Moraes, Patrícia Campos Borja
Resumo: O modelo de desenvolvimento pautado no crescimento econômico após a
segunda fase da revolução industrial repercutiu nos processos socioambientais e
dentre eles, a ocupação desordenada nas cidades e aglomerados urbanos
provocados pela urbanização acelerada iniciada no século XX. Nesse contexto,
verifica-se que Salvador também vivenciou um processo intenso do êxodo rural
praticado pela população e esse crescimento exponencial gerou um cenário de
carência por serviços básicos a saúde e a qualidade ambiental urbana, a exemplo, do
manejo de resíduos e a limpeza de vias e logradouros públicos. Faz-se necessário
compreender a qualidade desse ambiente urbano que, consequentemente, interfere
na qualidade de vida da população urbana. Nesse sentido, o projeto Qualidade do
Ambiente Urbano de Salvador - QUALISalvador formado por uma rede
interdisciplinar-setorial visa construir um índice de Qualidade Urbano-Ambiental de
Salvador, por meio da definição de dimensões, indicadores e sistema de ponderação
a partir do recorte por bairro, bacia hidrográfica e de drenagem. Sob a perspectiva do
saneamento básico e rios urbanos, foi formado um sub-grupo, o QUALISan, que
contribuiu na fase inicial do projeto com a Rede QUALISalvador por meio da
construção do conceito de qualidade de vida e qualidade ambiental urbana e da
proposição de indicadores específicos para o saneamento básico e num momento
posterior, na elaboração e crítica ao questionário elaborado pela Rede, na
metodologia do trabalho de campo e na construção do manual de orientações
técnicas referente as questões de saneamento básico para o grupo QUALISalvador.
Nesse contexto, a questão dos resíduos sólidos e limpeza urbana foi desenvolvida
por meio de reuniões de trabalho, revisão de literatura, consulta às legislações de
saneamento básico, resíduos sólidos como também de meio ambiente, no acesso ao
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, aos dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística e à minuta do plano municipal de saneamento
básico de Salvador, tendo sido possível a obtençao de alguns resultados como: a
identificação de quatro indicadores de resíduos sólidos urbanos com foco na coleta e
varrição, sendo que os dados serão obtidos por bairro por meio de aplicação de
questionário; seleção de indicadores gerais por meio de dados secundários;
indicadores verificados nas legislações referente ao componente resíduos sólidos e
outros propostos para coleta domiciliar e limpeza de logradouros públicos.
Realizou-se também uma análise da gestão desses serviços públicos em Salvador,
onde se constatou que 100% da prestação do serviço de limpeza urbana e operação
do aterro sanitário é realizada pela iniciativa privada, refletindo assim em altos custos
aos cofres públicos, aumento do custo unitário médio da coleta dos resíduos sólidos
urbanos, geração significativa de materiais recicláveis pela população,
encaminhamento ao Aterro Metropolitano Centro de toda massa coletada na Cidade,
ausência de apoio as cooperativas ou associações de catadores de materiais
recicláveis pela Prefeitura, site da Limpurb sem informações atualizadas, bem como
não disponibilizando dados públicos e contratos firmados com as empresas
terceirizadas e desconformidade do Município com as legislações de resíduos
sólidos, dentre outros. Desse modo, mediante avaliação da realidade atual do manejo
de resíduos sólidos e limpeza urbana de Salvador por meio de indicadores e dados
secundários, verifica-se a necessidade de mudança de postura do Poder Público
Municipal, a fim de que a própria legislação municipal possa ser cumprida para que a
qualidade ambiental urbana referente a questão dos resíduos sólidos na Cidade
possa avançar, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Palavras-chaves: Impactos viário, transporte e uso do solo, sistema viário oeste
INTERDISCIPLINAR ENGENHARIA, TECNOLOGIA E GESTÃO
TIRANTES PARA ESTABILIZAÇÃO DE ARCOS E ABÓBADAS
Autor(es): Francisco Oliveira, Mrio Mendona de Oliveira
Resumo: O objetivo da pesquisa reside na necessidade de propor soluções para
situações de risco estrutural de edificados antigos. O foco principal é empregar
tirantes metálicos submetidos à tração controlada para o contraventamento de arcos
e abóbadas buscando a estabilização de sua estrutura. O sucesso das intervenções
de consolidação e de reabilitação estrutural depende fundamentalmente do
conhecimento das características mecânicas de deformação e resistência dos
materiais que constituem a estrutura em estudo. Dando seguimento a este raciocínio,
dada a tendência de arcos e abóbadas ao colapso devido ao intenso empuxo lateral
gerado contra as paredes de apoio, entre outras situações, é proposto estudar a
avaliação estrutural de edifícios antigos através da aplicação de tirantes metálicos em
arcos ou abóbodas. Além disso, busca-se a obtenção da tração em vigas-tirantes
através do torque aplicado nas porcas de retenção, nas estruturas em questão, que
necessitam de contraventamento. Para um pequeno aprofundamento do assunto, é
necessário que sejam definidas ambas as estruturas em análise. Um arco é uma
estrutura de alvenaria delimitada tanto superiormente (extradorso) quanto
inferiormente (intradorso) por uma superfície curva que repousa sobre pilares ou
colunas, ou apenas interrompe a continuidade de uma parede para a abertura de uma
envasadura. Já a abóbada é uma construção em formato arqueado espacial que atua
numa edificação cobrindo espaços compreendidos entre muros, colunas ou pilares.
Usualmente é composta por peças lavradas em pedra, amplamente utilizadas no
Império Romano, denominadas aduelas. Dada a sua complexidade e delicadeza,
quando submetidas a situações de risco, uma intervenção incisiva faz-se necessária
para sua consolidação. É nesse momento que a conexão entre o torque aplicado nos
tirantes metálicos rosqueados e a tração gerada no sistema, que é tema de pesquisa
em andamento no NTPR, deverá ser utilizada como ferramenta chave no processo de
estabilização. O conhecimento global das características dessas estruturas possibilita
a aplicação de tirantes metálicos em pontos específicos de travamento, que
asseguram a sua integridade, assim como de paredes adjacentes em rotação devido
à lesão causada pelos arcos e abóbadas ou outros fenômenos deformantes.
Palavras-chaves: Conservação, Abóbadas, Tirantes

Palavras-chaves: Qualidade do ambiente urbano de Salvador, Indicadores, Manejo
de resíduos sólidos e limpeza pública

TRAÇÃO OBTIDA EM VIGAS-TIRANTES ATRAVÉS DO TORQUE APLICADO NAS
PORCAS DE RETENÇÃO
Autor(es): Lucas Alves Ribeiro, Mario Mendona de Oliveira

ENGENHARIAS - TRANSPORTES
Resumo: A pesquisa busca mensurar a intensidade de tração em tirantes metálicos,
através do torque aplicado nas porcas de retenção nas suas extremidades. Dessa
forma foi procurado atender diversos casos de degradação estrutural, que necessitam
de intervenções específicas, como o contraventamento estabelecido por tirantes
metálicos a fim de consolidar alvenarias sujeitas a deformações resultantes de
esforços principalmente originados por empuxos ou de abóbadas sobre elas apoiadas
ou por rotação e flambagem desses muros. A consciência da importância de se
preservar o patrimônio histórico-cultural inspirou a criação de alguns procedimentos e
métodos para solucionar problemas de estabilidade de muros e amenizar o grau de
deterioração de edificações de valor cultural. Uma prática valiosa é a utilização de
tirantes metálicos (ou então de vigas-tirante, desenvolvidas no NTPR) a fim de
realizar o contraventamento de alvenarias sujeitas a certas deformações e à
consequente instabilidade. Com a existência de inúmeros casos de degradação que
necessitam de intervenções específicas, como o contraventamento utilizando tirantes
metálicos em monumentos, o estudo em questão objetiva propor um processo de
tracionamento controlado de tirantes, através de torque aplicado nas porcas de
retenção. Tal procedimento foi eleito como possível solução para resolver, de maneira
incisiva e controlada, os problemas de instabilidade em alvenarias antigas,
principalmente aquelas submetidas ao empuxo de arcos, abóbadas e cúpulas ou
mesmo de muros em estado de rotação ou desaprumo. A pesquisa a ser apresentada
é de suma importância para dar continuidade e suporte ao trabalho desenvolvido pelo
NTPR ao longo de 30 anos. Embora não muito explorado no campo da engenharia
civil, de modo geral, a junção de informações de conservação e restauração, cujo
enfoque é mais dado à arquitetura, com os temas abordados ao longo da graduação
é fator determinante para o desenvolvimento de um profissional com visão
interdisciplinar. Tal característica de formação é pouco observada no mercado,
principalmente com a criação de consciência da importância de se preservar o

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO SISTEMA VIÁRIO OESTE (SVO)
Autor(es): Ilce Marilia Dantas Pinto, Carlos Henrique Silva Almeida
Resumo: O presente projeto, viabilizado pelo Edital FAPESB 014/2014, visa
desenvolver uma pesquisa no CETRAMA- Centro de Estudos de Transporte e Meio
Ambiente, com participação de professores do Departamento de Engenharia de
Transportes e Geodésia da EPUFBA e do curso de Urbanismo da UNEB. Esta
pesquisa tem como objetivo geral avaliar de forma integrada os impactos no sistema
viário e de transportes que deverão ocorrer diante das propostas de uso e ocupação
do solo na Ilha de Itaparica e Vera Cruz, impulsionadas pelo Sistema Viário Oeste
(SVO), empreendimento de grande magnitude quanto à infraestrutura de transportes
e que deverá trazer uma série de impactos no uso e ocupação do solo dos municípios
localizados na Ilha de Itaparica e Vera Cruz, considerando a dinâmica da estrutura
urbana e do uso e ocupação do solo na área em estudo. E, como objetivos
específicos: (i) avaliar e propor medidas mitigadoras e/ou compensatórias para os
impactos no sistema de trânsito e transporte oriundos dos diversos padrões de
ocupação e uso do solo, propostos e possíveis, para a área de estudo, selecionando
os melhores cenários em termos de sustentabilidade, racionalização e eficiência na
gerência dos fluxos urbanos, na região; (ii) avaliar, para o caso em estudo, as
potencialidades e dificuldades de utilização de modelos de simulação de transporte e
tráfego; (iii) desenvolver uma metodologia de diagnóstico, avaliação e sistematização
de redes de transporte e trânsito integradas ao planejamento do uso e ocupação do
solo;(iv) Construir um portal de informações sobre os estudos e cenários
desenvolvidos para o caso em estudo. O Sistema Viário Oeste é uma proposta que
visa dinamizar o desenvolvimento socioeconômico do Estado da Bahia, e
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patrimônio histórico-cultural da nação.

desequilíbrio e alteração da normalidade. Concepções de saúde como ausência de
doença e vice-versa foram minoritárias. Quando doentes, 93% afirmaram buscar um
profissional da saúde e 71% praticar a automedicação. Nota-se a presença moderada
de práticas alternativas e/ou complementares (32%), bem como religiosas (20%).
Conclusão: Entre os discentes do estudo, o binômio saúde-doença é percebido como
fenômeno complexo, que envolve diversos fatores. É majoritária a preocupação com
hábitos preventivos e hábitos de vida saudável. Essas características de cuidado e
essas noções sobre o objeto saúde distanciam-se do modelo hegemônico de
masculinidade e saúde discutido entre os (as) autores (as) da temática, que atribui
aos homens um distanciamento em relação às práticas de saúde, derivado de uma
construção de gênero que atribui a necessidade de cuidado às mulheres.

Palavras-chaves: Torque X Tração, Tirante de contraventamento, Comportamento
estrutural
UMA PLATAFORMA LIVRE DE MEDIÇÃO E CONTROLE
Autor(es): Luan da Cruz Silva, Camila Moura Ferreira Santos, Paul Regnier, Vitor
Fernando Rezende da Silva Vidal, Joselito Mota Júnior
Resumo: Desenvolvimento de uma plataforma integrada, hardware e software, para
mensurar e visualizar, de forma simples e automatizada, radiações ultrassônicas
dentro de um duto. Essas ondas de ultrassom são emitidas por transdutores
propositalmente posicionados ao redor do duto, dispostos um ao lado do outro
formando um “anel” ou “cinto”. Um sistema mecatrônico desloca um sensor
piezoeléctrico para posições pontuais dentro do duto e adquire valores referentes a
radiação, os digitalizando. A automatização da aquisição desses dados foi motivada
devido à estudos sobre o fenômeno de cavitação, (excitado a partir de ondas de
ultrassom, um determinado líquido produz implosões de minúsculas bolhas cavitação) onde tal é utilizado para limpeza e remoção de materiais indesejados.
Software - Desenvolvimento de um ambiente de software responsável pela geração
de mapas, sob licença de software livre e código aberto GNU/GPL, a partir de dados
obtidos por sensores piezoeléctricos e tratados em hardwares desenvolvidos pela
equipe. O software utiliza a linguagem Python e algumas de suas bibliotecas. Além da
geração de gráficos, a parte de software é responsável também pela definição das
coordenadas, pelas quais o sensor deve realizar a medição. Firmware - O firmware é
essencialmente uma ligação entre o software e o hardware, atuando, dentro de um
micro controlador Arduino, na leitura das coordenadas geradas pelo software e
repassando - as para os motores, afim de desloca-los para o ponto desejado. Após
tratamento do sinal (via hardware), obtido pelo sensor, essa informação é repassada
para o Arduino, que trata o dado e o envia ao software, para a geração do mapa.
Hardware - O sistema de hardware presente no projeto é responsável pela aquisição
e tratamento dos dados. Compondo o sistema de hardware, dois motores de passos
(KTC-HT23-401) com ligações unipolares (5 fios, onde o centro das bobinas são
ligadas internamente) responsáveis pela movimentação 2D (plano) de um sensor
piezoeléctrico; Duas chaves de fim de curso (KW11-7), acionados por contato
mecânico, indicando que o motor de passos chegou à uma de suas extremidades;
Uma placa de tratamento, onde o sinal oriundo do sensor passa por uma
pre-amplificação (preparando o sinal eletrônico para o posterior processamento), um
filtro para eliminação de ruídos e/ou frequências indesejada, um retificador de onda
completa e um integrador, convertendo-o para um sinal CC (corrente continua); E um
micro controlador Arduino, responsável pela lógica de movimentação dos motores,
conversão de sinais Analógicos/Digitais e tratamento de algumas variáveis, como
interrupções por sinais oriundos das chaves de fim de curso. Esse sistema está sobre
uma mesa de alumínio, 73 x 83 cm com 95 cm de altura, especificamente construída
para esse projeto. Um material acrílico foi preso ao topo da mesa e ao seu centro foi
aberto um orifício, por onde é encaixado um duto, objeto ímpar em nossas medições.
Todos esses equipamentos compõem a parte nomeada como hardware.

Palavras-chaves: saúde, masculinidade, universidade
CARACTERIZAÇÃO DE GENÓTIPOS/LINHAGENS VISANDO À QUALIDADE
FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE MAMONA EM SUPORTE AO MELHORAMENTO
GENÉTICO VOLTADO PARA ESTRESSES ABIÓTICOS E BIOPRODUTOS
Autor(es): Gabriel Joaley Borges Pereira, Valdir Neto, Bianca Bomfim Andrade, Talita
Andrade da Anunciação, Vlademir Silva, Marta Bruno Loureiro, Daniele Takahashi
Bernal, Luzimar Gonzaga Fernandez, Renato D. de Castro
Resumo: A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma espécie oleaginosa pertencente
à família das Euforbiáceas, reconhecida por sua tolerância à climas quentes e secos
(xerófila) e adaptada a ambientes com alta luminosidade (heliófila), consistindo assim
na principal fonte de subsistência para agricultores familiares do semiárido nordestino
brasileiro. O óleo extraído das sementes de mamona apresenta como principal
constituinte o ácido graxo ricinoléico (90%), de alto valor e com múltiplas aplicações
para a indústria química. Visando a busca de marcadores morfofisiológicos
relacionados ao déficit hídrico em sementes e plântulas de diferentes genótipos de
mamona, foram realizadas análises de características morfofisiológicas em sementes
e plântulas de nove genótipos fornecidos pela Empresa Baiana de Desenvolvimento
Agrícola (EBDA) e dez genótipos fornecidos pela Empresa de Pesquisa Agropecuária
de Minas Gerais (EPAMIG). Observou-se que, esses genótipos assemelham-se em
formato e coloração havendo raras peculiaridades, sendo que o peso de mil
sementes e a germinabilidade resultaram em características contrastantes dentre os
genótipos. Através da média dos pesos de mil sementes e dos parâmetros
biométricos (largura, comprimento, espessura), foi possível agrupar esses dezenove
genótipos em três categorias: genótipos de sementes pequenas, médias e grandes. A
partir disso foram definidos genótipos específicos (cv. PARAGUAÇU e cv. MPA-34)
para realização da curva de embebição e germinabilidade de sementes submetidas a
diferentes níveis de restrição hídrica, induzida por meio da embebição das sementes
por 7 dias em água (controle, 0. 0 MPa) e sob restrição hídrica em soluções de
polietileno glicol (PEG, à -0. 2, -0. 6 e -1. 0 MPa). Após esse período, foram coletadas
amostras de compartimentos distintos em sementes de cada genótipo: radícula,
cotilédone e endosperma, a serem destinadas as análises bioquímicas e moleculares
futuras. Análises essas, que poderão servir de suporte ao melhoramento genético
para a produção de bioprodutos e auxílio ao pequeno agricultor que não dispõe de
tecnologia para lidar com os estresses abióticos.

Palavras-chaves: plataforma de controle livre
Palavras-chaves: Ricinus communis, déficit hídrico, germinabilidade
INTERDISCIPLINAR SAÚDE E BIOLÓGICAS
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE SAÚDE E DOENÇA ENTRE ESTUDANTES DA
ÁREA DE SAÚDE

A INFLUÊNCIA DA MASCULINIDADE NAS CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE
SAÚDE E DOENÇA DE ALUNOS DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM
SAÚDE DA UFBA

Autor(es): Magda Pereira Oliveira, Maria Thereza Ávila Dantas Coelho

Autor(es): Raquel Araujo da Silva Carneiro, Daniele Machado Pereira Rocha, Maria
Thereza Ávila Dantas Coelho

Resumo: Os conceitos de saúde e doença foram sendo ressignificados ao longo do
tempo, sempre em consonância com os contextos socioculturais, econômicos e
psicossociais em que ocorrem. Na atualidade, tais conceitos abrangem a biologia
humana, o meio ambiente, o estilo de vida e a organização da assistência à saúde.
Objetivo: O presente estudo teve como objetivo identificar e analisar as concepções e
práticas referentes à saúde e doença adotadas por estudantes do Bacharelado
Interdisciplinar de Saúde (BIS) da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Metodologia: Trata-se de um estudo com abordagem quantitativo-qualitativa,
vinculado ao projeto de pesquisa “Concepções e práticas pessoais e profissionais
ligadas a processos de saúde e doença”. Para coleta de dados, foi aplicado o
questionário, da pesquisa anteriormente citada, aos estudantes ingressos no
semestre de 2014. 1, focalizando quatro questões discursivas, quais sejam: “O que é
saúde?”; “O que é doença?”; “Quais práticas você já realizou para prevenir
doenças?”; e “Quais práticas você realiza para manter sua saúde?”. No que concerne
à análise dos dados, utilizou-se o método de análise de conteúdo de Bardin. O
escopo do estudo abrangeu 209 estudantes. Resultados e Discussão: Os resultados
apontaram diferenças nas concepções de saúde e doença entre os participantes da
pesquisa, preponderando, porém, duas abordagens; para alguns, esses conceitos
são amplos, multidimensionais, consideram diversos determinantes da saúde, tais
como os aspectos sociais, psíquicos e ambientais, além do bem-estar físico; para
outros, tais conceitos se apresentam de forma reducionista, valorizando aspectos
orgânicos, sinais e sintomas, reproduzindo, desta forma, uma visão biologicista,
mecanicista, individualista e fragmentada do binômio saúde-doença. Quanto às
práticas, foram citadas, pelos estudantes, a alimentação balanceada e a atividade
física como ações de promoção da saúde, bem como a busca por serviços médicos e
exames periódicos. Conclusão: Esses dados podem sugerir avanços nos conceitos

Resumo: Introdução: A construção ao longo da história do papel social atribuído aos
homens baseado no ideal de masculinidade hegemônica, influencia, segundo a
literatura, o comportamento sobre sua saúde, de modo que, o padrão hegemônico de
masculinidade distanciou os homens do objeto saúde, contribuindo para a falta de
cuidado e escassez de pesquisas envolvendo esses sujeitos. As diferentes
concepções de saúde e doença existentes refletem as conjunturas sociais,
econômicas, políticas e culturais de cada sujeito. Nessa direção, as práticas de saúde
também englobam aspectos individuais, subjetivos, multidimensionais e intersetoriais,
sejam elas coletivas ou individuais, de cura ou de autocuidado, contribuindo de forma
positiva ou negativa para a percepção sobre a saúde, tanto em pessoas do gênero
masculino, quanto feminino. Objetivo: Analisar a influência da masculinidade nas
concepções e práticas de saúde dos discentes do gênero masculino, ingressos em
2014. 1 no primeiro semestre do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da
Universidade Federal da Bahia (BIS/UFBA). Métodos: Participaram desta pesquisa 76
estudantes homens, com idade entre 17 e 61 anos, respondendo perguntas de um
questionário semiestruturado, referentes ao tema de estudo. Para a interpretação das
respostas, utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem da UFBA, sob o nº
741. 187, respeitando os dispositivos da Resolução nº 466/13 do Conselho Nacional
de Saúde sobre Pesquisa com Seres Humanos. Os estudantes participantes
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Resultados:
Concepções de saúde associadas às dimensões físicas e psicológicas e à qualidade
de vida foram prevalentes. Quanto à doença, esta foi associada à ideia de
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de saúde e doença, mesmo que ainda sejam notadas concepções reducionistas, o
que requer debates e discussões acerca do tema, pois o processo saúde-doença
demanda uma abordagem para além dos aspectos biológicos, inserindo aspectos
antropológicos, sociais e políticos. Por fim, compreender o que os alunos de um curso
superior da área de saúde entendem como saúde e doença, como pretendeu o
presente estudo, é imprescindível, pois essas concepções influenciarão, a partir de
novos referenciais acerca da saúde, as práticas de cuidado de futuros profissionais.

Autor(es): Andréa Laura, Thadeu Borges Souza Santos, Isabela Cardoso de Matos
Pinto
Resumo: Este estudo é parte do Projeto de Observatório de Análise de Políticas de
Saúde no Brasil (2003-2017), com custo de realização subsidiada pelo CNPQ (Edital
41/2013), especificamente articulado as suas linhas de pesquisa de Gestão
Hospitalar no SUS e de Gestão da Educação e Trabalho na Saúde. O apoio
institucional vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do
ISC-UFBA, possibilitando utilização de infraestrutura predial, instalações, patrimônio e
insumos necessários para desenvolvimento das atividades (sala climatizada,
bancadas com cadeiras, computadores conectados a internet e com software
Windows 7 e programas do Microsoft Office, papel oficio, impressora, cota de
fotocópia entre outros). A estrutura do grupo de pesquisa tem viabilizado
apresentação com objetivo de discussão científica, possibilitando avanço e
aprofundamento teórico-crítico e argumentativo sobre os resultados obtidos. Este
projeto tem como Objetivo geral: Sistematizar conhecimento científico e
institucionalidade da gestão pública hospitalar brasileira e baiana entre 2005-2014.
Objetivos específicos: 1. Mapear natureza jurídico-institucional das modalidades de
gestão/administração pública em estabelecimentos hospitalares do Brasil e estado da
Bahia, conforme Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) entre
2005-2014; 2. Conhecer produção científica nacional e internacional sobre modelo de
gestão/administração pública (direta e indireta) adotada na atenção hospitalar e
disponível em bases LILACS, SCIELO, WEB OF SCIENCI, e Banco da CAPES. Foi
realizado um mapeamento CNES: Selecionados variáveis do CNES relacionadas a
estabelecimentos e recursos humanos; Construção de planilhas com variáveis
selecionadas, considerando período supracitado. Revisão sistemática de literatura,
selecionado 53 descritores cadastrados no DECS relacionadas à gestão hospitalar e
gestão de recursos humanos em saúde; Construção das matrizes e do banco de
dados contendo as informações extraídas dos artigos científicos selecionados nas
bases de dados LILACS, com 280 artigos encontrados (busca concluída), Sciello
(busca concluída) com 1018 artigos encontrados, web off Science com 708 artigos
encontrados (busca concluída). Os artigos selecionados seguirão para análise do
Grupo de Pesquisa.

Palavras-chaves: Saúde, Doença, Educação Superior
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS LIGADAS AO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA DE
DOCENTES DE UM CURSO SUPERIOR EM SAÚDE
Autor(es): Fiama de Freitas Santos, Maria Thereza Ávila Dantas Coelho, Maria
Angélica Godinho Mendes de Abreu, Tais Almeida Santana
Resumo: Os conceitos de saúde e doença mudam ao longo do tempo e de uma
sociedade para outra. Em 1986 foi proposto um conceito ampliado de saúde baseado
na reflexão sobre os determinantes sociais da saúde. As concepções sobre o
processo saúde-doença fundamentam as práticas de cuidado, de modo que é de
extrema importância estudar tais concepções entre os docentes da área da saúde.
Objetivo: Descrever e investigar as concepções e práticas dos docentes de um curso
superior em saúde ligadas aos processos de saúde e doença. Metodologia: Os dados
foram coletados por entrevista semiestruturada aplicada aos professores de um curso
superior em saúde e analisados pela técnica de análise de conteúdo de Bardin.
Foram analisadas seis questões discursivas. A partir das respostas, foram criadas
categorias para as concepções de saúde, as concepções de doença e as práticas de
saúde. Resultados e Discussão: Os docentes identificaram saúde como capacidade
de luta e bem-estar, e doença como desequilíbrio e problemas físicos. As práticas de
promoção da saúde contemplaram os âmbitos político, social e histórico, enquanto
que as práticas para prevenção de doenças mais frequentes foram relacionadas à
socialização, alimentação, repouso, lazer e exercícios físicos. Em relação a essas
práticas, apesar de demonstrarem conhecimento e percepções diversificadas, elas
ainda são restritas e individuais. Conclusão: O corpo docente adota concepções que
apontam para algumas dimensões do conceito ampliado, como propõe o projeto
político pedagógico do curso em questão. Tais concepções podem ser o reflexo das
experiências individuais e do embasamento teórico adquirido pelos docentes ao longo
da sua formação. Contudo, as suas práticas revelam preocupação com o equilíbrio
individual. Nesse sentido, é essencial discutir as concepções e práticas dos docentes
ligadas à saúde, de modo a subsidiar a Universidade a ampliar as suas políticas e
ações, a fim de favorecer uma aproximação mais íntima das práticas pessoais com os
conteúdos trabalhados.

Palavras-chaves: Gestão em saúde, Administração Hospitalar, Organização e
Administração
EFEITO DO SOBRENADANTE DE CULTURA DE CÉLULAS-TRONCO NA
NEUROPATIA EXPERIMENTAL
Autor(es): Gessica Sabrina Assis Silva, Cristiane Flora Villarreal

Palavras-chaves: Educação Superior, Docentes, Saúde

Resumo: A dor neuropática é um tipo de sensação dolorosa causada por lesão ou
disfunção do sistema nervoso que persiste de forma crônica, representando uma
alteração deletéria ao indivíduo, tanto fisiológica quanto psicossocial. Acomete
aproximadamente de 3 a 17% da população mundial e é considerada um problema
de saúde pública. Atualmente seu controle farmacológico é ineficaz e apenas um
terço dos pacientes submetidos a terapia vigente apresentam alívio considerável da
dor, porém evidencias experimentais indicam que células-tronco mesenquimais
derivadas da medula óssea possuem um potencial terapêutico no tratamento desta
síndrome. Considerando o alto custo e as limitações técnicas do transplante de
células-tronco, alternativas para aproveitamento do seu potencial terapêutico têm sido
consideradas, utilizando o meio condicionado (MCd) do sobrenadante da cultura de
células-tronco. Neste contexto, o presente trabalho avaliou o potencial do
sobrenadante de cultura de células-tronco mesenquimais sobre os parâmetros
comportamentais instalados em modelo experimental de neuropatia, comparando
seus efeitos aos das células-tronco mesenquimais (CMMO) e aos efeitos da terapia
farmacológica atualmente utilizada no controle clínico da dor neuropática. As CMMO
foram obtidas a partir de medulas ósseas de camundongos C57Bl/6, oriundos do
CPqGM (FIOCRUZ-BA). Animais da mesma linhagem foram submetidos à cirurgia de
ligadura parcial do nervo isquiático e seus limiares nociceptivos mecânico e térmico
foram avaliados durante todo o período experimental (60 dias) com filamentos de von
Frey e Hargreaves, respectivamente. Secções de medula espinal (L4-L5). O
tratamento dos animais neuropáticos com única administração endovenosa de MCd
induziu aumento do limiar de nocicepção durante todo o período experimental. Em
comparação aos outros tratamentos propostos, apenas a administração de CMMO
alcançou resultados semelhantes. Observou-se também que nenhum dos
tratamentos induziu mudança no padrão da marcha e do equilíbrio dos animais sobre
a barra giratória do rota-rod, demonstrarando que a administração sistêmica de
CMMO não afetou o desempenho motor no aparelho rota-rod.

FATORES DOMICILIARES ASSOCIADOS À TRANSMISSÃO DA LEPTOSPIROSE
Autor(es): Udimila Santos, Federico Costa, Arsinoe Cristina Pertile
Resumo: A leptospirose é uma zoonose emergente, sendo um importante problema
de saúde pública mundial, está relacionada à baixa condição socioeconômica e
precárias condições de infraestrutura e de serviços. No Brasil mais de 10. 000 casos
de leptospirose são reportados anualmente durante os períodos chuvosos. A fonte de
infecção no homem é o contato direto ou indi¬reto com a urina de animais infectados,
os reservatórios são os animais domésticos e silvestres. O principal reservatório são
os roedores sinantrópicos comensais (Rattus norvegicus, Rattus rattus e Mus
musculus) sendo o R. norvegicus o prin¬cipal portador da L. icterohaemorrhagiae, a
mais patogênica ao homem. O objetivo do estudo foi determinar a associação entre o
fator domiciliar: presença de roedores e casos de infecção por Leptospira na área de
Pau da Lima na cidade de Salvador BA. Para avaliar essa associação foram feitas
duas buscas de dados: captura de roedores, que resultou em um esforço de captura
de 368 armadilhas/ noite, neste momento também foi aplicado um questionário para
coletar dados sobre fatores ambientais associados a presença de roedores
sinantrópicos. Para avaliar os casos de infecção por Leptospira foram utilizados
dados de um estudo de coorte já existente realizado no mesmo local, foram coletadas
amostras de sangue dos moradores para teste sorológico de microaglutinação,
considerado o método padrão “ouro” para diagnóstico e classificação da leptospirose.
Todos os dados foram armazenados com auxílio do Redcap e foi feita analise
estatística de associação epidemiológica para estudo de caso-controle (Odds Ratio)
levando em consideração os resultados de correlação entre os domicílios que
dispuseram do fator domiciliar: presença de roedores e os domicílios onde haviam
pessoas com resultado positivo para infecção por Leptospira. de acordo com os
resultados encontrados no primeiro período do presente estudo, não houveram dados
significativos para comprovar a relação entre a presença de roedores e pessoas
positivas para Leptospirose, o que pode nos dá o indicativo de que outros fatores
também podem contribuir de forma mais impactante com resultados de correlação
entre as variáveis postas em questão.

Palavras-chaves: Dor neuropática, Meio condicionado, Células mesenquimais de
medula óssea
NÍVEL DE INFORMAÇÃO, PRÁTICAS DE PREVENÇÃO E ADOÇÃO DE OPINIÕES
EXCLUDENTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM RELAÇÃO AO HIV/AIDS

Palavras-chaves: Leptospirose urbana, fatores domiciliares, presença de roedores

Autor(es): Estéfani de Lima Macário, Vanessa Prado Santos

REVISAO SISTEMÁTICA SOBRE GESTÃO PÚBLICA NA ATENÇÃO HOSPITALAR
BRASILEIRA

Resumo: INTRODUÇÃO: A Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida,
conhecida popularmente como (AIDS), vem apresentando mudanças no seu perfil
epidemiológico no Brasil e no Mundo. Segundo dados do Boletim Epidemiológico de
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2015, apesar das medidas adotadas para o controle da epidemia, é possível notar o
aumento da incidência da doença em determinadas faixas etárias da população
brasileira, em especial na população jovem, entre 15 a 19 anos de idade. Além disso,
desde a década de 80, a epidemia passou por um processo de heterossexualização,
interiorização, pauperização e feminização. OBJETIVO: Encontrar e analisar o nível
de informação dos estudantes universitários acerca das formas de contágio e
prevenção do HIV/AIDS, saber sobre a adoção de práticas de prevenção e investigar
a existência de opiniões de caráter excludente, relativas ao convívio social com
indivíduos soropositivos. METODOLOGIA: Foi aplicado o instrumento da pesquisa
entre estudante ingressos no Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade
Federal da Bahia. Os estudantes responderam ao questionário do Ministério da
Saúde, contendo 50 perguntas relacionadas ao contágio, transmissão e preconceito
ao HIV/AIDS. Analisamos 10 perguntas que tratavam das formas de contágio do vírus
HIV, três perguntas sobre a adoção de práticas de prevenção e 03 perguntas sobre o
possível convívio social com os soropositivos. Participaram do estudo 591
estudantes. As respostas ao questionário eram diretas (sim ou não), sendo tabeladas
em planilha do Microsoft Excel®, e tendo suas freqüências estudadas no programa
EPI-INFO 2005. RESULTADOS: Dentre os 591 estudantes universitários analisados,
68% se autodeclararam do sexo feminino e 32% do sexo masculino. A média de
idade da amostra foi de 23 anos. Quanto ao estado civil 90% se declararam solteiros.
Analisando as dez perguntas do questionário sobre as formas de contágio do vírus
HIV, a maioria dos estudantes (96%) acertou entre 7 a 10 perguntas, 4% acertou
entre 3 e 6 perguntas. Em relação às perguntas relativas ao nível de informação, 99%
dos discentes referiram o sangue contaminado como forma de se pegar o HIV, 98%
responderam que o sexo sem preservativo é uma forma de contágio. A pergunta com
maior porcentagem de respostas incorretas foi a respeito da transmissão do HIV
através do leite materno, sendo que somente 61% dos discentes responderam que
ocorre o contágio. Quanto as práticas preventivas 37% dos estudantes afirmaram que
realizaram o exame sorológico para o HIV/ AIDS e 33 % afirmaram fazer o uso da
camisinha em todas as relações sexuais nos últimos seis meses. No que se diz a
respeito do convívio social com soropositivos, 93 % dos estudantes responderam que
não se incomodariam se uma criança com o vírus da AIDS estudasse na escola do
seu filho e 99% responderam que não concordavam que seu patrão deveria mandar
embora do emprego uma pessoa com o vírus da AIDS, para protegê-lo e a seus
colegas de trabalho. CONCLUSÕES: de acordo com os resultados no nosso estudo,
é possível observar que maioria dos estudantes universitários possui um elevado
nível de informação sobre as formas de transmissão e contágio do HIV/AIDS e não
revelaram opiniões discriminatórias acerca do convívio social com soropositivos.

institucional da UFBA através da mídia escrita utilizando como fonte documental o
Jornal “ A TARDE” por ser de grande circulação na capital Baiana e pela sua
relevância para o período estudado. Resgatando de forma significativa a história e
memória da Universidade a partir das matérias publicadas desde 1944 até o ano de
2015, identificando possíveis elementos que colaboraram e que ainda favorecem no
processo da construção e manutenção dessa imagem e de que forma tais fatores
influenciam na maneira que o público a percebe. A importância deste estudo não se
restringe somente a compreender os mecanismos envolvidos no processo de
construção da imagem institucional e como fatores externos e alheios à própria
instituição podem determinar o curso desse processo, mas também, ao resgate de
parte da história e memória da UFBA. Reconhecendo que uma melhor compreensão
desses mecanismos poderá colaborar para futuros estudos que busquem favorecer e
preservar a imagem da mesma. A UFBA, sendo uma Universidade que completa
agora 70 anos de existência e, por muito tempo, a única Universidade do Estado da
Bahia, adquiriu, ao longo do tempo, uma excelente reputação na comunidade,
construindo uma marca que é sinônimo de qualidade. Apesar desse sucesso, as
estratégias utilizadas pela Universidade para alcançá-lo não são perceptíveis.
Também não encontramos estudos que tenham analisado o percurso da UFBA e que
tenham discutido as formas utilizadas para construção e, principalmente, a
manutenção da sua excelente imagem. O sucesso terá sido fortuito? Sendo assim, a
manutenção da imagem estaria em risco? Parindo das constatações e desses
questionamentos iniciais, esta pesquisa tem por objetivo analisar a imagem da
Universidade Federal da Bahia através da mídia impressa, buscando identificar os
mecanismos envolvidos na construção da imagem positiva que a Universidade
conquistou ao longo dos seus setenta anos, bem como verificar a existência de
mecanismos de manutenção da sua imagem.
Palavras-chaves: Universidade. Imagem Institucional. Imprensa
OS ESTUDOS DA CULTURA NO BRASIL: UM MAPA POSSÍVEL
Autor(es): Monique Rocha Santana, Lindinalva Silva Oliveira Rubim, Laercio Souza
dos Santos, Gabriela Machado Bacelar Rodrigues, Ramon Santos Almeida, Mariella
Pitombo Vieira
Resumo: A pesquisa teve como finalidade realizar um mapeamento do perfil dos
estudos sobre cultura no Brasil tomando como fonte de informação a extensa base de
dados contendo mais de 2. 200 artigos dos anais de dez edições, que correspondem
ao ano de 2005 à 2014 do evento Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura,
ENECULT, que ocorre todos os anos na Universidade Federal da Bahia. A
investigação que delineou esse mapeamento de perfil foi orientada inicialmente pelas
seguintes questões: Quais os objetos e problemas de pesquisa que emergem a partir
desse cenário? E suas filiações teórico-metodológicas? É possível afirmar a
existência de uma especificidade nacional na abordagem dos fenômenos culturais?
Em que medida as distintas abordagens e objetos refletem o modo de organização
dos espaços acadêmicos das ciências humanas e sociais brasileiras? Para tanto,
utilizamos como metodologia técnicas de pesquisa como revisão bibliográfica sobre
estudos culturais, a Grounded Theory e a ambientação à CAQDAS - Computer
Assisted/Aided Qualitative Data Analysis Software - recursos teórico-metodológicos
para se trabalhar com grande base de dados(bigdata). Nesse primeiro ano da
pesquisa, os esforços estiveram direcionados para a formação do bolsista no manejo
dos softwares de pesquisa quantitativa utilizando o Le Sphinx e qualitativa com o
Sofware Atlas. ti e na análise de um recorte amostral que priorizou o tema das
políticas culturais. Como resultado, obtivemos um mapa sobre o perfil dos estudos em
políticas culturais, contendo informações sobre o perfil dos estudiosos dessa área,
principais temas estudados e a base teórica que sustenta os referidos estudos. Após
esta primeira etapa, chegamos também à conclusão sobre a importância dessas
ferramentas dentro do processo do fazer científico dentro das ciências humanas,
dotando-a, também, da capacidade de se valer de análises matemáticas para poder
trabalhar com grandes quantidades de dados e bases, sem, contudo, cumprir o papel
de analisar qualitativamente o material que estavam nossas mãos.
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INTERDISCIPLINAR SOCIAIS E HUMANIDADES
A EFICÁCIA DAS POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO DE ARQUIVOS E DE ACESSO À
INFORMAÇÃO EM SAÚDE
Autor(es): Ênyo Ribeiro, Gillian Leandro de Queiroga Lima, Francisco José Aragão
Pedroza Cunha
Resumo: O objetivo desta comunicação é apresentar uma discussão sobre a eficácia
do direito de acesso às informações orgânicas em saúde. Este estudo é resultado do
plano de trabalho sobre políticas e legislação de arquivos e de acesso à informação
vinculado à pesquisa Mecanismos de Difusão de Conhecimentos Gerenciais entre os
Sistemas e Redes de Atenção à Saúde: Gestão de Documentos Bases para a
Aprendizagem e Inovação Organizacional em Hospitais Federais, que tem como
objetivo geral avaliar o uso de mecanismos e estruturas de transferência de
informações gerenciais em sistemas e redes de atenção à saúde. O foco desta
pesquisa consiste em alertar sobre a importância da gestão de documentos e dos
sistemas de arquivos. A pesquisa é qualiquantitativa, aplicada, exploratória,
bibliográfica, documental e de levantamento. São consideradas as informações de 96
questionários de 26 hospitais respondentes. Os 26 hospitais representam 68, 42%
dos hospitais com termo de adesão à Rede INOVARH. A técnica de análise usada
para a pesquisa de levantamento foi a estatística descritiva. Os aportes conceituais
originaram as categorias operacionais para o tratamento e a análise das informações
levantadas por meio do questionário. Os resultados sinalizam um despreparo das
unidades investigadas em relação a eficácia social das Leis de Acesso à Informação
e de Arquivos no Brasil. Os resultados também apontam para a falta de preparo
técnico e de qualificação profissional da gestão de documentos de arquivos
analógicos e digitais. A partir das análises, evidencia-se que o direito à informação
reforça os objetivos da coletividade enquanto parte ativa na construção das ações
estatais e na promoção dos interesses da sociedade. O primeiro passo para alcançar
a eficácia do direito de acesso às informações é desconstruir a ideia de que a lei é,
por si só, capaz de esgotar os problemas sociais e entender a complexidade de
fatores que interferem nesta efetividade.
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OS ESTUDOS DA CULTURA NO BRASIL: UM MAPA POSSÍVEL
Autor(es): Laercio Souza dos Santos, Lindinalva Silva Oliveira Rubim
Resumo: O Projeto de pesquisa intitulado “Os Estudos da Cultura no Brasil: Um
Mapa Possível” tem a ambiciosa pretensão de fazer um levantamento da situação
dos estudos culturais utilizando como fonte de informação a extensa base de dados
dos anais de dez edições do evento Encontro de Estudos Multidisciplinares em
Cultura, ENECULT, que ocorre todos os anos na Universidade Federal da Bahia. A
demanda é trabalhar com esse corpus, a saber: a análise de mais de 2. 230 mil
artigos apresentados no ENECULT nos anos de 2005-2014. A pretensão é grande,
mas o empenho também, aliados com softwares de análise de dados, conseguimos
uma primeira amostra desse “mapa”, o que resultou em discussões,
esquadrinhamentos e reformulações dentro da proposta do que seria o próprio projeto
de pesquisa. Através de recursos teóricos metodológicos para trabalhar em grandes
bases de dados, tais como a GroundedTheory, e a ambientação à CAQDAS Computer Assisted/AidedQualitative Data Analysis Software, nesse primeiro ano da
pesquisa, os esforços estiveram direcionados para a formação do bolsista no manejo
dos softwares de pesquisa quantitativa e qualitativa (Le Sphinx e Atlas. ti) e na análise
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A IMAGEM INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ATRAVÉS
DA IMPRENSA NO PERÍODO DE 1946 A 2015.
Autor(es): Jorge Luiz Lordelo de Sales Ribeiro, Jéssica Teixeira Santos, Renata
Bárbara da Silva
Resumo: O presente estudo pretende examinar a representação da imagem
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de um recorte amostral que priorizou o tema das políticas culturais. Essa primeira
amostragem foi de extrema importância para o exercício dessa análise, visto que se
trata de uma ferramenta ainda pouco difundida no país. Pensamos também a
importância dessas ferramentas dentro do processo do fazer científico dentro das
ciências humanas, dotando-a, também, da capacidade de se valer de análises
matemáticas para poder trabalhar com grandes quantidades de dados e bases, sem,
contudo, cumprir o papel de analisar qualitativamente o material que estavam nossas
mãos. É em tempos de crise, em meio a dificuldades que transpassam o projeto e
põem em prova o futuro do mesmo, que pensamos em continuar trabalhando com
esse “mapeamento” dentro da área dos estudos culturais.

histórico. ”. (Souza, 1989, p. 148). É considerando essas duas dimensões que
apresentamos a caracterização dos modos de viver de jovens mulheres residentes no
Engenho Velho da Federação. Um bairro com forte predominância de população
negra que, segundo relato de alguns moradores mais antigos, originou-se de uma
antiga fazenda, um engenho, o que justificaria o seu nome. Entretanto, para outros
moradores, o bairro, embora tenha sido, de fato, uma fazenda, originou-se de uma
casa de terreiro de Candomblé, o Bogum, estabelecida ali até os dias atuais e parte
fundamental da sua história, inclusive nomeando o lugar antes da denominação atual.
O local já foi conhecido como Bogun ou Alto do Bogum. Nos dias atuais o Engenho
Velho da Federação é um grande bairro popular, pobre e predominantemente negro.
É também um bairro que tem força em diversos sentidos. Tem forte expressão de
pequenos negócios comerciais. Tem força como um local de prestação de serviços
diversos. Tem força de resistência em relação ao controle estatal, com grande número
de pequenos negócios informais, dispostos, principalmente, na conturbada rua
principal do bairro e com uma extensa quantidade de habitações populares
estabelecidas por autoconstrução que se esparramam de um lado a outro do bairro.
Acreditamos que as performances juvenis têm plasticidade e se expressam em
variações em relação às culturas locais, aos espaços e aos tempos históricos. Jovens
podem ser aqueles entre 16 e 30 anos; podem ser aqueles que vivenciam mudanças
biológicas e psíquicas atinentes a constituição plena do corpo e da personalidade,
mas também podem ser os que estão propensos a viver ou viveram há pouco tempo,
processos de iniciação no mundo do trabalho, no sexo, na tomada de decisão sobre a
sua própria vida e que vivenciam a ampliação do processo de responsabilização por
suas escolhas e pelas consequências dessas. Essas características podem ser, em
seu conjunto um denominador comum para se entender juventude, mas elas variam a
depender do modo de vida. As performances em termos de modos de vida, indicam
como as características de juventude podem ganhar plasticidade, a depender da
cultura local e do espaço onde a juventude se insere. As performances juvenis nos
permitem tratar de juventudeS, com “s” maiúsculo no final, numa alusão a sua
pluralidade de expressões.
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JUVENTUDE NEGRA E EPISTEMICÍDIO
Autor(es): Ricardo Coutinho Reis, Fernando Conceição
Resumo: A pesquisa juventude Negra e Epistemicídio discute a violência com que o
Estado atenta contra a vida e a liberdade da população negra jovem na Bahia. Os
estudos que fazemos através de estatísticas, textos e livros levantam hipóteses de
que Bahia é o estado onde a vida dos jovens negros está mais vulnerável, o que
consequentemente deixa-a como um dos estados menos democrático, para a
população negra do pais. Através do contato com grupos sociais que denunciam a
violência, como a campanha Reaja ou será morto/Reaja ou será morta, participamos
de atividades e eventos relacionados à temática e de algumas leituras, o que nos leva
a conclusão da necessidade de estudar mais profundamente o fenômeno. Nosso
grupo de pesquisa esteve disposto a compreender e pesquisar ferramentas de ação
contra essa realidade de violência. Os materiais usados e os métodos foram:
materiais jornalísticos, jornal Assata Shakur (Jornal da campanha Reaja), estatísticas
de órgãos do governo, livros que falam sobre a questão racial, a democracia e as
relações de poder, a própria mídia e seus programas e textos de ciência política e
sociologia. A partir desses materiais podemos discutir oralmente ou através de
relatórios sobre as nossas leituras com o foco na Bahia e em Salvador
especificamente. As atividades de campo também são usadas na pesquisa, como o
acompanhamento da campanha Reaja ou será morto/Reaja ou será morta
participando das suas atividades e lendo sobre suas denúncias. Utilizando vários
materiais e métodos, inclusive a pesquisa participativa. A discussão se baseou na
questão racial, principalmente na Juventude Negra, a qual têm sofrido uma violência
muito gritante nesses últimos tempos. Alguns órgãos estatísticos podem provar isso
como IVJ e o DATASUS, a partir dos quais podemos analisar na pesquisa e tirar
conclusão da existência de um atentado contra a juventude negra, que induz também
ao epistemicídio e não permite que os negros sequer sobrevivam e nem tenham
acesso à educação e consequentemente aos espaços de poder. A academia estuda
essas formas de violência contra a juventude de forma suficiente para que ocorra
mudanças. As discussões que o grupo de pesquisa fez debateu essas temáticas de
violência a fim de posicionar e denunciar de forma científica sobre o epistemicídio e o
genocídio. A pesquisa permitiu a capacitação e a interação com alguns saberes não
acadêmicos, principalmente com o acompanhamento da campanha Reaja ou será
morto/Reaja ou será morta. A qual nos deu uma grande compreensão da realidade na
interpretação sobre os temas denunciados pela campanha, como o genocídio da
juventude negra e o espistemicídio. Foi nos permitido a interpretação sobre esse
assunto, como isso se reproduz na realidade com as violências contra a juventude e
como as ciências sociais têm o papel de discutir e agir contra esse tipo de violência.
O grupo de pesquisa têm sido bastante importante para a minha formação como
universitário, jovem negro no entendimento do racismo existente nas instituições de
mando como o estado, mídias sócias, partidos políticos, a polícia militar e como a
própria universidade ajuda com os vários tipos de genocídio e como, nós cidadãos,
contribuímos para a normalização desse tipo de violência.

Palavras-chaves: Juventudes, Subjetividades, Periferia
AS PRÁTICAS DAS JOVENS MULHERES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS DA
RESERVA EXTRATIVISTA DO IGUAPE
Autor(es): Tamires Santos de Jesus Silva, Adriana Miranda Pimentel
Resumo: A Reserva Extrativista Marinha da Baía do Iguape fica na Baía de Todos os
Santos e faz divisa com os municípios de Cachoeira, Maragogipe, Saubara e São
Felix, no Recôncavo baiano. Essa Reserva Extrativista forma com a Área de Proteção
Ambiental da Baía de Todos os Santos (APA da BTS) um conjunto de Unidades de
Conservação (UC) de Uso Sustentável. Dezoito comunidades da Resex (Reserva
Extrativista) do Iguape são reconhecidas oficialmente como quilombolas e a
comunidade de São Francisco do Paraguaçu é uma delas. Essas comunidades tem
na pesca a principal fonte de sustento, mas também possuem como atividades
produtivas a coleta de mariscos e a pequena agricultura. Para além de fontes de
sustento ou atividades produtivas, essas práticas fazem parte da herança cultural,
são passadas de geração em geração através do modus operandi e são parte da
memória de grupo e, efetivamente, do que aquelas pessoas são. Essas pessoas
possuem uma relação histórica com esses locais. O plano de pesquisa desenvolvido
buscou conhecer as jovens mulheres de São Francisco do Paraguaçu,
especificamente o trabalho que as meninas desenvolvem na mariscagem. Teve como
propósito mapear e caracterizar as atividades cotidianas desenvolvidas pelas jovens
da comunidade de São Francisco do Paraguaçu, especificamente as práticas que
fazem uso dos recursos naturais do lugar e compreender os sentidos e significados
atribuídos pelas jovens a essas práticas. Ao longo de mais de um ano de
acompanhamento do cotidiano das jovens de duas comunidades da Reserva
Extrativista do Iguape, buscou-se aprofundar o estudo no trabalho de mariscagem
das jovens de São Francisco do Paraguaçu e observou-se que o cotidiano das jovens
está fortemente ligado aos ambientes internos. O espaço público é minimamente
explorado por elas, que estão permanentemente cerceadas pelas mulheres de suas
famílias. A forte relação com a mariscagem intensifica as relações sociais dessas
mulheres de diferentes gerações, que fazem do momento de trabalho um momento
de profunda interação.

Palavras-chaves: Juventude Violência Reaja
AS MENINAS DO ENGENHO
Autor(es): Carla Brito dos Santos, Milton Júlio Carvalho Filho
Resumo: O objetivo inicial foi pesquisar sobre cotidiano de jovens moradores de
áreas consideradas periféricas ao Centro da cidade de Salvador, Bahia. As
entrevistas de campo ocorreram em setembro de 2015 e foram elaboradas a partir de
um roteiro previamente desenvolvido com base em textos discutidos no grupo de
pesquisa. O processo de coleta de dados teve como pré-requisitos, jovens entre 16 e
25 anos, estudantes ou não, que morassem nos bairros do Engenho Velho de Brotas,
Fazenda Garcia, Alto das Pombas e 2 de Julho; posteriormente, incluímos novas
opções de bairros, a partir do acesso a estudantes do Colégio Estadual Deputado
Manoel Novaes, localizado no bairro do Canela. Os resultados finais demonstraram
os modos de vida das jovens, como resultado e resultante das suas relações com o
espaço que vivem. Nesse contexto, posteriormente, optamos por fazer um recorte de
gênero e bairro para uma melhor análise dos aspectos da pesquisa. Sendo assim,
focamos nas jovens mulheres, entre 16 e 18 anos, sobre os modos de viver no
contexto de um bairro popular, predominantemente negro, considerado como área
periférica do Centro Antigo da cidade de Salvador, Bahia, o Engenho Velho da
Federação. Os modos de viver em um espaço falam desse espaço. Por isso, um
bairro deve ser considerado como “(...) uma realidade objetiva/intersubjetiva, e estas
duas dimensões interpenetram-se e condicionam-se uma a outra ao longo processo

Palavras-chaves: Reserva extrativista, jovens meninas, marisqueiras
CHACINA DO CABULA E GENOCÍDIO DA JUVENTUDE NEGRA: RESISTÊNCIA E
SILENCIAMENTO
Autor(es): Juracy Vieira de Menezes Lima
Resumo: Segundo o “Mapa da Violência 2011 - Os jovens no Brasil”, entre 2002 e
2008 o número de homicídios de jovens brancos diminui 22, 3%, ao passo que entre
os jovens negros essa taxa cresceu 20, 2%. O Mapa mostra que, em 2005, morreram
80, 7% mais jovens negros que brancos - índice que pode chegar a 111% em estados
como Paraíba e Alagoas. Diante dessa realidade trágica fortemente relacionada aos
400 anos de escravidão do povo negro no Brasil, o movimento negro reivindica há
tempos que está ocorrendo um genocídio da juventude negra. Apesar dos dados
serem contundentes, a morte de jovens negros dificilmente aparece nas grandes
mídias e se transforma em acontecimento discursivo. Segundo a vertente materialista
da Análise de Discurso (AD), tal como teorizada e praticada por Michel Pêcheux
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(1938-1983) e Eni Orlandi, um acontecimento é o encontro de uma atualidade e uma
memória produzindo diferença na ordem do discurso. Dessa perspectiva,
compreende-se que a questão atual - o genocídio - tem sua memória constantemente
silenciada pelas esferas discursivas da sociedade brasileira. Não se tem discutido, no
Brasil, as raízes históricas desse crime contra o povo negro. Segundo denúncia do
Ministério Público da Bahia, em 6 de fevereiro de 2015, 18 jovens negros foram
encurralados por policiais militares das Rondas Especiais da Bahia (Rondesp) e 12
deles foram executados. Esse episódio trágico ficou conhecido como Chacina do
Cabula e é um caso emblemático do que se denuncia como o genocídio da
juventude. Neste trabalho em particular, analisa-se a maneira contraditória como o
discurso oficial - tanto da polícia, quanto da mídia, quanto do governo - silencia o
discurso do movimento negro, que historiciza a chacina colocando-a em relação ao
processo escravagista no Brasil, que tem sistematicamente subalternizado a
população negra em geral e assassinado a juventude negra em particular, como
demonstram os dados mencionados no Mapa da Violência. Segundo Eni Orlandi, o
silêncio não é o nada ou o fora da linguagem. Para a autora, o silêncio é prenhe de
sentidos. Enquanto materialidade, o silêncio constitutivo da linguagem pode ser
analisado nas diversas formas que toma e que segue produzindo efeitos.
Considera-se que esse silenciamento não existe sem as tensões provocadas pelos
diferentes movimentos sociais de resistência.

poder que estão em jogo no Brasil em torno das violências de gênero. Além do aporte
teórico-analítico da Análise de Discurso, coloca-se como fundamental neste trabalho
a perspectiva do Feminismo Interseccional, tal como tem sido construído a partir dos
trabalhosde Kimberlé Creenshaw, Angela Davis, Lélia Gonzalez e outras. Isso porque
quando se fala de feminicídio no Brasil não se pode desconsiderar que a violência
que ela não incide da mesma maneira se considera-se o recorte interseccional de
gênero, raça e classe. Ou seja, mulheres brancas e mulheres negras, mulheres ricas
e mulheres pobres não são atingidas pelo feminicídio da mesma maneira e, assim, é
fundamental analisar de que maneira os sentidos também se organizam em torno dos
recortes interseccionais.
Palavras-chaves: Feminismo, Feminicídio, Análise de Discurso
O USO DE APLICATIVOS DE PAQUERA POR SOLTEIROS/AS EM SALVADOR:
UM ESTUDO EM ANDAMENTO
Autor(es): Marcos Guedes, Aliane Oliveira, Mariana de Oliveira Monteiro, Aline Vilas
Boas França dos Santos, Darlane Silva Vieira Andrade
Resumo: Esta comunicação visa apresentar aspectos teóricos e metodológicos da
pesquisa em andamento cujo título é “A solteirice em estudo: o uso de tecnologias da
comunicação por solteiros/as em Salvador” (PIBIC/UFBA- 2016-2017). O estudo
busca colaborar para compreensão de práticas em torno da sexualidade, modos de
vida e relações de pessoas adultas solteiras, em contexto de classe média urbana, e
de modo específico, objetiva explorar e conhecer opiniões e práticas em torno da
sexualidade de solteiros/as, mediadas por aplicativos para smartphones, tais como o
tinder, o happn e o grindr, que são utilizados com esta finalidade por homens e
mulheres adultos/as, solteiros/as, de diferentes orientações sexuais, residindo em
Salvador. Este estudo se fundamenta em uma perspectiva analítica interdisciplinar e
feminista das relações de gênero, tendo a categoria gênero como a principal utilizada
para análise dos dados, vista de forma interseccionalizada com as de orientação
sexual, raça/etnia, idade/geração e classe social (de modo específico, a classe média
urbana). Será utilizada metodologia qualitativa, sendo os dados construídos a partir
de entrevista semi-estruturada e observações (com conversa/ chats) nos aplicativos
tinder, happn e grinder, registradas em diários de campo, seguindo preceitos de uma
netnografia. Pretende-se realizar 20 entrevistas com solteiros/as heterossexuais e
LGBT´s (lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans). A pesquisa está em fase de
revisão bibliográfica, com realização de leituras e fichamentos de textos sobre
netnografia, cibercultura, uso de aplicativos, sexualidade e solteirice, bem como estão
sendo realizadas observações in locus - nos aplicativos - acerca do funcionamento do
tinder, happn e grindr, e das dinâmicas de apresentação das pessoas nos perfis e
modos de interação com algumas destas. Tais observações estão sendo registradas
em diários de campo, discutindo em supervisão acadêmica as dificuldades
encontradas no que diz respeito a realizar um estudo utilizando o ambiente social
virtual que tem a função principal do encontro sexual, como são os aplicativos
mencionados.

Palavras-chaves: Chacina do Cabula, Genocídio da Juventude Negra, Análise de
Discurso
GESTÃO DE DOCUMENTOS E SISTEMAS DE ARQUIVOS EM SAÚDE: UMA
DISCUSSÃO ENTRE ARQUIVOLOGIA E INOVAÇÕES GERENCIAIS
Autor(es): Luiz Conrado de Farias Neto, Francisco José Aragão Pedroza Cunha,
Louise Anunciação Fonseca de Oliveira
Resumo: O objetivo desta comunicação é apresentar o plano de trabalho sobre a
gestão de documentos e sistemas de arquivo em saúde, inserido no projeto de
pesquisa acerca de informação, documentos, arquivos e repositórios em saúde como
mecanismos de difusão de conhecimento para as inovações gerenciais nos sistemas
de saúde. O projeto contempla aportes conceituais no âmbito da Arquivologia e da
Ciência da Informação, mas tem caráter multi-institucional e multi-disciplinar por
envolver outras áreas do conhecimento (e. g. Administração, Biblioteconomia,
Sociologia, Economia, Comunicação, Direito, Computação, Ciências Cognitivas,
Saúde Coletiva, Matemática, Educação, Ciência de Redes) por articular um
arcabouço conceitual relacionado ao fenômeno das redes sociais, aos sistemas de
inovação em saúde e aos processos de aprendizagem organizacional e da
representação do conhecimento. A pesquisa é aplicada, exploratória, bibliográfica,
documental e de levantamento. Esta comunicação apresenta o cronograma do
referido plano de trabalho, as metas a serem atingidas e as já alcançadas (e. g.
metodologia empregada para a revisão bibliográfica nos meses de agosto, setembro
e outubro de 2016; das técnicas de análise das informações levantadas por meio dos
instrumentos de pesquisas aplicados entre os sujeitos do objeto empírico). Visa-se,
também, a apresentação dos objetivos especificados no plano de trabalho, como
apropriar-se dos conceitos inerentes à gestão de documentos; contribuir na
construção e teste do instrumento de levantamento das informações; realizar
pesquisa de campo em, no mínimo, uma organização hospitalar selecionada, com
aplicação do instrumento de levantamento de informações; tratar as informações das
entrevistas realizadas; colaborar na análise das informações levantadas em campo;
contribuir na redação de papers para eventos científicos e artigos para publicação em
periódicos. A pesquisa está inserida no âmbito do Grupo de Estudos sobre Políticas
de Informação, Comunicações e Conhecimento (GEPICC), no qual esse bolsista
concilia as atividades de graduação e iniciação cientifica, no contexto de uma
universidade pública. É válido ressaltar que essa pesquisa ainda está em andamento
(PIBIC 2016-2017), logo os resultados a serem apresentados são ainda parciais.

Palavras-chaves: solteirice, aplicativos de paquera, relações de gênero
OS JOVENS DE SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU: HISTÓRIAS DE VIDA E
PRÁTICAS DE USO DOS RECURSOS NATURAIS
Autor(es): Tiago Henrique Lara Zanette, Adriana Miranda Pimentel
Resumo: O trabalho destina-se a apresentar as atividades da pesquisa Juventude e
Sustentabilidade na Reserva Extrativista do Iguape, a partir do que foi proposto pelo
plano de trabalho intitulado “Os jovens de São Francisco do Paraguaçu: histórias de
vida e práticas de uso dos recursos naturais”, realizadas entre agosto de 2015 e julho
de 2016. A comunidade de São Francisco do Paraguaçu situa-se na região do
Recôncavo Baiano, e abrange terrenos de manguezais e águas internas brasileiras.
Conjuntamente com a Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos (APA
da BTS), a comunidade se integra a um conjunto de Unidades de Conservação (UCs)
categorizadas como de Uso Sustentável, situadas dentro da Reserva Extrativista
Marinha da Baía do Iguape (Resex do Iguape). Na região existem cerca de 30
comunidades tradicionais remanescentes quilombolas, que mantém uma relação
ancestral no que diz respeito à utilização do território, seus modos de organização
social e de utilização dos recursos. A centralidade do plano de trabalho está em
descrever o cotidiano dos jovens da comunidade de São Francisco do Paraguaçu os
quais utilizam recursos naturais deste espaço, sendo algumas de suas atividades: a
pesca artesanal, caça, a coleta de mariscos nos manguezais, coleta de frutas, plantio
de milho, mandioca, entre outros, destacando também a pequena agricultura; e o
extrativismo vegetal nos remanescentes de Mata Atlântica, como piaçava e dendê.
Para identificação dessas atividades a metodologia usada foi: registros fotográficos
das práticas de lazer e trabalho no território e dos recursos disponíveis no ambiente;
diários de campo e elaboração de mapas das localidades identificadas na
comunidade, a partir da observação participante realizada junto aos jovens de São
Francisco do Paraguaçu. Paralelamente, também está sendo feito uma revisão
constante de literatura e reuniões semanais com discussões de temas relacionados.
O plano de trabalho dialoga com o que foi estudado até o momento sobre essa
juventude rural/quilombola e a imersão no campo, destacando dessa revisão algumas
categorias que rondam as discussões sobre o tema, e o campo tem contribuindo para
trazer esses aspectos das práticas cotidianas contextualizadas dos jovens de São
Francisco do Paraguaçu e textualiza-las.

Palavras-chaves: Representação da informação orgânica, Inovações gerenciais em
saúde, Iniciação científica
O FEMINICÍDIO NO BRASIL: DISPUTA DE SENTIDOS E RELAÇÕES DE PODER
Autor(es): Isadora Machado, Laura Benjamin Reboucas de Almeida
Resumo: Em 9 de março de 2015, foi aprovada no Brasil a lei 13. 104, que
transforma o feminicídio em crime hediondo e passa a prevê-lo como condição
qualificadora do crime de homicídio. A criminalização do feminicídio é uma bandeira
histórica em muitas vertentes do movimento feminista. A partir do sancionamento da
lei, entretanto, diferentes domínios discursivos passam a disputar os sentidos do que
seja o feminicídio - notícias nas páginas policiais, recusas jurídicas para tipificar o
assassinato de mulheres trans* e travestis como feminicídio, artigos de opinião etc. É
possível dizer, dessa maneira, que a lei é um acontecimento discursivo. Segundo a
vertente materialista da Análise de Discurso (AD), tal como teorizada e praticada por
Michel Pêcheux (1938-1983) e Eni Orlandi, um acontecimento é o encontro de uma
atualidade e uma memória produzindo diferença na ordem do discurso. Ainda
segundo a AD, é possível produzir compreensões sobre as disputas de sentido e as
relações de poder por meio da materialidade linguística, já que é central nessa
perspectiva teórica que a linguagem se constitui pelas relações ideológicas, mas
também as constrói simbolicamente. Tendo isso em vista, a hipótese de trabalho é a
de que a equivocidade constitutiva da palavra feminicídio dará a ver as relações de
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infância e suas estratégias utilizadas na contação de histórias. A relevância do projeto
apresenta-se em dois aspectos: a investigação da estratégia da oralidade descrita por
Ong e da performance de Zumthor referem-se ao universo adulto. Ao cruzarmos
esses conceitos com as Culturas da Infância esperamos obter um resultado que
possa contribuir efetivamente para outros olhares sobre a oralidade e a infância. O
segundo aspecto é que a metodologia executada incorpora a dinâmica da Poteca,
que poderá ser utilizada em outros espaços de pesquisa. A Poteca começou a ser
desenvolvida na creche da UFBA em Março de 2015, com crianças entre 3 e 4 anos,
educadoras, membros do projeto de pesquisa aqui apresentado e do Projeto de
Extensão Canto do Conto. A primeira atividade desenvolvida foi a contação da
história: “Marilinha e o laço de fitas”, de autoria de Clarissa Braga. A história foi
apresentada de forma interativa e com base nos conceitos de oralidade e
performance na contação de historias. Através da Poteca, cada criança recebeu um
pote de barro e com o uso de tintas, pincéis e retalhos, fizeram a sua produção,
muitas mostraram afinidade com determinada cor, com o meio do uso para aplicar a
tinta no pote sendo eles: pincéis, os dedinhos das mãos ou até a mão inteira.
Percebemos a construção social de que a cor rosa é para meninas e também a ideia
de que mulheres são as que exercem o papel de cozinhar, onde foi mostrado através
de uma ação de uma das meninas que dizia estar “fazendo comidinha”. Também foi
um espaço de desconstrução de algumas ideias, por exemplo, como a de que
crianças não são atraídas pela cor preta: uma das meninas utilizou na confecção do
seu pote somente cores escuras e principalmente a preta. E com essas observações
fica claro que existem variações particulares dessas infâncias. As experiências de
infância são mediadas por variações de gênero, do espaço geográfico, das classes
sociais, grupo de pertença étnica ou nacional, da religião e outros fatores que
evidenciam que a experiência de infância é heterogênea. Por isso, é preciso uma
pedagogia da “escuta”, onde “os verbos mais importantes na prática educativa não
serão mais „falar&#8223;, „explicar&#8223; ou „transmitir&#8223;, mas “ouvir”,
“compreender”, “divergir, “dialogar”, “traduzir”, “formular novos conhecimentos””.
(BARBOSA, 2006) Por isso, é preciso trabalhar com a criança na sua completude,
com sua afetividade, suas percepções, sua expressão, seus sentidos, suas vivências
familiares, sua criatividade. Neste contexto, precisamos nos aproximar da sua
linguagem geracional que traduz o mundo através do jogo simbólico, da ludicidade,
da interatividade e da reiteração. E, dessa forma, contribuem ativamente para as
construções culturais da infância.

Palavras-chaves: Juventudes, território, praticas culturais
PRÁTICAS ARTÍSTICO-CULTURAIS E MODOS DE FAZER DE JOVENS EM
SANTIAGO DO IGUAPE
Autor(es): Gabriel Valle, Adriana Miranda Pimentel
Resumo: O plano de trabalho “As práticas artístico-culturais dos jovens de Santiago
do Iguape” consiste na identificação e acompanhamento sistemático de práticas
artístico-culturais desenvolvidas pelos/as jovens da comunidade de Santiago do
Iguape, caracterizando-as e relacionado-as com as histórias de vida desses/as jovens
envolvidos/as nos diversos modos de uso dos recursos naturais e culturais locais. O
plano de trabalho é parte da pesquisa “Juventudes e Sustentabilidade na Reserva
Extrativista do Iguape” a qual pretende, entre outros aspectos, conhecer a realidade
local a partir do ponto de vista dos/as jovens, particulamente quem são estes/as
sujeitos/atores sociais, quais sentidos e significados atribuem à Reserva, seus modos
de fazer coisas neste lugar, formas de participação e atuação no contexto local e suas
perspectivas para o futuro nas (ou fora das) comunidades onde residem. A Reserva
Extrativista Marinha da Baía do Iguape (Resex Iguape) compõe a Área de Proteção
Ambiental da Baía de Todos os Santos (APA da BTS) e forma um mosaico de
Unidades de Conservação Ambiental (UC) caracterizadas como de Uso Sustentável,
que preconiza não só a proteção dos recursos naturais renováveis, mas também a
manutenção dos meios de vida e das culturas das populações locais. Ao longo de um
ano de trabalho foram desenvolvidas uma série de atividades que serão
apresentadas, tais como: leituras e fichamentos de textos, reuniões do grupo de
pesquisa, mapeamento das práticas artísticas, entrevistas com a coordenação dos
grupos, acompanhamento sistemático das atividades em campo (com registros
audiovisuais e em diários de campo). Durante esse período algumas atividades
acadêmicas também aparecem como importantes resultados para a pesquisa:
produção do paper intitulado “Uso dos recursos culturais em comunidades
tradicionais e a formação nos bacharelados interdisciplinares: diálogos possíveis”;
apresentação oral no SEMENTE: Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e
Extensão da UFBA; a produção de um artigo científico junto com a coordenação do
projeto e; apresentação de pôster na 30ª Reunião Brasileira de Antropologia. Por
ainda ser um tema de pouca relevância nos espaços de discussões acadêmicas, este
material, além de contribuir para o embasamento teórico e desenvolvimento da
pesquisa com os/as jovens da comunidade de Santiago do Iguape, pode oferecer
importantes contribuições para a produção científica que busca um diálogo mais
amplo com as realidades de jovens em contextos rurais, tradicionais e/ou
quilombolas.

Palavras-chaves: oralidade, infancias, narrativas
REDE SOCIAL TEMÁTICA: PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DA MULHER
Autor(es): Elizabeth Matos Ribeiro, Walter de Oliveira Pinto Jr.

Palavras-chaves: Práticas culturais, Juventude rural, Comunidades tradicionais

Resumo: Grupo de pesquisa e extensão, financiado pelo Programa Permanecer da
Pró-reitoria de Assistência Estudantil (PROAE), e Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(PIBIC/PIBIT), implementado em 2012. Pretende-se construir as bases
teórico-metodológicas para a criação de uma Rede Social Temática de Proteção dos
Direitos Humanos da Mulher que funcione como espaço de interação entre atores
sociais e institucionais envolvidos com políticas de atenção e proteção aos direitos
humanos da mulher. O projeto visa desenvolver metodologia para a criação de
portifólio de processos, e/ou produtos de informação e comunicação (online) que
permita a criação de uma Rede Social Temática que possa registrar, arquivar e
difundir as principais ações realizadas pelas instituições que integram o sistema de
proteção dos direitos humanos na Bahia, com ênfase na proteção à mulher, com
vistas a possibilitar uma melhor conexão entre os atores que integram esse sistema:
profissionais, gestores, voluntários, pesquisadores, estudantes, usuários, vitimas e
outros atores. Para tanto reconhece-se, hoje, que o acesso as tecnologias de
informação e comunicação, em especial à Internet via banda larga, tem se
popularizado no Brasil, o que aumenta as possibilidades de pesquisa via web com
maior velocidade, menor custo de navegação e maior possibilidade de
democratização. A proliferação das LAN House possibilita a inclusão, nesse
ambiente, de pessoas que não possuem computador, ou não têm condições de pagar
assinatura pelo serviço de acesso à Internet, potencializando, assim, o aumento da
rede de internautas. A quantidade de sites que disponibilizam jogos infantis e de
escolas queinteragem com alunos e seus pais via Internet colaboram para a iniciação,
cada vez mais precoce, dos jovens no ambiente virtual de pesquisa e interatividade. A
redução da idade média de iniciação no ambiente web colabora para produzir
gerações de especialistas em acesso remoto capazes de explorar, com maior
profundidade, todas as possibilidades de interatividade, superando, em muito, as
habilidades dos seus pais no mesmo ambiente. O nível de exigência desse novo
consumidor “internetizado” acaba por fazê-lo optar por produtos ou serviços de
organizações que se apresentem em condições de atender suas expectativas, na
velocidade que o mundo globalizado exige, via rede. A repaginação das organizações
via rede mundial de computadores possibilita a abertura de um canal de acesso a
usuários recém-inseridos no mercado produtivo, com grande possibilidade de
fidelização às empresas. Por outro lado, permite acesso a serviços mais rápidos e
visibilidade aos serviços prestados pelos órgãos públicos. Profissionais de todas as
categorias possuem em seus registros de endereços de e-mail contatos de colegas
de trabalho ou faculdade e de empresas parceiras ou prestadoras de serviço.
Também acessam, com alguma regularidade, páginas de sites que representam
alguma expectativa, em termos de conhecimento ou negócio, ainda que seja através
de rede social. Todavia, quando buscam contratar estagiários, pesquisadores,
professores e técnicos, boa parte deles ainda recorre a amigos ou à tradicional
seleção pública para a recomposição de seus quadros profissionais. Essas e outras

POTECA: UMA BIBLIOTECA ORAL
Autor(es): Michele Silva de Lima, Clarissa Bittencourt de Pinho e Braga
Resumo: Sarmento (2003) define “A criança torna a vida uma aventura
continuamente reinvestida de possibilidade”. Possibilidades estas que são
desenvolvidas a partir de relações societais inter e intrageracionais, de gêneros,
etnias, entre outros, mas que possuem em comum traços distintivos que denotam o
lugar da infância na produção de cultura. Sarmento acredita que a criança cria e é
produtora de cultura e não se limita à simples repetição. Para criar, ela utiliza
mecanismos que o autor define como: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real
e a reiteração. É dentro deste contexto - a criança como sujeito criativo, criador e
participante da construção de um processo cultural - que os membros da Linha de
Pesquisa Culturas e Infância do CULT, desenvolveram uma dinâmica que consiste na
criação de uma “biblioteca para histórias orais”, formada por potes e objetos, cujo
objetivo é estimular a criação infantil a partir das suas referências culturais.
Nomeamos essa biblioteca de “Poteca” que se caracteriza pelo contrário do que
representa uma biblioteca convencional. Neste contexto, a “Poteca” surge através da
valorização da oralidade e consiste na criação de uma “biblioteca para histórias
orais”, é uma dinâmica de interação criada pelos membros da Linha de Pesquisa
Culturas e Infância do CULT, formada por potes e objetos, que estimulam a criação
infantil a partir das suas referências culturais. Nesse projeto, observamos a
potencialidade criativa e as estratégias utilizadas pelas crianças para a contação de
histórias, a partir das referências sobre oralidade de Walter Ong, de Performance de
Paul Zumthor, e de Culturas da Infância, de Manuel Jacinto Sarmento. Na “Poteca”
encontramos potes recheados por objetos carregados de representatividade e
referências culturais das crianças que dela usufruem. A narrativa não se encontra
pronta: ela se desenha como potência e só passa a se concretizar no momento em
que a história é contada. No entanto, é uma narrativa polissêmica, onde cada criança
pode atribuir um diferente significado ao objeto e recontar a história de outras formas,
ou a mudar completamente, a cada vez que o pote for aberto. Para observarmos,
então, o potencial criativo dessas crianças, utilizamos como referências teóricas as
características da oralidade descritas por Ong (1998) - que a define como aditiva,
agregadora, redundante e circular- e o conceito de performance de Zumthor (2010),
que descreve o empenho do corpo na narrativa e sinaliza para o fato da recepção se
configurar na “ação do ouvinte, recriando, de acordo com seu próprio uso e suas
próprias configurações interiores, o universo significante que lhe é transmitido”
(ZUMTHOR, 2010, pg. 258). No contexto da pesquisa, utilizamos os mecanismos
descritos por Sarmento como “porta de acesso” para observarmos as culturas da
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demandas poderiam ser atendidas, a partir da construção de redes sociais temáticas,
em que fossem feitos cadastros voluntários de profissionais, estudantes,
pesquisadores e curiosos de determinada área do conhecimento ou do mercado
produtivo, os quais se relacionariam virtualmente, com possibilidades de trocas de
experiências e informações diversas. Na área do sistema de proteção dos diretos
humanos, por exemplo, já são observadas as formações de grupos de trabalho,
criação de organismos governamentais e realizações de fóruns de discussões,
complementando as ações de inúmeras instituições sociais (voluntárias) que tem se
esforçado para criar medidas efetivas de proteção às pessoas. Mas os resultados
ainda estão aquém do esperado pela sociedade, devido, justamente, à baixa
capacidade de articulação e integração de todas as ações (públicas e sociais)
empreendidas para alcançar esse fim. Por essa razão, consideramos que a criação
de uma rede social temática, focada na área de proteção dos direitos humanos,
poderia reunir todos os esforços praticados, em âmbito estadual e/ou mesmo local,
em prol de articular os principais programas, projetos e ações que estão sendo
implementados nessa área. Nesse espaço virtual poderiam ser apresentados os
melhores projetos realizados de proteção aos direitos humanos, divulgados trabalhos
técnicos, conhecidos os melhores profissionais e voluntários nessa área, disseminado
e replicado metodologias de ações protetivas e/ou educativas, desmistificado
conceitos sexistas, racistas e lesbofóbicos, políticas ou projetos de apoio e
acompanhamento de vitimas, discussão ou contraargumentação de notícias
difundidas preconceituosas ou mentirosas difundidas pela mídia (falada e escrita),
visualizado vídeos de palestras, cursos, depoimentos, por exemplo. Esses espaços
ou observatórios virtuais. Ademais, possibilitaria conectar, em tempo real,
profissionais e voluntários de diversas instituições localizadas em todo o território
estadual e/ou da federação, mediante comunicação por chats ou webcam, inclusive
de vários indivíduos, simultaneamente. O que encurtaria distâncias e reduziria os
prazos de resposta em uma área que exige pronto atendimento como a proteção de
direitos humanos. A construção de uma ferramenta de suporte tecnológico às ações
de apoio as ações de proteção de direitos humanos poderia permitir, ainda, a
divulgação de retratos falados e/ou fotos de agressores procurados, além de
formação de subgrupos específicos de interesse no tema. Todo esse processo
poderia ser iniciado a partir do cadastramento, em um site de relacionamento, de
todos os profissionais e voluntários que integram os grupos de trabalho. Além disso,
poderiam ser reunidos nesta rede social registros de vários bancos de dados de
profissionais e voluntários que atuam na área de proteção de direitos humanos na
Bahia e no Brasil.

DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Palavras-chaves: rede social temática, mulher, direitos humanos

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados obtidos no plano
de trabalho Discursos sobre o Nordeste no século XXI: análise dialógica de
enunciados na esfera das artes plásticas, associado ao projeto de pesquisa
(Multi)Letramentos Acadêmicos e construção de identidades em diferentes esferas
estéticas: uma perspectiva dialógica. As noções teóricas e os procedimentos
metodológicos que embasaram a pesquisa emergem da obra de Bakhtin e dos
pesquisadores que, em torno do pensador russo, formaram diversos grupos, hoje
reunidos sob a mesma denominação, a de Círculo Bakhtiniano. A pesquisa de Durval
Muniz de Albuquerque Júnior (2001) sobre a identidade nordestina também nos
orientou na interpretação dos signos ideológicos (Bakhtin/Volochinov, 2004) que se
destacaram nas obras analisadas. Nesta pesquisa buscou-se investigar de que
maneira a identidade nordestina está representada na esfera das artes plásticas
através da análise dialógica do discurso. Tomamos como referência as imagens e
signos ideológicos (Bakhtin/Volochinov, 2002) estabelecidos no processo de criação
da região Nordeste. Com este plano de trabalho buscamos identificar a manifestação
destes signos em exposições de arte que aconteceram entre abril de 2013 e
dezembro de 2015 na cidade de Salvador. Em relação ao plano inicial, o diálogo com
o corpus apontou para o interesse de análise não só dos objetos estéticos, mas de
todo o material institucional de divulgação das mostras. A posterior análise dialógica
dos enunciados concretos encontrados a partir da pesquisa gerou sentidos que
permitiram compreender marcas discursivas e traços únicos oriundos deste local. A
partir das investigações notou-se a forte presença do nome “Bahia” em algumas
exposições, como, por exemplo, em Busca Essencial, do fotógrafo Cláudio Venézia,
em cartaz no Palacete das Artes, onde diversas obras recebem “Bahia” como título.
Para além de pontuar o local onde as exposições foram realizadas e/ou local onde as
obras foram concebidas a presença deste signo ideológico (Bakhtin/Volochinov, 2002)
chamou atenção para o caráter eufórico gerado em torno de seu uso. O nome “Bahia”
aparece ainda no título de exposições como: Gullah, Bahia, África; Bahia é África
Também e A Bahia é Gorda. A autoafirmação constante do pertencimento a este local
chamado Bahia levantou a hipótese de que isso seja uma resposta a uma cadeia
discursiva presente principalmente no eixo Sul/Sudeste, que acaba por inferiorizar e
generalizar as culturas advindas das regiões Norte/Nordeste. A Bahia como local
imagético discursivo assume formas que ultrapassam fronteiras geográficas,
desmistificando a crença de que “é tudo Nordeste”, mote que, com marca
interrogativa, identificou a terceira Bienal da Bahia em 2014. A Bienal não foi objeto
central deste plano de trabalho, mas está em análise no projeto da Orientadora Profa.
Dra. Adriana Pucci Penteado de Faria e Silva. A submissão deste trabalho no
SEMENTE 2016 faz-se necessária para a apresentação dos resultados à comunidade
acadêmica e atende as exigências do edital PIBIC 2015-2016 que teve apoio do
CNPq.

REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
REPOSITÓRIOS DE SAÚDE

E

DO

CONHECIMENTO

Autor(es): Tamires Alice Nascimento Alice, Emília Helena Portella Monteiro de Souza
Resumo: O presente estudo se debruça sobre os manuais didáticos que foram
adotados pelo Conselho da Instrução Pública, no período colonial e pós-colonial, para
serem distribuídos nas escolas públicas. Trata-se de uma pesquisa empírica, na
modalidade histórica, com método qualitativo e recurso de coleta de dados
documental. Buscaram-se em arquivos, bibliotecas públicas e privadas da cidade de
Salvador, além de fontes digitais, esses manuais que outrora eram vistos sob a ótica
da efemeridade e que, agora, propõe-se que os olhe como objetos históricos. São
objetivos específicos deste realizar o levantamento dos títulos, catalogar os dados
dessas obras em fichas, disponibilizar os dados para pesquisas futuras e verificar, a
partir dos dados levantados, como se dava a formação naquele período. Seguiram-se
as seguintes etapas metodológicas: pesquisa dos manuais em arquivos e bibliotecas
físicas e digitais; seleção das fontes (primárias e secundárias); levantamento dos
títulos; constituição da ficha descritiva, preenchimento da ficha descritiva; análise e
cruzamento de dados. Esse levantamento, provavelmente, contribuirá para outras
pesquisas que enfocam manuais didáticos, pois já estará disponível uma nova fonte,
organizada e sistemática, com a relação dos títulos que foram adotados no estado da
Bahia no dito período, fator que facilitará o acesso desses pesquisadores às fontes.
Esta pesquisa está inserida no campo de investigação da História da Cultura Escrita
no Brasil, área que abarca a história do livro e da leitura em seu campo, possibilitando
a revisitação e problematização dessas no momento histórico em questão. A pesquisa
se dedica, ainda, a explorar a possibilidade de promover o resgate e consciência da
necessidade de valorização dos materiais didáticos enquanto objetos históricos. A
relevância deste estudo se deve, sobretudo, ao enriquecimento que proporciona aos
estudos culturais, linguísticos e históricos, especialmente aqueles que se voltam para
a compreensão da consolidação e desenvolvimento da instrução pública, de forma
especial, no cenário baiano oitocentista.
Palavras-chaves: Manuais didáticos, Século XIX, Bahia
A BAHIA VAI AO MUSEU: DIALOGISMO NAS ARTES PLÁSTICAS
Autor(es): Giovani Santos Rufino, Adriana Pucci Penteado de Faria e Silva

NOS

Autor(es): Maria Durvalina Pereira Figueredo de Souza, Francisco José Aragão
Pedroza Cunha, Rodrigo França Meirelles
Resumo: O plano de trabalho “Representação da Informação e do Conhecimento nos
Repositórios de Saúde” está inserido no âmbito do Projeto “Informação, Documentos,
Arquivos e Repositórios em saúde: Mecanismos de Difusão de Conhecimentos para
as Inovações Gerenciais nos Sistemas de Saúde” aprovado através do
PROPCI/UFBA/PIBIC da Universidade Federal da Bahia, no período de julho de 2016
a julho de 2017. O estudo proposto está no âmbito da Arquivologia e da Ciência da
Informação, mas tem caráter multi-institucional e multidisciplinar por envolver outras
áreas do conhecimento (e. g. Administração, Biblioteconomia, Sociologia, Economia,
Comunicação, Direito, Computação, Ciências Cognitivas, Saúde Coletiva,
Matemática, Educação, Ciência de Redes). Articula um arcabouço conceitual
relacionado ao fenônemo das redes sociais, aos sistemas de inovação e saúde e aos
processos de Aprendizagem Organizacional e da representação do conhecimento. A
pesquisa é aplicada, exploratória, bibliográfica, documental e de levantamento. A
finalidade desta comunicação é descrever o plano de trabalho que possui como
principais objetivos: Apropriar-se dos conceitos inerentes à Representação da
Informação e do Conhecimento nos Repositórios de Saúde; Contribuir na construção
e teste do instrumento de levantamento das informações - Roteiro de Entrevista
Semi-estruturado. Contribuirá na construção das questões relacionadas ao Núcleo de
Sentido de análise sobre Representação da Informação e do Conhecimento nos
Repositórios em Saúde vinculado à categoria sobre Gestão de Documentos e
Sistemas de Arquivos; Contribuir na construção do teste do instrumento de
levantamento das informações - Formulário para requisitos de repositórios
institucionais em saúde; Desenvolver os elementos e os requisitos inerentes para
Repositórios em Saúde confiáveis e autênticos; Mapear requisitos de repositórios
institucionais em saúde; Tratar as informações do mapeamento dos requisitos de
repositórios em saúde; são as metas a serem atingidas e as já alcançadas (e. g.
metodologia empregada para a revisão bibliográfica nos meses de agosto, setembro
e outubro de 2016; das técnicas de análise das informações levantadas por meio dos
instrumentos de pesquisas aplicados entre os sujeitos do objeto empírico). Esta
pesquisa encontra-se em sua fase inicial que é o levantamento bibliográfico.
Palavras-chaves: Repositórios Arquivísticos em Saúde, Representação da
Informação, Representação do Conhecimento

Palavras-chaves: Signo ideológico, Bahia, Artes plásticas

LETRAS, LINGUÍSTICA E ARTES - LETRAS

A INFLUÊNCIA DOS TERMOS DA LÍNGUA FRANCESA NA GASTRONOMIA
BRASILEIRA

“(RE)VISITANDO A BAHIA OITOCENTISTA”: UM ESTUDO SOBRE OS MANUAIS
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Autor(es): Anabel Batalha

Haroldo de Campos (PUC-SP), Judith Grossmann (UFBA) e Silviano Santiago
(PUC-Rio e UFF). Pretende-se, nesse trabalho, apresentar a noção de “biomídia”
delineada por Décio Pignatari (1996) e discutir a sua interlocução com a recriação
ficcional e intersemiótica de questões autobiográficas em O rosto da memória (1986;
2014), Panteros (1992), Errâncias (2000), de sua autoria, verificando-se as marcas da
imigração italiana ao Brasil em sua produção e o trânsito deste intelectual múltiplo
entre territórios geográficos, linguísticos e culturais. O plano de trabalho estabeleceu
como corpus da pesquisa os livros O rosto da memória, Panteros e Errâncias, de
Décio Pignatari. A partir do recorte estabelecido acerca do corpus e dos objetivos a
serem investigados, foi realizado o levantamento de referências bibliográficas sobre o
tema (ago/2015), bem como a leitura e fichamento dos textos teoricos para
fundamentação (ago a nov/2015). A partir de então, foram lidos e fichados os textos
literários (dez/2015 e jan/2016) para se realizar o estudo teórico-crítico dos textos
literários, tendo em vista os objetivos traçados previamente (jan a maio/2016). O
estudo das migrações discursivas de questões teóricas e autobiográficas entre a
produção ficcional de Décio Pignatari mobilizou estratégias interpretativas adotadas
pela Literatura Comparada e pela Crítica Biográfica. Nesse sentido, a partir da leitura
comparativa de textos literários, depoimentos e entrevistas do escritor, foram
identificadas as principais linhas de força que constituem o projeto das referidas obras
literárias, bem como a reiteração de determinados temas e ideias entre as diversas
textualidades assinadas pelo escritor múltiplo. Optamos, dessa maneira, por não
fazer uma cesura entre a análise literária da incorporação de outras linguagens ao
processo de criação, de um lado, e a interpretação do conteúdo relativo à autoficção,
memória e autobiografia, do outro, pois forma e conteúdo são instâncias
suplementares da inventiva literária. Para Mikhail Bakhtin (1998), ainda que tais
estratos da criação artística pudessem ser isolados por uma análise estética, não é
possível atingir um nível de puro conteúdo e outro de pura forma: “o conteúdo e a
forma se interpenetram, são inseparáveis, porém, também são indissolúveis para a
análise estética, ou seja, são grandezas de ordem diferente” (p. 37). Ou seja, analisar
a produção de um escritor em errâncias entre línguas, culturas e linguagens demanda
uma leitura desconstrutora das formas binárias de produção de saber e,
consequentemente, o reconhecimento da provisoriedade de todo estabelecimento de
um centro fixo que oriente uma estrutura descentrada (DERRIDA, 1973) de reflexão
teórico-crítica.

Resumo: A presença da língua francesa no campo da Gastronomia é notável e
massiva. Esta predominância tem suas origens no trabalho incansável de grandes
chefes franceses como Auguste Escoffier e Antoine Câreme que foram responsáveis
pela sistematização e codificação da culinária clássica (haute cuisine), dos serviços,
das brigadas de cozinha, das grandes técnicas até hoje amplamente utilizadas tanto
na cozinha profissional quanto nos campos acadêmicos que estudam a Gastronomia.
O projeto acadêmico desenvolvido na Universidade Federal da Bahia chamado
“Dicionário dos Termos da Gastronomia Francesa Presentes na Gastronomia
Brasileira” tem por alvo estudar, classificar em categorias, comparar os significados
dos termos franceses presentes na cozinha brasileira profissional e publicar os
resultados para uso no meio acadêmico e profissional. Desenvolvido no âmbito do
Programa de Iniciação Científica (PIBIC), essa sistematização visa a facilitar o acesso
dos alunos, profissionais e amantes da língua e da cozinha às terminologias
específicas, a priori da confeitaria e dos molhos. A pesquisa se situa no campo da
terminologia e é realizada por meio de levantamentos, comparações de significados
encontrados em dicionários brasileiros de gastronomia e o francês Le Grand
Larousse Gastronomique, referência no que tange aos conceitos e amplitude de
conteúdo culinário clássico. Este trabalho em particular, mostra a conclusão das
investigações a respeito dos molhos clássicos franceses reconhecidos no Brasil. A
listagem dos molhos já catalogada a partir de quatro dicionários gastronômicos
diferentes em etapa anterior recebeu uma quinta adição bibliográfica: o Dicionário de
Gastronomia escrito por Myrna Corrêa. Desta forma, fez¬se uma nova pesquisa
verbete a verbete em busca dos conceitos de molhos de origem francesa, revisão dos
termos já coletados com seus significados, registros de acréscimos de novos molhos
encontrados e análises e comparações entre as anotações prévias que carregavam a
ótica dos participantes oriundos do curso de Letras. Com o ingresso de uma
pesquisadora do curso de Gastronomia foi possível perceber um novo olhar crítico
sobre vários aspectos da pesquisa, possibilitando um aperfeiçoamento constante do
projeto. Com as investigações em andamento, serão expostas as descobertas do
processo de análise das literaturas de referência, as modificações feitas nos
significados e as novidades e soluções encontradas até o presente momento.
Palavras-chaves: Gastronomia Brasileira, Gastronomia Francesa, Dicionário
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A LOUCURA DE OFÉLIA
A PRODUÇÃO DRAMATÚRGICA DE JUREMA PENNA E AS ENCENAÇÕES DA
CULTURA POPULAR NO ÂMBITO DO ARQUIVO TEXTOS TEATRAIS
CENSURADOS

Autor(es): Larissa Barbedo Vigas, Elizabeth Ramos
Resumo: O dramaturgo William Shakespeare (1564-1616) foi um dos grandes nomes
da literatura inglesa. Suas tragédias, comédias e peças históricas possuem diversas
releituras em diferentes veículos midiáticos, constituindo traduções que as mantêm
vivas até os dias atuais. Embora, em seu tempo, Shakespeare fosse um dramaturgo
considerado popular, na medida que escrevia peças variadas para um público
igualmente variado e diverso, a modernidade o canonizou, restringindo sua produção
dramática à elite e impedindo que os temas abordados continuassem a ser usufruídos
por todos. As traduções da obra shakespeariana para os meios de comunicação de
massa rompem com essa hierarquização e permitem que diferentes tipos de público
as acessem por meio de infinitas possibilidades de interpretação sempre vinculadas
ao texto de partida shakesperiano. O trabalho aqui proposto toma como objetos a
tragédia Hamlet, príncipe da Dinamarca, escrita em meados de 1600, e o filme
indiano Haider, dirigido por Vishal Bhardwaj, lançado em 2014, tendo como principal
objetivo analisar a representação da loucura da personagem Ofélia (Arshia, no filme).
Embora tenham o mesmo destino trágico do suicídio, o desenrolar da sua melancolia
se dá de forma diferente. Na peça, nos deparamos com uma Ofélia histérica, que
externa o seu sofrimento. No filme, a dor de Arshia se manifesta de forma mais
reservada, silenciosa, apática. Em ambos os casos, a melancolia levará as
personagens a exibir comportamento que reflete alienação mental, confusão
comportamental, discursos desconexos, dentre outras manifestações, que irão
atrapalhar a rotina da personagem. As reflexões até agora observadas estão em seu
estágio inicial, carecendo de amadurecimento durante o ano de pesquisa PIBIC,
através da leitura e de discussões de textos sobre representações da loucura no texto
literário dramático e na sua tradução cinematográfica. Aspectos como contextos
culturais diferentes, deslocamento de mídias e tradução como atividade de releitura e
recriação, ao contrário de cópia, dentre muitos outros serão considerados.

Autor(es): Vanessa Silva Paim, Isabela Santos de Almeida
Resumo: Os textos teatrais censurados escritos e produzidos durante a ditadura
militar, vigente nos anos de 1964-1985 no Brasil, fazem parte do corpus que é objeto
de investigação filológica da Equipe Textos Teatrais Censurados (ETTC/UFBA). No
plano de trabalho em questão, foi proposta a continuidade da construção e
atualização do Arquivo Textos Teatrais Censurados (ATTC) no que tange à produção
dramatúrgica de Jurema Penna. Os textos da referida autora, assim como de outros
que escreveram para o teatro baiano, foram recolhidos pela ETTC e armazenados no
ATTC. A partir desse banco de textos digitais, pretende-se divulgar e disponibilizar a
produção dramatúrgica baiana. Nos textos de Jurema Penna, buscou-se verificar as
representações da cultura popular baiana ali presentes, além do estudo da
construção do texto teatral a partir da análise do trabalho de citação do texto Itabuna
Alves do Amor Divino (1984) e o estudo da representação da cultura baiana no texto
Alice no país das maravilhas, dos sonhos e dos encantados (1986), que foi construído
por meio da intertextualidade, realizada a partir da adaptação de obra literária
bastante conhecida de Lewis Carrol. A citação é recurso muito frequente nos textos
de Jurema Penna e funciona como um operador de intertextualidade. Considerou-se
o aporte teórico de Antoine Compagnon (2007) para o estudo do trabalho de citação,
realizando estudos atinentes à crítica filológica, analisando o suporte material, seu
contexto de produção e circulação. A investigação histórico-cultural perpassa pelos
métodos utilizados pelo filólogo para explorar em tais textos as expressões da cultura
de um povo em determinada época e lugar. Como resultados, destaca-se a
organização dos textos teatrais de Jurema Penna após o refazimento e edição das
imagens dos textos e a revisão das fichas-catálogos. Os estudos da Crítica Textual e
sua interface com a Informática e a Arquivística contribuem para tornar acessível tal
produção cultural.

Palavras-chaves: ofélia, loucura, shakespeare

Palavras-chaves: Crítica Textual, Filologia, Cultura Popular
A NARRATIVA LITERÁRIA DE DÉCIO PIGNATARI
Autor(es): Henrique Julio Vieira Gonçalves dos Santos, Evelina de Carvalho Sá
Hoisel

A VIOLÊNCIA ESCANCARADA: UMA APROXIMAÇÃO AO CONFLITO ARMADO
INTERNO PERUANO A PARTIR DA TRADUÇÃO DE CHUNGUI: VIOLENCIA Y
TRAZOS DE MEMORIA (2009), DE EDILBERTO JIMÉNEZ

Resumo: Com a modernidade literária, ascende um perfil de escritor que conjuga a
atividade literária à escrita ensaística sobre a arte, a literatura e a cultura, a exemplo
de Aimé Cesaire, Charles Baudelaire, Paul Valéry, T. S. Eliot, Virgínia Woolf e, no
Brasil, Abdias Nascimento, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. A partir das
décadas de 1950 e 1960, a criação e expansão dos cursos de pós-graduação nas
universidades brasileiras (HOISEL, 2012) favoreceram a migração da crítica literária
para as instituições de ensino superior (SÜSSEKIND, 1995) e a atuação acadêmica
de escritores com este perfil múltiplo em cursos de Letras e Comunicação, como
Affonso Romano de Sant’Anna (PUC-Rio), Décio Pignatari (ESDI, USP e PUC-SP),

Autor(es): Kellen Hawena Sousa, Carla Dameane
Resumo: A partir do corpus Chungui: Violencia y trazos de memoria (2009), de
Edilberto Jiménez, desenvolvi pesquisas sobre o trauma vivido, pelos habitantes da
comunidade de Chungui, na época do Conflito Armado Interno do Peru, o qual
aconteceu entre os anos 1980 a 2000, tendo como norteador a tradução dos relatos
testemunhais e visuais presentes na obra. Foi no processo de tradução, ao longo do
desenvolvimento do plano de trabalho de iniciação científica, que conheci as
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narrativas de violência dos habitantes de Chungui, uma comunidade isolada e
esquecida nos Andes peruanos; bem como os elementos que caracterizam a
cosmogonia desse povo. Nos relatos dos povos de Chungui, recopilados por Edilberto
Jiménez, a violência está presente, em praticamente todos os relatos, a partir de
violações de direitos humanos, tais como: a obrigatoriedade de participar das
retiradas, as mortes das mais variadas formas, a fome, as epidemias e os assédios,
tudo isso relatado de forma escancarada, com a intenção de delatar para que não
voltem a acontecer. Assim, a partir das múltiplas vozes presentes no corpus, é
possível conhecer os principais agentes do Conflito Armado Interno peruano, sendo
eles o Partido Comunista Peruano - Sendero Luminoso e as Forças Armadas do
Peru, e como se deu o processo de entrada dos mesmos à comunidade, além de
como eles atuavam diante dos moradores. Nessa Guerra Civil empreendida por
ambos os agentes, e que acaba envolvendo todos os habitantes da comunidade de
Chungui, todos ficaram imersos numa zona cinzenta, na qual vítimas e algozes se
confundiam e o cenário da vida cotidiana acabou se mesclando ao cenário das
batalhas. Com o meu trabalho de análise e tradução dos relatos, percebo os reflexos
de um Peru pós-colonial que vêm à tona com a luta armada e as sequelas que foram
deixadas em Chungui, uma das comunidades mais devastada durante esse período e
que até os dias de hoje ainda lida com as consequências provenientes da mesma.

teóricas obras como, História da Alimentação no Brasil (CASCUDO, 2004) e
Formação da Culinária Brasileira (DÓRIA, 2009), para desenvolvimento e discussão
de pressupostos teóricos encontrados durante as coletas. Sobretudo esta pesquisa
espera contribuir para a formação de pesquisadores mais versáteis, por lidarem
necessariamente com a grade de conhecimentos de duas áreas distintas, Letras e
Gastronomia, promovendo a interdisciplinaridade e a formação de leitores que
possam pensar a literatura como um espaço de encontro entre saber e sabor.
Palavras-chaves: Gastronomia Brasileira, Literatura, Identidade
ARQUIVO DE JUDITH GROSSMANN - ORGANIZAÇÃO E ESTUDO:
DELINEAÇÕES DA ATUAÇÃO DOCENTE E INTELECTUAL DA ESCRITORA NO
INSTITUTO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Autor(es): Cátia Lantyer, Lígia Guimarães Telles
Resumo: Nascida em 1931, a carioca Judith Grossmann lecionou no Instituto de
Letras da Universidade Federal da Bahia entre 1966 e 1990. Durante este período
exerceu também outras atividades extra-acadêmicas, todas vinculadas ao estudo e
ao fazer literário. Os lugares ocupados por Grossmann - seja o da docente do
ILUFBA, onde alcançou o cargo de Professora Emérita, seja o da escritora, crítica, ou
o da teórica -, foram registrados por ela, dia a dia, em dezenas de pastas que estão
cuidadosamente guardadas na sala do grupo de pesquisa vinculado ao projeto O
escritor e seus múltiplos: migrações, grupo, do qual atualmente faço parte. O trabalho
de pesquisa do acervo da escritora e professora Judth Grossmann, é de conciliação
de parte do passado do Instituto com seu presente. Arquivado, o ILUFBA exuma
outros passados. Nesta tarefa de relacionar o documento ao meio que o produziu - o
que dá sentido ao documento de arquivo, segundo Heloísa Liberalli Belloto (2006),
em Arquivos permanentes: tratamento documental -, ‘reconto’ um pouco da história
que a Professora Judith Grossmann editou, a partir de suas escolhas e recortes. A
história do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, da atuação da
intelectual, escritora e professora Judth Grossmann; da educação sob o regime
ditatorial; do olhar sobre o objeto literário - a respeito do seu lugar de produção e de
crítica. Este meu ‘serviço de investigação’ como pesquisadora, estudante do ILUFBA
e cidadã -, parte de um presente que é meu, que eu ‘arranjo’. Nossos lugares de fala,
nossas ideologias, nesta dinâmica de atualização, inevitavelmente viabilizarão a
construção de imagens marcadas por diálogos e abismos, mas também pela
ausência. O objetivo desta pesquisa foi produzir um ensaio lastreado na dinâmica
sociocultural vigente nos anos de 1980 e 1981, a partir do olhar de Grossmann, e do
futuro que seu arquivo provavelmente pretendia antecipar.

Palavras-chaves: Conflito Armado Interno, Tradução, Memória
ANTROPONÍMIA E TOPONÍMIA NO LIVRO III DO TOMBO: RESULTADOS
OBTIDOS
Autor(es): Célia Marques Telles, Daniela Cristina Miranda dos Santos
Resumo: O desenvolvimento do Plano de trabalho Antroponímia e toponímia no Livro
III do Tombo, doravante L3T, levou à verificação dos antropônimos registrados no L3T,
que integram o índice antroponímico da edição diplomático-interpretativa dos Livros
do Tombo, publicada em agosto de 2016. Os LIVROS DO TOMBO do Mosteiro de
São Bento da Bahia, contêm registros do patrimônio material dos monges
beneditinos, que são relevantes para o conhecimento dos aspectos cultural,
econômico, político e histórico da Bahia e de Pernambuco. O Livro III do Tombo
integra o acervo do Arquivo Histórico do Mosteiro de São Bento da Bahia, cuja
biblioteca de livros raros possui um dos maiores acervos de obras raras do Brasil.
Caracteriza-se por ser obra de grande importância jurídica, por guardar testamentos,
doações, escrituras de terras, autos de posse, testamentos, referências geográficas,
políticas, históricas e sociais, entre outros, no âmbito da Bahia e de Pernambuco,
todos de teor jurídico, que trazem fatos de língua do Brasil Colônia (CALCABRINE;
TELLES, 2007; TELLES, 2008). Foi feita a transcrição diplomática de caráter
conservador, linha a linha, fólio a fólio (TELLES, 2009) do Livro III do Tombo, a partir
das imagens digitalizadas e o arquivo das imagens gravado em DVD, como forma de
evitar o manuseio dos originais. Prosseguindo o desenvolvimento do trabalho com o
levantamento dos antropônimos e dos topônimos, sendo de fundamental importância
a elaboração da Ficha Catalográfica com as características materiais da escrita e o
conteúdo do documento, com base na sua estrutura diplomática, segundo o modelo
previamente preparado (TELLES, 2011), considerando que duas das informações a
serem preenchidas são relativas aos actantes nominados e às localidades citadas.
Destacam-se, em especial, os sujeitos aí nominados, desde os tabeliães e os
escrivães ao sujeito nuclear do documento (autor ou réu). Os resultados obtidos com
aplicação deste aporte metodológico é que se apresentará nesta comunicação.

Palavras-chaves: Judith Grossmann; Arquivo
AUTO DA FOME: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E ARTÍSTICAS EM TEXTOS
DRAMATÚRGICOS PORTUGUESES ANÔNIMOS DO SÉCULO XVI
Autor(es): Maiara Almeida, Márcio Ricardo Coelho Muniz
Resumo: Inserida em um projeto de pesquisa que pretende estudar autores e textos
de dramaturgia do século XVI português, o presente trabalho tem por finalidade a
análise e discussão do contexto motivador da criação do Auto da Fome, texto
dramatúrgico quinhentista anônimo, além da interpretação das formas dramáticas e
sentidos textuais apresentados no auto. Para tanto, leituras direcionadas para a
compreensão do cenário literário quinhentista e da conjuntura histórica e social dos
séculos XIV ao XVI foram realizadas, assim como discussões a respeito das
influências desses fatores nas produções artísticas da época citada e, especialmente
no processo de elaboração do Auto da Fome. No contexto transitório entre a Idade
Média e a Idade Moderna, a obra estudada encontra-se inserida naquilo que Teófilo
Braga define como "Escola Vicentina", fazendo referência ao trabalho de Gil Vicente,
principal nome do teatro em língua portuguesa, apresentando como características
marcantes o uso de temáticas e linguagem popular, fazendo uso de alegorias e dos
chamados "personagens-tipo". Além do cenário literário, foi levado em conta o estudo
aprofundado da historiografia portuguesa com especial enfoque às grandes
catástrofes como a fome, peste e guerras que grassaram o reino ao longo dos
séculos XIV e XVI, além da interpretação do papel exercido pela Igreja Católica na
sociedade e de sua influência em produções artísticas. Ao final do trabalho, além dos
saberes inicialmente propostos acerca das obras, autores e principais características
do teatro português no século XVI e da conjuntura histórica, social e cultural
portuguesa à época, a pesquisa proporcionou a descoberta de novos conceitos para
a fome - a fome biológica e a fome cultural - e o conhecimento do papel
desempenhado pela Igreja Católica na tentativa de compreender e justificar os
desastres naturais e grandes mazelas, fazendo uso de uma lógica punitiva para
reafirmar seu poder na Península Ibérica.

Palavras-chaves: Livro III do Tombo, Antroponímia, Toponímia
A COZINHA BRASILEIRA DE MONTEIRO LOBATO OU O HOMEM QUE COMEU O
BRASIL.
Autor(es): Tayran Felipe Silva Vasconcelos, Alba Valéria Tinoco Alves Silva
Resumo: O projeto Ao Sabor dos Textos foi concebido com o intuito de promover a
iniciação científica de alunos do curso de Letras e de Gastronomia que tenham
interesse em desenvolver planos de trabalho de caráter interdisciplinar com enfoque
em literatura e comida. Cada Plano de Trabalho tem por objetivo analisar um recorte
da obra de um autor da literatura lusófona que tenha posto a comida em cena. O
presente trabalho tem como proposta, estudar o autor Monteiro Lobato e suas obras.
de acordo com Camargos e Sacchetta (2008), Monteiro Lobato, assim como fez na
literatura, buscou na culinária elementos da cultura nacional. Nascido na cidade
paulista de Taubaté e cidadão cosmopolita, ele manteve o gosto pela comida
brasileira, referência constante em seus livros. Mocotó à baiana, vatapá com azeite
de dendê, costela de porco com angu de fubá, quibebe, bolinhos de chuva são alguns
dos pratos, da melhor tradição culinária da Bahia, Minas Gerais e São Paulo, que
figuram em suas obras. O plano de trabalho tem por objetivo revisitar e mapear, no
recorte a ser escolhido da obra do autor, as referências a comida brasileira. O recorte
vai ser norteado pela obra Camargos e Sacchetta (2008), que trata da comida na
obra do autor, principalmente na obra infantil. O objetivo desse mapeamento é
elaborar um levantamento da Comida Brasileira de Monteiro Lobato ou O Homem que
Comeu o Brasil, seguindo uma metodologia análoga a que Paloma Jorge Amado
(COSTA, 1994) utilizou na organização das referências a comida na obra de Jorge
Amado. A partir desse levantamento será feito uma análise do papel da comida no
âmbito dos textos em que ela é mencionada. O trabalho ainda tem como objetivo,
revisitar a literatura tendo em vista o que, como e para que se come e refletir sobre a
função dessa comida no contexto da obra escolhida e para tanto toma como bases

Palavras-chaves: Dramaturgia, Literatura portuguesa, Fome
CASA E CIDADE: ESPAÇOS AFETIVOS NA POESIA DE SOPHIA DE MELLO
BREYNER ANDRESEN
Autor(es): Sandro Santos Ornellas, Sheyla Susana Nascimento
Resumo: Sophia de Mello Breyner Andresen (1916-2004) é poeta e escritora. Neta
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de imigrante Dinamarquês, Sophia viveu a infância na Quinta do Campo Alegre, atual
jardim botânico do Porto, sua cidade natal. Faleceu em Lisboa aos 84 anos com
intensa produção literária, foi inclusive a primeira mulher portuguesa a ser distinguida
pelo premio literário Camões (1999), se destacando com uma poética sem
precedentes na poesia portuguesa contemporânea. Na obra de Sophia os espaços da
casa e da cidade se manifestam através de uma escolha imagística fundamentada
em valores moralmente significativos. Nessa perspectiva, seguindo o conceito de
imagem poética tal como se encontra na Poética do espaço de Gaston Bachelard,
fundamentamos nosso trabalho a partir das considerações desse pensador acerca
das imagens poéticas e espaciais, assim como ao conceito de afetividade a partir da
virada afetiva. Para os estudiosos da virada afetiva Patrícia Clough e Brian Massumi,
o grande desafio é a síntese corpo/mente, pois o estudo sobre afeto, a partir da
concepção do filósofo Baruch Spinoza, envolve tanto a razão quanto as paixões.
Nesse sentido, Sophia é a poeta que se deixa afetar pelos espaços da casa e da
cidade e através delas é capaz de afetar o mundo e os leitores de sua poesia.
Articular a relação entre as imagens da casa e da cidade, enquanto representações
simbólicas e categorias sociológicas, constitui um dos propósitos desse trabalho, que
não tem por objetivo esgotar as possibilidades de compreensão e de interpretação do
corpus poético, mas observar o afeto por trás das posturas ética e estética dessa
poeta, que é uma verdadeira divisora de águas para a poesia portuguesa
contemporânea. Um trabalho dessa natureza, por conseguinte, possibilita um
deslocamento da obra literária para uma pesquisa em perspectiva transdisciplinar,
dialogando com os estudos culturais, sociopolíticos e filosóficos. Dessa maneira, este
trabalho pode ser enquadrado no universo de uma investigação de representações
discursivo-literárias sobre espacialidades (casa e cidade). Pretendemos com essa
análise uma maior contribuição para as discussões a respeito do conceito de
afetividade articulado junto à literatura, já que esse é um assunto de grande
atualidade para a arte e as humanidades contemporâneas.

ou de uma característica da vida de um sujeito como metonímia para a exploração
escritural de sua vida. Preocupei-me neste trabalho em mapear as discussões em
torno do biografema na produção barthesiana, enfocando em três livros: Sade,
Fourier, Loyola (1990; ed. original. 1971), Roland Barthes por Roland Barthes (2015;
ed. original. 1975) e A Câmara Clara (2015; ed. original. 1980); além de traçar e tentar
responder a uma série de problemáticas que podem nos ajudar a entender como a
escritura biografemática, funcionando como uma alternativa à biografia tradicional,
pode estabelecer novas possibilidades e novas estratégias de construção para a
escrita da vida. Para isso, articulei na discussão, inclusive, outros conceitos, como o
de ‘antibiografia’, também aludido por Arfuch (2010). Outra preocupação foi trazer
algumas considerações acerca da utilização de uma biografemática como estratégia
de construção biográfica e ficcional em Vidas Minúsculas (2004; ed. original. 1984),
do escritor Pierre Michon.
Palavras-chaves: biografia, biografema, Roland Barthes
CRÍTICA E LITERATURA: A AUTOFICÇÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO
Autor(es): Marília Costa, Luciene Azevedo
Resumo: Em muitos romances contemporâneos, nota-se a presença de dados
biográficos e do nome próprio do autor dentro da narrativa. O termo autoficção forjado
por Serge Doubrovsky em 1977, ainda hoje, encontra lugar instável nas discussões
teóricas. Escritores se apropriam do termo em busca de caracterizar as suas próprias
obras, os pesquisadores de iniciação científica, mestrado e doutorado almejam
investigar e encontrar uma definição sólida para o termo nos eventos do mundo
acadêmico (comunicações, artigos, dissertações e teses). Além disso, o rotulo
"autoficção" não atinge apenas a literatura, mas alcança de maneira significativa as
outras artes como, por exemplo, as performances, o cinema, teatro, música, artes
plásticas etc. Na crítica literária brasileira alguns nomes são de suma importância
para entender como esse termo é concebido no território nacional, são eles: Luciene
Azevedo, Luciana Hidalgo, Eurídice Figueredo, Jovita Maria Gerheim Noronha e
Ricardo Lísias. Entendendo a autoficção como uma noção que parece ser sintomática
da disseminação do espaço biográfico próprio ao século XXI, a comunicação
apresentará os dados levantados durante a pesquisa de iniciação científica realizada
no período 2015-2016 com base no mapeamento da recepção da crítica brasileira ao
termo e privilegiará a discussão do uso controvertido da biografia de Ricardo Lísias,
autor brasileiro da literatura contemporânea, que atualmente tem investido no projeto
literário de misturar os fatos reais e a ficção, característica cada vez mais presente na
produção contemporânea, através do uso frequente da narração em primeira pessoa,
na qual o narrador se confunde com o próprio autor, resultando na figura do
“escritor-personagem”. Também há uma tendência por parte do autor em atuar de
maneira multimídia, ou seja, além de escrever suas obras ele está presente no
Twitter, Facebook, Instagram e revista on-line para comentá-los e divulgá-los. Além
disso, vem explorando com maior frequência o formato e-book de publicação. O texto
principal analisado é o conto “Fisiologia da idade”, publicado em formato digital.

Palavras-chaves: Sophia de Mello Breyner Andresen, Espaços Afetivos, Casa e
Cidade
CENA TEATRAL DISSIDENTE: ESTUDO CRÍTICO E FILOLÓGICO DA
DRAMATURGIA DE BRÁULIO TAVARES
Autor(es): Ismila Mota, Arivaldo Sacramento de Souza
Resumo: A Equipe de Pesquisa Textos Teatrais Censurados (ETTC), coordenada
pela Dra. Rosa Borges dos Santos, ocupa-se da edição e do estudo de textos teatrais
censurados no período da ditadura militar no Brasil, com o objetivo de organizar um
Catálogo Descritivo Digital com os textos teatrais, e o desenvolve estudos de
natureza interpretativa, buscando como forma de análise a relação da Filologia. Há
diferentes modelos editorias que podem ser empregados na edição desses textos.
Com base no tipo do texto a ser editado, podemos escolher qual tipo de edição será
utilizada, como por exemplo, uma edição fac-similar, diplomática, interpretativa,
crítica, sinóptico-crítica, crítico-genética e histórico-crítica. O teatro de cordel pode ser
compreendido como uma recriação dos folhetos (de cordel) da literatura nordestina,
esses folhetos eram adaptados através da transformação do texto de verso em prosa,
para serem representados nos palcos, ruas e praças, da capital baiana. Refletiremos
a mudança de postura do teatro, dos espectadores e das atuações dos atores
teatrais, ampliaremos a discussão abordando contexto político, social e cultural que
envolvia a obra estudada. O estudo da peça teatral ‘A Esmagadora Peleja de Galo de
Campina com Zé Miranda de Serrinha’, de Bráulio Tavares Tavares (autor que utilizou
da cultura local/popular como estratégia de resistência e valorização aos desígnios da
cultura hegemônica), com base na literatura de cordel e na peça, busca fazer uma
análise da tradição textual da peça com vistas à compreensão, a partir da análise
filológica, de como se deu a reconfiguração do cordel no texto teatral, outro ponto a
ser compreendido nesta análise são os tipos de cortes presente no texto, também foi
feito um dossiê, reunindo as obras do autor, construído a partir das buscas nos
acervos do Teatro Vila Velha e no Espaço Xisto Bahia. Com isso, objetiva-se entender
o projeto político e de teatro produzido por Tavares, no contexto teatral baiano sobre
contenção.

Palavras-chaves: Autoficção, Ricardo Lísias, Crítica literária
DE REPENTE: A CANTORIA NORDESTINA E AS MULHERES
Autor(es): Márcia Caldas, Alvanita Almeida Santos
Resumo: O trabalho de pesquisa proposto no plano submetido ao PIBIC busca
introduzir o orientando no universo da cantoria nordestina (pelejas e repentes),
através de uma perspectiva em que se observa o papel da mulher como produtora
desse gênero textual oral, o qual faz parte de um universo anteriormente dominado
por homens e entre os quais a mulher teve que se impor demonstrando competência
para a realização desta modalidade de texto oral. de acordo com a pesquisa, pode-se
constatar que no ambiente dos cantadores há uma predominância das vozes
masculinas em detrimento as femininas. Entretanto, a mulher cantadora conseguiu,
mesmo diante das eventuais dificuldades, impor-se de forma competente para a
realização desta modalidade de texto oral. Após as leituras, foram selecionados
materiais sobre a repentista Mocinha de Passira, objeto de estudo da referente
pesquisa, que é uma contribuinte ativa da manifestação cultural nordestina e principal
nome do Repente. de acordo com as análises, observa-se que no meio dos
cantadores existe muito preconceito, porém as repentistas, sobretudo Mocinha de
Passira, se afirmaram e a forma como elas conduziram o seu empoderamento
feminino, neste âmbito da poética, produziu o conteúdo material suficiente para a
elaboração do artigo. O objetivo do trabalho, além da produção do artigo e
apresentação da pesquisa em eventos relacionados à área, é que a pesquisadora
apresente conhecimento suficiente sobre a Cantoria, não apenas por se tratar de uma
manifestação cultural, mas, sobretudo para observar o comportamento da mulher
diante dessa cultura. A metodologia foi calcada nas leituras dos textos teóricos, que
enriqueceram o conhecimento da pesquisadora e atribuíram valor a construção do
artigo final. As análises dos textos partiram do material existente no PEPLP, a partir
do qual as cantorias foram selecionadas. Outros textos e livros auxiliaram na
compreensão do papel da mulher na sociedade e, sobretudo, na cultura.

Palavras-chaves: DITADURA., TEATRO., CORDEL.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESCRITA BIOGRAFEMÁTICA
Autor(es): Luan Queiroz da Silva, Antonio Marcos Pereira
Resumo: Experimentos nas fronteiras intergenéricas e formas inovadoras de
intertextualidade são hoje uma realidade nos estudos da crítica biográfica, tal como
apontam os trabalhos de Arfuch (2010) e Souza (2011), o que faz com que
verifiquemos constantemente uma série de produções que subvertem de maneiras
distintas algumas das características dos gêneros (auto) biográficos canônicos. Esta
comunicação tem por objetivo justamente expor os resultados do plano de trabalho
“Explorando a Escrita Biografemática”, desenvolvido no último ano, e integrado ao
projeto “Poéticas Contemporâneas dos Gêneros (Auto) Biográficos”, projeto cujo
objetivo é a análise de produções que de alguma maneira subvertem as
características canônicas da (auto) biografia, como as biografias em quadrinhos
(autografias), as biografias de grupo e as ficções biográficas. A pesquisa se
preocupou em compreender uma experimentação específica no espaço biográfico
delimitado por Arfuch (2010): o biografema, conceito forjado pelo teórico Roland
Barthes e que se configura, em linhas gerais, como a tomada de um acontecimento

Palavras-chaves: Cantoria, Feminismo, Afirmação
ONDE ANDARÁ O NEGRO EM DULCE VEIGAS
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Palavras-chaves: Descolonização, imageria, pós-ditaduras
Autor(es): Rafael Mires Araujo, Lisa Carvalho Vasconcellos
Resumo: Vinculado ao projeto Ilhas-prisão: biopolítica e experiência
concentracionária nas literaturas luso-afro-brasileiras, o plano de trabalho propõe uma
leitura do romance Onde andará Dulce Veiga?, do escritor gaúcho Caio Fernando
Abreu, a partir das representações que o texto oferece do espaço urbano brasileiro,
principalmente da cidade de São Paulo, onde boa parte das ações têm lugar. Bem
mais do que um mero cenário, o espaço é parte fundamental da trama,
configurando-se como expressão concentrada dos conflitos e afetos que atravessam
o texto. Como se sabe, o romance aborda as marcas deixadas, no presente narrativo
dos anos 1980, pela ditadura civil-militar de 1964. A apresentação do espaço urbano
como ruína, nesse sentido, expressa (é o que a pesquisa pretende revelar), tanto um
saber histórico sobre o desenvolvimento predatório das cidades brasileiras durante o
período militar, quanto uma representação alegórica da nação, feita cenário de
catástrofe depois de décadas de poder autoritário, desmandos e violências. Portanto,
a partir dessa perspectiva, pretende-se analisar como a representação do
subalternizado (enfatizando as personagens negras) aparece na na obra Onde
Andará Dulce Veiga?, e como essas personagens (que se encaixam na condição de
subalterno) podem representar o momento pós ditatorial na cidade de São Paulo.
Partindo do princípio de que a ditadura militar no Brasil foi um período de silêncio
(onde só se falava p que era permitido pelos sensores), a obra de Caio Fernando
Abreu pode ser uma tentativa de dar voz àqueles que até os dias de hoje não são
ouvidos. O romance nos apresenta algumas personagens que estão a margem da
sociedade, como negros, homossexuais, prostitutas, nordestinos, praticantes de
religiões de matrizes africanas e exilados. Personagens essas que são percebidas
pela personagem principal, um jornalista desempregado que ao conseguir um novo
emprego se depara com a missão de entrevistar uma banda de rock formada por
lésbicas, e que no decorrer da estória descobre que a vocalista da banda é filha de
Dulce Veiga, uma cantora desaparecida que a muito ele tinha entrevistado. As
possíveis personagens subalternas se apresentam de diversas formas, como: Pai
Tomás, “De repente materializou-se ao lado da mesa dele um negro jovem, mas de
cabelos completamente brancos, como um Preto Velho de umbanda. ” p. 15,
personagem que se considerarmos o histórico de nosso país (ou talvez do mundo), já
é marginalizado pelo simples fato de ser negro; a dona de casa e praticante de
religião de matriz africana Jandira “-Arrumei um emprego - eu disse. Ela bateu
palmas, ergueu as mãos para o alto, saudando: - Kaô kabiesile, meu pai! Gracas a
Deus, pedi tanto a Xangô. ” p. 39; o jovem diarista, homossexual e garoto de
programa Jacyr (ou Jacyra, como ele prefere ser chamado), “Botas brancas até o
joelho, minissaia de couro, cabelos presos no alto da cabeça, pulseiras tilintando, a
maquiagem de prostituta borrada como se tivesse dormido sem lavar o rosto ou
pintado a cara sem espelho - era Jacyr. - Oi - cumprimentou. E depois agressivo: Que que foi, bofe, nunca me viu?” p. 45. ; ou o mordomo nordestino “Rafic me
empurrou para a saída. Não foi dificil, eu estava fora de combate. Do lado de fora,
surgiu novamente o mordomo nordestino. ”p. 108. Para além dessas, existem outras
personagens que podem ser classificadas como marginais, e que serão analisadas
com o intuito de se descobrir se também podem ser classificadas como
subalternizadas, o que segundo Spivak não são a mesma coisa, pois para ela nem
todo marginalizado está em condição de subalterno.

DO ROMANCE A PEÇA RADIOFÔNICA: DIREÇÃO DE GRAVAÇÃO
Autor(es): Mirela Dornelles Gonzalez Paz, Sílvia Maria Guerra Anastácio
Resumo: The Invisible Man, escrito em 1897 por H. G. Wells foi a obra de partida
para a construção da peça radiofônica A Lenda de Iping, apresentada pelo grupo
PRO. SOM da Universidade Federal da Bahia, coordenado pela Profª. Drª Sílvia
Maria Guerra Anastácio. Este trabalho apresentará o olhar da direção da gravação
sonora do processo de criação da referida obra de arte e discutirá o seu processo de
produção, focalizando as escolhas não apenas do diretor, mas também de todo o time
envolvido na criação da peça radiofônica em questão, como também usará a obra
anterior do grupo como um ponto comparativo. Apresentará, também, um pouco do
processo de criação desta obra passando pelas etapas de tradução, roteirização,
gravação e edição. Considerando a enorme carência, no mercado brasileiro, na
produção de audiolivros, especialmente de literatura de língua inglesa traduzida para
o português, o Grupo de Pesquisa PRO. SOM continuou trabalhando com Wells para
a base deste trabalho. O rádio, até nos dias atuais, tem um papel fundamental em
nossa sociedade, não sendo apenas veículo de transmissão de notícias e
entretenimento, mas sim, um dos maiores meios de comunicação. Este artigo traz
recortes da gênese do audiolivro em análise, pois, há um interesse do grupo de
pesquisa em valorizar não apenas o peça radiofônica entregue ao público, mas o seu
processo de criação. Busca-se registrar, através de gravações de voz ou vídeo os
ensaios, discussões do grupo, o trabalho do ator ou do diretor, enfim, de toda a
equipe, para que se possa refletir sobre as etapas do trabalho executado e aprender
com ele. Assim, a metodologia da Crítica Genética serve de guia a esses estudos,
permitindo que possamos guardar toda a evolução do trabalho, desde um primeiro
rascunho até a versão entregue ao público. Ainda pode-se ressaltar a relevância do
trabalho pela relação com a acessibilidade aos deficientes visuais.
Palavras-chaves: Peça Radiofônica, Audiolivro, Direção
EDIÇÃO E ESTUDO CRÍTICO DE UMA ALEGRE CANÇÃO FEITA DE AZUL DE
YUMARA RODRIGUES
Autor(es): Isabela Araújo Calmon, Rosinês de Jesus Duarte
Resumo: Tenciona-se propor uma edição adequada ao texto dramático Uma alegre
Canção feita de azul de Yumara Rodrigues, considerando todas as particularidades
deste gênero textual. A partir da edição, viabiliza-se, então, a leitura filológica que se
dá através realização de estudos que perpassam várias áreas do saber como a
literatura, a história, os estudos culturais e a análise do discurso. Portanto, pelo viés
da filologia, o presente trabalho também objetiva fazer uma leitura da
representatividade dos nomes de musas do cinema que, satírica e criticamente,
encontram-se presentes na peça Uma alegre Canção Feita de Azul de Yumara
Rodrigues. Esta peça integra o conjunto dos textos teatrais censurados de autoria
feminina que foram produzidos na Bahia durante a década de setenta. No decorrer da
trama textual, essas mulheres icônicas habitam o imaginário da personagem ’Yumeire
Rodraigues’ de modo a sublimar suas angústias e frustrações enquanto mulher e
atriz. Essas tensões identitárias levam a (des)construção de um relacionamento
problemático da personagem, que almeja ser uma famous star, com o seu ‘eu’ que se
encontra entre o inconformismo e a subversão. Assim, verifica-se no texto nomes
como Marlene Dietrich, Jeanne Moreau, Sarah Bernadth, Jane Fonda, Greta Garbo,
enquanto musas icônicas que se destacam para além de suas épocas. Por um lado,
enfatizando o papel sólido do cinema americano / europeu, têm-se tais atrizes
enquanto condutoras de abordagens que desconstroem modelos cristalizados
concernente ao ser mulher. Por outro lado, elas geram modelos de representatividade
enquanto sex symbols que produzem imagens estigmatizantes de estereótipos, como
a femme fatale na vitrine cinematográfica. Assim, no texto em questão, estas são
postas em esferas separadas que tencionando o sujeito desestabilizado, virão a
influenciar a construção da subjetividade da atriz/ personagem no decorrer do
monólogo. Será privilegiado também o estudo de aspectos biográficos da autora, para
dar a conhecer as vozes que produziram no teatro baiano durante a Ditadura Militar,
possibilitando, assim, uma reconfiguração da história do teatro produzido por
mulheres na Bahia dos anos setenta.

Palavras-chaves: negro, subalterno
DESCOLONIZAR A IMAGEM: BRASIL E ÁFRICA DO SUL EM SUAS
PÓS-DITADURAS
Autor(es): Cássio Vinícius dos Santos Marques, Ana Lígia Leite e Aguiar
Resumo: O presente trabalho propõe-se a realizar um levantamento da imageria
(RANCIÈRE, 2012) que reflete alguns aspectos do imaginário nacional após a
instauração (assim como o fim) de regimes ditatoriais. Portanto comparar-se-á Brasil
e África do Sul, o primeiro dentro de um contexto de estabelecimento da ditadura civil
e militar (1964-1985), e o segundo inserido na cena do Apartheid (1948-1994), rígida
política de segregação racial entre brancos e negros. Através do levantamento das
imagens de maior repercussão durante e após esses regimes políticos que
gerenciaram duramente a vida nesses dois países, busca-se perceber como um
processo de descolonização da imagem, via fotografias, filmes e romances, começa a
se instaurar, em seu caráter de transformação e de traço do real (DUBOIS, 1993).
Quando se pensa em uma descolonização da imagem se intui que um povo só
descoloniza as imagens, quando é capaz de produzir suas próprias imagens ou de
fazer uma leitura muito mais abrangente das imagens dispersas na história.
“Descolonizar” seria um processo de reescrita ou releitura da história e dos
monumentos culturais com o objetivo de empoderar os povos colonizados, de
libertá-los da dominação e da destruição causada pelo colonizador e do resgate da
sua identidade, da sua cultura ou até mesmo da sua “humanidade”. No processo de
descolonização, novas imagens surgiriam como tensão, como alegria, como caminho
diverso ante a repressão. Comparar esses dois países com histórias e contextos tão
singulares é uma tentativa de se criar laços para se compreender tensões comuns
quando o assunto é o pós-colonial e a construção recente das democracias em seus
territórios. Em ambas as nações, se evidenciaria que a descolonização continua
operando para reinventar as tristes imagens do passado e que estes regimes
autárquicos teriam se reconfigurado nos dias atuais sob o véu de uma aparente
democracia cujas tensões de classe, de cor, de ideologia se mantêm praticamente
inalteradas.

Palavras-chaves: Edição de texto, Yumara Rodrigues, Texto teatral censurado
ELABORAÇÃO DE EDIÇÕES FAC-SIMILARES PARA O ARQUIVO TEXTOS
TEATRAIS CENSURADOS - SEÇÃO UFBA
Autor(es): Ebert Vieira
Resumo: As atividades que são realizadas no plano de trabalho “Elaboração de
edições fac-similares para o Arquivo Textos Teatrais Censuradas - Seção UFBA” têm
o seu desenvolvimento no âmbito do projeto “Arquivo Textos Teatrais Censurados Seção UFBA”, e fazem parte das atividades da Equipe Textos Teatrais Censurados
(ETTC), cuja coordenação é da Profa. Dra. Rosa Borges. A ETTC tem se ocupado, a
partir das pesquisas dos seus membros, da criação de dois catálogos descritivos
digitais (CDD) da produção dos dramaturgos baianos, um dos textos de teatro e o
outro às matérias de jornal referentes a eles, produzidos à época do Regime Militar
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(1964-1985), objetivando inventariá-los e catalogá-los, em suporte digital. Deste
corpus, recorta-se, para o presente plano de pesquisa, os textos teatrais de docentes
da UFBA, para os quais se preparam fac-símiles. Busca-se nesse trabalho apresentar
a metodologia de produção das edições fac-similares, de modo a apontar aspectos
técnicos e críticos presentes na sua elaboração. Com este propósito, foram
realizados os processos de digitalização dos testemunhos, bem como de edição e
indexação das imagens digitalizadas. Até o momento presente, foram feitas edições
fac-similares dos textos de três docentes-dramaturgos, Ildásio Tavares, com cinco
peças, Gideon Rosa, quatro peças e Deolindo Checcucci, com quatro peças.
Atualmente desenvolve-se este trabalho com as obras de João Augusto e Raimundo
Matos de Leão. Assim, nos âmbitos da Arquivística e da Filologia (OLIVEIRA, 2007),
considera-se essa atividade um veículo importante de acesso a tais textos,
constituindo-se como lugares de memória e de relevância histórico-cultural,
destinados tanto aos interesses dos pesquisadores, quanto do público não
especializado. O trabalho também adquire importância na medida em que visa
disponibilizar materiais que se apresentem significativos para a edição e para o
estudo de textos teatrais censurados durante a ditadura militar, em diferentes
perspectivas críticas, assim como para o teatro baiano produzido no contexto da
Universidade Federal da Bahia.

dinâmica. No início do livro de poesia supracitado, de modo didático, a escritora
apresenta o teor das duas partes, as quais constituem a coletânea de poemas: O anjo
constante e o infante mágico. Enquanto na primeira, segundo Judith, a voz poética é
mais alegórica e o amor passeia por vias tempestuosas e rítmicas ao mesmo tempo,
já em O infante mágico, o eu lírico busca e se compraz numa linguagem
multifacetada, na qual seu modo de apresentação já é em si seu dito.
Palavras-chaves: lírica, crítica, suplemento literário
ESCRITURAS PERFORMÁTICAS ANDINAS: PROCESSO DE TRADUÇÃO DA
OBRA GREGORIO CONDORI MAMANI - ASUNTA QUISPE HUAMÁN.
AUTOBIOGRAFIA. NOQAYKUQ KAWSAYNIYKU, (2014)
Autor(es): Livia Moreira, Carla Dameane
Resumo: Nesta comunicação apresentarei alguns aspectos teóricos e práticos que
envolvem o processo de tradução da obra Gregorio Condori Mamani - Asunta Quispe
Huamán. Autobiografia. Noqaykuq kawsayniyku, (2014). Tal processo se relaciona
com o plano de trabalho “Escrituras performáticas de sujeitos andinos: análise e
tradução da obra Gregorio Condori Mamani - Asunta Quispe Huamán. Autobiografia.
Noqaykuq kawsayniyku, (2014)” parcialmente desenvolvido entre agosto de 2015 e
julho de 2016. Os relatos de Gregório e Assunta refletem a problemática da vida do
emigrante andino que sofreu, no inicio da segunda metade do século XX, os conflitos
da modernidade latino-americana. Com a crise no campo, pessoas como Gregorio e
Asunta foram para a cidade em busca de melhores condições de vida. Em
decorrência, passam por experiências humilhantes e situações subalternas devido a
sua posição social, étnica e de gênero, no caso de Asunta. Ambos simbolizam todo o
povo indígena migrante, explorado, humilhado e rejeitado, gerando uma visão
incorporada do “índio” injustiçado e estigmatizado. No que se refere ao
desenvolvimento do plano de trabalho, abordarei as especificidades do texto fonte,
oriundo da tradição oral e da língua quéchua (relacionada ao espanhol falado na zona
andina do Peru), chamando atenção para as escolhas tomadas ao longo do processo
de tradução, para o português, de sete capítulos da obra. Também falarei um pouco
das características que diferenciam os relatos de Gregorio dos de Asunta, no que se
refere ao lugar de enunciação que ocupam, considerando as relações de
subalternidade de gênero. de modo geral, a partir de minha experiência como
tradutora em formação, explorarei as características das biografias, apresentando-as
ao leitor brasileiro como um texto de importância literária e documento da memória
coletiva, por remeter-se a um passado escravizado e opressor, que não garante a
estes sujeitos seus direitos humanos. Desse modo, ao falar da obra e do processo de
tradução, falarei também de uma época de opressão não finda, já que, apesar das
alterações de nomes e personagens, a sociedade peruana segue sendo racista e
machista em relação a sujeitos marginalizados como são Gregorio e Asunta.

Palavras-chaves: Filologia. Edição fac-similar. Texto Teatral
ELABORAÇÃO DE FICHAS-CATÁLOGO PARA O ARQUIVO TEXTOS TEATRAIS
CENSURADOS - SEÇÃO UFBA
Autor(es): Damaris Carneiro Santos, Rosa Borges dos Santos
Resumo: Com vistas à constituição do dossiê de peças teatrais dos docentes da
Universidade Federal da Bahia (UFBA) submetidas ao julgamento dos órgãos
censores no período da ditadura militar (1964-1985), foi proposto o plano de trabalho
Elaboração de fichas-catálogo para o Arquivo Textos Teatrais Censurados - Seção
UFBA. Na pesquisa desenvolvida, tem-se buscado inventariar e catalogar, em meio
digital, a produção dramatúrgica dos docentes da Universidade Federal da Bahia no
período do Regime Militar. Para tanto, fez-se o levantamento bibliográfico sobre os
principais conceitos e discussões acerca da Filologia e da Arquivística.
Posteriormente, passou-se ao preenchimento da ficha-catálogo que constou das
seguintes etapas: leitura do texto teatral, produção de referência do texto, localização
do acervo no qual está o texto depositado, descrição de sua materialidade e, por fim,
o resumo e as palavras-chave. Estas atividades foram desenvolvidas no campo da
Filologia, no âmbito da Crítica Textual em sua relação com a Arquivística (OLIVEIRA,
2007), pois, julga-se importante a recuperação e o arquivamento desse material como
fonte de memória cultural e histórica acerca da atuação dos professores da UFBA
durante o período da Ditadura Militar e constitui-se como fonte de pesquisa para
estudos acerca da configuração do teatro na Bahia naquele momento de repressão
ao campo das artes. Até o presente momento foram catalogados textos dos docentes
Raimundo Mattos de Leão (5 textos), Gideon Rosa (9 textos) e Deolindo Checcuci (5
textos), professores da Escola de Teatro da UFBA (ETUFBA) e Ildásio Tavares (8
textos), professor do Instituto de Letras da UFBA (ILUFBA) em um total de 27 fichas
catálogo. Os resultados desse plano de pesquisa vincula-se diretamente ao Grupo
Edição e Estudo de Textos (GEET) e à Equipe Textos Teatrais Censurados (ETTC) que se ocupa da edição e estudo de textos teatrais censurados no Regime Militar ambos coordenados pela Profa. Dra. Rosa Borges.

Palavras-chaves: Sujeito Andino, Tradução, Performance
FORMAÇÃO DO LÉXICO DA LÍNGUA PORTUGUESA: REFLEXÕES A PARTIR DO
GLOSSÁRIO TEMÁTICO DE CONVIVÍO E COMPORTAMENTO SOCIAL DE
ALAGOAS
Autor(es): Cemary Sousa, Américo Venâncio Lopes Machado Filho

Palavras-chaves: Filologia, Arquivistica, Regime Militar

Resumo: O presente estudo, baseado nos pressupostos teórico-metodológicos da
lexicografia histórico-variacional e filiado ao Projeto Dicionário Dialetal Brasileiro, visa
a elaborar um glossário das distintas formas lexicais documentadas em três
localidades do interior do estado de Alagoas - União dos Palmares (ponto 074),
Santana do Ipanema (ponto 075) e Arapiraca (ponto 076) -, a partir dos resultados da
aplicação do Questionário Semântico-Lexical do Projeto Atlas Linguístico do Brasil
(QSL-ALiB), relacionado à área temática de Convívio e comportamento social. Entre
as questões abordadas ao longo do questionário, destacam-se as designações
adotadas para a mulher que se vende para qualquer homem; a pessoa que é paga
para matar alguém; pessoa que deixa suas contas penduradas; cigarro que as
pessoas faziam antigamente, enrolado à mão e o resto de cigarro que se joga fora. A
análise dos dados previu a identificação dos elementos lexicais diatópicos e
diastráticos, observando a origem ou o étimo de todas as unidades, com vistas a
melhor caracterizar a gênese vocabular das comunidades de fala em foco. Os
resultados preliminares atestaram que “as influências lexicais do francês,
avultadíssimas e constantes, acompanham, como os latinismos, toda a história do
português, desde os primeiros contactos dinásticos, culturais e literários (séc. XII) até
à época moderna” (PIEL, 1976, p. 5), ilustra tal afirmativa a lexia boró, um dos
verbetes constituintes do glossário. “Além dos italianismos, é considerável, embora
em grau menor, o volume das contribuições do espanhol, que essencialmente datam
da época do predomínio político e literário da Espanha” (PIEL, 1976, p. 6), por
exemplo, assassino; bandido; charuto; tacanha e velhaco. Devido à multifacetada
realidade sócio-histórica do português brasileiro, muitas unidades lexicais afluentes
de elementos africanos, especialmente da língua quimbundo, e autóctones foram
incorporadas ao léxico português (quenga; bituca; butuca; piranha, xará e xarapa). O
trabalho lexicográfico desenvolvido permitiu que unidades lexicais não registradas
nos dicionários de língua, pudessem ser reconhecidas, salvaguardando-as da ação
do tempo e contribuindo para a construção de dicionários que evidenciem os
diferentes falares do extenso e plural “país-continente”, o Brasil, a que se refere
Cardoso (2008).

ENTRECRUZAMENTOS ENTRE A LÍRICA E A CRÍTICA LITERÁRIA DE JUDITH
GROSSMANN
Autor(es): Sandra de Jesus dos Santos
Resumo: O subprojeto Entrecruzamentos entre a Lírica e a Crítica Literária de Judith
Grossmann, pertencente ao projeto O escritor e seus múltiplos: migrações, sob a
orientação da Professora Drª. Antonia Torreão Herrera, propôs-se a fazer a interface
da atividade crítica de Judith, referente à poesia, no Suplemento Dominical do Jornal
do Brasil, com sua produção poética reunida em “Vária navegação: mostra de poesia”
para se estabelecer linhas do pensar/fazer lírico da poeta e suas escolhas. A crítica
em periódicos é uma atividade pontual e transitória porque atende a um
espaço-tempo delimitado por contingências locais e direcionamento prévio. O SDJB
foi importante catalisador da atividade crítica e literária vigente no período (décadas
de 50 e 60 do século XX) e difusor das vanguardas artísticas e literárias do cenário
internacional no âmbito da intelectualidade brasileira. A contribuição de Judith
Grossmann, apresentando a um público mais amplo alguns poetas que
revolucionaram a lírica, reverbera em sua dicção poética e em sua mirada crítica.
Escrevo sempre, em grande velocidade, porque estou também escrevendo longe do
papel, e continuamente me vi, me vejo, lendo no nicho de alguma janela em todas e
muitas vidas. (GROSSMANN, 1996 p. 15) Estas foram algumas das palavras escritas
pela escritora múltipla Judith Grossmann numa espécie de prólogo, feito pela própria,
em seu livro Vária navegação: mostra de poesia. Ao iniciar este trecho com o verbo
escrever e não com outro, a autora já revela a primazia desta ação na existência de
uma docente, crítica e, também poeta, a qual não só possui uma escrita criativamente
lírica, mas, sobretudo, um olhar ledor e escrevente, capaz de perceber e analisar uma
poética que suplanta a vida. Grande ficcionista e romancista, Grossmann também
deixou sua marca numa poesia, marcada pela meticulosidade de uma linguagem
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Palavras-chaves: Léxico, Lexicografia histórica-variacional, Dicionário Dialetal
Brasileiro

Ivanov é brutalmente assassinado pelo grupo revolucionário Naródinaia Rasprava
(Justiça Sumária do Povo). Em 1989, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, o
jovem Nicholas Coetzee, filho do autor sul africano J. M Coetzee cai do 11º andar de
seu prédio e morre, aos 22 anos de idade, em um acidente misterioso. A morte do
estudante foi o mote para a criação do romance Os Demônios do autor russo Fiodor
Dostoievski. Já a morte de Nicholas Coetzee serviu de inspiração para o autor J. M.
Coetzee escrever o livro O mestre de Petersburgo. O que ligaria, no entanto, esses
dois acontecimentos e esses dois romances? J. M Coetzee desloca ficcionalmente o
trauma da perda para o século XIX na cidade de São Petersburgo, representando a
morte de seu filho através da morte do personagem Pavel, que morre, em 1869, em
circunstâncias similares às do seu filho. Em virtude disso, o padrasto desse
personagem faz uma viagem para a cidade russa, com o intuito de descobrir o
mistério que envolve a morte de seu afilhado. Esse padrasto é Fiodor Dostoiévski,
representado no livro por uma versão criada pelo autor sul-africano, tendo-se em vista
que Pavel era, na verdade, o nome do filho do autor russo. A partir da exposição de
alguns fatores que inspiraram as duas obras em discussão, já é possível perceber
que Coetzee coaduana realidade e ficção para engendrar sua obra, assim como
Dostoievski o fez para ficcionalizar o assassinato do estudante, crime que chocou a
Rússia na época. Com essa trama intrincada, que coaduna elementos de sua vida
com a vida do autor Dostoiévski, Cotzee cria uma intrigante e comovente história
sobre revoluções sócio-políticas, metaficção, perda e trauma, temáticas principais que
o pesquisador tenciona explorar em sua apresentação.

FRASEOLOGISMOS NA REGIÃO NORTE: UM ESTUDO SOBRE OS TERMOS
PARA PESSOA SOVINA
Autor(es): Kévilin Santos, Marcela Moura Torres Paim
Resumo: Vinculado ao Projeto VALEXTRA (Variação lexical: teorias, recursos e
aplicações): do condicionamento lexical às constrições pragmáticas, convênio
CAPES/COFECUB 2015 celebrado entre a UFBA e a Universidade Paris 13
(Laboratório LDI - Lexiques, Dictionnaires, Informatique), este trabalho objetiva, a
partir do material coletado pela pesquisa do ALiB, apresentar parte do estudo sobre a
presença de fraseologismos nos dados referentes a seis capitais brasileiras presentes
na região Norte do país, são elas: Boa Vista, Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e
Rio Branco. O levantamento de dados (nível lexical) centra-se na questão 138 - A
pessoa que não gosta de gastar seu dinheiro e, às vezes, até passa dificuldades para
não gastar? do questionário semântico-lexical do projeto ALiB (QSL), para a qual
foram encontradas um total de 61 ocorrências das lexias: Mão de neném, Mão de
papagaio, Mão de vaca, Mão-fechada, Mão presa, Mão trancada, Pão duro (a), Pé de
papagaio, Pé de papagaio no arame e Unha de fome. Dessas, destaca-se “Mão de
vaca”, “Mão-fechada”, “Pão duro (a)” e “Unha de fome” por terem sido encontradas na
fala de mais de um informante. Com esses e outros dados recolhidos a partir das
outras questões das sessões “Ciclos da Vida” (QSL 121-135) e “Convívio e
Comportamento social” (QSL 136-146) Pretende-se elaborar um vocabulário de
fraseologismos/frasemas realizado com base em audição sistemática de inquéritos e
recolha de exemplos. A metodologia aplicada no Projeto compreende os
pressupostos estabelecidos pelas equipes de pesquisadores do Brasil (ALiB) e da
França (LDI), e para este trabalho, foi realizada também consulta a dicionários.
Ignorada durante muito tempo pela pesquisa científica, a fraseologia conheceu, ao
final do século XX, um inesperado interesse que permitiu explicitar, quantitativa e
qualitativamente, sua importância para o funcionamento das línguas. O tratamento
informatizado de línguas tem mostrado que uma das dificuldades que recobre esse
domínio diz respeito às unidades polilexicais cristalizadas, e a sua descrição. Tal
tarefa consistirá em explorar os recursos do ALiB e da lexicografia brasileira para
fazer o inventário dos fraseologismos mais frequentes no português brasileiro e
presentes em inquéritos coletados “in loco” e as variantes socioletais, assim como
fornecer os seus equivalentes para traduções automatizadas.

Palavras-chaves: Coetzee, Dostoievski, São Petersburgo
LÍNGUA PORTUGUESA E ESCOLARIZAÇÃO EM MUNICÍPIOS DO RECÔNCAVO
BAIANO (JAGUARIPE E MAROGIP): ESCOLAS E PERFIL DO EDUCANDO
Autor(es): Elber de Oliveira Lima, Emília Helena Portella Monteiro de Souza
Resumo: Este trabalho é resultado de uma pesquisa que trata da Bahia, mais
precisamente do Recôncavo, sendo focalizados os municípios de Jaguaripe e
Maragogipe. É um trabalho que está inserido no campo de investigação da história
social linguística do Brasil, no que tange à formação do português brasileiro, e ao
papel da escolarização. Também se insere no campo da cultura escrita, sendo a
escolarização vista como um viés para a penetração e difusão da escrita. A pesquisa
envolve dados do século XVI ao XIX, porém, tem como foco o século XIX, período
marcado pelo estado passando a assumir as questões educacionais. Uma das
propostas foi investigar como essa mudança institucional, no âmbito da instrução
pública, influenciou a criação de escolas nos municípios estudados, e como essa
abertura de novas escolas concorreu para a diminuição da taxa de analfabetismo da
época. Através de buscas e análises de mapas de alunos no Arquivo Público do
Estado da Bahia, conseguimos identificar quem frequentava essas aulas. Os mapas,
como fontes primárias, fornecem informações consistentes quanto à idade, cor,
aplicação, faltas, nível de leitura e escrita, além de uma provável inclinação que
variou entre “estudos maiores” e “para o ofício” nos mapas encontrados. A partir do
levantamento desses dados e de uma relação com os dados encontrados nos censos
de 1872 e 1890, foi possível analisar o quão influente foi à criação de escolas para a
taxa de analfabetismo e, a partir de uma análise dos dados sociais e etnológicos
presentes nos documentos, traçar o perfil do estudante de Jaguaripe e Maragogipe
no século XIX. Dessa forma, a pesquisa buscou questionar como o desenvolvimento
e mudanças no cenário da escolarização afetou a formação da língua Portuguesa nas
localidades estudadas. Foi uma pesquisa de natureza bibliográfica e documental houve o levantamento de dados e informações, através de documentação escrita a
partir de um embasamento teórico. Esta pesquisa esteve direcionada para o
mapeamento do cenário sócio histórico da Bahia, relativo ao Recôncavo.

Palavras-chaves: Projeto ALiB, Fraseologismos, Variação lexical
IMAGENS DE SÃO PETERSBURGO NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA, UMA
LEITURA DE O FILHO DA MÃE, DE BERNARDO CARVALHO
Autor(es): Zelina da Costa, Rachel Esteves Lima
Resumo: Histórias familiares, amor homossexual, sentimento de estrangeirismo, não
pertencimento e maternidade constituem os eixos centrais da narrativa O filho da mãe
(2009), do escritor carioca Bernardo Carvalho. Integrante da coleção Amores
Expressos, para cuja publicação autores brasileiros viajaram, a fim de escrever
histórias de amor nelas ambientadas, para diferentes cidades do mundo, O filho da
mãe é resultado da estadia do autor Bernardo Carvalho na cidade russa de São
Petersburgo. Neste trabalho, que faz parte do projeto Potências transnacionais
emergentes e seus crivos culturais, e tem como objetivo apresentar alguns resultados
alcançados no primeiro ano do subprojeto Imagens de São Petersburgo na literatura
contemporânea, foram desenvolvidas análises acerca do contexto de produção da
ficção, a partir de um olhar especialmente direcionado às imagens da cidade russa de
São Petersburgo nela contidas. Nesta pesquisa, investiga-se, na relação com a fobia
das personagens pela São Petersburgo dos anos 2000, a ressignificação dos mitos
em torno das imagens paranoicas da cidade e a forma como o olhar do autor
brasileiro contemporâneo Bernardo Carvalho recupera as fantasmagorias que foram
discursivamente criadas sobre a cidade capital de revoluções. Investiga-se, no que se
refere à fobia vivida pelas personagens na São Petersburgo dos anos 2000, como os
mitos gestados em torno de um sentimento paranoico vivenciado por seus habitantes
se relacionam, de uma perspectiva comparativa, à cidade cenário do romance Mãe,
do escritor russo Maksim Górki. A partir da leitura de ambos os romances e obras
sobre a história russa desde o final do século XIX até os dias atuais, período que
compreende tanto a Revolução Russa quanto a Guerra da Tchetchênia, panoramas
dos romances analisados, bem como de leituras a respeito da modernidade, foi
possível analisar as representações da cidade e fazer inferências a respeito de suas
transformações políticas, econômicas e culturais, bem como apresentar ilações sobre
a ressignificação dos mitos em torno das suas imagens míticas de São Petersburgo.

Palavras-chaves: Cultura escrita, História social da Linguística, Jaguaripe e
Maragogipe
MAPEAMENTO DE RELATOS SOBRE A DITADURA MILITAR A PARTIR DE
JORNAIS BAIANOS PUBLICADOS NA DÉCADA DE 70
Autor(es): Brígida Prazeres Santos, Eliana Correia Brandão Gonçalves
Resumo: A proposta é apresentar os resultados finais da pesquisa que teve por
objetivo organizar, a partir da consulta a jornais baianos, catálogo com os relatos
concernentes à censura e à vigilância vivida durante o regime da ditadura militar, no
âmbito artístico e cultural, visto que a forte atuação da censura nesse regime ditatorial
tentou impedir a circulação de diversas ideias consideradas revolucionárias. Dessa
forma, durante a pesquisa, foi desenvolvida a leitura e fichamento de textos teóricos,
que tiveram por finalidade trazer a reflexão e a discussão os principais temas da
pesquisa e a seleção, organização e descrição de matérias localizadas em jornais
baianos, publicados na década de setenta, em especial, dos jornais A Tarde e Jornal
da Bahia, a partir da consulta ao acervo de jornais da Biblioteca Pública do Estado da
Bahia. Após a seleção das matérias jornalísticas, foram realizadas descrições dos
testemunhos selecionados, em fichas catalográficas, pelo fato dos mesmos estarem
dispersos em jornais com datações diferenciadas, com o fim de facilitar a consulta
aos dados da pesquisa. Os jornais viabilizaram o resgate dos arquivos e das
memórias da ditadura, mesmo com a censura, configurando-se como fontes de
contestação e resistência, ainda que a imprensa estivesse sob um período de
vigilância e sofresse com a censura de forma a não poder publicar matérias que
fossem tidas como afronta ao governo. Dessa forma, é necessário resgatar e sopesar

Palavras-chaves: Literatura contemporânea, Imagens de São Petersburgo, Bernardo
Carvalho
IMAGENS DE SÃO PETERSBURGO NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA: UMA
LEITURA DE O MESTRE DE PETERSBURGO, DE J. M COETZEE
Autor(es): Cristóvão Oriowo, Rachel Esteves Lima
Resumo: Em 1869, na cidade de São Petersburgo, na Rússia, O estudante I. I.
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os relatos da censura dos regimes ditatoriais presentes em jornais baianos, pois os
textos da imprensa veiculam os testemunhos, ainda que indiretos, das memórias da
censura, da vigilância e do silenciamento, portanto as matérias não poderiam detalhar
certos fatos ocorridos, já que a censura teve papel histórico decisivo como dispositivo
de manipulação ideológica (LUCA, 2008; BERG, 2002; GONÇALVES, 2015;
SANTOS, 2012). Os resultados desse trabalho, que estão vinculados à produção da
Equipe de Textos Teatrais Censurados (ETTC), possibilitam a leitura dos testemunhos
de fatos históricos distanciados de nosso tempo, mas que se refletem na constituição
política, social e cultural de nosso país.

pesquisa como um todo. O levantamento foi feito a partir de publicações realizadas
entre os anos de 2010 a 2015, mapeando-se todos os estudos cuja temática, ou
abordagem, tratasse de literatura infantil e/ou juvenil, com a finalidade coletar
publicações científicas acerca da literatura infantil e juvenil, rastreando o que tem sido
estudado sobre ela atualmente, seu impacto, vertentes, diretrizes, agentes
operacionais, etc. A revisão da literatura levou em conta a leitura mediada de
bibliografias relacionadas ao tema do projeto, tendo como suportes teóricos os
conceitos e fundamentações de, entre outros, Peter Hunt, em sua obra Crítica, teoria
e literatura infantil (2010).

Palavras-chaves: Jornais baianos, Censura, Ditadura militar

Palavras-chaves: Literatura infantil e juvenil, Estudos literários, Metacrítica

MIL ROSAS ROUBADAS: A MEMÓRIA E A IMAGINAÇÃO

MODOS DE LER A LITERATURA INFANTIL E JUVENIL NAS REVISTAS
MISCELÂNEA (UNESP), ALÉTRIA (UFMG), SCRIPTA (PUC-MINAS GERAIS),
SIGNÓTICA (UFG), LEIA ESCOLA (UFCG

Autor(es): Evelina de Carvalho Sá Hoisel, Matheus Marques
Resumo: A comunicação apresenta os resultados finais obtidos a partir da pesquisa
do romance Mil Rosas Roubadas (2014), do escritor e teórico Silviano Santiago. A
comunicação se dedica a apresentar as migrações no projeto ficcional do escritor,
com ênfase na proposta biográfica e autobiográfica através da memória e da
imaginação presente no romance e as posições teóricas assumidas por Santiago.
Através do diálogo entre as produções do escritor, como diversas entrevistas e artigos
do livro O cosmopolitismo do pobre (2008), buscar-se-á identificar os caminhos
trilhados pelo autor em um romance no qual os gêneros são frágeis e se confundem,
dentro do exercício comparatista praticado no âmbito do grupo de pesquisa O escritor
e seus múltiplos: migrações. O plano de trabalho Mil Rosas Roubadas: a memória e a
imaginação foi vinculado ao projeto O escritor e seus múltiplos: migrações, sob
coordenação da Professora Dra. Evelina Hoisel. A pesquisa integrou-se ao subprojeto
O escritor e seus múltiplos: migrações. O projeto integrado se interessa pelo estudo
de escritores contemporâneos que exercem - ou exerceram - a criação literária em
conjunto com a atividade teórico-crítica, a docência e a pesquisa em Instituição do
Ensino Superior. O interesse pelo intelectual múltiplo e as diferentes marcas
encontradas nos tipos de discursos utilizados remetem a possibilidade de
compreender como são construídos os projetos criativos destes escritores. Diante da
expansão dos seus espaços de atuação, o intelectual múltiplo é um sujeito em
evidência no cenário literário brasileiro. O entrecruzamento dos discursos em sua
escrita causa interesse em seu processo de criação, objetivo do presente trabalho. As
migrações teóricas são fundamentadas por artigos da professora Evelina Hoisel,
como em seu livro Grande Sertão: veredas - uma escritura biográfica (2006), além do
seu essencial artigo Figurações da memória: ficções de Silviano Santiago (2011). A
tese da professora Anna Faedrich, Autoficções: do conceito teórico à prática na
literatura brasileira contemporânea (2014) também direcionou o embasamento teórico
acerca da discussão do gênero autoficção e o debate que ainda provoca nos círculos
literários no Brasil. O trabalho também está baseado em variadas entrevistas
concedidas por Silviano Santiago: o escritor, ao assumir o lugar de autor
contemporâneo, “devassa”, como define, a “intimidade da obra” em diversas
entrevistas.

Autor(es): Tainá Amado Basílio dos Santos, Mônica de Menezes Santos
Resumo: A presente comunicação é fruto de resultados de pesquisa empreendida,
entre julho de 2015 a agosto de 2016, a partir do plano de trabalho Modos de ler a
literatura infantil e juvenil nas revistas Miscelânea (UNESP), Alétria (UFMG), Scripta
(PUC-Minas Gerais), Signótica (UFG), Leia Escola (UFCG) - posteriormente, com
mais três revistas acrescentadas, a seguir: Teresa (USP), Crioula (USP) e Terceira
Margem (UFRJ), o qual está vinculado ao projeto de pesquisa Cartografias da
infância: lugares e não lugares da literatura infantil e juvenil nos estudos literários,
coordenado pela Prof. ª Dr. ª Mônica de Menezes Santos, no âmbito do Instituto de
Letras da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O projeto em questão tem como
corpus artigos e ensaios publicados, nos últimos cinco anos (2010-2015), em diversas
revistas de Associações de estudiosos da Literatura e de Faculdades de Letras do
Brasil, buscando neles encontrar pesquisas que se direcionem ao campo da literatura
infantil e juvenil, com vistas a analisar qual o lugar do gênero nesses espaços de
construção e divulgação do conhecimento. A literatura infantil e juvenil ainda é um
campo pouco estudado (principalmente se levarmos em conta o número de vendas
das obras desse gênero) em comparação aos demais estudos em literatura dentro e
fora das universidades. Entre uma das causas desse atual estado, a principal estaria
no fato de ela se destinar a um público supostamente “despreparado”, “menor”.
Critério esse inteiramente refutado por escritores e estudiosos dessa área,
considerando-se, entre outros fatores, que a literatura infantil e juvenil é de importante
contribuição para a formação das crianças e dos jovens em variados aspectos, que
possuem relações mútuas: histórico, político, social, cultural, comercial e educacional.
Desse modo, este trabalho apresentará os dados encontrados e analisados nas
revistas referidas acima, bem como a catalogação final de todos os textos estudados
e como se deu o processo de pesquisa como um todo. O levantamento foi feito a
partir de publicações realizadas entre os anos de 2010 a 2015, mapeando-se todos
os estudos cuja temática, ou abordagem, tratasse de literatura infantil e/ou juvenil,
com a finalidade coletar publicações científicas acerca da literatura infantil e juvenil,
rastreando-se o que tem sido estudado sobre ela atualmente, seus impactos,
vertentes, diretrizes, agentes operacionais etc.

Palavras-chaves: Autoficção, Memória, Imaginação
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MODOS DE LER A LITERATURA INFANTIL E JUVENIL NAS REVISTAS
INTERFACES (UFRJ), LITERATURA E SOCIEDADE (USP), CERRADOS (UNB),
LI&#769;NGUA, LITERATURA E ENSINO (UNICAMPI), REVISTA PALAVRA
(PUC-RJ)

MODOS DE LER A LITERATURA INFANTIL E JUVENIL NOS ESTUDOS
LITERÁRIOS BRASILEIROS CONTEMPORÂNEOS.
Autor(es): Aline Carvalho, Mônica de Menezes Santos

Autor(es): Henrique Magalhães dos Santos, Mônica de Menezes Santos
Resumo: O presente trabalho apresentará os resultados da pesquisa por mim
realizada, entre julho de 2015 a agosto de 2016, a partir do plano de trabalho “Modos
de ler a literatura infantil e juvenil nas revistas Semear (PUC- RJ), Cadernos de
linguagem e sociedade (UNB), Fragmenta (UFPR), Revista Fragmentos (UFSC),
Boletim de pesquisa NELIC (UFSC) e Letras (UFPR), vinculado ao Projeto de
Pesquisa Cartografias da Infância: lugares e não lugares da literatura infantil nos
estudos literário, coordenado pela Profa. Dra. Mônica de Menezes Santos, no âmbito
do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O referido plano de
trabalho centrou-se na investigação dos modos de ler a literatura destinada à infância
e à juventude nos estudos literários brasileiros contemporâneos, a partir da análise de
artigos e ensaios publicados, nos últimos seis anos (2010 - 2015), nas revistas
Semear (PUC- RJ), Cadernos de linguagem e sociedade (UNB), Fragmenta (UFPR),
Revista Fragmentos (UFSC), Boletim de pesquisa NELIC (UFSC), objetivando avaliar
quais são os principais objetos estudados, bem como que perspectivas
teórico-críticas são ativadas para a sua leitura, de modo a delinear que espaços a
literatura infantil e juvenil tem ocupado no âmbito dos estudos literários acadêmicos e,
ainda, aferir de que maneira a susceptibilidade deste gênero às interferências
externas o colocou e tem ainda o colocado em situação de desprestígio nestes
ambientes de construção de conhecimento. Como resultado final do trabalho, foi
elaborado um catálogo no qual apresentam-se o levantamento e os resumos das
publicações realizadas nas revistas que fazem parte do corpus da pesquisa, durante
o período assinalado, buscando-se mapear-se os estudos cujo corpus, temática,
abordagem tratem da literatura infantil e/ou juvenil. Buscarei por meio desta
apresentação expor e divulgar o resultado de todo o trabalho realizado e o que
conseguimos depreender a partir dele explicitando o espaço ocupado pela literatura
infantil e juvenil no atual cenário literário.

Resumo: Ignorando-se tudo o que se tem escrito e descoberto acerca da infância e
avançando por sobre as inúmeras evidências encontradas por profissionais que vem
se ocupando em estudos acerca do assunto, uma série de noções equivocadas e
estereotípicas sobre a infância - do que esta vem a ser e de como o adulto deve
portar-se em relação a ela - continua servindo de fundamentação para a produção
cultural dirigida às crianças, inclusive no tocante a produção literária que vê nesse
público o seu alvo. Uma das consequências desse modo redutor e estereotipado de
olhar para a infância pode ser observado com muita facilidade dentro do próprio
ambiente acadêmico brasileiro, que vem revelando, por meio da sistemática ausência
de produções científicas voltadas para a área e/ou temática da literatura infantil e
juvenil, de importante peso histórico, político, social, comercial e educacional.
Portanto, a presente comunicação é fruto de resultados da pesquisa, empreendida
entre janeiro a julho de 2016, a partir do plano de trabalho Modos de ler a literatura
infantil e juvenil nas revistas Interfaces (UFRJ), Literatura e sociedade (USP),
Cerrados (UNB), Li&#769;ngua, literatura e ensino (UNICAMPI), Revista paLavra
(PUC-RJ), o qual está vinculado ao projeto de pesquisa Cartografias da infância e da
adolescência: lugares e não lugares da literatura infantil e juvenil nos estudos
literários, coordenado pela Prof. ª Dr. ª Mônica de Menezes Santos, no âmbito do
Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O projeto em questão
tem como corpus artigos e ensaios publicados, nos últimos cinco anos, em diversas
revistas de Associações de estudiosos da Literatura e de Faculdades de Letras do
Brasil, buscando neles encontrar pesquisas que se direcionem ao campo da literatura
infantil e juvenil, com vistas a analisar qual o lugar do gênero nesses espaços de
construção e divulgação do conhecimento. Desse modo, este trabalho apresentará os
dados encontrados e analisados nas duas revistas referidas acima, bem como a
catalogação final de todos os textos estudados e como se deu o processo de
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Palavras-chaves: Literatura infantil e juvenil, Estudos literários, Metacrítica
Autor(es): Priscila Cristina dos Santos, Lisa Carvalho Vasconcellos
NARRATIVAS ORAIS E A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NOS CONTOS
POPULARES

Resumo: Este plano teve como principal objetivo o estudo e análise da peça teatral
Apocalipse 1. 11 (parte da chamada Trilogia Bíblica) escrita por Antônio Araújo e
encenada pelo Teatro da Vertigem, de São Paulo. Em Apocalipse 1. 11 o intuito da
ruptura fica marcadamente visível, com o objetivo de chocar, buscando no teatro um
palco para a contestação em campos diversos. Dessa forma, o propósito deste
projeto foi discutir as questões do presente, procurando mostrar a sua importância
tanto no espaço das artes e nas questões políticas, um meio de usar a arte como
forma de contestação. Assim, o estudo do Apocalipse 1. 11 se torna importante,
enfatizando como se dá o encontro entre o arcaico e o contemporâneo, o mito e a
história concreta do presente. Um serve para ler o outro, o presente iluminando um
passado do mito, as narrativas bíblicas ressoando no tempo atual, problematizando-o.
Focado no Massacre do Carandiru, em 1992, quando 111 presos foram assassinados
pela PM, o texto e o espetáculo procuraram pensar, de modo alegórico, como aquela
catástrofe podia ser lida, ao mesmo tempo, como uma forma de repetição de
violências históricas anteriores e uma espécie de profecia, que apontava para um
futuro ainda mais sombrio e corrompido. Partindo da análise do texto literário e do
espetáculo a que ele deu origem, tem-se como intuito responder ao seguinte
problema: como, partindo do estudo de um texto bíblico, é possível se fazer uma
leitura da contemporaneidade, problematizando e questionando as mazelas sociais,
tomando como base referências míticas, encontradas no livro do Apocalipse.
Acredita-se que a peça teatral Apocalipse 1. 11, a partir de uma estética do choque e
da violência, procura discutir temas profundos sobre a situação da sociedade
brasileira, tocando em feridas abertas na sociedade, apresentando recursos repletos
de uma teatralidade vigorosa e violenta, tornando atual a passagem bíblica que relata
a chegada do apocalipse, do fim dos tempos, trazendo-a para a contemporaneidade.
de modo metafórico, a peça nos diz que o apocalipse, já chegou, é o presente, o
presente momento que mostra a sua complexidade, cheio de contradições que, à
semelhança do evento final bíblico, que parece estar marcado pelo caos, pelo pecado
e pelo esgotamento.

Autor(es): Bianca Batista dos Santos, Alvanita Almeida Santos
Resumo: O trabalho de pesquisa proposto no plano submetido ao PIBIC apresenta
reflexões baseadas em leituras iniciais sobre a representação das mulheres na
literatura popular, especificamente, no universo de narrativas orais como os contos
populares. Pretende-se investigar o lugar de fala da mulher no conto, observando os
textos nos quais a mulher desenvolva papéis sociais, possibilitando uma análise
feminista. A pesquisa concentra-se em como se configuram os papéis sociais
destinados às mulheres nos contos populares nos quais aparecem como
protagonistas ou personagens relevantes- ou nos contos produzidos pelas próprias e
como as relações de gênero podem ser percebidas e mapeadas conforme a narrativa
muda de intérprete- se há um homem oferecendo uma versão diferente do mesmo
conto por exemplo, serão observadas as particularidades relacionadas a questões de
gênero. No universo dos contos populares, a divisão do protagonismo entre as
narrativas observadas mostrou-se desigual, mesmo quando se tratava de uma mulher
produtora desse gênero textual oral. Na pesquisa, trabalhamos com contos
populares, gêneros textuais mas sobretudo orais- um traço marcante nas produções
populares. Observamos a caracterização dos intérpretes ouvidos pelo PEPLP,
enquanto homens e mulheres, nos textos que ofereciam uma representação das
mulheres, ora como personagens ora como narradoras, para diagnosticar quais
papéis sociais eram freqüentemente atribuídos a elas e quais modelos de
comportamento a sociedade esperava delas. Pretendeu-se assim entender como as
relações de gênero figuram, considerando os sujeitos de enunciação, para
comparação e/ou diferenciação entendendo que os contos populares, assim como
outros gêneros textuais orais, têm um papel determinante - como transformador ou
conservador - na formação cultural e manutenção dos papéis sociais ao longo da
história. Sobre gênero, foi questionada a história e a literatura, apontando para a
historicidade dessas construções narrativas, introduzindo também a uma literatura
crítica do feminismo, a existência de feminismos e a necessária desconstrução das
representações reducionistas e incapacitantes da mulher, criadas e mantidas pelo
sistema patriarcal. A metodologia foi baseada na leitura e discussão da bibliografia,
além da pesquisa e análise dos textos presentes no vasto acervo do PEPLP,
compreendendo através de uma perspectiva histórica como as abordagens até então
existentes não contemplam a literatura oral nem podem ser utilizados como
parâmetro para a análise dos gêneros textuais orais pois se baseiam numa
perspectiva scriptocêntrica, logocêntrica, falocêntrica e etnocêntrica.

Palavras-chaves: Teatro Contemporaneidade Literatura
O BOM CABRITO BERRA: BAHIA WAY OF LIFE, OU A FESTA POPULAR NO
TEATRO
Autor(es): Carlos Alberto de Souza Medeiros Filho, Evelina de Carvalho Sá Hoisel
Resumo: O plano de trabalho O Bom Cabrito Berra: Bahia way of life, ou a festa
popular no teatro, integrado ao projeto O escritor e seus múltiplos: migrações,
desenvolve-se a partir de estudos realizados acerca da multifacetada obra da
escritora Cleise Furtado Mendes. A escritora possui formação no Instituto de Letras
da Universidade Federal da Bahia, lugar de profícua atividade literária, abraçada
pelas oficinas de Criação Literária da professora emérita Judith Grossmann. Mendes
atua há mais de 40 anos no espaço teatral baiano, influenciando decisivamente a sua
cena não apenas com o seu trabalho como dramaturga, mas também no seu labor
ensaístico, teórico e docente. Esta pesquisa objetiva desenvolver um estudo
teórico-crítico sobre a produção dramatúrgica de Cleise Furtado Mendes, tendo como
foco seu drama intitulado O Bom Cabrito Berra (2003), monólogo que reencena a
festa popular baiana, desta vez, produzida para ser festejada no espaço do teatro.
Pretende-se, ainda, neste plano de trabalho, analisar os trânsitos discursivos
operados entre a produção teórica-crítica e a produção artística da autora Cleise
Mendes, bem como identificar em que medida o perfil múltiplo da dramaturga se
delineia face a essa produção. Busca-se também analisar a obra em seu importante
contexto histórico, tendo a peça estreado no final dos anos 1970, quando o
Departamento de Censura e Diversões Públicas ainda vigorava no país. A
metodologia aplicada ao presente estudo consiste na leitura e discussão de textos
teóricos que fundamentam as propostas da pesquisa, sendo boa parte delas
resultado de provocações surgidas nos seminários semanais do grupo O Escritor e
Seus Múltiplos: migrações, em que são elaboradas reflexões acerca de um perfil de
escritor considerado múltiplo por articular a produção ficcional às atividades teóricas,
docente e de agente cultural. Tais resultados surgem à luz da Literatura Comparada,
em que as diversas produções do intelectual estudado são postas em diálogo e
interlocução.

Palavras-chaves: Conto Popular, Representação, Feminismo
NATUREZA MORTA: DESTRUIÇÃO E METAMORFOSE NA POESIA DE NUNO
RAMOS
Autor(es): Ana Priscila Mariano, Gustavo Silveira Ribeiro
Resumo: O plano de trabalho “Natureza morta: destruição e metamorfose na poesia
de Nuno Ramos” está vinculadoao projeto Arquivos da catástrofe na cultura
contemporânea e propõe uma análise do livro de poemas Junco(2011), de Nuno
Ramos. Fundamentalmente a tese do livro parte de reflexão levada a cabo pelo autor
sobre anatureza, compreendida - e representada - a partir do binômio morte e
transformação (destruição e metamorfose). Contrariamente ao que se pode notar na
tradição literária e cultural brasileira, a natureza será representada em Junco como
espaço da finitude, longe da exuberância tropical e do imaginário edênico que a
caracteriza comumente. Espaço de “melancolia muda” (RAMOS, 2011, p. 95), a
natureza será também espaço de passagem, “coração-cenário” (RAMOS, 2011, p. 71)
onde a matéria se dissolve em outras formas, outras vidas possíveis. Devido à sua
estrutura híbrida, em que comporta uma seleção de poemas identificados
numericamente e umconjunto de fotografias de troncos e cães mortos, Junco
favorece uma leitura comparatista que investe nodeslocamento de demarcações
disciplinares e no diálogo entre diferentes linguagens. Visando o desenvolvimento de
tais reflexões, impõem-se os seguintes objetivos: A) Sinalizar a função da fotografia
frente a um mundo em iminente desintegração; B) Identificar os processos através
dos quais o significado denatureza como símbolo de fertilidade e vida é revertido em
cenário da inescapável destruição dos seres vivose constituintes orgânicos por meio
da transformação da matéria - transformação que oferece a base do trabalho poético
de Nuno Ramos; C) Estabelecer uma relação metafórica entre as imagens de
transformaçãoda matéria e o contínuo processo de alteração do cenário social. A
metodologia utilizada no presente estudo consiste na leitura e fichamento de textos
teóricos selecionados para o desenvolvimento da reflexão proposta. Paralelamente,
realiza-se leitura, fichamento e discussão de textos teóricos que fundamentam as
discussões nas reuniões do grupo Arquivos da catástrofe na literatura
contemporânea. Todo o processo acompanhava a leitura e análise dos poemas do
livro Junco.

Palavras-chaves: Dramaturgia, Teatro baiano, Cleise Mendes
O JOGO DA AMARELINHA E A VIDA EXAGERADA DE MARTIN ROMAÑA: A
POÉTICA CORTAZARIANA NO ROMANCE DE ALFREDO BRYCE ECHENIQUE.
Autor(es): Tissiane Mena Barreto
Resumo: O projeto de pesquisa A RECEPÇÃO CORTAZARIANA NA LITERATURA
HISPANO-AMERICANA visa o redimensionamento do espaço crítico-ficcional no
romance de Julio Cortázar abrangendo um amplo corpus que se configura com
romances contemporâneos da literatura hispano-americana. Contemplando
essencialmente O JOGO DA AMARELINHA, como obra principal a ser estudada, a
pesquisa proporciona o envolvimento de diversos romances da literatura
hispano-americana com essa obra emblemática de Julio Cortázar, que propõe um
novo modelo de romance. Nesta obra, o leitor é convidado a escolher a forma como
fará a leitura, participando assim da construção do sentindo da história, pois por não

Palavras-chaves: literatura brasileira, literatura contemporânea, nuno ramos
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possuir uma leitura linear, poderá contar distintas histórias através de um espaço
lúdico em que o sentido se constrói a medida que o JOGO DA AMARELINHA avança,
contrapondo assim, técnicas tradicionais. Este romance é marcado por elementos
vanguardistas, como o surrealismo, por exemplo. Dessa forma, o projeto de pesquisa
afigura-se como um projeto de literatura de largo e amplo alcance no âmbito dos
estudos literários, tendo um corpus especificado, mas não totalmente demarcado e
delimitado. Ou seja, o corpus da pesquisa pode ser constantemente ampliado, de
acordo com cada subprojeto, durante o período de vigência da pesquisa. Assim, o
subprojeto O JOGO DA AMARELINHA E A VIDA EXAGERADA de MARTIN
ROMAÑA: A POÉTICA CORTAZIANA NO ROMANCE de ALFREDO BRYCE
ECHENIQUE busca averiguar as implicações da relação entre a teoria e a ficção na
literatura contemporânea, através do mapeamento de aproximações dos valores
estéticos literários do gênero romance entre as obras do escritor argentino Julio
Cortázar e o escritor peruano Alfredo Bryce Enchenique. Quanto aos objetivos
específicos da pesquisa do referido subprojeto, se busca reconhecer e relacionar os
elementos tangenciais e discrepantes de concepções das novas propostas estéticas
das obras, delinear os preceitos da poética cortazariana sobre o gênero romance,
relacionando-os com a obra de Echenique e constatar o alcance de inserção dos
objetos da pesquisa na discussão da literatura comparada contemporânea sobre
crítica e ficção. A base teórica contempla Bakhtin, Cortázar e Iser.

de 2016. Assim, propomo-nos a realizar um estudo, no âmbito da Crítica Textual,
tomando como objeto de pesquisa os textos teatrais oriundos do Projeto Chapéu de
Palha, elaborado pela dramaturga Jurema Penna e apoiado pela Fundação Cultural
do Estado da Bahia (FUNCEB) que tinha como objetivo disseminar a produção
cultural pelo interior do estado através do teatro, bem como, promover a
profissionalização de artistas locais por meio da elaboração de oficinas de artes
cênicas. Diversos dos espetáculos produzidos resultaram na criação de textos
teatrais. Tais textos contribuíram para o resgate de elementos relacionados à cultura,
tradições populares e mitos das cidades do interior baiano. Parte dos textos teatrais
produzidos pelo Projeto Chapéu de Palha se encontra nos acervos do Espaço Xisto
Bahia (EXB) e da Escola de Teatro da UFBA (ETUFBA). Foi feita uma recolha deste
material nos anos anteriores pelos integrantes da Equipe Textos Teatrais Censurados
(ETTC/UFBA), e assim foi possível construir o Acervo Textos Teatrais Censurados
(ATTC) contendo os textos teatrais produzidos e encenados na Bahia, em formato
digital, bem como, as fichas-catálogo que referenciam esses textos. Deste modo, esta
pesquisa preocupou-se em realizar o levantamento e análise das fichas-catálogo e
dos fac-símiles elaborados para os textos teatrais que já se encontravam no ATTC.
Para esses últimos, levou-se em consideração a qualidade da imagem no que tange
à sua legibilidade. Quando necessário, estes fac-símiles eram refeitos e submetidos a
um tratamento com softwares adequados, garantindo sua qualidade. Além disso,
destaca-se a realização do trabalho de revisão do conteúdo das fichas-catálogo no
intuito de verificar se as informações contidas encontravam-se devidamente
preenchidas, e a partir da metodologia definida por Santos (2012), procedeu-se à
indexação dos textos teatrais que foram digitalizados e incorporados ao ATTC. Foram
contabilizados, uma média de produção um total de 435 fac-símiles, somando-se o
número de folhas de cada testemunho localizado. A partir desses procedimentos,
empreendeu-se um estudo nesses documentos, no qual foi possível vislumbrar a
importância da interiorização das artes cênicas promovida pelo governo do estado da
Bahia por meio do incentivo ao Projeto Chapéu de Palha. Os resultados desse
trabalho também tornam-se relevantes por somar-se aos esforços de outros membros
da ETTC, que trabalham na preparação do Acervo Textos Teatrais Censurados para
publicação.

Palavras-chaves: Poética Narrativa., Cortázar, Recepção Literária
O QUE ACONTECEU COM O NORDESTINO NO CINEMA DO SUDESTE?
Autor(es): Luiz Paulo Fernandes da Silva, Adriana Pucci Penteado de Faria e Silva
Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados obtidos pelo plano
de trabalho Discursos sobre o Nordeste no século XXI: análise dialógica de objetos
estéticos fílmicos, que esteve associado ao projeto de pesquisa (Multi)Letramentos
Acadêmicos e construção de identidades em diferentes esferas estéticas: uma
perspectiva dialógica. No decorrer do plano de trabalho, foram estudados alguns
embates discursivos que constituem as identidades brasileiras comumente agrupadas
sob a denominação “nordestinos” e sua representação na produção cinematográfica
brasileira em filmes produzidos fora do nordeste, se fazendo necessária a delimitação
do período compreendido na primeira década do Séc. XXI (2001 - 2010). Além do
recorte temporal, foi necessária a escolha de outros critérios para termos um melhor
direcionamento do corpus da pesquisa. Sendo assim, foram compreendidos apenas
os filmes de longa-metragem, com foco principal nos gêneros drama, romance e
comédia dramática, produzidos por diretores oriundos das regiões Sul e Sudeste do
Brasil. Utilizando como base a lista de filmes do catálogo da mostra “Cinema
Brasileiro, anos 2000, 10 questões”, produzido pela revista Cinética em parceria com
o Centro Cultural Banco do Brasil do Estado do Rio de Janeiro, criamos dez tabelas
com o intuito de organizar todos esses dados encontrados, separados por ano de
lançamento, em ordem alfabética, contando ainda com informações como o nome do
diretor, gênero, distribuidora, local de produção e disponibilidade em DVD ou no site
Youtube. com além de cenas de interesse. Nossa intenção era saber como estaria
sendo representada a imagem do nordestino no cinema nacional produzido por
não-nordestinos. Para tanto foram acionadas noções teóricas da Análise Dialógica do
Discurso que emergem da obra de Bakhtin e dos pesquisadores que, em torno do
pensador russo, formaram diversos grupos, hoje reunidos sob a denominação de
Círculo Bakhtiniano. A pesquisa de Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2001) sobre
a identidade nordestina também nos orientou na interpretação dos signos ideológicos
(Bakhtin/Volochinov, 2004) que se destacaram nas obras analisadas. A partir da
análise dialógica dos enunciados concretos encontrados, foi possível fomentar a
discussão acerca da representatividade dos personagens nordestinos no cinema
brasileiro. A análise de cenas da obra O caminho das nuvens (2003), dirigido por
Vicente Amorim, apontou para a manutenção de uma noção muito associada ao signo
nordestinos (cf. Alburque Júnior, 2011) de retirantes, mas ressignificada pelo ideal do
consumismo do Séc. XXI. Ao analisar as obras cinematográficas produzidas no Brasil
no período delimitado, de 2001 a 2010, pudemos constatar que existe uma grande
representatividade do signo nordeste, feita pelos próprios nordestinos, mas quando
voltamos nosso olhar para a produção feita fora do nordeste, foco desta pesquisa,
que se baseia na perspectiva Bakhtniana, para a qual criamos nossa identidade
através do outro, vemos que esta representatividade é praticamente nula. A ausência
de filmes, personagens ou cenas com a presença de personagens marcadamente
nordestinos em outras obras que atendessem a nossos critérios podem apontar para
um silenciamento da imagem do nordestino na produção cinematográ&#64257;ca
brasileira do eixo Sul/Sudeste, nos gêneros estudados. A submissão deste trabalho
no SEMENTE 2016 faz-se necessária para a apresentação dos resultados à
comunidade acadêmica e atende as exigências do edital PIBIC 2015-2016 que teve
apoio da FAPESB.

Palavras-chaves: Teatro, Projeto Chapéu de Palha, Jurema Penna
OS SUJEITOS PAI E MÃE EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS
Autor(es): Ruy Tito Ninck Carteado Filho, Iraneide Costa
Resumo: Esta comunicação tem por objetivo apresentar e discutir os resultados
obtidos a partir do plano de trabalho intitulado Os sujeitos pai e mãe em anúncios
Publicitários, que está vinculado ao Projeto A CONSTRUÇÃO de IDENTIDADES NA
MÍDIA:ESTUDO de RELAÇÕES ENTRE DISCURSO, CULTURA E SOCIEDADE. Os
supracitado plano tem como objetivo investigar como se instaura a produção de
identidades do sujeito pai e do sujeito mãe por processos discursivos em anúncios de
Dia dos Pais e das Mães e embasa suas discussões nos pressupostos teóricos da
Análise do Discurso Materialista. Para tanto, são alvos de estudo e reflexão os textos
de Orlandi(2012, 2002, 1996, 1992). Elegeu-se para analisar nesta apresentação
como se constroem os sujeitos pai/homem e mãe/ mulher no anúncio pertencente à
campanha de Dia dos Pais do Shopping da Bahia e divulgado pela mídia televisiva
entre julho e agosto de 2014:"Pai. Insubstituível. "Neste anúncio, vê-se uma mãe que
acompanha seufilho numa aula de Judô, demonstrando, além de total
desconhecimento em relação ao esporte, um medo e preocupação excessivos com a
segurança. Nas materialidades analisadas, pudemos constatar que a produção
identitária dos sujeitos “pai”, dos sujeitos “mãe" se constituem/se configuram a partir
de sua historicidade, bem como que se(des)velamn formas de
disciplina/controle/resistência;pudemos rastrear ainda uma memória discursiva que
resgata todo o processo de sociedade patriarcal e machista, de acordo com o qual
esporte é algo próprio para homens/pais, que são mais destemidos, fortes e
corajosos; já que mulheres/mães são medrosas e super protetoras. Trata-se este,
fundamentalmente, de uma proposta de trabalho de caráter bibliográfico e de coleta
de dados e que se desenvolveu a partir de uma pesquisa que busca investigar como
se instaura aprodução de identidades do sujeito-pai e do sujeito-mãe por processos
discursivos em anúncios de Dia dos Pais e das Mães. Como referencial teórico,
faz-se uso dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso Materialista. Para tanto,
são alvo de estudo e reflexão os textos de Orlandi (2012, 2002, 1996, 1992), que tem
em Pêcheuxsua principal fundamentação teórica. Com base na supracitada teoria,
discutem-se precipuamente conceitos tais quais: sujeito, memória, formação
discursiva, uma vez que se pretende estabelecer a partir de que formação(ões)
discursiva(s) se constitui o sujeito-pai e o sujeito-mãe, enquanto sujeito de linguagem
e dodiscurso, bem como compreender os processos de subjetivação e os sentidos
possíveis que estão em jogo em uma posição-sujeito dada. Parte-se do pressuposto
de que é o discurso a materialização da ideologia, bem comoque as formações
discursivas são a projeção, na linguagem, das formações ideológicas (ORLANDI,
2001, p. 17). São, pois as formações discursivas que vão determinar o que pode e
deve ser dito no que se selecionou como corpus inicial de análise: os anúncios Mãe
Insubstituível (Campanha do Dia das Mães 2013 do ShoppingIguatemi (hoje
Shopping da Bahia)) e Pai Insubstituível (Campanha do Dia dos Pais 2014 do
Shopping Iguatemi (hoje Shopping da Bahia). Chama-se atenção para o fato de que
não se trabalha aqui a partir de um sujeito empírico, mas, sim, busca-se rastrear
nestas campanhas como se constituem discursivamente os sujeitospai e mãe.

Palavras-chaves: Signo ideológico, Retirantes, Cinema brasileiro
OS CAMINHOS DO TEATRO NO INTERIOR DA BAHIA DURANTE OS ANOS 1980:
O PROJETO CHAPÉU DE PALHA
Autor(es): Larissa Caroline Dorea Borges, Isabela Santos de Almeida
Resumo: Este trabalho tem como objetivo comunicar os resultados do plano de
trabalho intitulado “Os caminhos do teatro no interior da Bahia durante os anos 1980:
O Projeto Chapéu de Palha”, desenvolvido durante o período de julho de 2015 a julho
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filme, dirigido por Danny Boyle. Para isso tomaremos como corpus as inúmeras
referências do repertório icônico oriundo do rock and roll, enquanto manifestação das
subculturas urbanas e da arte pop, e o modo como estas trabalham na construção de
subjetividades das personagens que permeiam a obra em questão. Apoiando-se,
sobretudo, sobre o significativo trabalho de Hebdige acerca do nascimento,
crescimento e formas de manifestação das subculturas jovens e urbanas que, a partir
da Grã-Bretanha, invadiram o mundo, debruçaremo-nos sobre o rock and roll como
uma manifestação pop e formadora de “identidades”, colocando em especial
evidência, assim como o faz Hebdige, o punk, pois este subgênero do rock
(musicalmente falando), mais do que qualquer outro subgênero, incorporou
elementos tanto da arte pop como daqueles movimentos anteriores que a
influenciaram (como o dadaísmo), além da técnica de apropriação e ressignificação
de símbolos; destacaremos falas das personagens de Trainspotting, músicas que são
citadas no livro, bem como as letras das mesmas, e fazem parte da trilha sonora do
filme, afirmações e abordagens realizadas e questionamentos das personagens da
obra que, para além de um momento histórico específico, permeiam e constituem a
mente dos jovens e evidenciam-se, até os dias de hoje, principalmente através das
manifestações artístico-culturais dessas subculturas urbanas e juvenis. Para
assegurar a validade das assertivas anteriores, letras de músicas de bandas de punk
rock atuais serão inseridas, evidenciando o quanto este discurso mantem-se vivo e as
três obras já citadas - quais sejam: Trainspotting, Subcultura: El Significado del Estilo,
e Supercaos: os Estilhaços da Cultura em PanAmérica e Nações Unidas - dialogam
e, embora distanciadas por gênero, se encontram. Apoiando-se, sobretudo, sobre o
significativo trabalho de Hebdige acerca do nascimento, crescimento e formas de
manifestação das subculturas jovens e urbanas que, a partir da Grã-Bretanha,
invadiram o mundo, debruçaremo-nos sobre o rock and roll como uma manifestação
pop e formadora de “identidades”, colocando em especial evidência, assim como o
faz Hebdige, o punk, pois este subgênero do rock (musicalmente falando), mais do
que qualquer outro subgênero, incorporou elementos tanto da arte pop como
daqueles movimentos anteriores que a influenciaram (como o dadaísmo), além da
técnica de apropriação e ressignificação de símbolos; destacaremos falas das
personagens de Trainspotting, músicas que são citadas no livro, bem como as letras
das mesmas, e fazem parte da trilha sonora do filme, afirmações e abordagens
realizadas e questionamentos das personagens da obra que, para além de um
momento histórico específico, permeiam e constituem a mente dos jovens e
evidenciam-se, até os dias de hoje, principalmente através das manifestações
artístico-culturais dessas subculturas urbanas e juvenis. Para assegurar a validade
das assertivas anteriores, letras de músicas de bandas de punk rock atuais serão
inseridas, evidenciando o quanto este discurso mantem-se vivo e as três obras já
citadas - quais sejam: Trainspotting, Subcultura: El Significado del Estilo, e
Supercaos: os Estilhaços da Cultura em PanAmérica e Nações Unidas - dialogam e,
embora distanciadas por gênero, se encontram.

POÉTICAS CONTEMPORÂNEAS DOS GÊNEROS (AUTO)BIOGRÁFICOS:
EXPLORANDO OS QUADRINHOS AUTOBIOGRÁFICOS DE ROBERT CRUMB
Autor(es): Bernardo Machado, Antonio Marcos Pereira
Resumo: A apresentação visa expor os resultados finais do plano de trabalho
“Explorando os quadrinhos autobiográficos de Robert Crumb”, que está atrelado à
pesquisa “Poéticas Contemporâneas dos Gêneros (Auto)biográficos” realizada dentro
do NEG(A), o Núcleo de Estudos dos Gêneros (Auto)biográficos, do Instituto de
Letras da Universidade Federal da Bahia. Partindo da delimitação de espaço
biográfico de Arfuch - esse “reservatório das formas diversas em que as vidas se
narram e circulam” (2010, p. 58) -, o plano de trabalho explorou um caso de
experimento e inovação, as (auto)biografias em quadrinhos. O foco recaiu sobre
trabalhos do cartunista norte-americano Robert Crumb, que desde a década de 1970
produz quadrinhos autobiográficos de forma episódica - histórias de poucas páginas,
sem cronologia evidente, especialmente situações com mulheres, e as repercussões
de sua participação, involuntária, no movimento hippie -, contrária ao modelo
tradicional de autobiografia - usualmente caracterizada pela descrição e o exame de
uma experiência individual, narrada muitas vezes desde a infância, com uma ênfase
na exposição de sentimentos íntimos. Foram trabalhadas duas coletâneas do autor
lançadas no Brasil, Minha Vida - voltada para as experiências do autor com drogas, o
movimento hippie e a San Francisco dos anos 1970, o colecionismo de quadrinhos e
vinis, e com alguns autorretratos e textos em prosa - e Meus Problemas com as
Mulheres - onde o autor expõe e explora suas relações com as mulheres, num tom
mais confessional, preocupado com a moral e bons costumes de sua criação católica
- ambas de 2010. Em ambas as obras busquei compreender como se dá a relação do
binômio texto/imagem - pois saímos do plano exclusivo do texto e uma abordagem da
forma se fez necessária; é preciso compreender que nos quadrinhos as imagens não
são apenas suporte, mas parte essencial da obra - e os limites intergenéricos entre
autobiografia e confissão.
Palavras-chaves: Robert Crumb, (Auto)biografias, Histórias em Quadrinhos
REFLEXÕES SOBRE OS CONTEXTOS HISTÓRICOS DE ATUAÇÃO DOS
PROFESSORES DE PORTUGUÊS LE/L2 A PARTIR DOS MAPEAMENTOS
INICIAIS NA ÁFRICA E ÁSIA E O AMBIENTE BRASILEIRO DE FORMAÇÃO.
Autor(es): Lucas Rodrigues Soares Conceição, Edleise Santos
Resumo: O professor de línguas tem um papel extremamente importante como
mediador das ações desenvolvidas em sala de aula, para isso, é primordial que a sua
formação esteja contextualizada com o seu ambiente de ensino-aprendizagem. Por
isso, a presente pesquisa, ainda em desenvolvimento, tem como objetivo apresentar
os resultados parciais sobre as iniciativas de ensino e de pesquisa em português
Língua Estrangeira (LE) / Língua Segunda (L2) na África e Ásia, discutindo também
pontos relevantes entre o contexto de ensino dos professores investigados e o
ambiente brasileiro de formação. Para isso, a realização da pesquisa começou a
partir de um mapeamento que visa identificar tais ações em contextos oficiais
mantidos pelos governos, restringindo-se aos países que têm o português como
língua oficial na África e Ásia. Sendo assim, no continente africano, o mapeamento foi
voltado aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP): Angola,
CaboVerde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Já no contexto
asiático, o estudo foi concentrado em Timor-Leste e China. A partir dos dados do
mapeamento, a pesquisa avança para incluir novos dados, gerados a partir da
pesquisa desenvolvida no Núcleo de Estudos em Língua, Cultura e Ensino - LINCE
(CNPQ/UFBA), que investiga o perfil de professores de PLE /PL2. Esta investigação,
em nível de iniciação científica, fez um recorte nos dados e selecionou três países,
Moçambique, China e Timor-Leste, para confrontar os dados do mapeamento com os
perfis dos professores nesses países. A partir dessas etapas de desenvolvimento da
pesquisa, foi possível destacar pontos relevantes a serem discutidos sobre os
principais desafios vivenciados por professores de português LE/L2, nesses contextos
e também pelos governos dos países investigados no sentido de promover o
português e o seu ensino. A partir de então, buscamos confrontar esses desafios,
ainda em perspectiva inicial, nos contextos diversificados nos países investigados
com o ambiente brasileiro de formação. Para isso, ressalta-se que as reflexões
presentes nessa pesquisa foram pensadas a partir dos aportes teóricos das áreas da
Linguística Aplicada (Ensino-Aprendizagem de Línguas e Formação de Professores),
da Educação Intercultural e da Política Linguística.

Palavras-chaves: Arte pop, Trainspotting, Discurso Literário Pop
ROMEU NA ESTRADA: AS MÚLTIPLAS REPRESENTAÇÕES DO DOCENTE NA
OBRA DE RINALDO DE FERNANDES
Autor(es): Jozianne Camatte Vieira Andrade, Lígia Guimarães Telles
Resumo: Considerando-se o perfil múltiplo de Rinaldo de Fernandes, que atua como
professor de Literatura Brasileira da Universidade da Paraíba e exerce ainda as
atividades de ficcionista, colunista, palestrante, ensaísta e antologista, o plano de
trabalho dará destaque ao Rinaldo de Fernandes professor, mediante a análise de
referências ao trabalho de docência do escritor mencionado no romance intitulado
Romeu na estrada (2014). O projeto O escritor e seus múltiplos: migrações, no qual
este plano de trabalho se insere, realiza e desenvolve pesquisas na área de Teorias e
Crítica da Literatura e da Cultura do Programa de PósGraduação em Literatura e
Cultura da Universidade Federal da Bahia. Como objetivo norteador, o projeto
observa a escrita ficcional de autores considerados múltiplos, ou seja, que agregam
funções de teórico, crítico, escritor criativo e docente, refletindo na forma como esses
escritores relacionam sua escrita criativa com os múltiplos pápeis encenados por
eles. As pesquisas desenvolvidas ainda buscam dialogar com textos teóricos que
permeiam os estudos de Teoria da Literatura, observando os processos de criação, a
crítica literária, as fronteiras entre a ficção e autobiografia, entre outros. Portanto,
pensar o romancista Rinaldo de Fernandes nesta cena de multiplicidades é
desconfiar da linguagem e do sujeito que se encena no espaço literário. É buscar
observar aquilo que Silviano Santiago denomina de “Mal-de-docente”. Uma condição
na qual o autor não consegue se desvencilhar de sua posição - enquanto autoridade
do saber - e que “ronda, infecta e prostra o artista pós-moderno” (SANTIAGO, 2004,
p. 27). Dessa forma, buscaremos analisar como a função de professor está presente
na obra Romeu na estrada (2014) e como Rinaldo de Fernandes conjuga essas
múltiplas atividades. Para a realização deste plano foi utilizada, inicialmente, a obra
Romeu na estrada (2014). Feita a leitura completa da obra, a pesquisa passou por
um processo de análise das interlocuções da escrita poética com a teoria literária e os
trânsitos entre o professor e o escritor Rinaldo de Fernandes no livro Romeu na
estrada (2014), para, em seguida, realizar uma reflexão a partir das passagens
selecionadas, tendo as referências teóricas como base. Por tratar-se de um autor
midiático, o acesso a textos autobiográficos, entrevistas, artigos de opinião é facilitado
por meio das mídias sociais, tais como o “blog da beleza” (criado e mantido pelo
próprio autor), página no facebook e twitter. Meios de comunicação que aproximam o
diálogo entre leitor/autor e tornam mais perceptível a presença do perfil múltiplo de
Fernandes.

Palavras-chaves: Português LE/L2, África, Ásia
ROCK AND ROLL E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES EM TRAINSPOTTING
Autor(es): Caleb Macedo, Antonio Eduardo Soares Laranjeira
Resumo: A proposta consiste em analisar a influência do rock and roll no imaginário
contemporâneo, explorando a concepção de discurso literário pop empregada por
Evelina Hoisel no livro Supercaos: os Estilhaços da Cultura em PanAmérica e Nações
Unidas e os estudos sobre subcultura, trabalhados por Dick Hebdige no livro
Subcultura: El significado del estilo. Partindo do ponto de vista adotado pela
professora Evelina Hoisel, explorado em Supercaos, busca-se demonstrar a validade
do mesmo na análise da obra Trainspotting, enquanto livro, escrito por Irvine Welsh, e
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Palavras-chaves: Escritor múltiplo, Rinaldo de Fernandes, Romeu na estrada

Francês e de Bacharelado em Gastronomia. O objetivo é criar um elo entre os
estudos das Letras e da Gastronomia, como também, ajudar os estudantes e
profissionais da área da Gastronomia, estudantes de Letras e todos aqueles que se
interessam pela vasta e bela gastronomia francesa a entender o significado
específico de certos termos. Posteriormente, pretende-se fazer a elaboração de um
guia sobre a confeitaria e os molhos como um resultado parcial do projeto mãe. A
motivação inicial para a elaboração do projeto se deve aos questionamentos
frequentes dos alunos de gastronomia sobre os significados dos termos franceses
empregados durante as aulas práticas do curso. O campo teórico no qual a pesquisa
está alicerçada é o da terminologia, que é a ciência que estuda as palavras de uma
área específica. A investigação é feita através da coleta de dados em quatro
dicionários terminológicos brasileiros, a saber, Elementos da Culinária de A a Z.
Técnicas, ingredientes e utensílios de Michael Ruhlman, Gastronomia de A a Z de
Maria Genny Caturegli, Glossário Técnico, Gastrônomico, Hotelaria e Turístico de
Elenara Viera de Viera e Índio Cândido, Pequeno Dicionário de Gastronomia de Maria
Lucia Gomensoro e o francês, Le Grand Larousse Gastronomique. São feitas
comparações de significados, verificações do reconhecimento pelo dicionário francês
e seleções dos significados mais elucidativos para profissionais da área. No caso da
categoria confeitaria, as investigações já foram concluídas e o guia já está em fase de
organização, no caso de molhos, foram investigados até agora quatro dos cinco
dicionários terminológicos. Serão apresentadas análises, permitindo atestar a
fidelidade à matriz francesa, releituras e inovações.

A LOUCURA DE LADY MACBETH
Autor(es): Carla Caroline Andrade de Almeida, Elizabeth Ramos
Resumo: Esta pesquisa tem como principal finalidade, o estudo das representações
da loucura na personagem Lady Macbeth, na peça Shakespeariana ‘A tragédia de
Macbeth’, escrita pelo dramaturgo inglês William Shakespeare, em 1623. Lady
Macbeth, esposa do general escocês Macbeth e, posteriormente, rainha da Escócia,
é uma das personagens mais intrigantes de toda a trama trágica. Obstinada, logo
após ler a carta em que seu marido a informa sobre as profecias que lhe haviam sido
reveladas pelas Três Bruxas e que culminariam com sua ascensão a rei da Escócia,
ela se determina a viabilizar as predições, visando auxiliar o marido na conquista pelo
poder. Dessa forma, a personagem deflagra a maior parte das ações que
engendrarão a tragédia. Lady Macbeth mostra-se forte e com um enorme equilíbrio
emocional, durante o curto processo de planejamento do assassinato do Rei. No
entanto, ao sentir-se num caminho sem volta após uma série de assassinatos, e
ver-se cúmplice da morte de crianças, seu equilíbrio se rompe e seu estado
psicológico começa a deteriorar. Atormentada pela culpa e pelo remorso, Lady
Macbeth alucina e enlouquece, até encontrar a morte. Como estudioso da natureza
humana, William Shakespeare, em ‘A tragédia de Macbeth’, traça suas personagens
com atitudes e sentimentos reais, considerados atemporais, explorando a natureza
humana crua de cada um, sem maniqueísmo. Não há apenas o protagonista ou o
antagonista; o herói ou o vilão, ou uma personagem com um perfil linear bom ou mau.
O que há são as consequências de cada ato que reflete a natureza humana e
modifica o enredo, causando ódio, vingança, arrependimento, sentimentos que
podem levar o personagem à loucura. Em vista disso, o objeto dessa pesquisa
consiste na análise da personagem Lady Macbeth, na adaptação cinematográfica
contemporânea de 2015, Macbeth: Ambição e Guerra, dirigida pelo australiano Justin
Kurzel, tendo como base teórica as teorias contemporâneas dos estudos de
Tradução, em particular da tradução intersemiótica, como forma de compreender a
leitura e a interpretação da personagem feita pelo diretor. Assim, interessa-nos
analisar de que forma Kurzel irá traduzir para a tela a melancolia de Lady Macbeth.

Palavras-chaves: Gastronomia Brasileira e Francesa, Confeitaria, Molhos
TÓPICO E RELAÇÕES SINTÁTICAS NO PORTUGUÊS EUROPEU
Autor(es): Isaias Nascimento, Edivalda Araujo
Resumo: O presente estudo pretende analisar e descrever as construções com
tópico existentes no português europeu rural, a fim de constatar semelhanças ou
diferenças entre este e o português do Brasil. Para atingir tal intento, estão sendo
analisadas quatro regiões de Portugal, distribuídas em Norte, Sul, Leste e Oeste, com
o objetivo de verificar se existe distinção entre as tipologias de tópico de cada região
e o português brasileiro. Além disso, compararemos as localidades analisadas entre
si para termos um panorama sintático de cada uma delas. Assim, perceberemos se
há alguma diferença de construções com tópico entre um e outro território de
Portugal. Para realizar as análises presentes nesse trabalho, estamos utilizando os
dados do CORDIAL-SIN, projeto para o estudo de sintaxe, disponível no site:
http://www. clul. ul. pt/pt. Esse projeto detém um vasto conjunto de dados referentes
ao português europeu rural, o que torna possível estudar a variação dialetal presente
nessa região. Portanto, através dele, foi possível levantar dados nas quatro regiões
de Portugal: Norte, Sul, Leste e Oeste. No Norte a região analisada foi: Arcos de
Valdevez, Castro Laboreiro, Fiscal, Outeiro, Perafita, Vila Praia de Âncora. No Sul, os
territórios pesquisados foram: Aljustrel, Alvor, Luziane, Porches e Serpa. No Leste,
ficamos restritos às localidades de: Carrapatelo, Larinho, Sapeira e Monsanto. Já no
Oeste, verificamos as ocorrências de tópico em: Enxara do Bispo, Gião,
Melides-Setúbal, Moita do Martinho, Vila Pouca do Campo. A faixa etária dos
participantes das entrevistas varia entre 33 anos, idade mínima, e 85 anos, idade
máxima. Além do mais, vale ressaltar que todos são falantes nativos de português
europeu, em sua vertente rural. Para realizar tal estudo, levamos em conta as
propostas teóricas sobre o tópico levantadas por Pontes (1987), Galves (1998) e
(2001), Brito, Duarte e Matos (2003) e Araújo (2006); orientadas, em sua grande
maioria, pelos estudos da sintaxe gerativa.

Palavras-chaves: Lady Macbeth, Loucura, Tradução intersemiótica
DE THANE DE GLAMIS A REI DA ESCÓCIA: A LOUCURA DE MACBETH
Autor(es): Daniela de Andrade Costa, Elizabeth Ramos
Resumo: O foco desta pesquisa, que se iniciou há poucos meses, é a análise da
loucura no personagem homônimo ao texto dramático escrito por William
Shakespeare, Macbeth, a partir de um cotejo entre o texto dramático e a tradução
cinematográfica Macbeth: Ambição & Guerra (2015) dirigido por Justin Kurzel. A
história se desenvolve na Escócia, onde Macbeth é um general a serviço do rei
Duncan. A peça teatral se inicia com o general Macbeth, então Thane de Glamis, e
seu amigo e companheiro de armas Banquo, louvando sua última vitória no campo de
batalha, quando se encontram com três bruxas que os saúdam e profetizam: “Salve,
Macbeth; oh salve. Thane de Glamis! Salve Macbeth; oh salve, Thane de Cawdor!
Salve Macbeth; que um dia há de ser rei!”. Além disso, saúdam Banquo, prevendo
que ele será pai de reis. Ao terminarem a declaração, Macbeth pede mais
explicações, mas as três bruxas desaparecem, imediatamente antes da chegada de
um enviado do rei com a mensagem de que ele é o novo Thane de Cawdor, passando
a ser o proprietário de todos os bens do Thane anterior, deposto por traição. Após a
realização da primeira parte do vaticínio das três bruxas, o novo Thane de Cawdor
envia uma carta à esposa, Lady Macbeth, narrando o episódio. Ao receber a
informação, a mulher começa a planejar uma forma de o marido se tornar rei, mais
rapidamente, finalmente convencendo-o assassinar seu primo, o rei Duncan. A partir
do regicídio, o pior crime que alguém poderia cometer naquele período histórico, o
enredo apresenta um protagonista em estado de transformação. O leitor/plateia vê-se
diante de um general antes honrado que se torna tirano louco, amargo, violento e
cruel. Ao construir seus personagens livres de maniqueísmos, Shakespeare insere no
enredo momentos de injustiças e conflitos ético-morais. Assim, a loucura
desencadeada no herói trágico resulta de um acontecimento extremo, que em
Macbeth se inicia com o assassinato do Rei Duncan e posteriormente de Banquo.
Diante do exposto, o objetivo da pesquisa é identificar a construção da loucura na
tradução cinematográfica de Kurzel no personagem Macbeth, analisando sua
interpretação e configuração na tradução intersemiótica realizada na adaptação
fílmica.

Palavras-chaves: Tópico Sintaxe Português Europeu
TRAUMA, HISTÓRIA E TESTEMUNHO NA OBRA MEMORIAS DE UN SOLDADO
DESCONOCIDO. AUTOBIOGRAFÍA Y ANTROPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA,
(2014), DE LURGIO GAVILÁN SÁNCHEZ.
Autor(es): Jade Virgens, Carla Dameane
Resumo: Nesta comunicação irei apresentar os resultados alcançados no decorrer
do desenvolvimento do plano de trabalho “Escrituras performáticas de sujeitos
andinos: análise e tradução da obra Memorias de um soldado desconocido.
Autobiografía y antropologia de la violência, (2014), de Lurgio Gavilán Sánchez”,
assim como, assinalar os desafios encontrados durante a prática tradutória da obra
mencionada. Publicado pela primeira vez em 2012, o livro de memórias assinado por
Lurgio Gavilán Sánchez, chamou atenção da crítica especializada por se tratar de
uma autobiografia em que o sujeito da experiência narra sobre sua participação no
Conflito Armado Interno vivido pelo Peru entre os anos de 1980 e 2000, em três
momentos diferentes: como menino soldado, sob tutela do Partido Comunista do
Peru- Sendero Luminoso, em seguida como prisioneiro de guerra e colaborador das
Forças Armadas Oficiais do Estado e por último como frei em um convento
franciscano, lugar onde decide empreender a tarefa de escrever sobre as suas
recordações. O relato de Lurgio, para além de sua importância como documento da
memória cultural, por transmitir o seu olhar diante da história de seu país a qual viveu
como agente e observador, é uma narrativa rica pelo modo como aborda os aspectos
da cosmogonia andina como substância motora da escritura. Assim, pretendo,
chamar atenção para as especificidades encontradas durante a tradução que dizem
respeito a esta cosmogonia e que, portanto, exigiu um posicionamento de minha
parte enquanto tradutora intercultural em relação a escolha por manter termos da

Palavras-chaves: Intersemiótica, Loucura, Shakespeare
TERMOS FRANCESES PRESENTES NA GASTRONOMIA BRASILEIRA CONFEITARIA E MOLHOS
Autor(es): David Santos Lemos, Rita Maria Ribeiro Bessa
Resumo: O projeto Dicionário dos Termos da Gastronomia Francesa Presentes na
Gastronomia Brasileira investiga inicialmente os termos franceses da confeitaria e dos
molhos. Ele faz parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC). O projeto vem se desenvolvendo desde 2013 com bolsistas de Letras com
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língua/cultura quéchua para valorizar concepções terminológicas próprias da mesma
ao invés de buscar termos equivalentes na língua portuguesa falada no Brasil. Para o
tratamento das reflexões então mencionadas traremos a baila os insumos teóricos de
Agamben (2008), Ricœur (2007), e Nora (1993), sobre a relação entre testemunho,
história e memória, as teorias da tradução de Venuti (2002) e Derrida e, para falarmos
do Conflito Armado Interno do Peru, serão mencionados os trabalhos de Degregori
(2013). Desse modo, apresentarei fragmentos dos dois primeiros capítulos da obra, já
traduzidos.

Palavras-chaves: Texto Teatral, Escrita Feminina, Analise filólogica
WADE WATTS E O PARAÍSO DO OASIS
Autor(es): Paulo Brunelli Jr., Antonio Eduardo Soares Laranjeira
Resumo: Inserido em um cenário distópico de pós-guerras, no ano de 2044, Wade
Watts, personagem principal do livro: O jogador número 1, leva sua odiosa e
deprimente vida, residindo com alguns parentes em um amontoado de trailers, numa
região periférica. Como sendo um garoto gordinho, solitário, infeliz e desprezado pela
maioria das pessoas do seu mundo, este encontra refúgio em um universo digital,
existente através do sistema de realidade virtual de alta imersão: OASIS. Neste, o
garoto assume uma outra personalidade, que se esconde através do seu avatar,
Parzival. Exposto a uma vastidão de elementos não existentes no seu universo,
seguro quanto a sua imagem, uma vez que pode moldar sua aparência, longe dos
problemas que enfrenta em casa, este encontra liberdade e prazer em seu refúgio.
Motivado por um concurso proposto por James Halliday, detentor e criador do sistema
OASIS, divulgado logo após a sua morte, no qual este iniciara uma caçada a
segredos ocultados (easter eggs), dentro do vasto universo abrangido pelo OASIS. O
vencedor de tal concurso se tornaria o herdeiro de todo legado de Halliday, que conta
não só com os direitos do programa, mas também com sua imensurável fortuna como
troféu. A caçada pelos easter eggs, gira em torno das lembranças do melhor período
da vida de Halliday, os anos da década de 1980. Muitos correm atrás da premiação, e
logo ao saber que estes segredos estão escondidos nas produções (filmes, games,
músicas, seriados de televisão e outros elementos da cultura pop) dos anos 80, o
consumo dessas cresce absurdamente. A partir deste ponto, Wade Watts torna-se
obsessivo consumidor das produções dos anos 80, e por consequência também um
amante destas. O concurso torna-se a porta de entrada para uma vida melhor para o
garoto, assim como também a salvação do OASIS, da forma como este o conhece.
Vencer a caçada torna-se então a chave para a mudança. A mudança como chave, é
a chave deste artigo, analisar as mudanças que o personagem principal do livro
passa, ao longo do seu percurso, no decorrer do enredo. Como o universo externo a
sua realidade, a cultura pop dos anos 80, a descoberta do amor, a motivação para
vencer o concurso, suas vitórias e também derrotas, transformam o garoto do ano de
2044.

Palavras-chaves: tradução, sujeito andino, memória cultural
TU OU VOCÊ: O TRATAMENTO DO INTERLOCUTOR NO ESTADO DO
MARANHÃO (LOCALIDADES 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) A PARTIR DOS
DADOS DO PROJETO ATLAS LINGUÍSTICO DO BRASIL (PROJETO ALIB).
Autor(es): Natália Oliveira Fragoso Costa, Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso
Resumo: O trabalho centra-se no tema TU ou VOCÊ: o tratamento do interlocutor
nas localidades 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 no Estado do Maranhão a partir dos
dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB). Com este projeto
objetiva-se identificar, descrever e analisar o comportamento dos falantes, na área
selecionada, no que diz respeito à seleção do pronome de tratamento usado na sua
interlocução. Este estudo integra um enfoque de maior amplitude que tem por meta o
exame da questão relacionada ao pronome de tratamento nas várias regiões do
Brasil. Para esta apresentação, parte-se do levantamento de dados em Turiaçu
(localidade 25) e Brejo (localidade 27), nos quatro informantes, verificando-se a
ocorrência, nestes inquéritos, dos pronomes TU/VOCÊ no tratamento com o
interlocutor, a partir dos resultados registrados nas respostas ao Questionário
Fonético-Fonológico, Questionário Semântico Lexical, Questionário Morfossintático,
Questões de Pragmática, Temas para Discursos Semidirigidos e Perguntas
Metalinguísticas. Esses resultados, ampliados com os das demais localidades objeto
de estudo desse projeto de Iniciação Científica, vão permitir uma visão ampla das
ocorrências registradas no Maranhão, possibilitando novos estudos nesse campo de
investigação. O uso dos pronomes-sujeito, em Brejo, apresentou um maior número de
ocorrências para o pronome “você” e sua variante “cê”. O pronome “tu” também foi
empregado na fala de três dos quatro informantes, deixando de ser registrado pela
quarta informante que utilizou as variantes “você” e “cê” em seu discurso, com
discreta preferência por “cê”. Quanto ao uso dos possessivos, verificou-se a
ocorrência tanto de SEU como de TEU (nas suas formas diversificadas pelo gênero e
pelo número) com predominância de uso da forma SEU. Em Turiaçu, o uso dos
pronomes-sujeito apresentou um maior número de ocorrências para o pronome
“você”, não houve ocorrência de sua variante “cê”. O pronome “tu” também foi
empregado na fala de dois dos quatro informantes, deixando de ser registrado pela
segunda e pela quarta informante que utilizaram a variante “você” em seus discursos,
como mostra o quadro acima. Quanto ao uso dos possessivos ficou dividido entre
ambas as formas para a maioria dos informantes, exceto para a informante 2 que
utilizou apenas Seu/Sua em seu discurso.

Palavras-chaves: Literatura, Cultura pop, Anos 80
LETRAS, LINGUÍSTICA E ARTES - LINGUÍSTICA
A NEGAÇÃO SENTENCIAL NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
Autor(es): Amanda de Jesus
Resumo: O Português Brasileiro (PB) apresenta uma alternância entre estruturas
negativas - Neg1, [Não dormiu]; Neg2, [Não dormiu não]; e Neg3, [Dormiu não].
Segundo Teixeira de Sousa (2012), cada uma das estruturas negativas no PB
corresponde a um tipo diferente de negação: Neg1, negação de evento; Neg2,
negação de proposição; e Neg3, negação metalinguística. Neg1 e Neg2, em oposição
a Neg3, são negações semânticas com diferentes interpretações. Essa diferenciação
estrutural entre negação de evento e de proposição é bastante rara nas línguas
naturais e não ocorre em outras variedades do português, sendo, por isso, tratada
como uma inovação do PB. Recorremos ao estudo diacrônico feito por Alkmim (2001)
envolvendo sentenças negativas canônicas (Neg1) e inovadoras (Neg2) e (Neg3) a
fim de verificar um possível perfil de mudança dessas construções. Alkmim (2001)
afirma que dentre as línguas que fazem uso da construção negativa com dois
elementos, são poucas as que apresentam a repetição do mesmo item negativo,
como o Português. Nosso corpus é constituído por 16 de peças de teatro, que contêm
no mínimo uma sentença do tipo neg2, escritas por autores brasileiros. As peças
foram divididas em quatro recortes temporais: 1ª e 2ª metade do século XIX e 1ª e 2ª
metade do século XX. Após a coleta de 3675 sentenças negativas verificamos um
aumento de uso das formas inovadoras seguido pela diminuição da negação
canônica ao longo do tempo. Analisamos diacronicamente a diferenciação funcional
dessas formas na língua, verificando as hipóteses já existentes para a origem da
estrutura Neg2 no PB: a) Hipótese do contato; b) Hipótese do enfraquecimento; c)
Mudança paramétrica; d) Gramaticalização; e) Hipótese semântico-pragmática;
buscando identificar e descrever a função desempenhada pelas estruturas inovadoras
nos diferentes momentos históricos e explicar como se deu a diferenciação funcional.
Esperamos contribuir para a compreensão do surgimento das negativas inovadoras
no PB e para a teoria da mudança linguística.

Palavras-chaves: Dialetologia, Geolinguística, Português do Brasil
VOZES CERCEADAS: ESTUDO DA NATUREZA DOS CORTES EM TEXTOS
TEATRAIS ESCRITO POR MULHERES NA DÉCADA DE SETENTA
Autor(es): Jamile Cristina Alves Santos, Rosinês de Jesus Duarte
Resumo: A partir de uma leitura crítico-filológica dos textos teatrais censurados
escritos por mulheres na década de setenta e do levantamento dos sujeitos
envolvidos no processo de produção e circulação desses textos, buscar-se-á
reconstituir o cenário cultural da Bahia nesse período, percebendo como essas
dramaturgas utilizavam de mecanismos a seu modo feminino para driblar a censura
nos textos teatrais. Para essa analise foram selecionadas duas peças escritas na
década de 70: A Rainha de Aninha Franco que nem fora encenada, mas que passou
pelo exame da censura e O bom cabrito berra de Cleise Mendes que também sofrera
ações censórias. Para a classificação dos cortes das duas peças em analise, foram
utilizados os parâmetros de classificação dos cortes feitos pela escritora Cristina
Costa. Através da leitura dessas peças teatrais escritas por mulheres é possível fazer
uma analise de como ocorreu a resistência e a luta por um sistema democrático,
diante da atuação censória em sua forma mais coercitiva e opressora. O contexto de
produção dos textos aqui apresentados é o Brasil da década de setenta. Sabe- se
que uma das formas mais antigas de dominação é pela via cultural, uma vez que,
através das representações culturais, os membros de uma sociedade perpetuam os
valores e normas de conduta, de comportamento. Dentre as formas culturais de maior
impacto, porque consegue atingir um público considerável, estava o teatro, como,
hoje, é também a televisão, por seus filmes, novelas e séries. O teatro naquele
período de repressão estava permeado pela ideologia da resistência ao regime
ditatorial. Assim, o teatro se constituía em uma das manifestações artísticas mais
visadas pela Censura Federal. Durante esse período da ditadura, as produções
artísticas tinham que passar pelo setor de censura antes de serem apresentados ao
público, sobretudo, de Dezembro de 1968 com o Ato Institucional 5 (AI 5) até 1972
quando se intensificou a força bruta na censura, com o governo Geisel. Segundo
Cristina Costa (2006), A censura das peças teatrais seria classificada em: livres,
impróprias e proibidas. Levando em conta a idade, o gênero e a linguagem do texto.

Palavras-chaves: Negação sentencial, Português Brasileiro, Mudança linguística
“ONDE HÁ FUMAÇA, HÁ LÉXICO”: ESTUDO DAS DENOMINAÇÕES PARA
“CIGARRO DE PALHA” NOS DADOS DO PROJETO ALIB
Autor(es): Ivan Pedro Santos Nascimento, Américo Venâncio Lopes Machado Filho
Resumo: O presente trabalho busca tecer considerações de ordem lexicológica e
lexicográfica sobre as designações para “cigarro de palha”, a partir dos elementos
identificados no plano de trabalho “A variação lexical em capitais do Nordeste
brasileiro: fascículo sobre Convívio e Comportamento Social”, que se filia ao Projeto
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Dicionário Dialetal Brasileiro (DDB) e que teve por base os dados do Projeto Atlas
Linguístico do Brasil (ALiB), concernente a sete capitais nordestinas (Fortaleza, João
Pessoa, Maceió, Natal, Recife, São Luís e Teresina), obtidos pela questão 145, que
pergunta “que nomes dão ao cigarro que as pessoas faziam antigamente, enrolado à
mão”, através do Questionário Semântico-Lexical, como também visa ao exame
dessas variantes em dicionários do português brasileiro. Adverte-se o modelo
teórico-metodológico da lexicografia variacionista no fascículo em questão, assim
como a tentativa de se fazer uma interseção entre os estudos do léxico, a
sociolinguística, a dialetologia e demais campos do saber que proporcionem uma
interpretação acurada sobre os dados. Como resultados, identificaram-se 27
elementos passíveis de discussão no corpus que apresentaram distribuições
diatópica e diastrática singulares, além de um padrão de construção lexical
redundante, sobretudo os compostos. Assinala-se que os dicionários do português
brasileiro utilizados na pesquisa ainda detêm uma carência, no que tange ao registro
do léxico de normais dialetais, principalmente, quando se atenta para o registro da
variação lexical e para as informações pouco precisas relativas aos itens. Através das
questões suscitadas, deseja-se contribuir para um maior conhecimento da
diversidade linguística do Brasil, no que se refere ao português brasileiro, partindo de
elementos lexicais, que, em suas constituições, carregam traços importantes de
grupos sociais e culturas que se mesclam para a formação da sociedade, assim como
se tenta preencher as lacunas, em perspectiva lexicográfica, dialetológica e
variacionista, concernentes a esse léxico de comunidades de fala costumeiramente
marginalizadas por falantes de grupos sociais mais privilegiados.

sexualidade do falante pode interferir no que e como ele fala. A metodologia adotada
principia-se na Teoria das Redes Sociais e das Comunidades de Prática (ECKERT,
2000; ______; MC-CONNELL-GINET, 2003), as quais indicam a estratificação dos
informantes por meio de núcleos geográficos &#8210; aqui abarcando a região da
Orla de Salvador &#8210; e três faixas etárias, a saber, 18-25, 26-35 e a partir de 36
anos. Em relação às situações de fala dos informantes, adotou-se duas: entrevista
presencial com roteiro e formulário semiestruturado e conversa informal entre amigos,
esta sem intervenção do documentador. Nas duas abordagens, além da realização
das gravações, anotações etnográficas sobre a cena gay soteropolitana foram feitas a
fim de se compreender o ambiente no qual o indivíduo está incluído e as relações que
ele desenvolve com as demais pessoas pertencentes a esse mesmo local. Diante de
alguns dos resultados atingidos, já é possível notar, por exemplo, a incidência de
marcas de fala desse público com base no espaço e contexto linguísticos onde está
inserido, interferindo, portanto, em seu estilo de fala e sua produção linguística. Por
fim, com esses e mais outros resultados, intenta-se desenvolver um estudo sobre a
heterogeneidade dos usos da língua por parte de falantes excluídos, a priori, dos
estudos tradicionais sociolinguísticos, bem como instaurar um diálogo teórico que
impulsione a projeção da sociolinguística no país.
Palavras-chaves: Comunidades de prática, Homossexuais masculinos - Salvador,
Teoria das redes sociais
A NATUREZA DO GÊNERO GRAMATICAL EM PORTUGUÊS: GÊNERO NATURAL
E GÊNERO ARBITRÁRIO

Palavras-chaves: Dicionário Dialetal Brasileiro, Vocabulário dialetal, Variação lexical

Autor(es): Alice Maria de Lemos Gramosa, Danniel da Silva Carvalho
A IMAGEM DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS CONSTRUÍDAS
PELA MÍDIA ONLINE

Resumo: Observa-se que as definições de gênero nas gramáticas normativas
apresentam alguns problemas. Temos, por exemplo, Said Ali (1927), que define o
gênero do substantivo a partir de uma distinção que fazemos em português entre o
feminino e masculino. Masculino é todo o nome que é posposto ao artigo “o”,
terminado também em “o” ou substituíveis por “eles”. Já o feminino é o nome que se
pospõe ao artigo “a”, nomes terminados em “a” ou podem ser substituídos por “ela”.
Para Bechara (2009), a nossa língua tem o conhecimento de dois gêneros, sendo
eles: masculinos e femininos. Quando utilizamos o artigo “o” antes dos nomes, esses
nomes são classificados como masculinos, já quando se pode antepor o artigo “a”
dos nomes são classificados como femininos. (1) a. Aquela mulher é bonita. b. Aquele
homem é bonito. Nos exemplos citados, ao definir gênero, vemos que, normalmente,
as gramáticas normativos possuem algumas questões problemáticas para uma
análise morfossintática da atribuição de gênero, pressupondo, então, que a atribuição
das marcas de feminino e masculino no português brasileiro vão muito além da
semântica, e, portanto, gênero opera em duas dimensões: gênero atribuído de acordo
com algumas propriedades naturais/semânticas (masculino/feminino) e o gênero
atribuído arbitrariamente (gêneros sem referência). Tomemos como exemplo as
palavras "a barca/o barco", que mesmo tendo uma concordância entre a vogal
temática e o artigo, ambas não são classificadas como gênero biológico, além dos
significados mudarem, sendo assim uma classificação arbitrária. No desenvolvimento
da pesquisa, utilizamos como método de abordagem o hipotético-dedutivo
(CHOMSKY, 1986), portanto os dados considerados são de introspecção. Para a
descriçao do fenõmeno, adotamos o método tipológico de Corbett (1991). O objetivo
principal desta pesquisa é, portanto, determinar a distinção entre o gênero arbitrário e
o gênero natural e como ambos são classificados nas palavras animadas e
inanimadas do português através de uma análise morfossintática, a fim de verificar
suas possíveis limitações e ampliações. O resultado obtido até o momento é que
gênero não é somente uma categoria morfológica, mas também uma operação
sintática.

Autor(es): Carla Andréa Almeida Gonçalves, Daniele de Oliveira
Resumo: O objetivo deste trabalho é investigar reportagens publicadas na mídia
corporativa relacionadas às comunidades quilombolas e indígenas, com uma
abordagem social na perspectiva de entender o posicionamento midiático com
relação a essas comunidades. Ressaltamos o papel do discurso, especialmente o
midiático, para a construção de representações sociais, das relações sociais entre os
indivíduos e também para a construção de sistemas de conhecimento e crença
(FAIRCLOUGH, 2001[1992]). O trabalho foi desenvolvido sob o viés da Análise Crítica
do Discurso (ACD) tendo como base teórica os trabalhos de Fairclough (2001 [1992])
que traz conceitos sobre intertextualidade, Ramalho; Resende (2011) que aborda os
conceitos da ACD e a categoria analítica escolhida para o desenvolvimento da
pesquisa, Eagleton (1997) com seus estudos referentes a ideologia, Wodak (2004)
como mais uma fonte para endossar o conceito e aplicação da ACD e Marcuschi
(2007) que apoia o desenvolvimento da análise com seu estudo referente a ação dos
verbos introdutores, e como propriedade a ser analisada a intertextualidade. A
categoria analítica selecionada foi a intertextualidade que permite investigar que
vozes entrecruzam esse discurso e principalmente como esses diálogos acontecem,
usando como ilustração uma reportagem do portal de notícias online da revista Veja
“A Farra da Antropologia Oportunista” (2010). De modo mais específico, a análise
explora a forma como são transmitidas as informações sobre as comunidades
quilombolas e indígenas e quais impactos essas notícias causam/refletem para essas
comunidades. Verificamostambém, quais discursos são utilizados para representá-los
a possibilidade de identificar qual(is) ideologia(s) está(ão) por trás desses textos, afim
também de apontar os marcos delimitadores na luta de classes, como Fairclough
(2001 [1992]) sinaliza. Concluímos, com base nas referências e na análise a partir da
reportagem da revista VEJA, que a mídia tem um papel persuasivo, antes mesmo de
ser um papel comunicador. A aplicação da ACD em reportagens, sejam elas de
quaisquer seguimentos, desempenha uma função social importante, para que haja
possibilidade de questionamentos e esclarecimentos diante de uma possível
inconsistência nas informações divulgadas através da mídia. Referências
Bibliográficas: EAGLETON, Terry. Ideologia: uma introdução. Trad. Luís Carlos
Borges e Silvana Vieira. São Paulo: UNESP; Boitempo, 1997. FAIRCLOUGH,
Norman. Discurso e mudança social. Trad. (Org.) Izabel Magalhães. Brasília:
Universidade de Brasília, 2001 [1992]. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Fenômenos da
Linguagem: reflexões semânticas e discursivas. Rio de Janeiro: Editora Lucerna,
2007. RAMALHO, Viviane; RESENDE, Viviane de Melo. Análise do discurso (para a)
crítica: o texto como material de pesquisa. Campinas, SP: Pontes Editores, 2011.
WODAK, Ruth. Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, v. 4, n. esp, p. 223-243, 2004.
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A OPERA OMNIA DE ROSA VIRGÍNIA MATTOS E SILVA: NOTAS SOBRE UMA
INVESTIGAÇÃO HISTORIOGRÁFICA
Autor(es): Ana Lúcia de Lucena Pedral, Mailson S. Lopes
Resumo: Pretende-se discorrer nesta comunicação sobre as ações que foram
realizadas na primeira etapa (2015-2016) da proposta de iniciação científica ligada à
Opera Omnia de Rosa Virgínia Mattos e Silva, investigadora sobre diversos temas
relacionados à ciência da linguagem, espraiando-se sobre o campo da aquisição do
português como segunda língua pelos índios Kamayurá do Alto-Xingu, sobre
questões ligadas ao ensino de língua materna na realidade brasileira e,
principalmente, sobre a descrição e a análise do português arcaico e a constituição
sócio-histórica do português brasileiro. O projeto consistiu na compilação, estudo e
divulgação (em plataforma digital) de produções publicadas por essa renomada
linguista histórica, que, com base em estudos sobre a historiografia linguística
brasileira e da reflexão sobre o trajeto dos estudos científicos da linguagem no país,
pode-se considerar como um expoente da terceira geração de linguistas brasileiros.
Após a disponibilização do seu espólio bibliográfico na nova página do grupo
PROHPOR, buscou-se desenvolver alguns estudos de natureza historiográfica e
linguística sobre esse lastro intelectual de grande importância para os estudiosos que
se dedicam à constituição histórica do português. Sua obra abrange diversos temas
relacionados à ciência da linguagem, entre eles a periodização do português arcaico,
antigo ou medieval. Após uma revisitação das propostas e assertivas da referida
mestra, foi desenvolvido um estudo analítico e crítico sobre a periodização da língua

Palavras-chaves: análise crítica do discurso, ideologia, intertextualidade
A LÍNGUA NA DIVERSIDADE: UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO DE GAYS
SOTEROPOLITANOS - A COLETA DE DADOS - ORLA
Autor(es): Ramon Davi Santana, Danniel da Silva Carvalho
Resumo: O presente trabalho analisa a produção linguística de informantes
homossexuais masculinos nascidos ou criados desde a infância em Salvador (BA),
tendo a orientação sexual ou identidade de gênero desses indivíduos como um dos
fatores extralinguísticos responsáveis pelas marcas linguísticas esperadas em suas
falas. Assim, propõe-se, primordialmente, a construção de um corpus linguístico
desses informantes, a fim de se encontrar marcas já esperadas, a partir de critérios
linguísticos de estudo de gênero, visando, portanto, a responder se, de fato, a
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portuguesa, pesquisando as publicações em que Mattos e Silva incidiu específica ou
tangencialmente sobre o referido tema. A pesquisa teve como lastro
teórico-epistemológico postulados e princípios da historiografia linguística (ALTMAN,
2012; COSERIU, 1976; LABORDA GIL, 2002; SWIGGERS, 2009). Swiggers (2004),
investigador de renome na área, considera que "na bibliografia historiográfica existem
muitos temas e autores que merecem uma bibliografia histórica crítica", sendo assim,
esta pesquisa foi planificada com o objetivo de manter acesa a chama da memória
daquele que foi o grande nome no processo de renascimento e consolidação dos
estudos sobre o português arcaico e dos estudos linguísticos históricos no Brasil.

UM ESTUDO DA DITONGAÇÃO
Autor(es): Eleneide de Oliveira Silva, Juliana Escalier Ludwig Gayer
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo ampliar a compreensão em relação aos
contextos favoráveis à aplicação da ditongação, um dos fenômenos de sândi externo.
A ditongação entre palavras ocorre entre uma vogal final de uma palavra e vogal
inicial de outra na sequência, quando uma das vogais é foneticamente alta e átona, a
qual se tornará glide com a aplicação do processo, como no exemplo tre[zja]nos
(treze anos). Este trabalho envolve as seguintes etapas: definição da variável
dependente, definição das variáveis independentes, delimitação da amostra,
obtenção dos dados, transcrição, codificação e quantificação dos dados e
interpretação dos resultados. A proposta é contribuir com uma descrição mais
detalhada da ditongação que ocorre no português brasileiro, considerando dados da
fala popular da Bahia, retirados do banco PEPP (Programa de Estudos sobre o
Português Popular Falado de Salvador), coordenado pela Professora Norma Lopes
(UNEB). Selecionamos desse banco de dados oito entrevistas classificadas por sexo
(masculino e feminino), escolaridade (fundamental e médio) e idade (25 a 35 e mais
de 65), totalizando 6. 571 contextos propícios à aplicação do processo. Destes
contextos, fizemos um primeiro recorte no qual selecionamos 1. 495 dados. Além
deste, fizemos um segundo recorte, retirando os contextos que já tinham glide na
fronteira da palavra, obtendo assim 1. 121 dados para a análise estatística. Os dados
referentes à ditongação passaram pela análise estatística do Goldvarb X, levando em
consideração algumas variáveis já analisadas em outras pesquisas, como Bisol
(1996; 2002), Tenani (2004), Mateus e D’Andrade (2000), Cabré e Prieto (2005),
Ludwig-Gayer (2008) e Brambila (2015). As nossas variáveis linguísticas estudadas
são: acento, domínio prosódico, extensão do vocábulo, combinação de palavras,
estrutura silábica da segunda vogal, contexto seguinte, contexto precedente, distância
entre os acentos, categoria de vogal: altura, categoria de vogal: posterioridade. As
variáveis extralinguísticas são: sexo(masculino e feminino), escolaridade (ensino
médio e ensino fundamental), idade (25 a 35 anos e mais de 65).

Palavras-chaves: Mattos e Silva., Opera omnia., Historiografia Linguística.
ANÁLISE DIPLOMÁTICA DE DOCUMENTO DO LIVRO III DO TOMBO “DIZ O
REVERENDO PADRE DOM ABBADE DO MOSTEIRO DESAÕ BENTTO DESTA /
CIDADE QUEPARA BEM DE SUA JUSTIÇA LHEHÊ NEÇESSARIO OTHEOR
DEHUÂ ESCRIPTURA / PORONDE JOAÕ LOBO DE MESQUITA, E SUA MULHER
DOTARAÕ AFRANCISCO BARBOZA DE BRITTO [... ]"
Autor(es): Carine Rheinschmitt Santos
Resumo: O Livro III do Tombo é o quarto volume da coleção dos Livros do Tombo do
Mosteiro de São Bento da Bahia, desta coleção que totaliza seis livros. Encontra-se
em meio às obras raras do Mosteiro de São Bento da cidade de Salvador, acervo de
uma das bibliotecas brasileiras tombadas pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional). O Livro III do Tombo foi escrito com a finalidade de
conservar e tornar público os "títulos de terras e propriedades" - cartas de Sesmarias,
aforamento até divisões de bens (propriedades, escravos etc) - que pertencem ao
Mosteiro de São Bento da Bahia. Os documentos do Livro III já tinham sido
trasladados em Livros de Tombo anteriores, o Livro Velho do Tombo, Livro I do Tombo
e o Livro II do Tombo, conforme foi pedido pelo Dom Abbade do Mosteiro de São
Bento da cidade do Salvador. O trabalho com as fichas catalográficas, segundo o
modelo de Clara Crepaldi (TELLES, 2011), possibilita a compreensão da estrutura
diplomática dos documentos do Livro. No caso deste recorte para esta sessão de
comunicação, o documento a ser analisado é o referente aos fólios 213r - 216v que
tem por título: Diz o Reverendo Padre Dom Abbade do Mosteiro deSaõ Bentto desta /
Cidade quepara bem de sua Justiça lhehê neçessario otheor dehuâ Escriptura /
poronde Joaõ Lobo de Mesquita, e sua mulher dotaraõ aFrancisco Barboza de Britto /
ametade detodas asterras quetinhaõ nos Campos da Cachoeyra cazando com sua /
filha Donna Joanna Loba. Para fazer a ficha catalográfica é de importância
fundamental a análise diplomática de um documento, a fim de serem identificadas as
partes constituintes do que seria considerado um documento diplomático. Logo, na
análise a ser feita a partir do corpus aqui especificado, se seguirá, através de
demonstração de fotos do documento a análise pretendida.

Palavras-chaves: fonologia, variação, ditongação
AS VARIANTES LEXICAIS PARA AS BRINCADEIRAS "CABRA-CEGA" E
"AMARELINHA" NO ESTADO DO MARANHÃO
Autor(es): Gracy Kelly de Santana Rodrigues, Silvana Soares Costa Ribeiro
Resumo: A Dialetologia é a ciência que estuda a língua falada, focando na variação
linguística apresentada em função do espaço geográfico, e busca identificar,
caracterizar e delimitar áreas dialetais. O presente trabalho apresenta resultado de
estudo dialetológico, centrado no campo semântico dos jogos e diversões infantis.
Segue a proposta de Ribeiro (2012), Portilho (2013) e Santos (2016), que analisaram
áreas dialetais descritas por Nascentes (1953), testando se a proposta do autor é
válida também quando se considera o nível lexical (campo semântico dos jogos e
diversões infantis). Busca-se, aqui, contribuir com dados para a descrição da área
dialetal do “Falar Nordestino”, partindo de entrevistas realizadas no estado do
Maranhão pelo Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) - maior projeto
brasileiro contemporâneo atuante na área de Dialetologia. O corpus e a metodologia
utilizados pertencem ao referido Projeto, que segue os pressupostos da Dialetologia e
da Geolinguística Pluridimensional. As cidades do Maranhão analisadas são: Turiaçu,
São Luís, Brejo, Bacabal, Imperatriz, Tuntum, São João dos Patos, Balsas e Alto
Parnaíba. Foram verificadas as respostas de 40 informantes para duas perguntas
sobre os jogos e diversões infantis que integram o questionário linguístico do Projeto,
a saber: 161 - Cabra-cega e 167 - Amarelinha. Os passos metodológicos seguidos
pela pesquisadora para tratamento dos dados consistiram em: i) audição cuidadosa
dos inquéritos linguísticos; ii) seleção das variantes das brincadeiras infantis nos
inquéritos; iii) transcrição e organização das variantes em planilha no Excel; iv)
agrupamento destas variantes; v) tratamento estatístico dos dados, através da
construção de gráficos e vi) cartografia dos dados. As variantes encontradas
demonstram a variação diatópica e traços do falar da região pesquisada. Em relação
à pergunta 161 - Cabra-cega, as lexias com maior índice de presença no estado
foram “pata-cega” e “cobra-cega”. Para a pergunta 167 - Amarelinha, “cancão” foi a
resposta com maior representatividade no estado.

Palavras-chaves: Livro do Tombo, Filologia, Documento diplomático
ANÁLISE VARIACIONISTA DO SÂNDI EXTERNO NA FALA POPULAR DA BAHIA:
UM ESTUDO DA DEGEMINAÇÃO
Autor(es): Ludquellen Braga Dias, Juliana Escalier Ludwig Gayer
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo ampliar a compreensão em relação aos
contextos favoráveis à aplicação da degeminação, um dos fenômenos de sândi
externo, fenômeno esse que ocorre para resolver o choque entre núcleos silábicos de
palavras distintas. A degeminação ocorre em fronteira de palavras, contexto em que
normalmente vogais adjacentes idênticas ou semelhantes são fundidas, como em na
avenida > navenida. Este trabalho pretende envolver as seguintes etapas: definição
da variável dependente, definição das variáveis independentes, delimitação da
amostra, obtenção dos dados, transcrição, codificação e quantificação dos dados e
interpretação dos resultados. A proposta é contribuir com uma descrição mais
detalhada da degeminação que ocorre no português brasileiro, considerando dados
da fala popular da Bahia, retirados do banco PEPP (Programa de Estudos sobre o
Português Popular Falado de Salvador), coordenado pela Professora Norma Lopes
(UNEB). Selecionamos desse banco de dados oito entrevistas classificadas por sexo
(masculino e feminino), escolaridade (fundamental e médio) e idade (25 a 35 e mais
de 65), totalizando 3. 314 contextos propícios à aplicação do processo. Destes
contextos, selecionamos 1. 094 dados para a análise estatística. Os contextos
vocálicos considerados propícios foram a#a como em escolhia assim > escolhiassim,
e#e como em de esconder > desconder, i#i como em fui imperiosa > fuimperiosa, o#o
como em digo onde > digonde, u#u como em sou uma > souma, e#i como em de
idade > didade, i#e como em pai estudou > paistudou, o#u como em curso
universitário > cursuniversitário, e u#o como em passou o problema >
passouproblema. Os dados referentes à degeminação passaram pela análise
estatística do Goldvarb X, levando em consideração algumas variáveis já analisadas
em outras pesquisas, como Bisol (1996 e 2002), Tenani (2004), Mateus e D’Andrade
(2000), Cabré e Prieto (2005) e Ludwig-Gayer (2008). Algumas das variáveis
estudadas são: acento, domínio prosódico, extensão do vocábulo, distância entre os
acentos, categoria das vogais, combinação de palavras, etc.

Palavras-chaves: Projeto ALiB, Variação lexical, Brinquedos e brincadeiras infantis
AS VOGAIS MÉDIAS PRETÔNICAS NO CORPUS DO PROJETO ATLAS
LINGUÍSTICO DO BRASIL (ALIB), NO NORDESTE - PERNAMBUCO E ALAGOAS.
Autor(es): Taiane Cristina Prata Oliveira, Jacyra Andrade Mota
Resumo: As vogais médias pretônicas estão entre as variáveis mais importantes
utilizadas para a delimitação das áreas linguísticas brasileiras, sendo objeto de
estudo de inúmeros pesquisadores entre os quais podemos citar Mota (1979), Bisol
(1981), Callou e Leite (1986), Cardoso (1986), entre outros. A análise das vogais
pretônicas é relevante para conhecer e descrever a realidade linguística do português
brasileiro, principalmente para estabelecer as áreas dialetais e confirmar as áreas
previamente descritas por Nascentes (1953). Antenor Nascentes em seu livro O
linguajar Carioca (1953) propõe uma divisão do país em áreas dialetais, destacando o
comportamento das pretônicas como o elemento principal para distinguir os falares do
Norte, onde predomina a realização das vogais pretônicas abertas, dos falares do

Palavras-chaves: variação; sândi externo; degeminação
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Sul,
onde
predomina
a
realização
das
vogais
pretônicas
fechadas&#61486;&#61472;Nessa divisão proposta por Nascentes, os Estados de
Pernambuco e Alagoas podem fornecer elementos para o conhecimento do falar
nordestino. Sendo assim, o presente trabalho possui por objetivo analisar as vogais
médias pretônicas no corpus do projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB),
especificamente no Nordeste, nos estados de Pernambuco (Floresta, Garanhuns,
Petrolina) e Alagoas (União dos Palmares), com o intuito de identificação e verificação
dos fatores linguísticos e sociais que favorecem as realizações vocálicas abertas e/ou
fechadas, em posição pretônica no português do Brasil, considerando os parâmetros
diassexual e diageracional. O corpus deste trabalho é formado por dezesseis
inquéritos encontrados no Arquivo Nacional do projeto do Atlas Linguístico do Brasil
(ALiB), em áudio e em primeira transcrição, quatro em cada cidade selecionada
(Floresta, Garanhuns e Petrolina, ambas em Pernambuco e União dos Palmares em
Alagoas), distribuídos por gênero (feminino/masculino) e duas faixas etárias (faixa
etária I- dezoito a trinta anos ou faixa etária II - cinquenta a sessenta e cinco anos).
Os dados analisados confirmam a predominância das vogais pretônicas médias
abertas, nas capitais analisadas.

pesquisa, visamos expandir o conhecimento acerca do funcionamento das regras de
formação de palavras no Português Brasileiro e, em especial, elucidar os processos
de categorização que dizem respeito às formações com os sufixos -dor e -ista,
utilizando os pressupostos teóricos da Morfologia Distribuída como eixo principal de
análise.
Palavras-chaves: Categorização
DE
Autor(es): Jéssica Farias dos Santos, Américo Venâncio Lopes Machado Filho
Resumo: A dicionáristica moderna pouco tem explorado a variação utilizada pelas
normas comuns às comunidades de fala sem prestígio, causado por motivos
referentes à falta de registros orais no que tange a elaboração dos dicionários, que
privilegiam a expressão escrita e, de preferência, culta. Por isso, torna-se necessária
a elaboração de glossários, fascículos e dicionários que a privilegiem. Para além do
registro dicionarístico, faz-se necessário um estudo que perpasse por aspectos
inerentes à situação da norma, tais como fatores sociais e econômicos. Pretende-se,
desta forma, neste trabalho, inventariar e discutir as variantes lexicais para "prostituta"
em uso hodiernamente no estado de Pernambuco, a partir do levantamento dos
dados do Projeto ALiB - Projeto Atlas Linguístico do Brasil, relacionando os itens
levantados a fatores diatópicos, diageracionais e diagenéricos. Utiliza-se como corpus
deste trabalho as respostas referentes à questão 142 ("Como se chama a mulher que
se vende para qualquer homem?"), que faz parte da área temática convívio e
comportamento social do questionário semântico-lexical (QSL) do Projeto ALiB,
aplicado nas cidades interioranas de Pernambuco, a saber, Afrânio, Arcoverde,
Cabrobó, Caruaru, Exu, Floresta, Garanhuns, Limoeiro, Olinda, Petrolina e Salgueiro.
Adotam-se, nesta investigação, os aportes teóricos da Lexicografia Histórica e
Variacional e da Dialetologia. Como resultados alcançados, apresentam-se alguns
verbetes selecionados que revelam a variação dialetal, assim como a variação
diageracional e a diagenérica para as denominações de “prostituta” e o produto final
obtido a partir da pesquisa, o glossário. Este trabalho visa contribuir para reflexões
que impactem e auxiliem os estudos referentes à variação lexical e incentivem os
estudos lexicográficos a abrangerem a variação, bem como viabilizar o conhecimento
acerca da diversidade linguística para "prostituta" encontrada em Pernambuco. Os
verbetes elaborados serão agregados ao Dicionário Dialetal Brasileiro (DDB), projeto
a que se filia a pesquisa em questão, a fim de difundir e assegurar o registro da
variação.

Palavras-chaves: fonética, ALiB
GÊNERO, RAÇA E CLASSE: CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS NO PAGODE
SOTEROPOLITANO
Autor(es): Thaís Ferreira da Silva Costa, Isadora Machado
Resumo: No final do século XIX, o sociólogo alemão Ferdinand Tönnies (1885-1936)
diferenciou o que seria, de seu ponto de vista, comunidade e sociedade. A
comunidade seria um estado criado por uma vontade essencial, instintiva e passional
que, ao evoluir, chegaria a se tornar sociedade. A sociedade seria, nesse sentido, a
organização racional da vontade. Em outras condições, nos fins do século XX
curiosamente as periferias cariocas passaram a ser nominadas e se autonomear
comunidade. Curiosamente, não apenas o espaço periférico é significado pelo
sentimento, mas também aquilo que é produzido nesses espaços passar a ser
significado pela passionalidade e, por conseguinte, pela moralidade e seus
desdobramentos estéticos. Nesse contexto, há sempre um embate sobre o que seria
a verdadeira expressão da periferia e se essas expressões, como o pagode
soteropolitano, podem ser consideradas “cultura”, no sentido de serem ou não bens
culturais. Em 2012, a deputada baiana Luiza Maia propõe uma lei que ficou
conhecida com lei antibaixaria, que visava à proibição de canções que, segundo a
deputada, incitassem o machismo e a homofobia. Prontamente a polêmica se
instaurou: o pagode é machista e homofóbico? O pagode é cultura? Ou é o pagode
expressão “genuína” da periferia?Sem a pretensão de formular e responder esse tipo
de pergunta, a hipótese é de que essas discussões tendem a privilegiar apenas um
aspecto da questão - ou gênero ou raça ou classe. Dessa maneira, os objetivos do
trabalho são, por meio do aparato teórico e analítico da Análise de Discurso e do
Feminismo Interseccional:construir um corpus heterogêneo em torno da temática do
pagode soteropolitano;analisar de que maneira aparecem materializadas as questões
de gênero, raça e classe no discurso do e sobre o pagode;compreender de que
maneira as construções identitárias são significadas nos discursos do e sobre o
pagode;verificar, por meio da análise do discurso sobre o pagode, que formações
discursivas determinam as relações de poder dessa questão;refletir se a maneira pela
qual os discursos sobre identidades se constituem afeta os processos de identificação
dos sujeitos.

Palavras-chaves: Lexicografia Histórica e Variacional, Dicionário Dialetal Brasileiro
DESCRIÇÃO EXTRÍNSECA E INTRÍNSECA COMO PRIMEIRA ANÁLISE DA FICHA
CATALOGRÁFICA DOS DOCUMENTOS DO LIVRO III DO TOMBO DO MOSTEIRO
DE SÃO BENTO DA BAHIA.
Autor(es): Douglas Moura, Célia Marques Telles
Resumo: Esta comunicação visa mostrar o resultado parcial do trabalho que se
ocupa de fazer a descrição sumária do Livro III do Tombo do Mosteiro de São Bento
da Bahia. A partir das transcrições diplomáticas dos documentos, foram elaboradas
as fichas catalográficas. Essas fichas, a partir do modelo proposto por Clara Crepaldi
(TELLES, 2011), apresentam as características materiais da escrita (descrição
extrínseca e intrínseca do documento) com base na sua estrutura diplomática,
destacando-se, em especial, os sujeitos aí nominados, desde os tabeliães e os
escrivães ao sujeito nuclear do documento (autor ou réu). Os fatos de ordem pessoal
(nominação dos actantes) ou os fatos sócio-históricos contidos em cada documento
são registrados, a partir da estrutura diplomática do documento, levando-se em conta
a sua complexidade documental. O fichamento permitirá fazer o levantamento dos
antropônimos e dos topônimos citados nesses documentos. A real finalidade de uma
ficha de conteúdo é apresentar “uma síntese bem clara e concisa das ideias
principais do autor ou um resumo dos aspectos essenciais da obra” (LAKATOS;
MARCONI. 2005, p. 65-66). Dessa forma o leitor não precisa ler todo o documento
para saber do que se trata, ou quem são os envolvidos no processo. Serve também
para localizar mais precisamente um nome, lugar ou função dos atuantes. A feitura
das fichas catalográficas servirá para catalogar os documentos arrolados no Livro III
do Tombo, facilitando assim, por consequência, o acesso às informações ali contidas
aos pesquisadores de maneira mais prática e dinâmica. Este trabalho reincide sobre
a ficha catalográfica do documento: "Senhor Iuis Dis Donna Arcangella Brandaõ
deAraujo viuva que ficou doCoronel Belchior Alv(ar)es Fagundes quepara bem
desuajustiça lhehenecessario otresllado dehuã adoacçaõ debeñs que odito seu
marido çlhefes eella aelle aqual está no Cartorio dequehê escrivaõ oAlferes Ioaõ
Barboza deCastro [... ]" conterá todos os elementos de descrição do suporte e do
conteúdo do documento trasladado.

Palavras-chaves: Cultura Pagode Antibaixaria
CATEGORIZAÇÃO EM -DOR E -ISTA
Autor(es): Karem Nogueira, Maria Cristina Vieira de Figueiredo Silva
Resumo: A distinção entre substantivos e adjetivos na Língua Portuguesa constitui
uma importante problemática para os linguistas, em especial, quando se trata das
derivações. O processo derivacional tem, entre seus traços caracterizadores, o poder
de modificar a categoria das palavras que origina. Tal fato nos impõe
questionamentos a respeito da natureza das partes constituintes dessas formações,
com destaque para o sufixo derivacional e a parte que lhe cabe na determinação de
traços semântico-categoriais da nova palavra. No processo de derivação, uma regra
de formação de palavras pode originar outra palavra com categoria distinta da original
(base). Porém, há na língua processos de derivação em que a categoria expressa na
formação parece não determinada, podendo manifestar-se nas formas de substantivo
ou adjetivo. Esse fenômeno, conhecido entre os linguistas por flutuação categorial,
constitui o centro de interesse desta pesquisa, com destaque para os sufixos -dor e
-ista. As formações com o sufixo -dor parecem não ser determinadas categorialmente.
Tal sufixo pode derivar palavras que se encaixam facilmente nas duas funções. (1) Os
constrangedores naquela situação foram, logicamente, os homens. (2) Para que você
não passe nunca por uma situação constrangedora, listamos algumas atitudes que
você deve evitar. (3) De acordo com o Comitê Organizador dos Jogos, hoje haverá
entradas disponíveis para sessões concorridas. (4) Os organizadores não
autorizaram a entrada de animais de estimação. Assim como ocorre com as
formações em -dor, as formações derivadas do sufixo -ista parecem não determinar
categorialmente a formação, como podemos notar nos exemplos abaixo:(5) A. Erich
Fromm criou o conceito de Ética Autoritária em oposição à Ética HumanistaB. Ambos
os Humanistas Seculares e Religiosos partilham a mesma visão do mundo. Com esta

Palavras-chaves: Filologia, Livro III do Tombo, Ficha Catalográfica
DESCRIÇÃO PALEOGRÁFICA DOS SCRIPTORES 5 E 6, DO LIVRO III DO TOMBO
A PARTIR DO DOCUMENTO:
Autor(es): Célia Marques Telles, Lívia Oliveira Bramont
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Resumo: O desenvolvimento do Plano de trabalho Os scriptores do Livro III do
Tombo, na sua etapa final, levou à verificação dos scriptores inicialmente já
identificados. Nessa perspectiva é que, agora, se traz esta amostragem do trabalho
realizado. O Livro III do Tombo é o quarto volume da coleção dos Livros de Tombo,
totalizando seis, pode ser encontrado no Arquivo do Mosteiro de São Bento da Bahia
e integra um dos acervos de uma das bibliotecas brasileiras tombadas pelo IPHAN
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A confecção do Livro III do
Tombo teve por finalidade preservar e tornar público os "título de terras e
propriedades" - cartas de Sesmarias, aforamento até divisões de bens (propriedades,
escravos etc) -, bens doados ao Mosteiro de São Bento da Bahia. Na verdade, os
documentos do L3T já tinham sido trasladados, conforme pedido do Dom Abbade do
Mosteiro de São Bento da Cidade do Salvador, em outros dos Livros do Tombo,
portanto, podem também ser encontrados no Livro Velho do Tombo, no Livro I do
Tombo e no Livro II do Tombo. No Livro podem ser vistas, também, a transcrição do
pedido do Juiz Domingos Cardozo designando o Tabelião do Judicial e Notas, José
Alvares Quintão, para rubricar, numerar e fazer o Termo de Encerramento do Livro, e
a comissão para o Tabelião Tavares para copiar e consertar os documentos junto com
outro tabelião. Entretanto, é nítido que os documentos sofrem interferências de outras
mãos, as quais não são identificadas. Como um dos resultados que provam a
relevância da pesquisa, foi publicada a edição diplomático-interpretativa do Livro III do
Tombo (versão impressa), juntamente com os demais livros da coleção dos Livros de
Tombo. A pesquisa se mostra necessária, sobretudo, por permitir o levantamento dos
diferentes scriptores. Também, foram preparadas fichas catalográficas, que
permitiram compreender a estrutura diplomática dos documentos, no caso deste
recorte a de outras mãos no documento original. Dessa forma, no Livro III do Tombo,
foram encontrados, até o momento, a interferência de vinte mãos nos documentos, ou
seja, vinte scriptores. Os scriptores 5 e 6, não identificados, foram responsáveis pelo
traslado dos documentos lançados nos fólios 10v L. 16 &#61485; 16v L. 27; 16v L. 28
&#61485; 50v. Para essa comunicação, foi escolhido o documento trasladado aos
fólios 16r - 17r pelo fato de ser trabalho de duas mãos diferentes: scriptor 5 e scriptor
6, "Treslado daSesmaria do Dezembargador Balthezar / Ferrâs, eauto deposse das
terras napraya, aConceiçaõ, eda / que lhedeu Luis Rodrigues pella Escritura a f(olha)
137”. Tal recorte servirá de demonstração do trabalho que vem sendo efetuado
concernente à identificação e à quantificação dos scriptores do Livro III do Tombo.
Essa demonstração será feita através de análise e comparação por meio de quadros,
com as informações obtidas até o momento, em relação aos fólios referentes ao
documento selecionado, corpus desta sessão de comunicação.

principais desse projeto foram dois: a edição de todos os trabalhos da pesquisadora,
para criar um volume que contivesse a sua opera omnia, a modo de homenagem pela
sua trajetória profissional e intelectual na UFBA; e a elaboração de um estudo crítico
de sua obra, fincado principalmente em aspetos concernentes à linguística
comparativa entre o galego e o português e os fundamentos teóricos e metodológicos
que a sustentam, mas também abarcando aqueles trabalhos em que aborda a
literatura de tradição oral dos imigrantes galegos na Bahia. A ideia justificou-se pelo
fato de a já mencionada docente ter sido uma referência nos estudos linguísticos e
também pelo fato de sua obra, ainda que de relevância, encontrar-se esparsa,
fazendo-se necessária, portanto, uma compilação fidedigna desse material.
Encontram-se aguardando (re)publicação os livros Romanceiro ibérico e Vozes do
ouro, as comunicações de Suárez Albán presentes nos livros Palavra de mulher e Ser
galego na Bahia e, mormente, a sua obra mais destacada, a sua dissertação de
mestrado. Essas obras representam os resultados do projeto e estarão disponíveis
digitalmente. Finalizadas estas etapas iniciais, faz-se necessária uma análise mais
detalhada da importância da pesquisa desenvolvida pela Profª. Rosário Suárez Albán
para os estudos galegos desenvolvidos no Brasil. Nesta apresentação se abordarão,
como complemento, os seguintes temas: a imigração galega, a situação atual da
língua galega no Brasil, as pesquisas desenvolvidas no âmbito do CELGA e as
contribuições deste centro para o idioma. Serão apresentados também os próximos
trabalhos a serem desenvolvidos pelo CELGA. Espera-se com isso estimular a
produção de novos estudos sobre o tema e dessa maneira revitalizá-los.
Palavras-chaves: Estudos galegos, Rosário Suárez Albán, Opera omnia
ENSINO DE TEXTOS MULTIMODAIS VIRTUAIS EM ESCOLAS PÚBLICAS
PERIFÉRICAS:MAPEAMENTO, ESTRATÉGIA E INTERVENÇÃO.
Autor(es): Laleska Pereira de Amorim, Julio Neves Pereira
Resumo: As mudanças tecnológicas implicam mudanças nas atividades de
comunicação bem como alterações nas relações do homem consigo mesmo e com o
mundo. A cada dia, a produção e circulação da informação tornam-se dinâmicas e
rápidas, passando a exigir modos de comunicação também dinâmicos e velozes, por
tal motivo o projeto Ensino de textos multimodais virtuais em escolas públicas
periféricas:mapeamento, estratégia e intervenção, sob a orientação do professor Julio
Neves Pereira objetiva-se saber em que medida o trabalho com gêneros multimodais
virtuais na aula de Língua portuguesa contribui para a construção de leitores e
produtores de texto proficientes, especificamente, alunos de escola pública do ensino
fundamental do segundo ciclo - 6º ao 9º ano. Para tanto, deve-se alcançar os
seguintes objetivos específicos: (1) Levantar, por meio de instrumentos específicos,
os tipos de textos multimodais virtuais circulantes tanto em salas de aula de escolas
públicas, quanto na vida privada e cotidiana de alunos do ensino Fundamental II e de
seus professores; para, no confronto, (2) verificar, crítica e analiticamente, que textos
são comuns nas duas esferas; (3) com a finalidade de (4) categorizá-los a partir de
critérios previamente estabelecidos, os quais evidenciem estrutura, função e uso.
Para assim, de posse dos resultados e categorização, permitindo (5) traçar o perfil de
leitor (6) analisar, reflexivamente, o modo como os textos que circulam na sala de
aula de um grupo de controle de 4 escolas de diferentes regiões de Salvador e região
metropolitana, são abordados metodologicamente pelo professor; (7) observar as
implicações no aprendizado discente no tocante ao desenvolvimento das
competências e habilidades necessárias para a construção de leitores e escritores
proficientes (cidadãos); (8) produzir de artigo científico para publicação em revista
especializada, neste primeiro período do projeto o objetivo principal foi levantar os
tipos de textos multimodais virtual circulantes no Colégio Estadual Professor Aristides
de Souza Oliveira, o projeto situado no paradigma qualitativo de investigação, a
pesquisa de base etnográfica foi o método utilizado, a partir daí obtivemos os
seguintes resultados: 1. Resenhas e resumos acerca das teorias da multimodalidade
e gêneros virtuais textuais, 2. Dados estatísticos referentes á temática Gêneros
digitais e ensino de língua portuguesa. 4. Produção de questionário virtual com
questões socioeconômicas e interação tecnológica na vida escolar e na vida pessoal
do aluno. 5. Produção de questionário virtual sobre a infraestrutura do Colégio
participante. 6. Produção de questionário virtual sobre a interação tecnológica na vida
escolar e pessoal do professor de Língua Portuguesa. 8. Aplicação do questionário
para uma turma do 9° ano do Colégio Estadual Prof Aristides de Souza Oliveira,
aplicação do questionário para o vice- diretor, aplicação do questionário para a
professora de Língua Portuguesa da turma. 9. Produção de relatórios acerca dos
dados resultantes das análises e reflexões. Esses resultados foi muito importante pois
proporcionou debates acerca das várias teorias existentes, permitiu também
questionar como está se dando a mudança em torno da leitura e da escrita, em meio
às novas tecnologias, que vêm ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Além
disso, ter estado em uma escola pública, me fez perguntar como será que "anda" os
interesses dos alunos de nível fundamental sobre sua língua materna, e como que
estes novos gêneros estão ajudando para a construção de leitores e escritores
proficientes. Outro aspecto que deve ser mencionado é a questão do Laboratório de
Informática não ser de fato um espaço de desenvolvimento didático voltado para a
leitura e escrita. No decorrer das visitas à escola, percebeu-se que tal espaço não é
utilizado pelos alunos diariamente. É ai que entra uma das metas da pesquisa. Assim,
é preciso se preocupar com estas questões, pois é importante que estas novas
tecnologias sejam bem utilizadas para o desenvolvimento de cidadãos plenos,
capazes de ler e escrever textos plenamente.

Palavras-chaves: Livro III do Tombo, Paleografia, Scriptores
DESLOCAMENTO E MEMÓRIA NO PERFIL BIOGRÁFICO DOS PERSONAGENS
NO ROMANCE DOIS IRMÃOS DE MILTON HATOUM.
Autor(es): Vailson da Silva Araujo, Antonia Torreão Herrera
Resumo: Deslocamento e memória no perfil biográfico dos personagens no romance
Dois irmãos analisará o romance Dois irmãos (2000), considerando como se
configura na construção da narrativa a figura do narrador. Um narrador que rememora
o passado e permeia todo o romance com um olhar à margem e fronteiriço. Assim,
sua ambiguidade de pertencimento, ou ainda, a dialética entre os aspectos formais e
sociais dão corpo à narrativa. Nessa construção, a memória se destaca como ponto
de análise, já que a tessitura da narrativa é feita de uma cronologia não linear, o que
faz do rememorar o motor da narrativa. Nessa perspectiva, as análises serão
norteadas pelas possibilidades de entrecruzamentos discursivos e autobiográficos
que constituem o múltiplo perfil de Milton Hatoum: consagrado escritor, professor
acadêmico aposentado, tradutor e crítico literário. Em síntese, o projeto investe no
estudo de um perfil desse escritor criativo, articulando a esta atividade a ação
acadêmica como docente e suas reflexões críticas sobre a arte e a cultura de maneira
geral. Interessa ao estudo perceber como a atuação nestes campos une-se a
formação de conhecimentos estabelecendo a possibilidade de compreender como
são construídos os projetos criativos deste escritor e quais as trajetórias da relação
dialogam entre estes campos de atuação. A partir dessa construção, a memória se
destaca como ponto de análise, já que a tessitura da narrativa é feita de uma
cronologia não linear, o que faz do rememorar motor da narrativa, com registros
nítidos na dicção dos próprios personagens: “- Omissões, lacunas, esquecimento. O
desejo de esquecer. Mas eu me lembro, sempre tive sede de lembranças, de um
passado desconhecido, jogado sei lá em que praia do rio” (HATOUM, 2006, p. 106).
Em outras palavras, a evocação do passado é um fator de extrema importância na
interpretação do presente, pois a partir de sua existência e de sua repercussão, no
presente, permite estabelecer estratégias para melhor compreensão do que significa
esse passado no presente contemporâneo.
Palavras-chaves: Narrador - Memória - Romance
EDIÇÃO E ESTUDO LINGUÍSTICO DA OPERA OMNIA DE ROSÁRIO SUÁREZ
ALBÁN: RELATO DE UMA PESQUISA
Autor(es): Juan Boullosa Barreto, Mailson S. Lopes
Resumo: O projeto tratou da edição da opera omnia da Profª. Drª. Rosário Suárez
Albán, docente aposentada do Instituto de Letras da UFBA, fundadora do Centro de
Estudos da Língua e Cultura Galegas (CELGA) e grande difusora da pesquisa sobre
diversos aspectos linguísticos e culturais relacionados com a Galícia. Os objetivos

Palavras-chaves: multiletramento, tecnologia, gênero virtual
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(ECKERT, 2012). Pretendeu-se, portanto, analisar a produção linguística de dois
informantes, ambos da faixa etária entre 18 e 25 anos, frequentadores de regiões
diferentes (Orla e Centro) da cidade de Salvador, Bahia. Percebeu-se, então, a
necessidade de considerar o traço de empatia (Kuno, 1987) para analisar a fala
desses informantes, sobretudo no que diz respeito à ressignificação de termos como
“bicha”, “viado” e “mona”, por exemplo - considerados, por parte da comunidade,
expressões depreciativas. A análise dos dados baseou-se na observação da filiação
dos informantes em suas respectivas comunidades de prática, que foram inicialmente
definidas geograficamente. Percebeu-se, entretanto, que a distribuição geográfica,
uma das variáveis tradicionais da Sociolinguística, não é suficiente para definir as
comunidades de prática observadas. A noção de indexicalização, nos termos de
Teixeira (2011), é essencial para tal definição: na medida em que o falante faz uso de
uma expressão como “bicha” em momentos específicos, ele inaugura um contexto
relevante para a fixação de tal termo a um valor semântico. Este valor, para a Terceira
Onda Sociolinguística, precisa ser compartilhado por pessoas engajadas em um
empreendimento comum. Os resultados parciais evidenciam que o informante do
núcleo Orla frequenta, compõe e participa da comunidade de prática, desenvolve um
sentimento positivo de pertencimento, e sua identidade se constrói, também, através
de sua produção linguística. Expressões como “mona”, “bicha” e “gay” são
ressignificadas e passam, inclusive, a funcionar como pronomes de referência
específica. O informante do Centro, por sua vez, desenvolve um sentimento negativo
e, linguisticamente, não se sente confortável em articular a construção da sua
persona a um termo como “viado”, por exemplo. Torna-se produtivo, portanto, explorar
o traço de empatia para refletir sobre a seleção lexical dos informantes.

ESBOÇO DE UMA CARACTERIZAÇÃO MORFOSSEMÂNTICO-ETIMOLÓGICA DO
PREFIXO PER- NO GALEGO-PORTUGUÊS E NO CASTELHANO (SÉCULOS XII A
XIV)
Autor(es): Alexsandro Oliveira
Resumo: O objetivo principal desta comunicação é expor os principais resultados de
uma pesquisa de caráter descritivo-interpretativo da formação de palavras com o
prefixo per- no galego-português e no castelhano arcaicos, a partir de observações
sobre um conjunto de dados extraídos de documentos da produção primitiva nesses
idiomas (séculos XII-XIV). A partir da descrição e análise das formações, para as
quais foram tomadas como lastro teórico-epistemológico as premissas fundamentais
da área da gramática comparada, da morfologia histórica e da morfologia
construcional, perseguiu-se o propósito de chegar a estabelecer alguns escólios a
respeito da configuração desse sistema linguístico no período arcaico, no âmbito da
morfologia léxica derivativa. Com a análise realizada sobre o estatuto
semântico-morfolexical dos vocábulos prefixados coletados em edições fidedignas de
textos medievais perscrutados, emergiram algumas reflexões sobre o estatuto
semântico e a etimologia das formações recolhidas, bem como sobre a sua
produtividade e vitalidade. A partir das análises realizadas sobre o prefixo, foi possível
perceber uma semelhança comportamental que este apresenta nos sistemas
linguísticos comparados, inclusive no que se refere ao comportamento em relação às
suas bases léxicas e aos seus esquemas construcionais (em outras palavras, às
regras de formação de novos vocábulos). Foi delineada, quando possível, uma
correlação histórico-linguística geral entre os usos prefixais e suas características em
três momentos distintos da história da língua: o prefixo no latim, sua forma
correspondente no vernáculo arcaico e seu uso no período hodierno. Pensa-se que
uma descrição histórica da prefixação, alicerçada nos primórdios da expressão escrita
nesses idiomas românicos ibéricos, além de oferecer ao pesquisador um conjunto de
dados importantes para o estudo linguístico diacrônico, presta-se ao esclarecimento
de fenômenos complexos quando observados sob a luz de uma análise puramente
sincrônica, além de favorecer pesquisas futuras no âmbito da morfologia histórica,
haja vista que é patente a necessidade de ampliação de estudos dessa natureza.

Palavras-chaves: gays, comunidades de prática, sociolinguística
INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA: NOVOS CAMINHOS PARA AVALIAÇÃO
Autor(es): Ana Beatriz Almeida Silva, Domingos Sávio Siqueira
Resumo: Ao longo dos anos, os estudos voltados para o processo de ensino e
aprendizagem manteve-se em constante movimento e evolução, principalmente, a
partir da consolidação da Linguística como ciência aplicada. Entretanto, apesar da
relevância da questão da avaliação dentro desse processo, as iniciativas de pesquisa
nessa área em nosso país são limitadas e pontuais, sendo raros os núcleos de
pesquisas que se dedicam ao tema. Considerando a carência de pesquisas e a
complexidade da temática, que exige saberes específicos, Scaramucci (2014), uma
das pioneiras sobre a investigação do assunto no Brasil, considera problemática essa
situação, destacando, principalmente, a necessidade de estudos que considerem a
avaliação em sala de aula, na formação de professores, entre outros contextos.
Ademais, a partir da segunda metade do século passado, surgiu a necessidade de
uma língua franca que possibilitasse a comunicação entre países e as relações
humanas globais. O inglês, então, passa a receber esse status e as escolas e
núcleos de ensino precisam estar atentos para essa questão. Nessa perspectiva, este
trabalho tem como foco apresentar resultados da pesquisa intitulada "Inglês como
língua franca: novos caminhos para a avaliação” do Projeto PIBIC da Universidade
Federal da Bahia, cujo objetivo principal é estudar o sistema avaliativo de língua
inglesa do Núcleo Permanente de Extensão em Letras (NUPEL), visando à
elaboração de uma proposta de avaliação, alinhada com os objetivos de ensino do
NUPEL e com a condição do inglês como língua franca (ILF). A pesquisa está
ancorada em uma abordagem qualitativa, de cunho etnográfico e interpretativista,
cuja coleta de dados foi realizada em duas etapas. Inicialmente, foi encaminhado um
questionário online para os 32 (trinta e dois) professores em formação de Língua
Inglesa (LI) do NUPEL, elaborado a fim de investigar o processo de avaliação oral do
núcleo. Entretanto, apenas 17 (dezessete) o responderam. Para a etapa seguinte, os
docentes foram observados in loco a fim de verificar as informações fornecidas no
questionário inicial, sendo que, entre os professores que responderam o questionário,
apenas 3 (três) se disponibilizaram para compartilhar as suas experiências em sala
de aula até agora. Com base nos dados coletados em todas as etapas do trabalho,
bem como com a concepção de ILF, foram elaboradas propostas de tasks e checklist
que poderão ser aplicados e utilizados pelos professores em formação.

Palavras-chaves: Morfologia histórico-comparativa. Derivação prefix
ESTUDO SOBRE FRASEOLOGISMOS NO PORTUGUÊS COM BASE NO
“CORPUS” DO PROJETO ALIB
Autor(es): Luiza Silva Menezes, Marcela Moura Torres Paim
Resumo: Ignorada durante muito tempo pela pesquisa científica, a fraseologia
conheceu, ao final do século XX, um inesperado interesse que permitiu explicitar,
quantitativa e qualitativamente, sua importância para o funcionamento das línguas. O
tratamento informatizado de línguas tem mostrado que uma das dificuldades que
recobre esse domínio diz respeito às unidades polilexicais cristalizadas. Vinculado ao
Projeto VALEXTRA (Variação lexical: teorias, recursos e aplicações): do
condicionamento lexical às constrições pragmáticas, convênio CAPES/COFECUB
2015 celebrado entre a UFBA e a Universidade Paris 13 (Laboratório LDI - Lexiques,
Dictionnaires, Informatique), este trabalho objetiva, a partir do material coletado pela
pesquisa do ALiB (Atlas Linguístico do Brasil), apresentar parte do estudo sobre a
presença de fraseologismos nos dados referentes a sete capitais brasileiras (Rio de
Janeiro, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis)
presentes em 2 regiões do país (Sudeste e Sul). O levantamento de dados (nível
lexical) centra-se nas questões 138 - Designações para a pessoa que não gosta de
gastar seu dinheiro (Sovina) e 144 - Designações para a pessoa que bebeu demais
(Bêbado), do questionário semântico-lexical do projeto ALiB. Pretende-se elaborar um
vocabulário de fraseologismos/frasemas realizado com base em audição sistemática
de inquéritos e recolha de exemplos. A metodologia aplicada no Projeto compreende
os pressupostos estabelecidos pelas equipes de pesquisadores do Brasil (ALiB) e da
França (LDI). Ignorada durante muito tempo pela pesquisa científica, a fraseologia
conheceu, ao final do século XX, um inesperado interesse que permitiu explicitar,
quantitativa e qualitativamente, sua importância para o funcionamento das línguas. O
tratamento informatizado de línguas tem mostrado que uma das dificuldades que
recobre esse domínio diz respeito às unidades polilexicais cristalizadas, e a sua
descrição. Tal tarefa consistirá em explorar os recursos do ALiB e da lexicografia
brasileira para fazer o inventário dos fraseologismos mais frequentes no português
brasileiro e presentes em inquéritos coletados “in loco” e as variantes socioletais,
assim como fornecer os seus equivalentes para traduções automatizadas.

Palavras-chaves: Inglês como língua franca, Avaliação, Ensino de inglês
ITENS DE VOCABULÁRIO RELATIVIZADORES NO PORTUGUÊS DAS
COMUNIDADES DE ALMOXARIFE E DA ILHA DE SÃO TOMÉ
Autor(es): Yanna Karolina Figueiredo de Souza, Maria Cristina Vieira de Figueiredo
Silva

Palavras-chaves: Fraseologismos, ALiB, Variação lexical
Resumo: Neste projeto, foram estudadas as cláusulas relativas em dados do
português da comunidade pesqueira de Almoxarife, no setor rural da ilha de São
Tomé: uma comunidade crioula, bilíngue em crioulo sãotomense e português. A
comunidade adquiriu o português no século XX. O estudo analisou dados extraídos
de inquéritos sociolinguísticos do corpus de Almoxarife, recolhido durante o projeto
Semi-creolization: testing the hypothesis with data from two contact-induced varieties
of Portuguese of São Tomé, West-Central África, desenvolvido em São Tomé, na
África, pelo prof. Alan N. Baxter entre 1998 e 2000. Foram contemplados 4 inquéritos,
de mulheres idosas, não escolarizadas, da faixa etária III (acima de 65 anos). Para
analisar a variação em questão, foi adotada a metodologia quantitativa laboviana
(Labov 1983; Guy e Zilles 2007). Para o presente projeto, que é de natureza
exploratória, a fim de avaliar a variação observada, constituiu-se uma variável

IDENTIDADE E EMPATIA: A FILIAÇÃO DE GAYS SOTEROPOLITANOS A
COMUNIDADES DE PRÁTICA
Autor(es): Rafael Almeida, Danniel da Silva Carvalho
Resumo: A presente pesquisa observa expressões referenciais empregadas
enquanto pronomes de referência específica na fala de homossexuais masculinos
soteropolitanos. O tratamento dos dados é realizado sob o arcabouço
teórico-metodológico da terceira onda sociolinguística, considerando a variação,
sobretudo, como recurso para a construção de significado social dentro de uma rede
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dependente: <TIPO de RELATIVA>, que apresenta quatro variantes: (P) Relativa
padrão, (X) Relativa cortadora, (L) Relativa copiadora - ou Relativa com pronome
lembrete - e (D) Relativa com forma dupla. A configuração da cláusula relativa na
língua crioula de São Tomé apresenta uma tipologia frequente no português brasileiro:
relativa neutra, relativa cortadora (com relativizador e não pronome relativo) e relativa
copiadora (com pronome lembrete). Isso pode ser observado nos exemplos a
seguir:1. Relativa neutra: “Paga essa pessoa que vende. ” 2. Relativa cortadora: “Ê já
foi Angola, só único pais que eu fui. ”3. Relativa copiadora: “Quatro filho, só dois filho
é dele, dois é desse que stô com ele. ”4. Relativa com forma dupla: “El levô chegô lá
fô levô pa hospital onde que el trabalha fez tratamento. ”Após a codificação, os dados
foram rodados no programa MAKECELL do pacote estatístico VARBRUL, produzindo
tabelas de frequências representando a distribuição da variável dependente por cada
variável independente. Os resultados dessa quantificação serão comentados na
apresentação.

dos professores sobre sua prática em geral e sobre questões que suscitam a
interculturalidade, que, segundo Fleuri (2003, p. 17) se configura como “um novo
ponto de vista baseado no respeito à diferença, que se concretiza no reconhecimento
da paridade de direitos”.
Palavras-chaves: Interculturalidade, Ensino-aprendizagem de LE, Materiais didáticos
O PORTUGUÊS COMO LE/L2 NA AMÉRICA LATINA: MAPEAMENTOS INICIAIS
Autor(es): Robson Moraes, Edleise Santos
Resumo: O ensino de PLE/PL2 no contexto latino-americano tem se expandido de
forma bastante significativa, em virtude do grande crescimento do número de
publicações sobre o tema, realização de eventos, elaboração de projetos de ensino,
de formação de professores e de pesquisa, defesas de trabalhos de pós-graduação
concernentes a questões específicas da área de português como língua estrangeira e
à implementação de políticas públicas que promovem o português nos contextos
latino-americanos e no mundo. Considerando esse cenário sobre o ensino de língua
portuguesa, este trabalho tem o objetivo de realizar um mapeamento inicial das
instituições de ensino que oferecem cursos de PLE/PL2, no contexto da América
Latina, com recorte nos países Brasil, Argentina, México e outros. Os mapeamentos
serão feitos a partir de ampla pesquisa via internet, com contato com as instituições
quando necessário, e serão mapeadas apenas as iniciativas oficiais, ou seja,
decorrentes de ações dos governos locais (universidades, institutos etc.) ou do
governo brasileiro. A partir do mapeamento inicial, serão feitas a leitura e a análise
dos dados colhidos em pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Estudos em Língua,
Cultura e Ensino - LINCE (CNPQ/UFBA) que gerou questionários e entrevistas com
professores de português LE/L2 que atuam nesses países, o que nos dará
importantes informações sobre os contextos de atuação desses profissionais. Os
resultados desta pesquisa, ainda em andamento, são provenientes da comparação
dos contextos históricos do ensino de português LE/L2 nos países tomados como
foco, com a formação de professores em ambiente brasileiro, para a realização de
análises e confrontos, com vistas a aprofundar a reflexão sobre o ensino e a
formação desses professores no Brasil e no espaço regional latino-americano. Para
subsidiar as discussões, serão tomadas como base teórico-metodológica as
orientações, teorias e métodos dos campos da Linguística Aplicada, da Educação e
da Política Linguística. PALAVRAS-CHAVE: Ensino - Português Língua EstrangeiraFormação de professores - América Latina.

Palavras-chaves: Sociolinguística, Orações relativas, Almoxarife
LÉXICO DOS BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS INFANTIS: EM BUSCA DO FALAR
NORDESTINO - CEARÁ(CE)
Autor(es): Silvana Soares Costa Ribeiro, Graziele Santos
Resumo: A palavra, desde os primórdios da humanidade, é utilizada como
instrumento de afirmação do mundo e das coisas existentes nele. Assim, a nomeação
contribui na classificação e na categorização dos seres. Tendo em vista a diversidade
dos espaços e dos indivíduos que sempre utilizaram as palavras, pode-se afirmar que
o ato de nomear os seres sempre foi plural. Nesse sentido, o trabalho tem por foco
principal a descrição da realidade linguística do português brasileiro, com base em
corpus elaborado sobre o campo semântico dos brinquedos e brincadeiras infantis,
através dos dados pertencentes ao Projeto Atlas Linguístico do Brasil - Projeto ALiB.
O estudo em causa fundamenta-se nos pressupostos teóricos da Dialetologia, da
Lexicologia, da Geolinguística pluridimensional e busca, ainda, descrever a variação
diatópica, bem como identificar regiões dialetais brasileiras, em especial a área do
Falar Nordestino, descrita por Nascentes (1953). O corpus do trabalho constituiu-se a
partir dos dados do Questionário Semântico Lexical (QSL): Jogos e diversões infantis
- (COMITÊ, 2001). No que tange à metodologia, segue-se àquela prevista pelo
Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB): os informantes pesquisados estão
estratificado por sexo, faixa etária e escolaridade. São duas faixas etárias: Faixa
Etária I (18 a 30 anos) e Faixa Etária II (50 a 65 anos). No que diz respeito à
escolaridade, o Projeto ALiB adotou o seguinte parâmetro: falantes com ensino
fundamental incompleto para todas as localidades, exceto capitais. Em capitais,
pesquisam-se, também, os informantes com ensino superior completo. Neste
trabalho, estão descritas as principais designações fornecidas pelos informantes para
as brincadeiras - cambalhota e amarelinha e para o brinquedo - bola de gude - e a
disseminação destes pela área geográfica estudada: doze localidades do Ceará (CE).
Os resultados obtidos revelam a importância que os estudos em dialetologia e
geolingüística pluridimensional têm diante do fenômeno de variação linguística e,
sobretudo, demonstram a necessidade de explicitar o fato de diversas variantes
ocorrerem em um mesmo território, desmistificando, desse modo, a ideia de
homogeneidade da língua.

Palavras-chaves: Ensino, Formação de Professores, Português para Estrangeiros
O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE AUDIOLIVROS EM PORTUGUÊS BASEADOS EM
TEXTOS DE LÍNGUA INGLESA. O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DO ROMANCE O
HOMEM INVISÍVEL DE H. G. WELLS SOB A PERSPECTIVA DE SUA
ROTEIRIZAÇÃO.
Autor(es): Ingrid Mendes Matos, Sílvia Maria Guerra Anastácio
Resumo: O presente trabalho está vinculado ao Grupo de Pesquisa Tradução,
Processo de Criação e Mídias Sonoras (PRO. SOM): Estudos de Tradução
Interlingual e Interartes, focalizando a roteirização de um texto traduzido e adaptado
para uma mídia sonora. H. G. Wells (1866 - 1946), autor inglês mundialmente
conhecido como o pai da ficção científica, publicou obras diversas, dentre as quais
vale ressaltar: A Guerra dos Mundos (1898), A Ilha do Dr Moreau (1896), A Máquina
do Tempo (1895), O Alimento dos Deuses (1904), Os Dias do Cometa (1906). The
Invisible Man (1897), traduzido para o português por integrantes do Grupo de
Pesquisa PRO. SOM entre 2015 e 2016, foi adaptado e roteirizado para peça
radiofônica a fim de ser gravado em audiolivro. Foram levados em consideração, ao
longo do processo de roteirização, autores que abordam a estética radiofônica
(SPERBER, 1980; STREET, 2006), roteirização (MACIEL, 2003) e adaptação
(HUTCHEON, 2006), processos que são criticamente analisados neste trabalho.
Durante a realização deste projeto, o grupo, coordenado pela Profa. Dra. Sílvia Maria
Guerra Anastácio, era composto por cinco pesquisadoras. Até chegar ao produto final,
existe um percurso que é seguido criteriosamente. É importante frisar que esta obra é
de autoria colaborativa, ou seja, todas as participantes devem ser ativas em cada
etapa do processo (tradução, roteirização/adaptação, gravação e edição). Tudo que o
grupo produz é sob o eixo teórico-metodológico da Crítica Genética, ou seja,
obrigatoriamente todo e qualquer documento produzido para chegar até a peça
radiofônica, é devidamente arquivado online em sites como Google Drive, Dropbox e
em HD’s externos, para ter a garantia de que nada será perdido. Como ferramentas
de trabalho, também são utilizados os operadores genéticos e alguns termos técnicos
(TEC, BG, TEC numerado, BG numerado), além do próprio Google Drive, que
auxiliam tanto na fase de criação, quanto no momento de análise do processo. Este
trabalho enriquece o mercado brasileiro com um produto que podem agradar muitos
públicos, incluindo deficientes visuais, também torna a literatura inglesa disponível
para falantes de português, além de permitir o estudo do processo de criação de uma
peça radiofônica.

Palavras-chaves: Projeto ALiB, variação diatópica, brinquedos e brincadeiras
MATERIAIS INTERCULTURAIS PARA O ENSINO DE LE: DA TEORIA À PRÁTICA
Autor(es): Rafaela de Souza, Denise Chaves de Menezes Scheyerl
Resumo: O projeto de iniciação científica intitulado “Materiais didáticos para o ensino
de línguas: da teoria à pratica (Fase 2)” deu continuidade ao projeto “Materiais
didáticos para o ensino de línguas: contestações e proposições”, que foi desenvolvido
durante 2014-2015. Os dados foram gerados no Núcleo Permanente de Extensão em
Letras (NUPEL), no qual também foram aplicados materiais interculturalmente
sensíveis produzidos na primeira fase. Esses materiais, que estão disponíveis aos
professores em formação do Núcleo, foram desenvolvidos para que eles pudessem
vivenciar um contexto de ensino que dialogue com as diferentes realidades que
compõem uma sala de aula. A pesquisa abrangeu seis línguas, a saber, inglês,
espanhol, italiano, francês, alemão e português como língua estrangeira. Por mais
que os recursos didáticos comercializados mundialmente sejam sofisticados, eles
ainda se mostram inapropriados por, muitas vezes, desconsiderarem as variadas
configurações das salas de aulas de línguas na atualidade. Nesse sentido, os
materiais didáticos que se pretendem interculturais surgem para suprir a lacuna que
pode ser “[... ] preenchida com atividades atreladas a conteúdos linguísticos que, por
sua vez, estejam vinculados a cenários multiculturais, multiétnicos, multigeneri,
mediadores da conscientização crítica no contexto da aula” (SCHEYERL, 2012, p.
51). Ao investigar e diagnosticar a efetividade desses materiais através das
impressões e reflexões dos professores em formação do Núcleo, pretendeu-se
contribuir para o desenvolvimento da consciência crítica destes e para a redução do
etnocentrismo dos materiais didáticos analisados. A partir de aulas observadas,
entrevistas e de aplicação de questionários com os professores das seis línguas,
pôde-se perceber como os materiais interculturais trouxeram contribuições não só
para as aulas, como também para a formação crítica desses professores. Dessa
forma, o projeto colaborou nas discussões sobre novas formas de ensinar e aprender
línguas estrangeiras e buscou cooperar também com o processo de reflexão crítica
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INTERLINGUAL DO TEXTO THE INVISIBLE MAN, DE H. G. WELLS

Autor(es): Isadora Silveira Giuliani, Maria Cristina Vieira de Figueiredo Silva

Autor(es): Luciana Silva Santos, Sílvia Maria Guerra Anastácio

Resumo: Neste relatório constam os resultados da pesquisa sobre as formações em
-eiro, que exprimem ocupação (quiosqueiro), profissão (jornaleiro), objeto utilizado
para fazer alguma coisa(frigideira) ou ato de fazer algo (brincadeira), estado
consequente de uma ação (prisioneira), considerando as noções de aspecto lexical, a
fim de verificar, se nessas formações, há uma fase verbal. Para tanto, analisam-se as
ocorrências encontradas separando-as em três grupos:I - palavras em que não há
evidência de projeção verbal em sua estrutura; II - palavras em que não há indícios
explícitos (marcas morfológicas) dessa projeção em sua estrutura; é preciso realizar
testes a fim de comprovar essa possibilidade; III - palavras em que há evidente
projeção verbal em sua estrutura. Após a análise da noção de aspecto, percebe-se
que das formações em -eiro que exprimem ocupação (quiosqueiro), profissão
(jornaleiro), objeto utilizado para fazer alguma coisa (frigideira) ou ato de fazer algo
(brincadeira), estado consequente de uma ação (prisioneira), distribuídas em três
grupos considerando a possibilidade de existir uma projeção verbal (“sem evidência
de projeção verbal”, “com indícios de uma projeção verbal” e com “evidente projeção
verbal”), apenas o grupo 1 não passa por projeção verbal. Os grupos 2 e 3 possuem
uma fase verbal. No grupo 2, em que havia evidências sobre a possibilidade das
formações não passarem por uma projeção verbal, verificou-se a presença do traço
de dinamicidade, já que correspondem a uma construção de verbo leve e a
comprovação de que as formações passam por essa projeção. Quanto à comparação
da análise dessas formações com uma análise cognitivista, percebeu-se que o
esquema proposto nos termos de Goldberg (1995) dá conta das formações
analisadas no segundo e terceiro grupos deste trabalho, que apresentam uma fase
verbal. Além disso, essa análise incorpora também as formações do grupo 1, embora
os resultados deste trabalho apontem para o fato de que, no grupo 1, não se pode
verificar uma fase verbal. Portanto não há sujeito agente/causador, nem um objeto
afetado. A base, nesse grupo, corresponde a um adjunto adverbial.

Resumo: Este projeto de pesquisa, que é parte de outro projeto maior, Tradução,
Processo de Criação e Mídias Sonoras, se propôs a discutir o processo de tradução
interligual de um romance da língua inglesa, The Invisible Man (1897), como a
primeira etapa do processo de criação de um audiolivro. O livro já citado, de autoria
do pai da ficção científica, H. G. Wells, foi traduzido para a língua portuguesa
valorizando as particularidades da sua variante brasileira. A tradução foi pensada
como resultado interpretativo da leitura do texto de partida e privilegiou-se trazer para
o texto traduzido aspectos da cultura de chegada, utilizando não apenas expressões
idiomáticas, mas também práticas culturais e termos que fizessem com que o
público-alvo contemporâneo se identificasse. Foram discutidas essas questões
tradutórias, dialogando com teóricos da tradução como Rosemary Arrojo, Walter
Benjamin, Lawrence Venutti e Itamar Even Zohar, buscando manter a tradução em
harmonia com o objetivo do projeto, pois esse texto de chegada serviu como base
para elaboração de um roteiro para gravação de uma peça radiofônica. Nesta
pesquisa, buscou-se também conhecer o contexto histórico, político e social sob os
quais o autor vivia à época de publicação da obra The Invisible Man porque
entende-se que um texto não se inscreve no vazio, tampouco sua tradução. Então,
este trabalho de tradução visou criar uma ponte que possibilitasse a comunicação
entre culturas e tempos diferentes, ao criar um produto que tem as raízes na língua
inglesa, uma vez que a sua base (o texto de partida) é uma obra relacionada à cultura
britânica e à última década do século XIX. Buscou-se também garantir a
acessibilidade a textos literários de língua estrangeira. A maior parte da pesquisa e da
tradução foi executada no gabinete da Professora Doutora Sílvia Maria Guerra
Anastácio que esteve disponível durante todo o período do projeto para reuniões e
orientação semanal. Conta-se com: quatro computadores com acesso à internet;
duas impressoras (uma com scanner); um banco de textos impressos. Os
computadores possibilitaram pesquisas em dicionários, enciclopédias e banco de
textos online em tempo hábil durante o processo de tradução e revisão da tradução.
As impressoras e scanner permitiram que pudéssemos digitalizar o material
produzido para que este fosse armazenado no nosso banco de dados online;
também, contou-se com a impressão de material que pudesse ser usado em suporte
físico. Tudo que o grupo produz é sob o eixo teórico-metodológico da Crítica
Genética, o que nos permite manter e atualizar um rico dossiê de criação, o que
possibilita uma análise posterior de todo o processo da pesquisa. A análise do
processo de tradução do romance a partir do referencial teórico selecionado para a
pesquisa; a conscientização da necessidade de se engajar em um trabalho que se
preocupa com a inclusão social e acessibilidade a textos literários de língua
estrangeira e a gravação de um audiolivro a partir do texto traduzido foram alguns dos
resultados obtidos a partir deste projeto.

Palavras-chaves: sufixo-eiro, aspecto verbal, projeção verbal
O TRATAMENTO DAS RELAÇÕES LEXICAIS EM LIVROS DIDÁTICOS DE
ENSINO MÉDIO
Autor(es): Silmara Silva, Alba Valéria Tinoco Alves Silva
Resumo: Esta comunicação é resultado do plano de trabalho intitulado O tratamento
das relações lexicais em livros didáticos de ensino médio, que está vinculado ao
Projeto O Léxico no Livro Didático, associado ao grupo de pesquisa Nêmesis, situado
no Instituto de Letras da UFBA. A pesquisa é de cunho bibliográfico e documental,
sendo que o referencial teórico tem como base, os trabalhos de Antunes (2012),
Basílio (2004), Henrique (2011), Oliveira (2012) e Rocha (1998), dos quais foram
feitos anotações e leituras para a compreensão da temática e o embasamento teórico
do projeto, e o livro didático Português: Literatura, gramática e produção de texto, de
Sarmento (2010) como corpus selecionado e em uso, listado pelo PNLD de 2012,
para a observação do tratamento dado ao estudo das relações lexicais e a
compilação de práticas pertinentes à temática estudada. O Projeto dedica-se à
análise de dicionários escolares e livros didáticos de língua portuguesa, de ensino
médio, e objetiva contribuir para a formação do professor de português, através da
análise do tratamento dado ao ensino-aprendizagem do léxico e da proposta de
metodologias de abordagem do léxico na escola. Sabe-se de antemão que o tema
Relações Lexicais integra o conteúdo programático do componente curricular Língua
Portuguesa, no ensino médio, estando, portanto, presente na maioria dos livros
voltados para esse fim. Contudo, segundo Antunes (2012), o estudo do léxico tem
sido visto, na maioria dos programas de ensino do português, na sua dimensão
morfológica (a formação de palavras) ou na dimensão semântica (seu significado e
algumas relações de sentido), vistas, ambas, em atividade à volta de palavras e
frases isoladas. O que esse plano observou foi o tratamento dado às práticas das
Relações Lexicais nos livros didáticos, de ensino médio, por meio de um
mapeamento das práticas producentes e contraproducentes, as quais serão
apresentadas nesta comunicação.

Palavras-chaves: The Invisible Man, Tradução Interlingual, Crítica Genética
O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE AUDIOLIVROS EM PORTUGUÊS BASEADOS EM
TEXTOS DE LÍNGUA INGLESA. COMENTÁRIOS ACERCA DO PROCESSO DE
TRADUÇÃO DA LÍNGUA INGLESA PARA A PORTUGUESA DA OBRA THE
INVISIBLE MAN, DE H.
Autor(es): Lavínia de Melo Gargur
Resumo: A presente pesquisadora tem atuado como voluntária no Grupo de
Pesquisa Tradução, Processo de Criação e Mídias Sonoras (PRO. SOM): Estudos de
Tradução Interlingual e Interartes, coordenado pela Profa. Dra. Sílvia Maria Guerra
Anastácio, e é responsável, junto com outros pesquisadores, do processo de
tradução do romance The Invisible Man (1897), de H. G. Wells, para o português. O
texto, então traduzido como O Homem Invisível, retrata a vida de um personagem,
Griffin, cientista dedicado a investigações sobre a ótica, que consegue criar uma
maneira de mudar o índice de refração do corpo humano, de forma que o mesmo
pare de absorver e refletir a luz, tornando, assim, seu próprio corpo invisível. Apesar
do sucesso encontrado pelo pesquisador no desenvolvimento desse procedimento,
um problema surge: como reverter o processo de invisibilidade. Assim, o personagem
percorre a história tentando encontrar uma maneira de voltar a ser visível, enquanto
se esconde dos moradores de uma pequena cidade. A partir da tradução feita pelo
grupo de Pesquisa, será possível analisar criticamente o trabalho realizado, a partir
da teoria da funcionalidade (VERMEER, 1986), que é importante a ser considerada,
visto que o texto será passado para uma mídia sonora e pela teoria de relações
contextuais e culturais da obra (TOURY, 1995). A tradução em análise priorizou a
cultura de chegada, no caso a cultura brasileira, porém incorporou índices do texto e
da cultura de partida. O processo tradutório teve como base o eixo- teórico
metodológico da Critica Genética, que é o estudo do processo de criação, foram
utilizados durante a tradução os operadores genéticos para que posteriormente a
tradução possa ser analisada. O trabalho realizado pelo grupo resulta na
disponibilização de livros em formato de mídia sonora, possibilita a leitura de livros de
língua estrangeira na sua língua materna e promove a acessibilidade para deficientes
visuais.

Palavras-chaves: Relações lexicais, Livro didático, Ensino médio
PADRÕES DE COMPOSIÇÃO DE PALAVRAS EM VIDAS DE SANTOS DE UM
MANUSCRITO ALCOBACENSE (SÉC. XIII-XIV)
Autor(es): Ludimila Soares Freitas, Antonia Vieira dos Santos
Resumo: O plano de trabalho desenvolvido integrou o projeto ‘‘Estudos sobre os
compostos e os mecanismos de composição de palavras na primeira fase da língua
portuguesa arcaica (séc. XII-XIV)’’, que visa a descrever os mecanismos de
composição de palavras e os tipos de compostos em textos localizados
temporalmente entre os séculos XII e XIV, o que corresponde, na tradição filológica
portuguesa, à chamada fase galego-portuguesa (MAIA, 1996; MATTOS E SILVA,
2008). Desta forma, o trabalho proposto teve como objetivos: (i) o estudo do
mecanismo de composição de palavras em português, (ii) o desenvolvimento de
habilidade para leitura de textos arcaicos, (iii) a identificação, o registro e a descrição
de compostos presentes no documento Vidas de Santos de um manuscrito
Alcobacense (séc. XIII-XIV), cuja edição encontra-se disponível no Corpus
Informatizado do Português Medieval (http://cipm. fcsh. unl. pt/). O corpus em questão
inclui textos latino-romances do século IX ao século XII e textos portugueses do
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século XII ao século XVI. O documento Vidas de Santos de um manuscrito
Alcobacense inclui sete textos de natureza religiosa, são eles: VST - Vida de Santa
Tarsis, VM - Vida de uma Monja, VSP - Vida de Santa Pelágia, VSJ - Vida de São
Jerônimo, VT - Visão de Túndalo, VSE - Vida de Santa Eufrosina e VSME - Vida de
Santa Maria Egípiciaca. Com base na proposta de alguns autores, como Ribeiro e
Rio-Torto (2013), foram analisados aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos
envolvidos na estrutura dos compostos. Além disso, foi feita a descrição das classes
léxico-conceptuais correspondentes aos produtos composicionais. Na análise
morfológica, procurou-se observar aspectos relacionados a gênero e número; na
análise sintática, procurou-se descrever a relação estabelecida entre os constituintes
do composto, se de complemento ou modificação. Em relação às questões
semânticas, procedeu-se à distribuição dos compostos em classes
léxico-conceptuais, atribuindo doze categorias para os compostos: qualidade/atributo,
religião, natureza, parte do corpo, atividade, ação, sentimento, fauna, estado, tecido,
locativo, alimento. Também foi feita uma classificação ligada às relações semânticas
intracomposto (constituição/matéria, predicação, forma/similitude, ou locativo). Por
fim, foram elaborados verbetes de acordo com fundamentos básicos da lexicografia.

responde a um interesse geral de conhecimento da realidade brasileira, a fim de,
além de fornecer elementos que possibilitem uma macro visão da realidade linguística
e que auxiliem na formulação de um ensino-aprendizagem da língua materna
equacionado às realidades regionais, ao mesmo tempo, reunir dados que constituirão
matéria de volume do Atlas Linguístico do Brasil sobre a Morfossintaxe.
Palavras-chaves: Linguística, Dialetologia, Projeto ALiB
MATERIAIS
ANÁLISE RADIOGRÁFICA POR MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ΜTC - DO REPARO ÓSSEO APÓS IMPLANTAÇÃO DE NANOBIOMATERIAIS
COMPÓSITOS E ADMINISTRAÇÃO UM NOVO FÁRMACO
Autor(es): Tamaiara Amorim, Fabiana Paim Rosa, Anderson Cunha
Resumo: A realização da análise do reparo de defeitos ósseos críticos com o uso de
biomaterial, a microtomografia computadorizada (µTC) é um método de análise
promissor. Quando a capacidade de reparo ósseo espontânea torna-se limitada,
faz-se necessário o uso de biomaterial, a exemplo da hidroxiapatita (HA) que é
utilizada por sua biocompatibilidade, similaridade com o tecido ósseo e por haver
vários tipos disponíveis comercialmente. O seguinte trabalho teve como objetivo
avaliar através da µTC o tecido ósseo formado do biomaterial. Utilizouse 20 ratos
Wistar para compor os quatro grupos experimentais: hidroxiapatita bovina (BioOss®)
(HA), compósitos de hidroxiapatita com 1% de alginato e gelatina (1%) (HAAlg),
defeito vazio sem implantação de biomaterial (DV) e calvária íntegra (CI), avaliados
no ponto biológico de 15 dias. Após a etapa cirúrgica, os animais foram sacrificados,
as calvárias fixadas e submetidas à aquisição de imagens por &#956;TC. Essa etapa
foi realizada em dois momentos: Scanning e Reconstrução executada pelos
programas “N Recon”, “Data Viewer” e “CTan”. A avaliação pela &#956;TC permitiu
observar a estrutura óssea e o preenchimento do defeito confeccionado. No grupo HA
observou-se que o biomaterial e o osso são morfologicamente diferentes em
densidade e microarquitetura. No grupo DV, o defeito apresenta contornos bem
definidos e sem presença de tecido ósseo na área de preenchimento. No grupo CI
visualizou-se a estrutura da calvária íntegra e suas suturas intracranianas. A análise
quantitativa da &#956;TC, observou-se que a calvária íntegra é a que possui maior
percentual de tecido ósseo, porém O valor similar da percentagem de tecido ósseo,
obtido pela morformetria na µTC, entre os grupos HA e CI, não foi conclusiva para
afirmar que houve neoformação óssea além da margem do defeito. Conclui-se que a
&#956;TC, possui um potencial promissor para distinguir uma neoformação óssea de
um biomaterial similar ao osso implantado em defeitos ósseos críticos.

Palavras-chaves: Linguística, Linguística histórica, composição de palavras
QUESTÕES DE GÊNERO NA HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA BAHIA
Autor(es): Elizeu Pinheiro da Cruz, Isadora Lima Machado
Resumo: Este trabalho busca compreender a história das Ciências Biológicas
enquanto uma questão discursiva, em que o que interessa é a maneira como a
história se conta, e não sua reconstrução: não interessam as posições pessoais dos
cientistas, mas o processo histórico em que os cientistas são uma parte importante.
Escolhemos contar a história das Ciências Biológicas a partir dos trabalhos práticos
de descrição de plantas e animais desenvolvidos pelos agrupamentos Botânica,
Ecologia e Zoologia na produção dos biomas caatinga, cerrado e mata atlântica
enquanto formações discursivas no período de 1998-2016. Queremos entender a
constituição das hegemonias masculinas nas descrições de animais, plantas e
territórios concretos e específicos do interior do estado da Bahia, inclusive recuperar
silenciamentos dos trabalhos de descrição produzidos por mulheres. Essa relação
entre gênero e ciência é operada a partir da intersecção antropologia-linguística por
entendermos que o enfretamento de acontecimentos do tempo presente (abertos e
em fluxos) exige tal articulação teórico-metodológica para vivenciar a experiência do
“estar lá” da prática etnográfica em uma construção da própria noção de
acontecimento enquanto semântica de enunciação. Nesta apresentação, discutiremos
as continuidades e rupturas na construção da narrativa a partir do momento que
começamos a pesquisa e nos colocamos em contato com o levantamento
documental. Algumas delas são: as Faculdades de Formação de Professores que
antecederam as universidades estaduais na Bahia e os Cursos de Ciências nelas
criados nas décadas de 1970, 1980 e 1990; a composição do corpo docente e
discente a partir do gênero; e os laboratórios tecidos na intersecção
universidade-escola-comunidade. Aqui, os arquivos são assumidos como espaços de
multiplicidades incessantes e não material inerte da pesquisa. Nossa tarefa como
linguistas e etnógrafos que produzem “uma história” se constitui interrogando as
historicidades dos arquivos, jamais buscamos neles a história. Esta [história] faremos
diante das telas dos nossos computadores após um longo percurso no mundo da vida
onde orbitamos em vários papeis sociais, inclusive de acadêmicos e ativistas, que
compõem emaranhados em nossos modos de existir.

Palavras-chaves: Microtomografia Computadorizada, Biomaterial
DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA DE
SALVADOR/BAHIA
Autor(es): Lara Guimarães Pereira Guedes Chagas, Tainá Mascarenhas, Caio Cezar
Moura Feitosa, Renata Meira Veras
Resumo: O fenômeno da situação de rua no Brasil é uma problemática inserida na
questão social do país. Na última pesquisa censitária realizada com a população em
situação de rua pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
foram identificadas 31. 922 maiores de 18 anos em 71 municípios brasileiros com
mais de 300 mil habitantes. Nessa pesquisa em Salvador foram identificados 3. 289
indivíduos nessa situação (BRASIL, 2008). Já em 2012 os dados apontaram para
aproximadamente 1, 8 milhões de pessoas em situação de rua em todo o território
brasileiro (BRASIL, 2012). A naturalização do fenômeno da população em situação de
rua tem gerado uma posição negativa da sociedade, uma vez que ele não passa a
ser tratado como um grave problema, revelando uma passividade de grande parte da
sociedade civil para as mazelas sociais presentes. Essa população é cada vez mais
excluída e passa a ser vista como uma categoria a parte, ignorada e mal
compreendida. Essas lacunas sociais abrem brechas para o estabelecimento de
alguns estereótipos construídos frente às representações sociais, na qual os
indivíduos em situação de rua são percebidos como sujos, perigosos, desocupados
ou dignos de piedade (RESENDE, 2012). A reprodução da vida nas ruas precisa ser
compreendida como um problema social com consequências graves, e que a
naturalização deste fenômeno gera grandes distorções (RESENDE, 2012). Tais
distorções produzem uma negligência involuntária e uma falta de sensibilidade em
relação às condições vivenciadas pelos indivíduos, propiciando a existência de
representações pejorativas, que estão materializadas nas relações sociais (MATTOS;
FERREIRA, 2004). Em busca de meios de sobrevivência, as pessoas em situação de
rua desenvolvem métodos para driblar os limites e as proibições impostas, dando
novos significados para objetos e locais, criando novas formas de viver dentro do
espaço urbano. Essas ressignificações envolvem os caminhos e lugares de parada
que escolhem para dormir, morar, comer, divertir-se e realizar trabalhos informais
(KUNZ; HECKERT; CARVALHO, 2014). Por este motivo, mesmo vendo reduzidas
suas possibilidades de sobrevivência, essa população “rompe com as restrições e
criam novas oportunidades de constituir-se enquanto protagonistas ativos da
constituição daquela mesma sociedade que negam a elas essas mesmas
oportunidades” (MATTOS; FERREIRA, p. 55, 2004). Nessa perspectiva, na tentativa
de compreender de que modo à situação de rua repercute nas condições de vida e no
cotidiano desse grupo populacional, esse estudo tem como objetivo analisar as

Palavras-chaves: Gênero, Etnografia, Análise de discurso
TU X VOCÊ: O TRATAMENTO ENTRE INTERLOCUTORES NO CEARÁ
Autor(es): Bianca Sobral, Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso
Resumo: É sabido que a utilização generalizada da forma você, como pronome de
tratamento, e o seu processo de gramaticalização vem despertando a atenção e o
interesse de diversos estudiosos da área. A escolha dessa forma de tratamento leva à
utilização do verbo em terceira pessoa, fato que vai se refletir também na seleção das
formas oblíquas - te/lhe - e possessivas - teu/tua e seu/sua - do pronome referente à
segunda pessoa, seja quando se seleciona a variante tu ou você. Para
sistematização do estudo das formas tu / você, foram utilizados inquéritos que
constituem o corpus do Projeto ALiB, nos pontos 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
e 50 do estado do Ceará, totalizando 44 inquéritos, e extraídos dados do questionário
base do Projeto ALiB (2001), que compreende o Questionário Fonético-Fonologico
(QFF), o Questionário Semântico-Lexical (QSL), o Questionário Morfossintático
(QMS) — do qual consta a pergunta específica, de número 24, que apura a forma de
tratamento entre interlocutores —, pelas Questões de Pragmática, Temas para
discursos semidirigidos e pelas Perguntas Metalinguísticas. Além da variável
diatópica, foram consideradas as variáveis sexo e faixa etária, mantendo-se sob
controle ainda os aspectos relativos à natureza do discurso, à concordância verbal e
ao maior ou menor grau de intimidade entre os interlocutores. A análise dos dados
revela que, do ponto de vista diatópico, a forma você ocorre de maneira mais
expressiva, visto que os registros de tu apresentam baixo índice de ocorrência. Do
ponto de vista diassexual, a forma você é registrada de maneira equilibrada entre
homens e mulheres, enquanto que a forma tu ocorre quase que exclusivamente entre
os homens. No que tange à variação diageracional, a forma tu ocorre com maior grau
de frequência entre os informantes mais velhos. O desenvolvimento do estudo
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dificuldades relatadas pela população em situação de rua do Centro Histórico de
Salvador e as suas alternativas de sobrevivência. A metodologia utilizada neste
trabalho é uma pesquisa qualitativa. O Projeto Levanta-te e Anda local onde foram
realizadas as entrevistas, localiza-se na cidade de Salvador-BA. Foram utilizados
como instrumentos de pesquisa a observação participante, registrada em diário de
campo e as entrevistas semi-estruturadas. A observação participante aconteceu no
período de um ano, quando os pesquisadores conheceram o espaço entrando em
contato com a população pesquisada, procurando aprender aspectos que interagem
na dinâmica da vulnerabilidade social enfrentada. As entrevistas semi-estruturadas
foram realizadas com 15 pessoas em situação de rua, todos participantes do Projeto
Levanta-te e Anda. Os entrevistados eram homens, com idade entre 18 e 60 anos.
Essas entrevistas foram gravadas e autorizadas pelo Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, e os nomes das pessoas evolvidas foram preservados. Entendendo a
relevância das etapas da análise científica de dados, este artigo tem como base a
reflexão sobre as dificuldades enfrentadas pelos moradores em situação de rua. O
material coletado em campo foi analisado pela técnica análise de conteúdo. O
estigma decorrente das concepções de desvalorização e opressão se constituem
como fatores centrais para a reprodução de um processo de marginalização. Esses
indivíduos são excluídos e totalmente desvinculados dos padrões atuais da
sociedade, seja do ponto de vista econômico ou social. A população em situação de
rua é vista como inferior o que muitas vezes serve de justificativa para legitimar
práticas estigmatizadoras e agressivas por parte da sociedade. Os indivíduos
inseridos nesta zona ocupam uma posição de vulnerabilidade, na qual o espaço
social se configura como instável, turbulento e com situações precárias em relação ao
trabalho. Há uma fragilização da sua inserção nas relações sociais, fazendo com que
a vulnerabilidade seja uma condição para a marginalização e desfiliação do sujeito no
corpo social (CASTEL, 1997). Diante disto, esta situação fica evidenciada através da
fala do participante:O dia a dia nas ruas da gente é assim realmente muito sofrimento
porque assim muitas pessoas desprezam, muitas pessoas acham, falam que a gente
não tem mais jeito, não tem mais valor, mas muitas mentes destruídas através disso é
capaz de mudar e na realidade a intenção é essa. (R. S. F.)De acordo com a
Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua (2008), muitos direitos
sociais são negados para esses indivíduos, exteriorizando através destas situações o
preconceito presente na sociedade. Segundo dados da pesquisa Nacional sobre a
População de Rua (2008), cerca de 31, 8% são desautorizados de entrar em
estabelecimentos comerciais, 31, 3% em shopping centers e 29, 8% em transportes
coletivos. O relato a seguir caracteriza essas dificuldades: A discriminação é muito
forte, às vezes a gente tem o dinheiro do governo, do bolsa família e quando a gente
entra numa loja todo mundo olha torto. (R. S. P. S.). As formas de reconhecimento
depreciativas relacionam os indivíduos em situação de rua com a figura do criminoso.
Neste contexto, os participantes relatam que muitas vezes são percebidos apenas
como criminosos, e que apesar de haver pessoas em situação de rua que cometem
crimes, não deve haver uma compreensão geral da sociedade diante desta visão
depreciativa, preconceituosa e estigimatizadora. Esta perspectiva discriminatória
perpetua a concepção do medo à pessoa em situação de rua, dado que a sociedade
enxerga estes indivíduos como agressivos e potenciais criminosos que
desempenham atitudes violentas. Desta maneira, o estudo aponta para a
necessidade de reorganizar as ações e as políticas públicas tendo em vista a
consolidação dos direitos humanos. Para isso deve haver dedicação na melhora das
condições de vida das pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade social, em
especial a população em situação de rua.
Palavras-chaves: População em situação de rua, Vulnerabilidade, Dificuldades
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CAPÍTULO 1. PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO
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ARTES - MÚSICA

um grupo da Escola de Música/UFBA e integra a linha de pesquisa Gênero,
Arte, e Cultura do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher NEIM/UFBA) (LIMA, 2015).E tem como objetivo possibilitar uma visão
panorâmica das produções sobre mulheres e música nos anais dos
encontros feministas - nacionais e regionais (BA), com vistas a compreender
a importância do espaço para a discussão e difusão dos trabalhos sobre
mulheres e música no Brasil, de forma que se possa avaliar qual o tipo de
produção de conhecimento realizado sobre o presente tema ao longo dos
anos, além de contribuir para pesquisas futuras como a criação do banco de
dados.Considerando que a construção do conhecimento é uma prática
social e política, e o olhar da pesquisadora ou do pesquisador, influencia
nas escolhas, formulações de questões e direcionamentos da investigação
(SANTOS, 2005), o que apresentamos até aqui, nosso olhar como
feministas numa perspectiva interseccional que articula gênero, raça/etnia,
sexualidades, geração, classe social, dentre outros marcadores sociais de
diferença.Minha intenção com este trabalho é a demonstração de forma
crítica e elucidativa a realidade das produções acadêmicas no que tange
mulheres e música. Estudar como essas relações ocorrem é um dos
principais objetivos dessa pesquisa, pois entendemos que é um grande
desafio romper com a dominação e discriminação histórica do masculino
sobre o feminino (GARCÍA, GROSSI, TASSINARI, 2010).

FEMINARIA MUSICAL III: MAPEANDO A PLATAFORMA LATTES
Autor(es): Bruna dos Santos Jesus, Laila Rosa
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados do
mapeamento de autoras/es que produzem conhecimento sobre mulheres e
música, propósito atrelado ao projeto Feminaria Musical ou epistemologias
feministas em música no Brasil III. O Plano de trabalho dessa pesquisa
consistiu na continuação e finalização do levantamento e análise dos
currículos disponíveis na Plataforma Lattes de autoras/es que já fazem parte
do nosso banco de dados. A análise dos dados obtidos servirá para a
ampliação de informações em sua análise qualitativa, para termos uma
dimensão de quem produz conhecimento sobre mulheres e música no
Brasil, sua filiação institucional, qual o conjunto dessa produção, a partir do
artigo que consta no nosso banco de dados, etc. Foi elaborada e aplicada
uma ficha (cadastro), criado para cada autora/o, com informações pessoais,
como nome, raça/etnia, cidade natal, formação acadêmica, produção na
área dos estudos feministas, produção nas diferentes áreas da música
(etnomusicologia, composição, musicologia, performance e educação
musical) e perspectiva epistemológica. Como metodologia, foram analisados
currículos e perfis disponíveis na Plataforma de currículo Lattes de
autoras/es dos trabalhos encontrados por outras 03 bolsistas do projeto que
analisaram periódicos dos programas de Pós-Graduação em música no
Brasil entre os anos de 2003 a 2013,no Banco Digital de Tese e
Dissertações (BDTD) das Universidades como UFBA, UFPE, UFPB, UFRJ,
UFMG, UNICAMP, USP, UNESP e de três associações brasileiras:
Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), a Associação
Brasileira de Etnomusicologia (ABET) e a Associação Nacional de Pesquisa
e Pós-Graduação em Música (ANPOM). De posso dos resultados,
problematizados quais são os perfis das/os sobre música nas suas diversas
áreas, estudos feministas e sobre raça/etnia, classe, sexualidade e geração
a ideia é problematizar se as produções encontradas são pontuais ou fazem
parte de um engajamento maior em relação ao tema. O trabalho também
apresenta ainda as minhas atividades enquanto bolsista PIBIC sob
financiamento UFBA da Feminaria Musical:grupo de pesquisa e
experimentos sonoros desde reuniões semanais, produções de resenhas,
eventos, seminários, congressos e intervenções artísticas.

Palavras-chaves: Música, Mulher, Feminismo
O SOM DAS COMPOSITORAS DE SALVADOR: DAS EXPERIÊNCIAS
ETNOGRÁFICAS
Autor(es): Thalita Vieira dos Santos, Laila Rosa
Resumo: “Feminaria Musical III: o som das compositoras de Salvador” é um
dos planos de trabalho do projeto de pesquisa intitulado “Feminaria Musical
ou Epistemologias Feministas em Música no Brasil III: das experiências
etnográficas”. Este plano é a continuação do estudo iniciado em 2012
realizado pela “Feminaria Musical: grupo de pesquisa e experimentos
sonoros da Escola de Música da UFBA e do NEIM (Núcleo de Estudos
Interdisciplinares sobre a Mulher)”. O estudo visa realizar o mapeamento do
som das compositoras de Salvador, considerando este “som”, a produção
musical das mesmas em sua diversidade composicional, no que se refere
ao(s) gênero(s) musical(is) que se identificam e, nicho mercadológico em
que estão inseridas, ressaltando quem são, a produção musical das
mesmas: demos, CD’s, Ep’s, os gêneros musicais a partir do qual produzem
e os espaços onde a atuação destas mulheres acontecem. O plano, que se
encontra no seu 3° ano de execução, visa a revisão dos dados colhidos até
o momento e conta com entrevistas realizadas com algumas compositoras
atuantes do cenário musical soteropolitano, pretendendo conhecer os seus
perfis, bem como, suas trajetórias, discografias nos últimos trinta anos, a
partir da pergunta “o que (não) se produz sobre mulheres e música no
Brasil?”. A pesquisa propõe ainda a articulação epistemológica entre o
campo de música, dos estudos de gênero, das relações étnico-raciais, das
sexualidades, classe social, geração, acessibilidade, entre outros
marcadores sociais no campo da música, que contribuem para a
compreensão das dificuldades encontradas pelas mesmas. O estudo
realizou um recorte temporal de trinta anos (1983 a 2013) e buscou
encontrar os mais variados gêneros e estilos musicais para compreender a
forma mais ampla da realidade da atuação dessas mulheres.O mesmo teve
parceria juntamente com a cantora compositora, pianista, Profª Drª Isabel
Nogueira da UFGRS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), que em
2015 propõe parceria com a Feminaria Musical, onde está realizando o
mapeamento das compositoras de Porto Alegre, desta parceria nasceu
também o artigo “O que nos move, o que nos dobra, o que nos instiga:
notas sobre epistemologias feministas, processos criativos, educação e
possibilidades transgressoras em música” (ROSA e NOGUEIRA, 2015).

Palavras-chaves: Mulheres, Música, Feminismos
FEMINARIA MUSICAL III: O QUE (NÃO) SE PRODUZ SOBRE
MULHERES E MÚSICA NO BRASIL NOS ANAIS DOS ENCONTROS DAS
ASSOCIAÇÕES
MUSICAIS
BRASILEIRAS
E
SEMINÁRIO
INTERDISCIPLINARES SOBRE OS ESTUDOS DE GÊNERO
Autor(es): Cristiane Conceição Lima, Laila Rosa
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da
pesquisa realizada no período de agosto/2015 a julho/2016,sobre o
mapeamento realizado nos anais dos encontros nacionais e regionais (BA)
feministas e sobre gênero e sexualidade. O recorte temporal da pesquisa é
de 30 anos, correspondendo entre o período de 1983-2013. Contudo,
optamos por atualizações dos dados, considerando também os anos de
2014 e 2015. Foram contemplados também os eventos ocorridos em 2014 e
2015,pela necessidade de importância das discussões que podíamos
encontrar nos anais dos eventos 18º REDOR, Desfazendo Gênero II e o VIII
Simpósio Baiano de Pesquisadoras (es) sobre Mulher e Relações de
Gênero ocorridos nos anos anteriormente mencionados.São recentes os
estudos sobre gênero e música, que vêm demonstrando uma abertura nas
discussões sobre o tema. Não esquecendo algumas vozes (GOMES, 2013;
MOREIRA, 2012; NOGUEIRA, 2015; ROSA, 2015; WERNECK, 2007) que
há algum tempo se destacam pela perseverança dos seus discursos que se
fazem ecoar por estes meios. De forma tímida, mas incisiva, algumas
pessoas (do campo da música e/ou feminismo) têm demonstrado que é
possível sim e necessário o debate sobre mulheres e música, visando
destaque, valorização e difusão dos trabalhos e esforços desempenhados
pelas musicistas e compositoras. Podemos perceber que essas dificuldades
têm a ver com a tradição acadêmica patrilinear, que impede a entrada de
outras vozes, inclusive das mulheres (AZERÊDO, 1994).O presente trabalho
integra o projeto “Feminaria Musical ou epistemologias feministas em
música no Brasil: das experiências etnográficas III”, que se desenvolve pela
Feminaria Musical: grupo de pesquisa e experimentos sonoros (o mesmo é

Palavras-chaves: mulher e música, Compositoras de Salvador
BIOTECNOLOGIA
ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE AICHI VÍRUS EM SURTOS DE
GASTROENTERITE NA CIDADE DE SALVADOR
Autor(es): Suellen Karine Maltez Silva, Gubio Soares Campos
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Resumo: A gastroenterite aguda é uma das enfermidades mais comuns em
humanos podendo apresentar etiologia parasitária, bacteriana ou viral.
Dentre os vírus causadores de gastroenterites destacam-se o Rotavírus e o
Norovírus humanos, como também o Sapovírus. A principal forma de
transmissão é oro-fecal, podendo também ser transmitidos por contato
pessoal ou por fômites, e por secreções respiratórias, mecanismo que
também permite a disseminação da doença. Os vírus entéricos humanos
são importantes causas de enfermidades veiculadas através da água e
demais alimentos. Esses patógenos, que são eliminados em grandes
quantidades pelas fezes de indivíduos infectados, podem permanecer
viáveis e infecciosos durante vários meses no ambiente e, assim,
contaminar mananciais e rios utilizados para captação de água para o
consumo humano, além de resistirem aos atuais processos de tratamento
de água e esgoto aplicados no controle bacteriano. A ocorrência desses
vírus nos ecossistemas aquáticos tem sido relacionada à falta de serviços
de esgotamento sanitário adequado. A expansão dos sistemas de
esgotamento e a qualidade dos serviços prestados, particularmente o bom
desempenho das estações de tratamento de esgotos (ETEs) em remover
poluentes, são importantes para assegurar uma boa qualidade dos efluentes
tratados e minimizar impactos ambientais e riscos de saúde pública. Os
maiores índices de mortalidade infantil devido às gastroenterites são
observados em regiões com baixo índice de desenvolvimento humano, em
condições higiênico-sanitárias precárias, assim como as más condições de
armazenamento e preparo dos alimentos. O desenvolvimento de estudos,
no âmbito das gastroenterites agudas, observou a presença de patógenos
virais ainda pouco explorados, como por exemplo o Aichi Vírus, um
picornavírus descoberto em 1989 a partir de uma amostra de fezes de um
doente com gastroenterite não-bacteriana em um paciente japonês. Poucos
se sabe sobre a epidemiologia do vírus Aichi. Questões quanto à ocorrência
de Aichi vírus associado à gastroenterite aguda e o seu impacto na saúde
pública tornaram-se importantes catalisadores para novos estudos em
virologia.

fúngicos e espécies foi uma constante nos estudos, podendo indicar uma
certa dominância da Ordem Pleosporales, e do complexo
Lophiostoma/Massarina, nesta planta. Extratos metabólicos dos isolados
foram avaliados quanto à atividade enzimática. Os melhores resultados
foram observados pelo isolado C2C1,Lophiostoma sp com alta atividade de
amilase. Estes dados estão sendo melhores explorados para que, aliados
aos outros experimentos possam explicar o real papel destes fungos com a
espécie vegetal hospedeira, além de isolar e formular protótipos para novos
produtos para uso industrial.
Palavras-chaves: Lophiostoma, Manilkara, atividade enzimática
BANCO DE DNA TOTAL E CONTRIBUIÇÃO AOS ESTUDOS
MOLECULARES EM MELASTOMATACEAE
Autor(es): Elaine Carvalho Oliveira, Andrea Karla Almeida Santos
Resumo: O estabelecimento de Bancos de DNA total de plantas é algo
recente, porém já possuem inúmeras perspectivas de utilização levando em
conta os estudos moleculares. A otimização e estabelecimento de
protocolos de Extração de DNA são etapas primordiais necessárias nos
estudos que dependem do uso de dados moleculares, visto que, um bom
procedimento de extração deve produzir DNA de pureza e quantidade
adequadas para manipulação molecular, por outro lado, o DNA de má
qualidade pode comprometer todo o desenvolvimento do projeto. O objetivo
deste trabalho foi contribuir com a formação de recursos humanos em
sistemática vegetal, baseado em duas vertentes, uma delas com a
incrementação do Banco de DNA do Lab. BOT UFBA IMS/CAT e outra
realizar a contribuição aos estudos moleculares em Melastomataceae. Para
incrementação do banco de DNA, foram feitas extrações de amostras de
diversas famílias cujos espécimes encontravam-se coletados e
armazenados em sílica em gel no Lab. de Botânica do IMS/CAT/UFBA. O
DNA extraído encontra-se depositado no banco de DNA do Lab. BOT UFBA
IMS/CAT, este banco atualmente encontra-se com aproximadamente 1.800
amostras extraídas e armazenadas em caixas criogênicas a -20°C. Para a
contribuição aos estudos moleculares em Melastomataceae foram utilizados
diferentes protocolos de extração com CTAB, associado com a análise de
outras variáveis tais como o peso da amostra, o tempo e modo de
armazenamento antes da extração com a finalidade de elencar os melhores
protocolos para o processo da extração de DNA de qualidade tanto em
Melastomataceae como em outras famílias de plantas com características
de contaminantes semelhantes. Amostras coletadas recentemente foram
comparadas com amostras antigas depositadas no freezer a -20°C e/ou
acondicionadas como exsicatas. De acordo com os dados aqui obtidos de
modo geral, o melhor resultado para a família Melastomataceae foi o
protocolo CTAB (DOYLE e DOYLE, 1990) para amostras frescas e
refrigeradas, não havendo muita distinção quanto as diferenças das bandas
de DNA no gel de eletroforese sobre o peso das amostras, as amostras
extraídas desidratadas em sílica e armazenadas em temperatura ambiente
apresentaram melhores resultados que as amostras de herbários.
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ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE BIOATIVOS DE FUNGOS ENDOFÍTICOS
DE MANILKARA SALZMANNII, PLANTA DA RESTINGA DE SALVADOR,
BA
Autor(es): José Raimundo Ferreira Pinto, Samira Abdallah Hanna, Iara
Nunes, Mailana Cerqueira Anunciação, Brisa Rosatti Pereira Gonçalves,
Andreza Costa da Silva Santiago
Resumo: Os fungos endofíticos podem apresentar mecanismos fisiológicos
e genéticos importantes para a interação com a planta e também como
potenciais produtores de metabólitos ativos, apresentando novas
biomoléculas com aplicação industrial, na medicina e na agropecuária. Em
comparação com as plantas, os fungos apresentam crescimento mais
rápido em menor tempo e espaço. Além disso, as condições de cultivo
(tempo, pH, nutrientes, temperatura, aeração) podem ser controladas a fim
de aumentar ou direcionar a produção de metabólitos. A bioprospecção
consiste no encontro de um fenômeno natural que pode ser industrialmente
explorado. Micro-organismos endofíticos que colonizam tecidos das plantas
produzem enzimas hidrolíticas extracelulares como mecanismos de
resistência para superar as defesas do hospedeiro contra invasão
microbiana e/ou para obter nutrientes do solo. Tais enzimas incluem
pectinases, esterases, celulases e lipases. Diante do exposto, este plano,
teve como objetivo a detecção dessas enzimas em extratos dos fungos
endofíticos isolados de Manilkara salzmannii, uma planta da coletada em
área de região de Restinga e de Proteção Ambiental no Parque de Ipitanga UNIDUNAS, município de Salvador BA, em continuação às investigações
previamente iniciadas. A observação indireta de culturas puras obtidas de
colônias fúngicas crescidas em meio de cultivo a partir de tecido vegetal
desinfestado superficialmente consiste na principal forma de detecção de
fungos endofíticos. Os resultados demonstraram que a maçaranduba, nome
popular de espécies do gênero Manilkara sp, é um bom modelo de estudo,
onde foi possível isolar fungos com características importantes para a
prospecção de metábolitos ativos. Tendo em vista que a frequência relativa
de espécies de fungos pode variar bastante de acordo com o índice
pluviométrico do local, o método de isolamento dos endofíticos a partir do
hospedeiro e a idade dos órgãos vegetais utilizados, foram feitas várias
amostragens. A composição de fungos associada a uma mesma espécie
vegetal não se alterou muito em todas as amostragens realizadas em locais
de coleta distantes e épocas do ano distintas. Número baixo de isolados
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GLUTATIONA-S-TRANSEFERASE EM SEMENTES E PLÂNTULAS DE
RICINUS
COMMUNIS
L.
SUBMETIDAS
A
DIFERENTES
TEMPERATURAS
Autor(es): Thales Guimarães Bezerra, Geiva Sant`anna, Cimille Gabrielle
Cardoso Antunes, Thamires Soares, Renato D. de Castro, Luzimar Gonzaga
Fernandez
Resumo: A mamona (Ricinus communis L.) é uma espécie cultivada
mundialmente. O Brasil, terceiro maior produtor mundial, tem sua maior
produção no Nordeste, facilitada pelas características da espécie como
tolerância a baixa disponibilidade de água e altas temperaturas. O óleo
extraído das sementes possui as mais variadas aplicações. Considerando
esse conjunto de fatores, esta oleaginosa tornou-se um cultivo de grande
importância para o semiárido nordestino. Neste contexto, o presente
trabalho teve como objetivo avaliar a atividade da enzima antioxidante
Glutationa-S-Transeferase (GST) em sementes e plântulas de Ricinus
communis L. submetidas a diferentes temperaturas durante a germinação e
produção de plântulas. Para tanto, utilizou-se sementes e parte aérea de
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plântulas de três cultivares de mamona (MPA34 (lotes 2010 e 2013), MPA11
2011 e MPB01 2011) submetidas a três tratamentos térmicos (25,30 e
35°C). Sementes secas foram usadas como controle. Foram realizadas: (1)
Embebição de sementes em água por 30 horas, germinação e obtenção de
plântulas submetidas às temperaturas de 25,30 e 35°C; (2) extração e
quantificação de proteínas totais de sementes e parte aérea das plântulas
obtidas e (3) determinação a atividade da enzima glutationa-S-transeferase
(GST) destas amostras. As proteínas extraídas com tampão fosfato de
potássio, pH 7,4 foram quantificadas pelo método de Bradford, e a
determinação da atividade da GST por espectrofotometria a 340nm, em
função da formação de 2,4-dinitrofenil-S-glutationa (DNP-SG). Não houve
diferenças significativas entre as concentrações de proteínas totais nas
sementes embebidas em água de todos os genótipos/lotes, e mantidas nas
três temperaturas. As amostras de parte aérea das plântulas dos
genótipos/lotes não diferiram significativamente quanto a concentração de
proteínas totais a 25°C. A concentração de proteínas totais na parte aérea
de MPA11 2011 aumentou significativamente em relação às amostras de
MPA34 2010 e MPB01 2011 quando produzidas a 30 e 35°C. A atividade da
GST em sementes não variou entre os genótipos/lotes de forma significativa
e nem quando submetidos a diferentes temperaturas durante a germinação,
com exceção da atividade da GST em amostras do cultivar MPA34 2010
germinadas a 25°C, que aumentou em comparação as demais amostras.
Em parte aérea, a atividade da GST não variou entre os cultivares e
temperatura de produção das plântulas. Considerando estes resultados
preliminares, é possível inferir que apenas a GST não seja um bom
marcador bioquímico para avaliação de respostas desta espécie a variações
de temperatura durante a germinação e produção de plântulas.

DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE CÁDMIO E CHUMBO EM
PESCADOS POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA EM
COMUNIDADES PESQUEIRAS DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA
Autor(es): Daniel Calheiros Maia, Ícaro Ribeiro Cazumbá Silva, Juçara
Alvarindo Brito Soledade, Ryzia de Cassia Vieira Cardoso, Jose Angelo
Wenceslau Goes, Luis Fernandes Pereira Santos, Dalva Maria da Nobrega
Furtunato
Resumo: O município de São Francisco do Conde-BA, apesar da elevada
captação de recursos pelo refino de petróleo, é caracterizado pela atividade
pesqueira que representa trabalho e geração de renda para milhares de
famílias. É notório que a qualidade do pescado, além de ser uma
necessidade de saúde pública, constitui questão relevante na perspectivada
segurança alimentar. O cerne deste estudo teve como objetivo determinar a
contaminação do pescado pelos metais pesados, cádmio e chumbo. O
estudo foi conduzido na Colônia de Pesca e nas Associações de
Pescadores da cidade, mais especificamente na Ilha do Paty. Foram
utilizados formulários semiestruturados específicos, junto aos pescadores e
líderes da Colônia e das Associações. Nos locais de desembarque,
trabalhou-se em um delineamento amostral em cluster, em três níveis, com
a participação de todas as entidades associativas. O primeiro nível foi
constituído pelo conjunto Colônia/Associações, o segundo, pelas 4 espécies
marinhas de maior volume capturado, e o terceiro, com 3 amostras por
espécie. No momento de obtenção das amostras, também foi utilizado um
formulário, de modo a descrever as condições de realização da pesca, de
higiene dos pescadores e as condições de higiene no desembarque. Para
determinação do Cádmio e do Chumbo, as amostras foram digeridas por via
seca e foram analisadas por Espectrometria de Absorção Atômica,
conforme descrito pelo Instituto Adolfo Lutz. Desse modo, avaliamos a
qualidade dos produtos comercializados na região, buscando determinar a
contaminação de Cádmio e Chumbo, presentes em pescados de São
Francisco do Conde-BA e assim contribuir com dados para a gestão local,
visando a qualidade de vida da população. Os teores de cádmio obtidos nas
amostras analisadas (camarão, robalo, sururu e tainha) oriundas da Ilha do
Pati variaram entre 0, 014 e 0, 106 µg g-1 e os valores relativos a teores de
chumbo obtidos nas amostras de peixes e mariscos variaram de 0, 12 a
4,10 µg g-1. O mercúrio é um metal pesado de extrema importância a ser
pesquisado, uma vez que segundo o Comitê Misto de Peritos da FAO/OMS
sobre Aditivos para Alimentos da Comissão do Codex Alimentarius, existem
diversos tipos de metais usados como aditivos alimentares, no entanto, o
mercúrio, o arsênio, o cádmio e o chumbo são considerados um pouco
além, sendo considerados como aditivos incidentais, são contaminantes.
Sabendo que a contaminação por metais pesados na região da baia de
todos os santos se iniciou com a instalação da indústria da Companhia
Brasileira de Chumbo-Cobrac há mais de 40 anos atrás, o meio ambiente
local ainda sofre com os resíduos de cadmio e chumbo que se espalharam
na terra e no rio Subaé que são fontes de alimentação e renda para a
população local. Em São Bento, região próxima à foz do Rio Subaé, foi
encontrado em amostras de sururu e camarão, Concentrações maiores do
que a região da Ilha do Pati, comprovando que os níveis da região de Santo
Amaro, onde foram despejados a escória da indústria foram levadas pela
correnteza do rio que variou de 1,004 a 1,043 µg g-1 de Cd e 2,7 a 5,4 µg
g-1 de Pb em sururu e 0, 073 a 0, 081 µg g-1 de Cd e 0, 5 a 3,4 µg g-1 de
Pb em camarão. Em amostras de arroz integral e parboilizado
comercializado na região metropolitana do Rio Grande do Sul mostram que
apesar de ter concentrações de metais pesados como Pb<0, 04mgkg1,Cd<0, 002mgkg-1 e Cr<0, 02mgkg-1,estas estão dentro do limite
estabelecido pela RESOLUÇÃO - RDC No- 42,DE 29 DE AGOSTO DE
2013. Entretanto sabe-se que os seres humanos não apresentam Cádmio
em suas células quando nascem, todavia, há acumulo durante a vida
através da alimentação (cereais e vegetais, além de peixes que podem
conter quantidades menores, crustáceos e moluscos que podem conter
quantidades maiores por serem filtradores) e da inalação de fumaça de
cigarros (neste caso absorção por aerossol é duas vezes maior do que via
digestiva) que variam de 20 a 30 mg de Cd sendo que 1/3 se localiza no
fígado e nos rins(Já o chumbo tem uma concentração de 100 a 400mg (0,
17µg ml-1) no ser humano adulto e pode aumentar com a idade), 90 % do
chumbo absorvido se localiza nos ossos e este possui uma meia vida de 20
anos, os pescados são um dos alimentos fontes importantes deste metal na
dieta das pessoas, entretanto contém quantidades pequenas inferiores a 0,
1 mg kg-1,o que diverge com o resultado achado indicando uma possível
contaminação e que pode levar a doenças de origem gastrointestinal e
nefropatia crônicas em adultos. Contudo a atividade pesqueira é de

Palavras-chaves: Enzimas Antioxidantes, Estresse Térmico, Mamona
OBTENÇÃO DE MOLÉCULAS DE ORGANISMOS VISANDO O
DESENVOLVIMENTO DE ENSAIOS DE IMUNODIAGNÓSTICO E
IMUNOREGULAÇÃO DE HELMINTÍASES E DOENÇAS INFLAMATÓRIAS
Autor(es): Neuza Maria Alcântara-Neves, Vickylane Dantas Andrade
Resumo: A prevalência de uma variedade de distúrbios do sistema
imunológico vem aumentandogradualmente nos países desenvolvidos e em
desenvolvimento. Uma possível explicaçãopara esta tendência envolve uma
crescente falta de exposição a agentes infecciosos, taiscomo helmintos, por
causa das condições de vida melhoradas e condições médicas empaíses
desenvolvidos.Além disso, esta hipótese, conhecida como a “hipótese da
higiene”, sugere que a falta deexposição á patógenos, incluindo helmintos,
durante a infância impede o amadurecimentodo sistema imunológico,
resultando no desenvolvimento mais frequente de doençasalérgicas e
imunológicas. Portanto, as helmintíases parecem ativar um fator de
proteçãocontra estas enfermidades. Muitos estudos epidemiológicos
indicam que infecçõeshelmínticas (ancilostomídeos, Schistosoma sp,
Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura)podem reduzir a prevalência e
incidência de doenças alérgicas e autoimunes. E trabalhosmais recentes
tem
procurado
obter
moléculas
destes
organismos
com
açãoimunomodulatória para estudos sobre imunoterapia e imnoprofilaxia de
doençasimunomediadas, Estudos investigando os mecanismos subjacentes
do efeito protetor de helmintos, têmrevelado a importância das vias de
regulação, tais como células T reguladoras (Tregs). Nesteprojeto
pretendemos investigar o efeito imunomodulador das proteínas
recombinantesBifosfato Aldolase e MIFH de Trichuris Trichiura em modelo
experimental de colite emcamundongos. Os resultados obtidos são
derivados de um protocolo piloto. A colite foiinduzida por dextran sulfato de
sódio (DSS) a 5% por administração oral durante 7 dias. Agravidade da
doença
clínica
foi
monitorada
diariamente
durante
o
tratamentointraperitoneal, com as proteínas recombinantes administradas.
Além disso, foramavaliados parâmetros da resposta imunológica induzida,
tais como perfil de produção decitocinas, migração de neutrófilos,
eosinófilos e macrófagos através da determinação daatividade das enzimas
mieloperoxidase (MPO) e eosinófilo peroxidase (EPO), nomicroambiente
intestinal inflamado. Por fim, o perfil histopatológico do cólon
foicaracterizado para qualificar a intensidade da lesão obtidas nos animais
controles e aresposta dos animais aos antígenos testados.
Palavras-chaves: BIFOSFATO ALDOLASE, MIFH
CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
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fundamental importância econômica para as famílias da região, e a
contaminação por cadmio e chumbo na região precariza bastante a situação
social, ambiental e de saúde das pessoas que vivem na localidade e faz-se
necessário ações corretivas para melhorar a condição atual. Assim, os
dados acima coletados, foram repassados as autoridades locais do
município em estudo, para que politicas publicas de proteção aos
pescadores e marisqueiras, bem como aos consumidores de pescados,
possam ser tomadas.

soja vem sendo investigada devido ao insuficiente conhecimento do
mecanismo de ação exercido pelos peptídeos. Estudos vêm mostrando que
hidrolisados derivados da proteína da soja apresentam resultados
promissores quando relacionados à diminuição do colesterol, sendo a βconglicinina (7S) um destaque por apresentar melhores resultado. Apesar
da farinha desengordurada de soja utilizada apresentar alta concentração
de proteína total (aproximadamente 47%), espera-se que após cada
processo de isolamento da proteína 7S, quantias significativas de proteína
seja obtida. Isso se dá pelo fato da proteína apresentar alto rendimento,
47,6%, valor que foi obtido a partir da determinação da proteína obtida do
processo de extração e isolamento. Após extração e isolamento da proteína
em estudo (β-conglicinina), esta foi fracionada e o cromatograma obtido
apresentou dois picos majoritários. Após análise dos picos por SDS-page,
somente o segundo pico (frações 76-83) era correspondente à proteína βconglicinina. Com o auxílio de novas ferramentas, foi possível realizar a
triagem in silico das subunidades proteicas da proteína em estudo (7S),
onde obteve-se frações peptídicas com possíveis propriedades bioativas e
interação com a porção catalítica da enzima HMG-CoA redutase,
proporcionando assim maior embasamento para continuidade do trabalho.
O fracionamento das cadeias polipeptídicas geradas na hidrólise da proteína
vicilina da soja não resultou numa evidencia clara, sobre qual faixa de
tamanho molecular se encontrava presente o peptídeo (s) que apresenta
propriedade de inibir a HMG-CoA redutase. Contudo, é interessante
observar que o perfil da fração constituída de cadeias polipeptídicas
menores do que 3 kDa apresentou 3 peptídeos principais, sinalizando que
talvez esses pudessem estar relacionados à inibição da HMG-CoA
redutase. Portanto, o presente estudo demonstrou que frações peptídicas
oriundas da β-conglicinina foram capazes de inibir a atividade enzimática da
HMG-CoAredutase e, portanto, exercer atividade hipocolesterolêmica.

Palavras-chaves: Metais pesados, pescado, Contaminação
FORMAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO PARA
MARISQUEIRAS DA ILHA DAS FONTES, BAHIA: CONTRIBUIÇÕES À
QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DOS PRODUTOS BENEFICIADOS E
PARA O SEU APROVEITAMENTO PELO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Autor(es): Sara Oliveira, Ícaro Ribeiro Cazumbá Silva, Dalva Maria da
Nobrega Furtunato
Resumo: Este estudo teve como objetivo avaliar a contribuição da formação
em Boas Práticas de Produção (BPP) para qualidade físico-química de
mariscos beneficiados e para o seu aproveitamento pelo Programa Nacional
de Alimentação Escolar, na comunidade pesqueira de Ilha das Fontes.
Trata-se de estudo de intervenção educativa, realizado junto a marisqueiras
da comunidade pesqueira de Ilha das Fontes, São Francisco do CondeBA.Foi conduzida intervenção educativa em Boas Práticas de Produção
(BPP) para a comunidade e, em momento anterior e posterior a esta
atividade, foram feitos acompanhamentos in loco ao longo das etapas de
beneficiamento dos mariscos, desde a captura até o beneficiamento nas
residências, junto a um grupo de quatro marisqueiras, de modo a permitir
identificar as limitações na adoção das BPP. No momento do
acompanhamento, foram coletadas informações sistematizadas em checklist, elaborado com base na RDC nº 21/2004,a fim de padronizar a
avaliação; em adição, foram feitos registros por meio de fotos. Para
caracterização da qualidade dos mariscos beneficiados e das condições de
processamento, foram obtidas 48 amostras de mariscos beneficiados (siri,
ostra e sururu) antes da intervenção e 48 amostras após a intervenção e
realizado acompanhamento in loco, com um grupo de quatro marisqueiras,
desde a captura do marisco até o beneficiamento nas residências,
aplicando-se um “check-list”, baseado na RDC 216/2004 antes e após a
intervenção. A intervenção consistiu em formação em BPP, para um grupo
de 34marisqueiras. Quando comparados os resultados das análises físicoquímicas das amostras de mariscos com os padrões da legislação
brasileira, observou-se que a mediana de pH encontrou-se elevada, antes e
após a intervenção e para as três espécies estudadas, enquanto que a
mediana para bases voláteis totais, apresentou-se dentro do estabelecido,
não sendo possível afirmar a não conformidade destas, uma vez que os
padrões estabelecidos não são específicos para as espécies de pescado
estudadas. Os resultados apontam a necessidade demaior conhecimento
das características próprias das espécies estudadas e das alterações que
podem ocorrer com os mariscos, durante as diferentes etapas de
processamento, bem como de adequação da legislação vigente, de modo a
estabelecer critérios específicos para as diferentes classes de pescado.
Além disso, sugere-se a continuidade da atividades educativas e
acompanhamentos, periodicamente, reforçando os conceitos e as práticas a
serem adotadas, com vistas a garantir a inocuidade dos mariscos
comercializados.

Palavras-chaves: Soja, β-conglicinina, HMG-CoA redutase
CIÊNCIAS AGRÁRIAS - MEDICINA VETERINÁRIA
DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA DA TIREOIDE DE
CATETO (TAYASSU TAJACU LINNAEUS, 1758)
Autor(es): Ana Maria Souza Marques, Adriana de Farias Juca
Resumo: O objetivo dessa pesquisa é descrever macro e
microscopicamente a glândula tireoide de cateto (Tayassu tajacu), e assim
sedimentar dados que poderão ser utilizados posteriormente em estudos
comparativos com outras espécies, uma vez que há uma escassez de
dados sobre o Tayassu tajacu, que a cada dia mais vem sendo apreciado
no mercado gastronômico. O cateto pertence a ordem Artiodactyla, família
Tayassuidae, distribui-se exclusivamente pelo continente americano, vive
em grupos em habitats semidesérticos, savanas, florestas tropicais e
florestas de altitude, possuindo uma dieta onívora. Foram utilizados seis
cadáveres machos de catetos adultos oriundos de uma fazenda criadoura,
fixados em solução de formaldeído 10% através da artéria carótida comum
no setor de Anatomia Veterinária da Escola de Medicina Veterinária e
Zootecnia da UFBA (EMEVZ), de onde dissecou-se a região cervical,
expondo e isolando a glândula tireoide de cada exemplar. Após dissecação
procedeu-se as medidas de comprimento, largura e espessura de cada
glândula tireioide, por meio de um paquímetro digital na medida milímetros,
e a fotodocumentação do material, por meio de um celular modelo Moto G3
com câmera de 13 megapixels. Fragmentos do parênquima tireoideano de
cada animail foram coletados, processados em parafina, corados em
hematoxilina e eosina e fotodocumentados no Laboratório de Patologia
Animal (LPV) do Hospital de Medicina Veterinária da UFBA. A análise
microscópica revelou um parênquima glandular revestido por uma cápsula
de tecido conjuntivo com inúmeros folículos tireoidianos preenchidos por
coloide, com epitélio variando de cúbico a pavimentoso, e a presença de
células C ou parafoliculares entre os folículos. Na região do istmo foi
possível observar um menor número de folículos, entremeados por
adipócitos. Esses dados poderão servir de base para novas pesquisas com
a espécie, além disso, as informações obtidas sobre a morfologia da
glândula tireoide de cateto poderão auxiliar futuras pesquisas direcionadas
em melhorar a performance produtiva nesses animais.

Palavras-chaves: Boas Praticas, Mariscagem, Qualidade físico química
INIBIÇÃO DA ENZIMA HMG-COA REDUTASE POR DIFERENTES
GRUPOS
DE
PEPTÍDEOS
ORIUNDOS
DA
HIDRÓLISE
PEPSINA/PANCREATINA A PARTIR DA PROTEÍNA β-CONGLICININA
Autor(es): Mariana Cunha, Ederlan Ferreira
Resumo: Recentemente, diversos estudos in vitro e animais têm
evidenciado os benefícios à saúde ligados ao consumo de proteínas de
leguminosas, destacando-se a soja. Por apresentar alto teor proteico, a soja
se destaca em estudos referentes aos benefícios proporcionados por
peptídeos bioativos. Diversos peptídeos bioativos, que são fragmentos de
proteínas, isolados da soja apresentam variadas funções fisiológicas, dentre
essas a atividade hipocolesterolêmica. A atividade hipocolesterolêmica da
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INFLUÊNCIA DO FATOR ETÁRIO E DO ESTÁGIO REPRODUTIVO
SOBRE O METABOLISMO DE ALGUNS MINERAIS EM ÉGUAS
MANGALARGA MARCHADOR RECEPTORAS DE EMBRIÃO, CRIADAS
EM SISTEMA EXTENSIVO NO SUL DA BAHIA

pesquisa foi testar associação entre polimorfismos no gene CAST com
características de qualidade de carne em ovinos da raça Santa Inês.
Palavras-chaves: Carcaça, Miogênese, Musculo

Autor(es): Louise Catugy Rocha, Maria Consuelo Caribe Ayres
STATUS FISIOLÓGICO DE CAPRINOS NATURALIZADOS E EXÓTICOS
DURANTE A GESTAÇÃO E LACTAÇÃO

Resumo: O agronegócio do cavalo ocupa lugar de destaque em vários
países inclusive no Brasil. No estado da Bahia a população
aproximadamente está em torno de 620 mil eqüídeos, sendo o maior
detentor da espécie dentro da região nordeste. O sucesso desta atividade
depende da manutenção do estado de saúde dos animais, principalmente
nas fases de desenvolvimento e nos período reprodutivos, onde o manejo
nutricional representa um dos fatores de fundamental importância para a
produtividade do rebanho. O perfil metabólico dos minerais auxilia na
identificação de distúrbios relacionados à baixa imunidade,
comprometimento do desempenho e alteração da performance reprodutiva.
Este trabalho apresentou como objetivo avaliar a dinâmica dos minerais
(cálcio, fósforo, magnésio e potássio) em éguas reprodutivas em diferentes
faixas etárias utilizadas como receptoras de embrião da raça Mangalarga
Marchador, criadas em clima tropical. Esta pesquisa foi realizada em Haras
mantidos no Estado da Bahia e foram incluídas 60 éguas, as quais foram
divididas em três 3 grupos de acordo com a faixa etária: G1 grupo de
fêmeas entre três e cinco anos, G2 grupo entre seis e nove anos e G3 grupo
com mais de nove anos de idade. Os animais eram mantidos em sistema
extensivo, equipados com bebedouro e cocho para suplementação mineral,
ad libitum. As amostras de sangue foram colhidas por venopunção da
jugular para obtenção do soro e as determinações das concentrações dos
minerais foram realizadas pela utilização de "kits" comerciais. Os dados
foram submetidos à análise estatística e a comparação entre os grupos foi
realizada pelo teste de Tukey com 0, 05 de significância. A idade das éguas
apresentou influência nas concentrações dos níveis séricos de cálcio e
fósforo, onde as éguas mais jovem (três a cinco anos, G1) apresentaram
maiores valores quando comparadas com as mais velhas (acima de nove
anos, G3) o que pode ser explicado pela fisiologia do animal.

Autor(es): Eduardo de Oliveira Costa, Manuela Silva Libanio Tosto
Resumo: A pesquisa foi realizada com o objetivo de investigar a relação
entre a presença de desordens metabólicas com o comportamento de
cabras no período pré e pós-parto. O estudo foi conduzido na Fazenda
Experimental de Entre Rios, pertencente à Escola de Medicina Veterinária e
Zootecnia da UFBA. Foram estudadas e avaliadas as alterações
comportamentais no período pré e pós-parto de 30 cabras: 10 cabras da
raça Saanen, 10 cabras Moxotó e 10 cabras Anglo-nubiana, sendo utilizado
para o monitoramento dos animais, câmeras digitais durante 5 dias que
antecederam o parto e 5 dias após parto. As coletas de sangue foram
realizadas em períodos pontuais, a fim de determinar desvios metabólicos.
No ensaio de parâmetros fisiológicos com as cabras, os dados foram
registrados por animal e em intervalos de 2 horas, durante 24 horas nos 10
dias de coletas de dados. Apenas os animais com, pelo menos, nove dias
de dados foram incluídos nas análises finais. Após a tabulação de dados, a
correlação de Pearson (PROC CORR) será usada para avaliar as relações
entre o tempo de ruminação, tempo de alimentação, tempo deitado ou de pé
por dia, variáveis relacionadas à proximidade do parto e variáveis relativas
aos transtornos metabólicos e estresse térmico e fisiológico das cabras de
diferentes genótipos. Apesar de não terem sido rodado ainda os valores
estatísticos, pode se observar uma elevada frequência respiratória em
determinados dias, correspondendo também aos dias com maior valor
médio de tempera retal. Esses valores podem ser justificados pelo fato de
todas as cabras estarem em período pré-natal, com alterações fisiológicas
se adaptando para o parto, sendo reduzido nas análises seguintes. Durante
as análises pode ser observado também um maior grau de frequência
respiratória das cabras da raça Saanen, junto a uma baixa taxa de variação
no decorrer do dia, em contrapartida, as cabras Moxotó apresentavam uma
menor frequência respiratória com maior variação de acordado com o
momento de dia, o que demostra a melhor adaptação das cabras Moxotó
aos climas quentes, tendo uma maior facilidade de controle de sua
temperatura corporal. As cabras Anglo-nubianas se encontravam de forma
intermediaria as outras duas raças. Quantos aos filhotes, os cabritos da raça
anglo-nubiana foram os que apresentaram maior peso ao nascimento e
maior ganho médio de peso, fato esse devido não somente a sua aptidão
para a produção leiteira, como também o seu grande porte e sua aptidão
para carne. Os baixos rendimentos dos cabritos Moxotó se dá pelo motivo
de ser uma raça rustica, criadas especialmente em regiões áridas de forma
extensiva, sendo necessário assim serem menos especializadas quanto a
sua aptidão, pela forma também como se deu a evolução da raça. Os
cabritos Moxotó sentiram com maior impacto o apartamento precoce de
suas mães, apresentando maior dificuldade no aleitamento artificial e maior
taxa de mortalidade. Quanto aos cabritos Saanen, foram animais que
demostraram uma ótima adaptação ao aleitamento artificial, porem, por se
tratar de uma raça estritamente leiteira, apresentaram um ganho de peso
inferior aos dos Anglo-nubianos.

Palavras-chaves: agronegócio, embrião, Mangalarga Marchador
CIÊNCIAS AGRÁRIAS - ZOOTECNIA
ASSOCIAÇÃO ENTRE O GENE DO FATOR MIOGÊNICO 6 (MYF6) E
CARACTERÍSTICAS DE INTERESSE EM OVINOS SANTA INÊS
Autor(es): Taiana Cortez De Souza, Luís Fernando Batista Pinto
Resumo: O presente plano de trabalho teve por objetivo identificar
associações entre polimorfismos no gene MyF6 e características de
interesse econômico em ovinos Santa Inês. Contudo, a longa greve dos
docentes da UFBA, em 2015,atrasou a entrada do estudante de mestrado
que trabalharia com os dados do gene MyF6. Este estudante só pode se
matricular no curso em dezembro de 2015,mas de fato iniciou suas
atividades apenas em 2016. Assim, modificamos o gene de interesse para o
CAST (Calpastatin), que compôs a tese de doutorado da discente Ariana
Nascimento Meira. Assim, aqui neste relatório são apresentados dados
referente aos testes de associação realizados com o gene CAST, ou seja,
mudou-se apenas o gene alvo de análise, mas todas as demais atividades
propostas no plano de trabalho foram mantidas inalteradas. Então, este
trabalho teve o objetivo identificar associação entre polimorfismos no gene
CAST com características que indicam qualidade de carne em ovinos Santa
Inês. Foram utilizados 46 polimorfismos do tipo SNP (Single Nucleotide
Polymorphis) nos testes de associação. Um total de 18 SNP apresentaram
efeito significativo para pelo menos uma das variáveis avaliadas. Para pH,
perdas de água por cocção e intensidade de vermelho na carne foram
identificados 03,13 e 11 SNPs significativos (P<0, 05), respectivamente.
Grande parte destes efeitos foram desvios de dominância, mas alguns
efeitos aditivos foram identificados também. Polimorfismos no gene CAST já
vem sendo estudados há bastante tempo em algumas espécies de interesse
pecuário, por se tratar de um gene candidato a seleção para características
de interesse econômico, especialmente aquelas relacionadas com a
qualidade de carne, como a maciez. Contudo, poucos trabalhos foram
publicados com ovinos (Sumantri et al., 2008; Yilmaz et al., 2014) e ambos
utilizaram raças lanadas. Não há até o presente momento relatos de
associação entre polimorfismos neste gene e características de interesse
econômico em ovinos deslanados, como o Santa Inês. Assim, o objetivo da

Palavras-chaves: Cabras, Comportamento
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BIOQUÍMICA
CATALASE, ASCORBATO PEROXIDASE, SUPERÓXIDO DISMUTASE E
DEHIDROASCORBATO REDUTASE EM SEMENTES E PLÂNTULAS DE
RICINUS
COMMUNIS
L.
SUBMETIDAS
A
DIFERENTES
TEMPERATURAS
Autor(es): Geiva Sant`Anna, Thales Guimarães Bezerra, Cimille Gabrielle
Cardoso Antunes, Thamires Soares, Renato D. de Castro, Luzimar Gonzaga
Fernandez
Resumo: A mamoneira (Ricinus communis L.) possui sementes com
significativo teor de óleo, empregado na produção de fármacos, tintas,
vernizes, plásticos, lubrificantes e até mesmo cosméticos. Plantas da
mamoneira também podem ser cultivadas para fitorremediação de solos
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contaminados por metais pesados. Considerando as potencialidades do
emprego da mamona na indústria e como fonte energética, associado à
atual condição de aumento de temperatura mundial, o presente trabalho
objetivou determinar a atividade das enzimas antioxidantes Catalase (CAT),
Ascorbato Peroxidase (APX), Superóxido Dismutase (SOD) e
Dehidroascorbato Redutase em sementes e plântulas de três genótipos
(MPA 34 lotes 2010 e 2013 MPA 34/2011 e MPA34/2013,MPA 11/2011 e
MPB 01/2011) de Ricinus communis L. submetidas a diferentes
temperaturas durante a germinação e produção de plântulas. Inicialmente,
as sementes foram colocadas para embeber em água por 30 horas em
câmaras de germinação, nas temperaturas de 25,30 e 35°C, sem
fotoperíodo. Sementes secas foram utilizadas como controle. As plântulas
foram cultivadas também em câmaras de germinação, sob as mesmas
temperaturas, em regime de 12 horas na luz e 12 horas no escuro. Os
ensaios foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado, com
quatro repetições de 25 sementes e com quatro repetições de 10 para
produção de plântulas. A atividade da DHAR foi determinada pelo aumento
da absorbância a 265 nm, através da formação do ascorbato. A CAT foi
mensurada pelo decréscimo da absorbância a 240 nm, devido ao consumo
de peróxido de hidrogênio. A SOD foi avaliada pela capacidade da enzima
em inibir a fotorredução do azul de nitrotetrazólio e a APX por meio do
monitoramento da taxa de oxidação do ascorbato a 290 nm. Os resultados
foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste
de Scott knott (5%). Em sementes secas de MPA34/2010 e
MPA34/2013,verificaram-se maior atividade das enzimas CAT e APX.
Sementes dos genótipos MPA 34/2010 e MPA 11/2011 embebidas a 35ºC
apresentaram redução na atividade da SOD. As sementes do genótipo
MPA34/-2010 foram as que apresentaram maior atividade da DHAR nas
temperaturas de 25°C e 35°C, enquanto que as sementes do genótipo
MPA34/2013 apresentaram maior atividade da DHAR a 30ºC. As sementes
dos genótipos MPA11/2011 e MPB01/2011 apresentaram baixa atividade
em todos os tratamentos propostos. Em plântulas a atividade da CAT foi
reduzida a 35ºC no genótipo MPA 11/2011,e menor atividade em relação
aos outros genótipos nesta mesma temperatura. Sementes de diferentes
genótipos e lotes de R. communis diferem quanto à atividade das enzimas
antioxidantes, quando submetidas a diferentes temperaturas, estando esta
atividade relacionada com a enzima analisada, o genótipo, lote e
temperatura de germinação e produção da plântula utilizados.

utilizados futuramente na produção de papel e afins, sendo assim mais uma
fonte de trabalho e renda para a população da região que poderá
desenvolver atividade sustentável e de maior consciência ecológica.
(Financiamento: CNPq 405811/2013-6.)
Palavras-chaves: Attalea pindobassu, babaçu, resíduos sólidos
ANÁLISE FÍSICA E ESTRUTURAL DE FIBRA DOS RESÍDUOS DO
CAULE E FRUTO DA PALMEIRA SYAGRUS CORONATA (MART.)
BECC. PARA INDICAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO
DE ESPÉCIES DA CAATINGA
Autor(es): Solange Gonçalves da Silva, Lazaro Benedito Silva
Resumo: Syagrus é um gênero representado por cerca de 53 espécies
morfologicamente variáveis, das quais 47 ocorrem no Brasil. Destas
espécies, Syagrus coronata (Mart.) Becc., (licuri) endêmica do Nordeste,
tem se constituído importante do ponto de vista econômico pela produção
do fruto (coco), extração do óleo e produção de fibras. Neste contexto,
tendo em vista o reaproveitamento do resíduos produzidos pela planta,
buscou-se avaliar as propriedades anatômica, física e das dimensões das
fibras do fruto, para qualificação do potencial energético. Para isto, amostras
do coco seco foram coletadas em Coxo de Dentro, no município de
Jacobina, Bahia. A mensuração da densidade do endocarpo do fruto foi
aferida em balança de precisão. Para o preparo do macerado colocou-se
uma pequena porção de fibras do epicarpo do fruto em uma mistura de
peróxido de hidrogênio e ácido acético glacial. Após clarificação e
dissociação, o material foi lavado e corado com safranina a 1%. Para
análise anatômica das seções transversais e tangenciais realizou-se o
amolecimento do endocarpo no etilenodiamina por 15 dias, lavadas e
cozidas por 4 horas. Dos parâmetros analisados, S. coronata apresentou os
seguintes dados derivados: coeficiente de flexibilidade 49,06% baixo; índice
de Runkel de 1,25 revelando que o incremento da espessura da parede é
alto; índice de enfeltramento de 92,42 que indica a relação entre o
comprimento e largura da fibra, neste caso a largura da fibra era mais
expressiva do que o comprimento, e também o comprimento da fibra foi
avaliado em 1269 µm, considerada fibra curta no intervalo de 1000 a 1.500
µm. Além disso, a densidade de 0, 82 g/cm3 refletiu grande quantidade de
biomassa do endocarpo do fruto. As seções histológicas feitas revelaram
quantidade expressiva de células esclerenquimáticas. Dos resultados
obtidos pode-se concluir que os resíduos podem ser bem aproveitados para
geração de energia (RENORBIO/PINDO-RAMA - CNPq 405811/2013-6.)

Palavras-chaves: Enzimas antioxidantes, estresse térmico, mamona
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BOTÂNICA
ANÁLISE DA DENSIDADE E ANATOMIA DE FIBRAS DOS RESÍDUOS
DO FRUTO DE ATTALEA PINDOBASSU (BONDAR) (PINDOBOSSU),
ESPÉCIE ENDÊMICA DA BAHIA

Palavras-chaves: Syagrus, Fibras, Bahia
LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DE UM TRECHO DE MATA RIPÁRIA
LOCALIZADO NO BIOMA MATA ATLÂNTICA NO MUNÍCIPIO DE
VARZEDO - BA

Autor(es): Danilo Dias, Lazaro Benedito Silva, Kelly Regina Leite
Resumo: A palmeira conhecida popularmente como pindobossu ou babaçu,
Attalea pindobassu (Bondar), possui grande importância econômica no
estado da Bahia. É utilizada para extração de óleo de côco em regiões
interioranas da Bahia. A utilização desta palmeira como matéria prima, gera
grandes quantidades de resíduos sólidos, e estes possuem amplo número
de fibras. Estas, são os elementos celulares de maior importância, quando
tratamos do potencial para geração de energia ou produção de papel a
partir de um vegetal. Esta qualificação é feita através da quantificação de
determinados índices, e coeficientes, calculados baseados em
características como comprimento, espessura, diâmetro total e diâmetro do
lume. Este trabalho teve como objetivo analisar a densidade e anatomia das
fibras do fruto de A. pindobassu, de maneira a indicar possíveis soluções
para o uso sustentável, a exemplo, o menor descarte destes resíduos
sólidos. Os frutos do babaçu foram coletados aleatoriamente, em Coxo-dedentro, na região de Piemonte da Diamantina, em Jacobina a 330 Km de
Salvador. Para análise do material, foi realizado o procedimento de
maceração Franklin, em peróxido de hidrogênio e ácido acético glacial,
posteriormete corados em safranina alcoólica 1%. Em seguida as fibras
foram analisadas em microscópio ótico, para obtenção dos dados referentes
ao comprimento, largura das fibras, tamanho do lúmen e tamanho das
pontoações, para se aplicar os dados derivados. As fibras possuem em
média, valor de fração parede 50%, coeficiente de rigidez 45%, e índice de
Runkel abaixo de três, o que pode indicar uma materia prima de “status”
regular para a produção de papel. A análise dos resultados obtidos nos
aponta os resíduos descartados como potenciais materiais a serem

Autor(es): Luana Oliveira dos Santos, Maria Lenise Guedes, Adriana
Oliveira Medeiros
Resumo: A vegetação ciliar pode ser definida como margens ou áreas
próximas a corpos aquáticos; que apresentam uma composição de espécies
resistentes ou tolerantes ao encharcamento ou excesso de água no solo,
sazonal ou permanentemente. Reconhece-se essas matas como aquelas
que ocorrem nas porções de terreno próximo a rios, córregos, lagos ou
represas, como também, nas superfícies de inundação, chegando até as
margens do corpo d’água. A vegetação riparia é de crucial importância por
apresentar as seguintes funções: filtragem do escoamento superficial,
controle da erosão pelo bloqueio das chuvas pela copa das árvores,
aumento da capacidade de armazenamento de água, e equilíbrio térmico do
ambiente aquático, deixando estáveis as comunidades florísticas e
faunísticas sob sua influência. Devido à preocupação atual com a
conservação dos ecossistemas aquáticos, preservação da vegetação
ripária, e sua importância ecológica, estas matas recebem proteção legal do
Código Florestal e da nova Constituição Federal. O presente estudo teve
como objetivo expandir o conhecimento sobre a composição florística de
matas ciliares do bioma Mata Atântica. Para tal, foram realizadas excursões
a campo e coletas de indivíduos em estado fértil ou vegetativo pelo método
de caminhamento. O material botânico coletado foi prensado, desidratado e
posteriormente identificado por meio de literatura especializada,
comparação com outros já existentes no acervo do Herbário Alexandre Leal
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Costa (ALCB), e consulta a especialistas. As nomeações dos autores das
espécies seguiram Brummit e Powell (1992), e o sistema de classificação
utilizado para plantas com sementes basea-se no APGIII (2009). Para
plantas sem sementes a classificação utilizada foi a proposta por Smith et
al. 2006. Foram amostradas 178 espécies, distribuídas em 139 gêneros e
61 famílias. A família mais representativa foi a Fabaceae, seguida por
Melastomataceae, Myrtaceae e Rubiaceae. Na área foram encontradas
quatro espécies endêmicas para a Bahia: Ruellia affinis (Schrad.) Lindau,
Carpotroche brasiliensis (Raddi) Endl, Maytenus distichophylla Mart ex
Reissek, Maytenus catingarum Reissek, Aechmea miniata Beer ex Baker,
Cryptanthus pseudopetiolatus Philcox, Abarema filamentosa, Swartzia polita
R.S.Cowan e Heteropterys imperata Amorim. Todas as espécies coletadas
foram citadas pela primeira vez para o Município de Varzedo -BA.

sexual das espécies citadas acima, visando dar o suporte necessário para
uma implantação efetiva e eficaz da técnica do inseto estéril (TIE).A TIE
consiste na criação massal de machos que serão esterilizados por radiação
e soltos no campo, onde irão copular com fêmeas selvagens da sua
espécie, inviabilizando assim a fertilização de seus ovos e
consequentemente reduzindo gradativamente o número de descendentes,
ocasionando a queda da população. Para que a implantação da TIE seja
efetiva, é necessário conhecer o comportamento sexual do macho, de
modo, que quando ele for solto no ambiente, possa competir igualmente
com machos selvagens. Assim, esse estudo se caracteriza de grande
importância por avaliar os fundamentos básicos para implantação dessa
técnica. Para avaliação dos padrões de atividade e maturação sexual, foram
utilizados, 10 machos e 5 fêmeas da espécie A. sorocula, previamente
pintados com tinta guache atóxica e liberados em uma gaiola,
acondicionada com uma muda de Ficus sp, dieta e água. Os machos foram
observados, a partir das sete da manhã até às vinte e trinta, por três dias
alternados, quanto aos comportamentos de chamamento. Para avaliação do
comportamento de corte através da filmagem serão colocados dois casais
dentro de uma caixa de vidro com uma folha de pitanga (Eugenia uniflora)
fixada no seu topo, estes foram avaliados até obtenção de cópula, sendo
observados pelo período máximo de 30/min. O resultado desse trabalho
mostrou que A. sororcula, possui comportamento noturno, com maior pico
entre 17:00 e 18:00hs.

Palavras-chaves: Diversidade, Levantamento florístico, mata ripária
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ECOLOGIA
AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO CONTROLE QUÍMICO NA DEMOGRAFIA
DE UMA POPULAÇÃO DE RATTUS NORVEGICUS EM UMA
COMUNIDADE URBANA DE SALVADOR-BA
Autor(es): Fabio Neves Souza, Udimila Santos, Federico Costa, Arsinoe
Cristina Pertile

Palavras-chaves: moscas-das-frutas, comportamento, A. sororcula

Resumo: Os roedores sinantrópicos causam inúmeros prejuízos à saúde
humana, pois participam da cadeia epidemiológica de pelo menos 30
zoonozes, entre elas, a leptospirose. Rattus norvegicus está entre as
espécies de roedores sinantrópicos mais frequentes nas comunidades
urbanas. A ecologia deste roedor é um dos principais determinantes da
dinâmica de patógenos zoonóticos nas populações de roedores e do risco
de transmissão desses patógenos às pessoas. O controle químico é a
principal medida utilizada pelo Ministério da Saúde para controlar os
roedores reservatórios de Leptospira sp.. Porém, são poucos os estudos
que avaliam quais as condições que predispõem a recuperação e a
capacidade de restabelecimento das espécies pós-controle químico. O
objetivo deste estudo é caracterizar a demografia de R. norvegicus antes e
depois do controle químico, descrever as alterações na demografia e,
consequentemente, avaliar a efetividade do controle químico. Para alcançar
esse objetivo, foram realizadas duas campanhas de capturas de roedores
sequencialmente em 46 domicílios localizados em 3 áreas da área de
estudo (selecionados randomicamente por vale). As campanhas de captura
foram realizadas antes e após o controle químico, realizado pelo Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ). Os animais capturados foram transportados
ao CCZ, onde foram coletadas medidas morfométricas e demográficas. Os
dados coletados foram analisados descritivamente, e foi realizado um teste
de proporções com o auxilio do ambiente R (R Core Team 2012). Os
resultados descritivos demonstraram que houve diferença na proporção
entre machos e fêmeas antes (1:0, 57) e depois (1:0, 9) da intervenção
química. Porém, não foi possível observar diferenças significativas entre as
médias de peso corporal antes (277,83g) e depois (307,92g) da aplicação
de rodenticida. O teste de proporções não apresentou resultados
significativos para alterações na demografia antes e após a intervenção.
Estes resultados indicam, que no local avaliado, a aplicação de rodenticidas
ocasionou alterações moderadas na demografia dos roedores.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - FARMACOLOGIA
PROSPECÇÃO DE AÇÃO DE FLAVONOIDES E DERIVADOS DE
SÍNTESE EM CÉLULAS DE GLIOMA
Autor(es): Jessika Alves Oliveira Amparo, Paulo Lucas Cerqueira Coelho,
Alessandra Bispo Silva, Silvia Lima Costa
Resumo: O glioblastoma multiforme humano (GBM) é um tumor primário
cerebral com alto grau de malignidade e resistente a terapias agressivas,
sendo necessária a busca de alternativas para o seu tratamento.
Flavonoides têm apresentado diversas propriedades biológicas como ação
antibacteriana e antitumoral, podendo atuar como inibidores de crescimento
de linhagens celulares de glioblastoma humano. Dessa maneira, compostos
de flavonoide e moléculas derivadas de síntese a partir de produtos naturais
podem ser considerados importantes no estudo de alternativas para a
terapia do câncer. O objetivo deste estudo foi realizar uma prospecção do
efeito antiglioma de cinco flavonoides e onze moléculas derivadas de
síntese, alcalóides-like, avaliando seus efeitos sobre a viabilidade de células
de glioblastoma em modelos experimentais in vitro. Para tanto, linhagem de
células murina (C6) foram tratadas com as moléculas nas concentrações de
1,10, 50 e 100 &#956;M, ou mantidas em condições controle (DMSO 0, 1%),
e a viabilidade celular foi determinada após 24 e 72 h através do teste de
MTT. Foi observado que os flavonoides agathisflavona e apigenina
reduziram consideravelmente a viabilidade celular nas concentrações de 50
e 100 &#956;M em ambos os períodos tratados, assim como a naringenina
a 100 &#956;M no período de 72 h. Por outro lado, entre as moléculas
derivadas de síntese testadas, somente a RCS-198 reduziu
consideravelmente a viabilidade celular a 50 e 100 &#956;M nos dois
períodos de tratamento. Os compostos sintéticos RCG-09,-11,-12 e -17 na
concentração de 100 &#956;M também apresentaram efeito tóxico e
morfogênico a linhagem C6 no período de 24 h, e após 72h de tratamento
os compostos RCG-02,-06 e os anteriormente citados, reduziram as células
viáveis das culturas. Por meio do ensaio de migração, foi possível avaliar a
atividade antimigratória da apigenina em células de C6 e da linhagem
humana (U251) nas concentrações de 50 e 100 &#956;M ao longo de um
período de 72 horas. Diante dos achados é possível concluir que estes
flavonoides e compostos derivados de síntese apresentam atividade
citotóxica e morfogênica nas células e períodos tratados, podendo
considerá-los como possíveis adjuvantes a terapêutica desta patologia.

Palavras-chaves: Rattus, Ecologia, controle quimico
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO SEXUAL E DE CORTE DE
ANASTREPHA OBLIQUA E ANASTREPHA SORORCULA VISANDO
SUBSÍDIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA TÉCNICA DO INSETO ESTÉRIL
(TIE)
Autor(es): Lorena Araujo Peixoto Correia, Iara Sordi Joachim Bravo
Resumo: As moscas-das-frutas pertencentes a ordem Diptera e a família
Tephritidae, são pragas da fruticultura mundial. No Brasil, o gênero
Anastrepha é considerado como praga de grande importância. Dentro desse
gênero duas espécies se destacam pela sua ampla distribuição pelo
território: São à A. obliqua e A. sororcula. Devido os danos que elas causam
à fruticultura nacional, medidas de controle através no manejo integrado de
pragas estão sendo bastante cogitadas. Esse presente trabalho tem como
objetivo conhecer de forma mais aprofundado a biologia e o comportamento

Palavras-chaves: flavonoide, glioma, alcalóides-like
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - FISIOLOGIA
AVALIAÇÃO DA CARDIOTOXICIDADE DE EXTRATO E TORTA DE
RICINUS COMMUNIS PELA TÉCNICA DE LANGENDORFF
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evidenciado por valores de p>0.05,calculados nos procedimentos realizados
através do Paml4.9a e no Mega7.

Autor(es): Poliana Mendes, Breno Cardim Barreto, Neide da Hora
Conceição, Letícia Oliveira Simões, Milena Soares, Simone Garcia
Macambira

Palavras-chaves: Neurodesenvolvimento, Bioinformática

Resumo: As pesquisas para obter novos medicamentos a partir de
vegetais, tem reassumido um importante papel nos últimos anos. Há no
Brasil cerca de 150 mil espécies de vegetais superiores, compondo a parte
da biodiversidade em nosso país, o que representa grandes chances de se
encontrar novas moléculas bioativas para gerar novos fármacos para
doenças de grande incidência e prevalência, tais como o câncer. Cerca de
25% das drogas prescritas no mundo são originadas de plantas, o que
perfaz um total de 121 substâncias ativas, incluindo os quimioterápicos.
Contudo, a cardiotoxicidade desencadeada pelo uso de alguns
medicamentos neoplásicos é um efeito cumulativo, podendo ocasionar
insuficiência cardíaca congestiva e, subsequente, falência cardíaca, fator
que ocasiona desistência do tratamento pelo paciente. Desta forma torna-se
necessária a execução de projetos que visem o desenvolvimento de novos
compostos com ação antineoplásica, mas que apresentem alta seletividade
e especificidade pelas células cancerígenas. Os quimioterápicos
introduzidos nos últimos anos no tratamento do câncer são de origem
natural, isto reforça o interesse industrial em medicações oriundas de
produtos naturais (ARÊAS, 2007). Recentemente, descreveu-se que
extratos e compostos de R. communis(mamona) da família Euphorbiacea,
apresentam atividade biológica de interesse farmacológico, mas com uso
limitado devido a alta toxicidade. Uma das etapas neste processo de
identificação de substância com atividade biológica e, posterior,
desenvolvimento de fármacos é a avaliação da cardiotoxicidade destes
produtos in vitro através da técnica de Langendorff. Esta técnica permite
investigar o efeito de qualquer substância sobre o coração isolado sem
influência de fatores neuronais, hormonais ou qualquer outra modulação.
Baseado no exposto o objetivo deste trabalho é avaliar a cardiotoxicidade
do extratos e compostos de R. communis (mamona) em corações isolados
de ratos machos Wistar pela técnica de Langendorff. Desta forma, este
projeto representa um importante instrumento de estudo para o
desenvolvimento futuro de novos quimioterápicos.

ASSOCIAÇÃO ENTRE GENES DE SUSCETIBILIDADE (GSTM1 E GSTT1)
E CÂNCER NA POPULAÇÃO DE MONTE SANTO - BAHIA
Autor(es): Laercio Moreira Cardoso Junior, Polyanna Carozo de Oliveira,
Angelina Xavier Acosta, Kiyoko Abe Sandes, Ivana Lucia de Oliveira
Nascimento, Taisa Manuela Bonfim Machado Lopes, Thais Ferreira Bomfim
Resumo: O câncer é um grupo de doenças genéticas que têm em comum o
crescimento desordenado de células num tecido ou órgão, podendo
espalhar-se para outras regiões do organismo. É resultado de uma série de
alterações em genes envolvidos na regulação do crescimento e morte
celular. Além desses, genes relacionados com a desintoxicação de
compostos xenobióticos também podem contribuir para o desenvolvimento
da doença, sendo as deleções dos genes GSTT1 e GSTM1 as mais
estudadas. Tais deleções possuem frequência variada em diferentes grupos
populacionais e já foram associadas com maior suscetibilidade a diferentes
tipos de câncer. O município de Monte Santo apresenta alta taxa de
consanguinidade e frequência aumentada de doenças genéticas,
justificando a necessidade de se estudar as bases moleculares de doenças
como o câncer, que tem aumentado sua importância epidemiológica na
região. O objetivo deste trabalho foi verificar a associação entre as deleções
nos genes de suscetibilidade GSTM1,GSTT1 e o câncer em uma amostra
da população de Monte Santo-BA. Este estudo foi aprovado pelo comitê de
ética em pesquisa e todos os pacientes assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido, antes da coleta do material biológico.
Foram selecionados 76 indivíduos com diferentes tipos de câncer e 76
indivíduos saudáveis. Para a análise molecular foi utilizado o método de
PCR-Multiplex e a visualização em gel de agarose a 2,5% corado com
brometo de etídio. O grupo dos casos foi composto de 52,6% de homens e
47,4% de mulheres, com idade média de 61,3 anos. História familiar de
câncer (69,7%) e tabagismo (48,7%) foram associados ao risco de câncer
entre os casos. Não houve diferença significativa em relação ao etilismo. A
amostra foi composta em sua maioria por indivíduos classificados
fenotipicamente como brancos ou mulatos claros. Os principais tipos de
câncer da amostra foram de próstata, mama, pele, útero e neoplasias
hematológicas. Os genótipos GSTT1 nulo e GSTM1 nulo tiveram frequência
de 22,4% e 63,2% entre os casos, mas essa diferença não foi significativa
quando comparada aos controles. O genótipo combinado GSTT1 [+] /
GSTM1 [-] esteve presente em 50% dos casos e apresentou associação
significativa com o risco de câncer nessa amostra (OR = 1,66; IC95% = 1,31
- 5,27; p <0, 005). Não houve diferença significativa entre as deleções
apresentadas entre casos e controles quando os indivíduos foram
estratificados pela classificação fenotípica. As frequências obtidas no estudo
foram compatíveis com as observadas em outras populações brasileiras,
com ou sem câncer. A elevada contribuição europeia na formação da
população de Monte Santo também pode estar relacionada com a
distribuição dos polimorfismos observada na amostra, sendo possível
associar o risco de câncer na amostra com o genótipo combinado GSTT1
[+] / GSTM1 [-].

Palavras-chaves: Langendorff, Cardiotoxicidade, R. communis
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - GENÉTICA
A BUSCA POR PADRÕES EVOLUTIVOS NA REDE DE GENES DO
NEURODESENVOLVIMENTO EM PRIMATAS ATUAIS E EXTINTOS
Autor(es): Vanessa Rodrigues Paixão-Côrtes, Camile Moreira Pinheiro
Resumo: A família Forkhead Box (FOX) é muito conhecida por estar
envolvida em diversos sistemas e, principalmente, por estar presente na
formação do sistema neural e de algumas das suas funções. As
investigações realizadas abrangeram, inicialmente, todas as subfamílias e
posteriormente foram direcionados à apenas três genes: FoxI1,FoxI2 e
FoxG1,pois estes genes tem função no desenvolvimento do cérebro e do
sistema auditivo. O FoxG é bastante estudado por suas diversas
implicações com o cérebro e funções neuronais, estando relacionadas com
o desenvolvimento óptico e auditivo, tanto na parte fisiológica, quanto nas
funções sensoriais destes órgãos. O FoxI, por sua vez, está diretamente
ligado ao sistema auditivo, no que diz respeito aos mecanismos e canais
auditivos, apresentando também algumas funções no sistema de recepção
auditiva. Os estudos se basearam nas ferramentas de Bioinformática, tais
como os bancos de dados dos browsers NCBI e Ensembl, browsers
Genecards e o HGNC, e os softwares Bioedit, Mega7,Paml4.9a e o HYPHY.
As sequências dos genes FOXG1,FOXI1 e FOXI2 foram recuperadas nos
bancos de dados dos browsers NCBI e Ensembl. Foi feito a busca pelos
algoritmos BLAST e BLAT, que neste caso foi uma busca por sequência de
nucleotídeos em todo o banco de dados, tomando como referencial a
sequência Humana, a fim de encontrar genes ortólogos, ou seja, sequências
em diversas espécies que fossem homologas. Após as analises e edições,
em busca de um alinhamento mais similar, foram analisados somente os
códons presentes para todas as espécies, com um total de 375 códons para
FoxI1,297 códons para o FoxI2,e 234 códons para o FoxG1. As estimativas
de distância e da relação de taxas evolutivas (dN-dS), que calcula a
diferença entre as mutações sinônimas e as não sinônimas, não acusaram
valores significativos para possíveis sítios sujeitos a seleção positiva,
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - IMUNOLOGIA
ANÁLISE DA EXPRESSÃO DO MIRNA LET-7C EM CARCINOMA
ESCAMOCELULAR DE BOCA: RELAÇÃO COM A EXPRESSÃO
TECIDUAL DA IL-10 E ASPECTOS CLÍNICO-PATOLÓGICOS DOS
PACIENTES
Autor(es): Jessica Souza, Camila da Silva Souza, Jean Santos, Rafael Luiz
Vieira Mercuri, Kellyane Dias, Ivan Marcelo Gonalves Agra, Iguaracyra
Barreto de Oliveira Araujo, Roberto Meyer, Camila Alexandrina Viana de
Figueiredo, Deise Souza Vilas-Bôas
Resumo: O carcinoma escamocelular de boca (CEB) corresponde a mais
de 90% dos casos de neoplasias malignas que se originam na boca e ocupa
uma posição de grande relevância na saúde pública. Os componentes
imunológicos celulares predominantes no microambiente do CEB são os
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macrófagos. Subdivididos em M1 ou M2,esta última subpopulação já foi
demonstrado como funcionalmente mais próxima aos Macrófagos
Associados ao Tumor (TAM), podendo influenciar positivamente o
desenvolvimento tumoral. Os MicroRNAs (miRNAs), por sua vez, são uma
classe de pequenos RNAs não-codificantes capazes de conferir regulação
pós-transcricional por meio de vários mecanismos, incluindo a repressão da
tradução e degradação do mRNA. A família de miRNAs let-7 é constituída
por membros que são comumente considerados supressores tumorais.
Além disso, estudos recentes indicam o let-7c como um modulador chave
no aumento da polarização de macrófagos para M2. Ainda assim, pouco se
sabe sobre a expressão de miRNA em macrófagos humanos na
tumorigênese, sendo inédita a abordagem do let-7c em CEB. O objetivo
deste trabalho foi investigar o padrão de expressão do hsa-let-7c,
comparando esse resultado com a expressão tecidual de IL-10, uma
importante citocina do contexto anti-inflamatório da ativação de macrófagos.
Um total de 40 amostras de CEB embebidos em parafina foram obtidos de
pacientes cirúrgicos no Hospital Aristides Maltez (Salvador, Bahia, Brasil).
Após microdissecação, a extração do RNA total foi realizada com o
miRNeasy FFPE Kit (Qiagen). A transcrição reversa e amplificação estão
em andamento utilizando-se o TaqMan MicroRNA RT Reverse Transcription
(Thermo Fisher Scientific) e TaqMan MicroRNA Assay (Thermo Fisher
Scientific) código MI0000064 - 000379. As reações estão sendo realizadas
em duplicata, adotando-se um pool de 06 amostras parafinizadas de
mucosa bucal não-neoplásica como amostra calibradora. Estabelecemos os
RNU44 e o RNU48 como miRNAs de referência e a expressão do microRNA
está sendo comparada as variáveis clinico-patológicas a partir da aplicação
dos Testes do Qui-quadrado ou Exato de Fisher. A expressão tecidual de IL10 nas amostras correspondentes foi realizada pela técnica
imunohistoquímica utilizando-se um anticorpo primário policlonal e sistema
de amplificação Dako EnVision HRP (Dako). Para cada uma das amostras,
áreas hotspot estão sendo identificadas em cinco campos em aumento de
400x, e em diferentes regiões do tumor . Os resultados estatisticamente
significantes estão sendo considerados a partir de um P<0.05. Todas as
análises estão sendo realizadas no programa SPSS 16.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, EUA). Os achados deste plano de trabalho poderão viabilizar
um maior embasamento da biologia molecular relacionada ao CECB,
abrindo perspectivas para a detecção precoce e estratégias terapêuticas.

questionarmos sobre dificuldades na sua formação, a maioria se referiu a
dificuldades associadas a limites na formação relativa à didática a ser
aplicada no ensino de biologia.
Palavras-chaves: Evolução, Argumentação, Ensino de Ciências
BIODIVERSIDADE DOS TATUÍS DE PRAIA, FAMÍLIAS ALBUNEIDAE E
HIPPIDAE (DECAPODA: ANOMURA) NO ESTADO DA BAHIA
Autor(es): Saulo Santana Freitas Serra, Elizabeth Gerardo Neves, Rodrigo
Johnsson
Resumo: Tatuís de praia ocorrem ao longo de todo litoral e encontram-se
agrupados dentro da superfamília Hippoidea Latreille, 1817. São crustáceos
tipicamente filtradores que vivem em substratos não consolidados do setor
do mesolitoral. No Brasil, 6 gêneros (Albunea, Blepharipoda, Lepidopa,
Zygopa, Emerita e Hippa) distribuem-se por três famílias: Albuneidae
Stimpson, 1858, Blepharipodidae Randal, 1840 e Hippidae Latreille, 1817.
Todavia, a biodiversidade do grupo permanece subestimada para todo setor
nordeste. Apesar do desenvolvimento de trabalhos taxonômicos recentes,
os quais têm continuamente incrementado os registros de crustáceos
associadas às comunidades coralíneas, ambientes recifais e praias
arenosas ao longo do litoral nordeste do Brasil, observa-se que a maioria
das pesquisas voltadas ao estudo dos Anomura concentra-se no litoral sul
do país. Levando esse fator em consideração, o desenvolvimento de
inventários da carcinofauna compreende o primeiro passo para o
conhecimento da biodiversidade de grupos específicos e altamente
especializados, como os Hippoidea, ao longo de todo o litoral brasileiro.
Tatuís submetem-se a grande estresse em função da variação térmica,
ação de ondas, correntes, declividade da praia e predação na zona do
mesolitoral, não obstante, o hábito de se enterrar dificulta a visualização
destes organismos. As amostras foram obtidas através do método de coleta
ativa, que consiste na observação no setor do mesolitoral, mais
especificamente na faixa de areia que adentra o mar (local onde,
geralmente, esses indivíduos vivem), para a localização dos espécimes e
realização de escavações manuais (ora com auxílio de pá) para a captura
dos mesmos. Os procedimentos laboratoriais consistem em, inicialmente,
fixar os exemplares em álcool 70% e etiquetar as amostras. Posteriormente,
a partir do levantamento de dados e morfotipagem de exemplares
pertencentes à Coleção de Crustacea do Museu de Zoologia da UFBA
(MZUFBA) e de espécimes originários de novas coletas em setores distintos
do litoral da Bahia (Baía de Todos-os-Santos, estendendo-se à zona
metropolitana de Salvador e Litoral Norte), foram realizadas análises em
torno de estruturas morfológicas que caracterizam e diferenciam os
exemplares, tais como o formato e as projeções da carapaça, estrutura dos
apêndices e morfologia dos dáctilos. Foram registradas ocorrências de
quatro gêneros, sendo eles: Albunea, Emerita, Hippa e Lepidopa. Sendo
que um dos espécimes de Albunea, proveniente do Litoral de Imbassaí,
representa uma nova espécie para o Estado da Bahia. Tal estudo se mostra
de extrema importância no estudo populacional desses organismos, pois
contribui diretamente para a incrementação dos dados de ocorrência de
carcinofuana para o nordeste do Brasil.
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ZOOLOGIA
A PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DA SÍNTESE EVOLUTIVA:
INVESTIGANDO ABORDAGENS DO ENSINO DE EVOLUÇÃO E A
QUALIDADE DE ARGUMENTOS
Autor(es): Carolina Dantas Cardeal, Charbel El-Hani
Resumo: O plano de trabalho visa investigar a percepção de professores
sobre as dificuldades do ensino e da aprendizagem de evolução, e se e
como os professores compreendem e lidam em sala de aula com as
limitações da Síntese Moderna. Para tanto, foram realizadas entrevistas
semi-estruturadascom os professores, com base em roteiro visando coletar
dados que respondessem aos objetivos específicos da pesquisa. Foram
entrevistados sete professores licenciados em biologia que lecionam na
rede estadual de ensino de Salvador, Bahia. Quando questionados sobre a
importância da Evolução biológica, todos afirmaram a Evolução como tema
integrador do ensino de biologia, porém dois dos professores afirmaram que
não utiliza na prática a Evolução como eixo integrador em suas aulas. Os
professores em sua maioria consideram o ser humano como foco nas aulas
de Evolução, buscando entender o seu papel em relação à natureza. Além
disso, eles entendem também que a Evolução é um conteúdo mais
apropriado para o ensino médio do que para o ensino fundamental devido à
utilização do livro didático para conduzir suas aulas e o mesmo ser
organizado de tal forma que a Evolução e seus mecanismos sejam o último
conteúdo a ser dado em biologia e geralmente no terceiro ano do ensino
médio. O livro didático então acaba sendo o principal recurso que utilizam
no ensino de biologia, fazendo com que muitas vezes evitem buscar novos
recursos para tornar o aprendizado de biologia mais lúdico e interessante
como o uso de jogos e vídeos. A sequenciação do conteúdo na prática de
ensino esteve de acordo com aquela proposta pelo livro, situando-se o
conteúdo de evolução após o conteúdo de Genética e ao final do último
semestre do terceiro ano.Conteúdos relativos à história do pensamento
evolutivo são pouco trabalhados, devido às restrições do tempo escolar. Ao
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ESTUDO DA FAUNA ASSOCIADA A CALLYSPONGIA SP (PORIFERA)
EM SALVADOR, BAHIA
Autor(es): Iaslane Bonfim Cerqueira, José Amilcar Silva Farias Junior,
Rodrigo Johnsson, Elizabeth Gerardo Neves
Resumo: A busca pela sobrevivência e recursos leva a competição, em
decorrência disto os organismos marinhos estão sempre buscando
condições favoráveis em seu ambiente, surge assim inúmeros casos de
associações entre diversas espécies. Esponjas marinhas são importantes
membros desta história, frequentemente membros das comunidades
marinhas oferecem abrigo e alimento propiciando um ambiente perfeito para
a sobrevivência de uma miríade de organismos menores. O gênero de
esponjas Callyspongia Duchassaing & Michelotti, 1864,compreende mais de
180 espécies no mundo, estando 13 delas representadas no Brasil, são
caracterizadas pela sua forma tubular, cores variadas entre azul, roxo,
vermelho e laranja além de possuir uma superfície cravejada por grandes
espinhos. Com o objetivo de ampliar o conhecimento das relações entre
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esponjas do gênero Callyspongia e a fauna de crustáceos associados,
foram realizadas coletas em profundidades entre 2 a 4 metros nas praias do
Porto da Barra e Yatch Clube da Bahia, e inferiores a 1 metro na Praia de
Periperi. Amostras das esponjas foram acondicionadas em sacos plásticos
com a água circundante evitando assim a fuga dos organismos associados.
Em laboratório as esponjas foram dissecadas e lavadas sucessivas vezes,
todo o conteúdo das lavagens foi filtrado numa peneira de 250µm. A
dissecção das esponjas foi realizada com auxílio de bisturi cirúrgico, pinça e
microscópio estereoscópio para remoção de microoganismos que por
ventura ainda estivessem presos aos seus canais internos. Os organismos
que apresentavam coloração variada e características peculiares
importantes na identificação foram fotografados antes de serem fixados
juntamente com os demais em etanol 70%. Todos os organismos
associados e as esponjas hospedeiras foram analisadas e identificadas com
auxílio de bibliografia específica. Entre os organismos associados a
Callyspongia foram encontrados predominantemente crustáceos da classe
Malacostraca, representados em abundância por tanaidáceos da espécie
Chondrochelia dubia, além de cumáceos da família Bodotriidae, anfípodos
dos gêneros Caprella, Quadrimaera e Dullichiela, isópodes do gênero
Gnathia. Foram encontrados também Ostracodes das subclasses Podocopa
e Myodocopa. Caranguejos da espécie Mithraculus forceps foram
encontrados em menor número. Todas as esponjas coletadas apresentaram
adultos em fase reprodutiva e juvenis do gênero de camarão Synalpheus, o
que demonstra uma relação bem definida de hóspede-hospedeiro entre
estas espécies. Foi encontrada uma relação direta entre a cor apresentada
pela esponja hospedeira e os organismos a ela associados, demonstrando
que esta relação pode conferir aos organismos associados, além de abrigo,
proteção e ambiente propício para reprodução, condições de camuflagem
derivada dos pigmentos do tecido da esponja. Copépodes do gênero
Asterocheres, representante da ordem Siphonostomatoida, e copépodes da
ordem Harpacticoida foram encontrados. Entre os sifonostomatóideos foi
identificada uma nova espécie de copépode sifonostomatóide Os
copépodes sifonostomatóideos apresentaram seis exemplares de um único
morfotipo identificado até o presente momento. Estes espécimes não
apresentaram as características descritas na bibliografia utilizada na chave
de identificação da literatura específica, quando comparados a outras
espécies da família Asterocheridae, gênero Asterocheres Boeck, 1859. Por
se tratarem de uma nova espécie, os copépodes siphonostomatóideos
encontrados foram fotografados, e desenhados de corpo inteiro. Após isso,
os organismos foram dissecados para identificação de seus apêndices,
desenhos específicos e descrição da nova espécie, bem como a produção
do artigo científico. Apesar de ser um local com um pequeno aporte de
estudos, a Praia de Periperi se mostrou um bom local para realização de
coletas, em relação a diversidade de organismos encontrados, em especial
uma espécie nova de Shiphonostomatoida. A identificação de uma nova
espécie demostra como ainda conhecemos pouco da diversidade de
copépodes shiphonotomatoideos associados a invertebrados marinhos e a
importância de estudar essas associações. Estudos de associação são
importante para a compreensão das interações destes ecossistemas tão
diversos, e esta compreensão é fundamental para o manejo e conservação
das comunidades coralíneas.

grande porte situado em Salvador-Bahia, que tinham diagnóstico de TB e/ou
TB multirresistente (TBMR) que aceitaram participar da pesquisa. A coleta
de dados se deu pelas técnicas de análise documental das fichas de
notificação do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) do
hospital campo de investigação e de prontuários. Posteriormente, através de
entrevista semi-estruturada. Os discursos foram organizados e constituído
banco de dados juntamente com demais dados advindos das fontes
documentais. Todos digitados em programa word e em planilha do Excel
para posterior análise. Resultados: nesse estudo há uma prevalência do
sexo feminino, com três entrevistados, e um do sexo masculino. Os quatro
entrevistados possuem situação de morada própria e referem haver
ventilação em três das casas, demonstrando a redução da vulnerabilidade
dos indivíduos que com convivem com os portadores de TB. Em relação ao
gasto financeiro, três informantes relataram possuir dificuldades com
recursos financeiros; duas relataram como dificuldade, o gasto com o
deslocamento para o serviço de atendimento da TB. No que se refere ao
acesso ao serviço, uma das participantes é profissional da saúde e teve o
acesso facilitado por conseguir através de contatos na instituição que
trabalha e, por receber orientação de outros colegas da categoria. Os
demais entrevistados, encontraram dificuldades para conseguir o primeiro
acesso ao serviço de TB, para fazer o diagnóstico, assim como cadastro
para recebimento da medicação e realização das consultas, após ter
finalizado o tratamento. No que refere a distância da residência para o local
de atendimento, apenas duas responderam e ambas consideraram muito
distante. Quanto a indicação dos serviços onde estão realizando o
tratamento, todos afirmaram indicar o serviço para amigos, familiares ou
conhecidos realizarem tratamento de TB, considerando que avaliam
positivamente a prestação do serviço. Considerações finais: os resultados
demonstram que, apesar da consolidação do Programa Nacional de
Controle da TB, ainda existem importantes fragilidades no acesso aos
serviços e no atendimento ao paciente portador de TB: tempo de espera,
dificuldade em dispor de recursos financeiros para o tratamento, acesso às
consultas, acesso ao diagnóstico, à distância da residência para os
serviços, a centralização do Programa de TB, a dificuldade na obtenção do
medicamento e falta de infraestrutura das unidades. Desse modo, os
resultados direcionam para necessidade de reorganização dos serviços e
maior comprometimento dos profissionais para que contribuam com a
redução dos elevados índices de doentes com TB, assim como reduzir as
taxas de abandono ao tratamento e consequentes casos de recidivas com
possibilidade de TBMR.
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Resumo: Anadenanthera macrocarpa (Benth) Brenan, conhecida na região
nordeste do Brasil como angico, é amplamente utilizada na medicina
popular tradicional para tratar problemas respiratórios e inflamações. Este
estudo teve como objetivo avaliar a atividade de A. macrocarpa do
semiárido da Bahia, coletadas na região da Floresta Nacional Contendas do
Sincorá (FLONA), segundo dados etnofarmacológicos da região. O uso
popular da A. macrocarpa foi avaliado por Monteiro e colaboradores (2006),
verificando-se que a sua maior aplicação medicinal está ligada ao
tratamento de problemas respiratórios e de inflamações de um modo geral,
sendo a entrecasca a parte mais utilizada. Várias propriedades medicinais
são atribuídas à goma de angico, que incluem o tratamento de infecções
respiratórias, como a pneumonia e a bronquite, uso como abortivo, no
tratamento de constipação e dores de cabeça (TORRES; REPKE, 2006), e
também vem sendo empregado no tratamento de anginas, diarreias,
leucorreia, gonorreia e ulcerações da pele (PIO CORRÊA, 1978). Os
extratos etanólicos da folha foram preparados por maceração e suas
frações de hexano, diclorometano, acetato de etila e butanol foram
preparadas por partição. Foi realizada a técnica de cromatografia em
camada delgada para comparação das amostras obtidas. Para a avaliação
da atividade antimicrobiana dos extratos etanólicos e suas frações foram
realizados testes de Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração
Bactericida Mínima (CBM). Foi avaliada a atividade antimicrobiana do
extrato e das frações da folha de A. macrocarpa contra S. aureus ATCC
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DAS FRAÇÕES DE
ANGICO SOBRE ISOLADO CLÍNICO DE S. AUREUS RESISTENTE A
ANTIBIÓTICOS
Autor(es): Carline Silva Dutra, Ivo Gama Santos Ferreira, Regiane Yatsuda,
Patricia Leo Messias, Talita Costa, Veronica Campos, Lorena Lôbo Brito,
Erika Pereira Souza, Aracely Vieira Melo, Danyella Batista Nogueira

CIÊNCIAS DA SAÚDE - ENFERMAGEM
ACESSO E ATENDIMENTO AO PORTADOR DE TUBERCULOSE EM
SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA
Autor(es): Andressa Silva Carneiro de Souza, Neuranides Santana,
Crislaine Oliveira, Tamires de Lima, Maria Alice Cruz Pedreira Silva, Leticia
Suassuna Ribeiro
Resumo: Introdução: A tuberculose (TB) é um grave problema mundial. A
epidemiologia da tuberculose na Bahia não apresenta mudanças
significativas, pois ainda existem os bolsões de pobreza. O acesso
dificultado aos serviços de saúde tem contribuído para que muitos casos de
TB não sejam diagnosticados. Objetivo: Descrever os aspectos relacionados
diretamente com o acesso e atendimento, dispensado ao portador de TB.
Metodologia: trata-se de estudo prospectivo, descritivo de natureza
qualitativa, realizado entre o segundo semestre de 2015 e o primeiro de
2016. Subprojeto constituinte do projeto Inquérito Tuberculínico em
comunidade universitária e hospitalar. A amostra do estudo foi constituída
por quatro pacientes que estiveram internados em um hospital público de
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43300 e os isolados 16A, 29,92 e 112. Como resultados a cepa ATCC
43300 apresentou melhores resultados (CIM de 62,5 µg/mL) para fração de
acetato de etila. As frações de diclorometano e acetato de etila obteve
resultados contra todos microrganismos testados. A fração de diclorometano
apresentou atividades fraca para os isolados 29 e 92,atividade moderada
para a cepa ATCC 43300, isolados 16A e 112. A fração de acetato de etila
apresentou atividade fraca para o isolado 112,atividade moderada para os
isolados 16A, 29 e 92,boa para a cepa 43300.

das ações de controle da mesma. Objetivo: Conhecer a ocorrência de
coinfecção de TBMR e HIV no Estado da Bahia no período de 2014 a 2016.
Metodologia: Trata-se de um estudo de caso de natureza quantitativa,
realizado no período de agosto de 2015 a agosto de 2016,a partir de dados
de domínio público, SUVISA (Superintendência de Vigilância a Saúde). A
população que compõe o estudo são pacientes coinfectados com
TBMR/HIV. Os dados foram coletados, analisados e armazenamento em
banco de dados de informação, utilizando a ferramenta planilha do
programa EXCELL. Resultados: Com base nos dados, o ano de 2006 foi o
que mais confirmou e notificou casos de tuberculose e o ano de 2015 foi
que obteve menos casos confirmados e registrados. Em relação a TBMR,
houve um discreto comportamento na variação de casos no período de
2006 a 2016,porém o ano de 2014 apresentou um maior número de casos
de infecção confirmados e notificados. Já a coinfecção TB/HIV, observamos
que o ano de 2006 foi o que menos apresentou ambas doenças. Já em
2014,a ocorrência dessa coinfecção apresentou uma elevação. No que diz
respeito a coinfecção TBMR/HIV, o ano de 2014 também foi o que mais
apresentou casos notificados e confirmados. Conclusão: Apesar dos
avanços das estratégias mencionadas na pesquisa, ainda faz-se necessário
a realização de monitoramento mais eficiente quando ao diagnóstico
precoce, encaminhamento para serviços de referência e garantia para
continuidade e finalização da terapêutica. A falta de um rápido diagnóstico,
acompanhado da terapia medicamentosa são fatores que contribui para a
disseminação da doença. Porém, essa realidade ainda possui suas
deficiências em determinados serviços públicos.
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O PROCESSO DE EXPANSÃO DOS CURSOS DE RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE EM
ENFERMAGEM
Autor(es): Rebeca Santos do Amaral de Souza, Rosana Silva
Resumo: A criação e expansão dos cursos de especialização em
enfermagem acompanhou o desenvolvimento da profissão, a partir do
contexto histórico-social, das transformações sociais, influenciadas pela
economia, pelas mudanças na informação e emergência de novas
qualificações. Assim, a residência multiprofissional e em área profissional da
saúde em enfermagem, caracterizada pela formação em ato, foi implantada
em 2005 e têm expandido ao longo dos anos. Desse modo, este estudo tem
por objetivo, analisar a expansão dos cursos de residência multiprofissional
e em área profissional da saúde em enfermagem. Trata-se de uma pesquisa
do tipo descritiva exploratória com abordagem quantitativa, cujas fontes de
dados foram editais de seleção da residência multiprofissional e em área
profissional da saúde na Bahia, no período de 2006 a 2016. Os editais
foram analisados na perspectiva da expansão dessa modalidade de ensino
no estado da Bahia, a partir das seguintes variáveis: ano, total de
programas, total de cursos, total de bolsas/vagas, instituição de ensino
vinculada, tipo de curso e tipo de residência. Nesse sentido, identificou-se
que os cursos e programas de residência, bem como o número de bolsas
ofertadas aumentaram ao longo dos anos, com decréscimo a partir de 2015.
Nesse período de vigência do programa a oferta de cursos e bolsas foi
expressiva nas universidades públicas, principalmente na Escola de
Enfermagem da UFBA, e as residências multiprofissionais se destacaram
em relação às residências em áreas profissionais. Os investimentos e a
expansão dos cursos de residência deram-se de maneira concomitante com
o aumento das exigências profissionais no mercado de trabalho, no entanto
a partir de 2015,com a crise econômica enfrentada pelo país os
investimentos decresceram e, consequentemente, a oferta de cursos e
bolsas também. Por fim, as residências multiprofissionais se destacaram por
apresentarem teoricamente a capacidade de formar recursos humanos para
atuarem no SUS de forma integral.
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PRINCÍPIOS BIOÉTICOS E VALORES UTILIZADOS POR ENFERMEIRAS
NA TOMADA DE DECISÃO DURANTE O CUIDADO
Autor(es): Lorrana Alves Almeida Dantas D Andrade, Darci de Oliveira
Santa Rosa, Karla Ferraz dos Anjos, Mariana Lima Mota Cardoso
Resumo: Introdução: As enfermeiras durante o cuidado utilizam princípios
bioéticos e valores para auxiliá-las na tomada de decisão. Entre os
princípios que podem ser utilizados estão: beneficência, não-maleficência,
autonomia, justiça ou equidade e alteridade. E, a responsabilidade, a
beneficência, a solidariedade e a justiça são os valores que norteiam sua
prática durante o cuidado, em um hospital do SUS. Este estudo é
Subprojeto de Iniciação científica vinculado ao projeto maior intitulado
“Formação ética na prática de enfermeiros no SUS: contribuição de um guia
para tomada de decisão” da Dra. Darci de Oliveira Santa Rosa. Foi
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, com o parecer
Consubstanciado nº 655.627 e CAAE: 28258314.0.0000.5531 em
comprimento ao que rege a Resolução nº 196/96 de 12 dezembro de
2012,do Conselho Nacional de Saúde. Atende a Agenda de Pesquisa nº 11
Bioética e Ética na Pesquisa, Tema 11.1 Aspectos teóricos/práticos da
Bioética no contexto científico, tecnológico e sanitário brasileiro
(epistemológico, metodológico e normativo). Sub-tema Desafios da Bioética
no Mundo-aplicação do conhecimento ao contexto brasileiro, considerando
as peculiaridades regionais. Metodologia: Trata-se de estudo exploratório,
descritivo com a abordagem metodológica quantitativa. Teve como questão
norteadora: Quais os princípios e valores utilizados por enfermeiras na
tomada de decisão durante o cuidado em hospital do SUS? Objetivou
descrever os princípios bioéticos e valores utilizados por enfermeiras na
tomada de decisão. População: Participaram 37 enfermeiras que atuam em
um hospital do SUS na cidade de Salvador. Elas foram escolhidas por
tomarem decisões sobre o cuidado no cotidiano do hospital. Nesta
pesquisa, foi realizada a coleta de dados por meio da aplicação de CHECK
LIST. Os dados foram digitados em planilha do Microsoft Office Excel e
processados no programa Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS), versão 18.0 para análise descritiva. Os resultados estão
apresentados sob a forma de tabelas e porcentagens. Conclui-se que todos
os princípios e valores listados no instrumento são utilizados pelas
enfermeiras, e ao hierarquizá-los face à tomada de decisão durante o
cuidado elas priorizam a alteridade seguido de justiça, beneficência,
autonomia e não maleficência; os princípios e valores de autonomia e não
maleficência requerem novas pesquisas com relação ao cuidado de
enfermagem. Sugere-se que novos estudos sejam realizados com
enfermeiras.

Palavras-chaves: Enfermagem, Residência multiprofissional, Expansão de
cursos
OCORRÊNCIA DE TUBERCULOSE MULTIRRESISTENTE E HIV NO
ESTADO DA BAHIA
Autor(es): Crislaine Oliveira, Andressa Silva Carneiro de Souza, Tamires de
Lima, Maria Alice Cruz Pedreira Silva, Neuranides Santana, Leticia
Suassuna Ribeiro
Resumo: Introdução: A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa
causada por uma bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, também
denominado de Bacilo de Koch (BK). Um problema que vem agravando os
índices de TB no mundo é a forma clínica de TB com bacilos
multirresistentes aos medicamentos anti-TB que muitos usuários vêm
adquirindo. Esse cenário mundial que vivemos se torna um grande desafio
para o controle da doença, pois se trata de resistência aos mais importantes
medicamentos do esquema terapêutico, rifampicina e isoniaziada. O
Ministério da Saúde (MS) define Multirresistência como: resistência a pelo
menos rifampicina e isoniazida. A frequente epidemia do HIV é considerada
um dos fatores associados ao perfil epidemiológico da TB. Isto se deve ao
comprometimento do sistema imunológico de pacientes com HIV, o que
favorece o surgimento de doenças oportunistas, dentre elas a TB.
Consequentemente, a coinfecção TB/HIV pode levar ao desenvolvimento da
multirresistência aos antiTB, agravando ainda mais a situação dos doentes.
Além de ampliar o tempo para completar o tratamento e aumento dos custos
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de acetato de etila e fração butanólica. A fração hexânica não apresentou
qualquer atividade bacteriostática ou bactericida sobre todos os S. aureus
testados, não sendo, portanto sensível a cepa ATCC 43300 e nenhum
isolado clínico a esta fração. Foram obtidos valores de CIM entre 125 e
1000 µg/mL.A Aeschynomene martii pode ser considerada como uma
planta promissora para o isolamento de compostos antimicrobianos,
principalmente por que os seus valores de CIM obtidos com extrato bruto
testado com isolados MRSA já apresentam bons resultados, que devem ser
melhorados quando forem realizados os testes com as frações.

VULNERABILIDADES VIVENCIADAS POR ENFERMEIRAS NA PRÁTICA
DE CUIDADOS A MULHERES ENVOLVIDAS COM DROGAS EM
CONTEXTO DE MATERNIDADE
Autor(es): Patricia Keirelly de Oliveira Araújo, Jeane Freitas de Oliveira
Resumo: Vulnerabilidades vivenciadas por enfermeiras na prática de
cuidados a mulheres envolvidas com drogas em contexto de
maternidadeIntrodução: Na área da saúde, a vulnerabilidade se refere à
chance de exposição das pessoas ao adoecimento. Ela pode estar presente
em algumas situações no âmbito das práticas dos profissionais de saúde,
uma vez que esses profissionais se expõem rotineiramente a múltiplos e
variados riscos. Objetivo: caracterizar situações de vulnerabilidades para
enfermeiras diante da problemática das drogas no tocante as mulheres no
período gravídico puerperal, em uma maternidade pública de Salvador - BA.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida numa
maternidade pública de Salvador-Ba, no período de fevereiro de 2015 a
janeiro de 2016,quando foram aplicadas as técnicas de observação de
campo com 42 enfermeiras e entrevista semiestruturada com 21 dessas
profissionais. O material produzido foi submetido á análise de conteúdo
Resultados: A partir dos dados obtidos emergiram as seguintes categorias:
1) Sobrecarga de trabalho das enfermeiras; 2) Comportamento agressivo
atribuído à mulher e/ou acompanhante em meio à problemática das drogas;
3) Falta de: programas, protocolo no atendimento, interação e capacitação
profissional. No cotidiano da assistência na maternidade investigada, as
enfermeiras se deparam com uma sobrecarga de trabalho vinculada a
deficiência de recursos humanos e fluxo intenso de mulheres, dentre elas
aquelas envolvidas com drogas. A permanência dessas mulheres e/ou de
seus recém-nascidos para tratamento de doenças vinculadas ao consumo
de drogas, expõe as enfermeiras a situações de violência. Essas situações
são caracterizadas por agressividades e ameaças diante de normas e
rotinas de funcionamento da unidade, reforçadas pela presença do
acompanhante, geralmente usuário de drogas e/ou participante do
narcotráfico. A falta de protocolos, programas e capacitação profissional na
unidade para acompanhamento/tratamento das mulheres que usam drogas
implica no afastamento das enfermeiras dessas mulheres e em novas
situações de agressividade/ ameaças para as enfermeiras. Dessa forma,
conclui-se que na maternidade investigada, a presença de mulheres que
usam drogas e/ou de seu parceiro, associada à deficiências estruturais e de
recursos humanos se constituem elementos de vulnerabilidade para saúde
das enfermeiras e para suas práticas laborais.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE BOTHROPS LEUCURUS (BL) E
CROTALUS DURISSUS CASCAVELLA (CDC) EM TECIDO VASCULAR
DE ANIMAIS SHR E WISTAR
Autor(es): Rafael Leonne Jesus, Darízy Flávia Silva
Resumo: As toxinas de animais são fontes de recursos naturais para
estudos farmacológicos. Os venenos de serpentes são compostos bioativos,
formados por componentes orgânicos e inorgânicos, naturalmente
adaptados pela seleção natural, e constituem-se ferramentas
farmacológicas e biotecnológicas com variadas atividades biológicas. O
veneno da Crotalus durissus cascavella (CDC) e Bothrops leucurus (BL)
pode ser uma fonte na bioprospecção de novos agentes anti-hipertensivos.
O objetivo deste estudo foi investigar o efeito vascular do veneno da CDC e
da BL em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e seus controles
normotensos (Wistar). Foram realizados estudos in vitro com artéria
mesentérica isolada de ratos, onde foi administrada de maneira cumulativa
do veneno da CDC e BL (10-3 - 30 &#956;g/ml) em anéis pré-contraídos
com Phe (10 &#956;M). O veneno de CDC induziu um vasorelaxamento
dependente de concentração em animais Wistar com (Emax = 47,9 ± 5,0%,
n=8), na presença do endotélio vascular, sendo seu efeito praticamente
abolido na ausência do endotélio (Emax = 5,8 ± 2,4%, n=5) (***p < 0, 001).
Em animais SHR também foi observado um relaxamento de maneira
concentração-dependente (Emax = 15,9 ± 4,7 % n=5), na presença do
endotélio vascular, sendo seu efeito abolido na ausência do endotélio (Emax
= 0, 5 ± 0, 8% n=5) (***p < 0, 001). Por outro lado, o veneno de BL induziu
um efeito vasoconstritor em anéis de artéria mesentéricas de animais Wistar
(Emax = 12,9 ± 10, 7 % n=6; Emax = 10, 9 ± 12,7 % n=6) tanto na presença
quanto na ausência do endotélio funcional. Como conclusões demostramos
que os venenos de CDC e BL são capazes de promoverem efeitos
diferentes em artéria isolada: O veneno da serpente Bothrops leucurus,
promoveu uma vasoconstrição em anéis de artérias mesentérica de animais
Wistar na presença e ausencia de endotélio funcional, sendo inviável,
portanto, a continuação dos experimentos com este veneno como um
possível potencial hipotensor. Enquanto o veneno de Crotalus durissus
cascavella, induziu vasorelaxamento em artérias mesentérica tanto em
animais hipertensos e seus controles normotensos, na presença de
endotélio funcional. Mais experimentos serão realizados para continuar
avaliando o efeito vascular do veneno de Bothrops leucurus em animais
hipertensos e tentar elucidar um possível mecanismo de ação para essas
drogas testadas.
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CIÊNCIAS DA SAÚDE - FARMÁCIA
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DAS FRAÇÕES DE
TRIPA DE GALINHA (AESCHYNOMENE MARTII BENTH) SOBRE
ISOLADO CLÍNICO DE S. AUREUS RESISTENTE A ANTIBIÓTICOS
Autor(es): Viviane da Silva Lima, Regiane Yatsuda
Resumo: A resistência a fármacos por bactérias patógenas a humanos e
animais é um dos casos mais bem documentados de evolução biológica e
um sério problema tanto em países desenvolvidos como em
desenvolvimento e isso tem levado a um aumento da necessidade e busca
de novos tratamentos terapêuticos a partir de outras fontes, como uso de
fitoterapia. O Staphylococcus aureus é patógeno capaz provocar doenças,
que vão desde uma simples infecção até infecções graves. Essa bactéria foi
uma das primeiras a serem controladas com a descoberta dos antibióticos,
mas, devido a sua enorme capacidade de adaptação e resistência, tornouse uma das espécies de maior importância no quadro das infecções
hospitalares e comunitárias. O objetivo desta pesquisa foi analisar as
atividades antimicrobianas do extrato etanólico e frações do caule de
Aeschynomene martii Benth (tripa de galinha), coletados na Floresta
Nacional Contendas do Sincorá (BA). Na experiência, o extrato etanólico e
frações foram testados para o teste da concentração inibitória mínima (CIM)
e concentração bactericida mínima (CBM). As cepas testadas foram
Staphylococcus aureus ATCC 43300 e quatro cepas isoladas no Hospital
Esaú Matos (16A, 29,92 e 112). Foram realizados três experimentos em
triplicata. O extrato etanólico apresentou atividade bacteriostática sobre
todos os S. aureus testados, assim como a fração de diclorometano, fração
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DESENVOLVIMENTO DE EMULSÕES CATIÔNICAS MÚLTIPLAS
CONTENDO
EXTRATOS
GLICÓLICOS
DE
PILOCARPUS
MICROPHYLLUS (JABORANDI)
Autor(es): Marcelle Mota Queiroz, Neila de Paula Pereira
Resumo: A indústria cosmética tem investido cada vez mais no
desenvolvimento de formulações contra a Alopécia, dermatite que acomete
homens e mulheres, de diferentes idades. Assim, a alopécia pode ser
definida como um conjunto de desordens que gera a falta de cabelos ou
pelos em locais próprios do corpo humano. O Jaborandi é uma pequena
árvore nativa do Brasil e é muito aplicado na indústria cosmética por suas
propriedades de micro-circulação capilar, o que confere auxílio de
diminuição de perda capilar, estimulando o crescimento e renovação celular
na pele e cabelo. As emulsões são dispersões coloidais formadas por uma
fase dividida designada de interna, dispersa ou descontínua, e por uma fase
que rodeia as gotículas, designada de externa, dispersante ou continua.

277

Para além destes dois componentes existe um terceiro designado de agente
emulsivo, o qual contribui para tonar a emulsão mais estáel, pois se interpõe
entre a fase dispersa e dispersante, retardando assim, a sua separação, e
que constitui a interfase. Desta forma, tratam-se de sistemas
termodinamicamente instáveis sendo necessário um considerável aporte de
energia para obte-las. Modificadores de reologia e estabilizantes de
emulsões podem ser adicionados às formulas com o intuito de promover
melhoria na estabilidade, no sensorial e incrementar a viscosidade. Visando
complementar as opções de tratamento para a alopécia, além de investir no
desenvolvimento de produtos de origem vegetal, neste trabalho, foram
desenvolvidas 8 emulsões catiônicas múltiplas A/O/A, sendo 2 controles, 2
contendo o modificador STRUCTURE® XL, 2 contendo o modificador DRYFLO® TS PURE e outras 2 contendo o modificador ARMOCARE® APA18V, para que fosse avaliado as diferenças de cada uma ante as
formulações. De forma a avaliar a influência do extrato glicólico de
Jaborandi sobre a estabilidade das emulsões, foram preparadas
formulações sem presença de extrato, bem como formulações contendo a
incorporação do extrato na fase oleosa. De forma a validar as emulsões
preparadas, foram realizados os testes para a garantia da estabilidade a
curto e longo prazo. Como resultado, é possível notar, através do perfil de
espalhabilidade, que a incorporação do extrato de Jaborandi aumenta o
nível de espalhabilidade da emulsão múltipla e não diminui sua estabilidade,
tanto em presença quanto em ausência dos modificadores de reologia e que
a incorporação destes aumenta a estabilidade das formulações,
proporcionando um perfil de espalhabilidade mais homogêneo e sem
discrepâncias após envelhecimento acelerado.

feitas por cidadãos através do formulário próprio de notificação, como
também pelos profissionais que precisam se cadastrar na categoria do
notificante, vale ressaltar, que se esse profissional for vinculado alguma
empresa, é necessária o cadastro institucional. Todas as amostras
passaram no teste, os medicamentos reconstituídos e analisados através da
titulação iodométrica foram Sinot, Amoxicilina e Duzimicin que apresentaram
teor de respectivamente: 102,11%, 113,40% e 113,18%, assim, estão de
acordo às especificações da Farmacopeia Brasileira, 5ª edição. Dessa
forma, não foi necessário o uso do sistema NOTIVISA para efetuar a queixa
técnica através do formulário disponível na página.
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TRIAGEM VIRTUAL APLICADA NA BUSCA DE INIBIDORES DA
TRIPANOTIONA REDUTASE DE TRYPANOSOMA CRUZI
Autor(es): Vinícius Guimarães, Samuel Pita
Resumo: A doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, afeta 21
países da América Latina e, desde a sua descoberta, em 1909,até o
presente momento, não possui tratamento efetivo, principalmente na sua
fase crônica. Uma forma de contornar esta limitação é através do estudo de
Triagem Virtual baseada na estrutura da Tripanotiona Redutase de
Trypanosoma cruzi (TcTR), utilizando o programa AutoDock 4.2. Dessa
forma, selecionamos compostos, oriundos da Base de Dados de Produtos
Naturais do Semiárido Baiano (NatProDB), cujos melhores valores de
energia de interação proteína-ligante variaram entre &#916;Gbind= - 12,41
kcal/mol a - 9,39 kcal/mol. Adicionalmente, foi realizado uma análise
automática das conformações de acoplamento, usando um mapa de autoorganização (AuPosSOM), com o intuito de se verificar quais grupos
químicos inovadores estão presentes nas moléculas do NatProDB e quais
são as interações intermoleculares que podem auxiliar no planejamento de
fármacos contra a doença de Chagas. Posteriormente, utilizou-se os
servidores Pred-hERG e Aggregator Advisor a fim de se avaliar,
respectivamente, a cardiotoxicidade e a capacidade de agregação molecular
dos ligantes selecionados pela triagem. Através do servidor Pred-hERG foi
verificado que os compostos CLA e IBA apresentaram uma probabilidade de
bloquearem os canais de K+ relacionados ao gene éter-á-go-go humano
(hERG) igual a 51% e 56%, respectivamente. A análise de agregação
molecular, por meio do coeficiente de Tanimoto (Tc), demonstrou que
apenas a molécula EAA possui similaridade química de 77% quando
comparada a um agregador descrito na literatura. Portanto, foi possível
verificar que todos os ligantes selecionados pela triagem (Tabela 1: 2ª
triagem), apresentaram interações relevantes frente à TcTR. Porém, visando
a aquisição e avaliação biológica das moléculas mais promissoras,
selecionou-se as moléculas TCA e CLA, pois conseguiram interagir com os
dois sítios (Z e Y), que não são acessados pelo substrato natural da enzima.
Logo, estas moléculas poderão futuramente ser testadas em ensaios de
inibição enzimática visando corroborar com os resultados computacionais
encontrados.
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REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS DA AMOXICILINA
GENÉRICO E SIMILAR
Autor(es): Eugênia Jardim, Regina de Jesus Santos
Resumo: Avaliar a qualidade do medicamento Amoxicilina de uso pediátrico
disponíveis no mercado é importante, já que as crianças estão mais
propensas às implicações, decorrentes de variações no teor ativo presente
no medicamento, dada a sua fisiologia e o nível de amadurecimento do seu
sistema metabólico.Os antibióticos quando apresentam desvios de
qualidade comprometem de forma acentuada a resposta clínica dos
pacientes. De acordo com Auto (2008), a escolha do antibiótico deve seguir
alguns requisitos: este precisa estar presente em situações inibitórias
adequadas durante o período da exposição; o espectro de ação da droga
deve atingir somente a microbiota previsível; o período de utilização deve
corresponder ao tempo da exposição e finalmente a utilização deve ter
embasamento científico e não estar apenas na dependência de
experiências pessoais. O objetivo do trabalho foi realizar um levantamento
de todos os medicamentos pediátricos pó para suspensão oral, contendo
amoxicilina registrados como genéricos ou similares, analisando o teor de
principio ativo desses medicamentos que estão disponíveis no mercado, é
importante avaliá-los, uma vez quando o teor está fora da especificação da
Farmacopeia, o antibiótico possivelmente não atingirá a concentração
necessária na corrente sanguínea para que haja um equilíbrio dinâmico e
assim não ocorrerá uma resposta terapêutica.A avaliação foi feita utilizando
a metodologia da Farmacopeia Brasileira 5ª edição, em que as amostras de
pó para suspensão oral e o padrão estavam devidamente lacrados e em sua
embalagem original, foram reconstituídas e reajustadas a concentração de
1,25 mg/mL como descrita na Farmacopéia, essas amostras reconstituídas
foram analisadas pela titulação iodométrica em que realizou testes de
inativação, titulação e ensaio em branco, com a finalidade de detectar o
ponto final . A titulação é uma reação indireta, que consiste na dosagem de
espécies oxidantes pela adição de um excesso de iodeto que é oxidado a
iodo e posteriormente é titulado com Tiossulfato de Sódio devidamente
padronizado, a fim de calcular o fator de Equivalência em microgramas para
cada mililitro de Tiossulfato e assim avaliar o teor de amoxicilina presente no
medicamento em avaliação. Estudou-se O NOTIVISA que é sistema
informatizado no site ANVISA com o objetivo de utilizá-lo caso encontrasse
alguma irregularidade quanto ao teor de amoxicilina, que nesse caso tem
que ser no mínimo 90% e no máximo 120% de amoxicilina. Esse sistema
recebe notificações de eventos adversos e queixas técnicas relacionadas
aos produtos que estão sob responsabilidade da vigilância sanitária. A
Queixa técnica é definida quando o problema observado ainda não causou
nenhum dano à saúde, é utilizado para qualquer notificação que se suspeita
de irregularidade ou alteração de um produto. As notificações podem ser
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CIÊNCIAS DA SAÚDE - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICO-FUNCIONAIS DO COMPLEXO
BUCOMAXILOFACIAL E CRÂNIO-CERVICAL EM INDIVÍDUOS COM
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
Autor(es): Nairon Jodson Souza Alves, Achilles Motta Nunes, Paulo
Raimundo Rosario Lopes, Gabriela Martins, Roberto Paulo Correia de
Araújo
Resumo: A articulação temporomandibular (ATM) é uma articulação
bilateral, representada pela conexão entre a fossa mandibular do osso
temporal e o côndilo da mandíbula, sendo uma das articulações mais
solicitadas do corpo. Alterações deste sistema são denominadas disfunção
temporomandibular (DTM), condições que envolvem alterações da estrutura
da ATM e/ou função dos músculos mastigatórios de etiologia multifatorial,
sendo mais comum no sexo feminino. Estudos mostram que 5 a 6 % da
população mundial sofrerão de alguma sintomatologia de dor que envolva a
ATM durante suas vidas. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi
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verificar as correlações entre as alterações dos parâmetros físico-funcionais
bucomaxilofaciais e crânio-cervicais em indivíduos com DTM triados no
Serviço de Dor do Ambulatório Magalhães Neto do Hospital Universitário
Professor Edgar Santos (HUPES) da Universidade Federal da Bahia
(UFBA). Foram avaliados 30 voluntários, sendo 28 mulheres e dois homens
no Serviço de Fisioterapia do Ambulatório Magalhães Neto, HUPES - UFBA.
Foi possível identificar que 13 dos avaliados apresentaram grau de DTM
grave e que outros 13 apresentaram DTM moderada, enquanto três
apresentaram DTM leve e apenas um não apresentou DTM, quando
avaliados pelo Questionário e Índice Anamnésico de Fonseca. Observou-se
ainda que 16 dos avaliados apresentaram baixo grau de limitação da função
da ATM pela análise com Questionário de Limitação Funcional Mandibular
(MFIQ), 11 apresentaram grau moderado e somente três dos avaliados
apresentaram limitação severa em decorrência da DTM. Notou-se que se
tratando de ansiedade, verificada através de Escala Hospitalar de
Ansiedade e Depressão (HAD), é improvável que 18 dos avaliados fossem
ansiosos, já sete deles se mostraram como possíveis ansiosos e cinco
como prováveis ansiosos, e, no que tange a depressão, é improvável que
22 dos avaliados fossem depressivos, sendo sete deles classificados como
possíveis depressivos e apenas um dos avaliados foi classificado com
provável depressão. Foi possível identificar ainda, através do eixo I do
RDC/TMD (Critério Diagnóstico em Pesquisa para Disfunção
Temporomandibular), que somente dois voluntários não apresentaram
diagnóstico de dor miofascial, seis avaliados apresentaram alguma
alteração de desvio da linha média, e quando aferida alterações articulares,
identificou-se que somente oito voluntários não apresentaram diagnóstico
de alterações articulares. Assim, a partir dos dados deste estudo concluiuse que as mulheres são mais susceptíveis a DTM e que alterações dos
parâmetros físico-funcionais bucomaxilofaciais e crânio-cervicais, como a
presença de dor miofascial, alterações articulares e desvio de linha média
foram relatados. Todavia ansiedade e depressão não puderam ser
fortemente assoaciados a presença de DTM.
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VULNERABILIDADE E INCIDÊNCIA DE LEPTOSPIROSE POR DISTRITO
SANITÁRIO DE SALVADOR - BAHIA DE 2010 A 2015
Autor(es): Danielle Moreira Oliveira, Cláudia Batista, Arthus Torres de
Souza, Maria de Fátima Diz Fernandez, Caiusca Uzeda
Resumo: Introdução: A leptospirose é uma doença de notificação
compulsória e uma zoonose significativa nos países em desenvolvimento. O
patógeno responsável pela infecção é a Leptospira que acomete roedores e
outros mamíferos silvestres. Em humanos, esta patologia é aguda e pode
cursar desde febre às complicações com risco de vida. A leptospirose está
estreitamente relacionada com baixos níveis socioeconômicos, neste
sentido, o mapeamento de sua distribuição espacial possibilita avaliar os
riscos em saúde, principalmente relacionadas com o meio ambiente e perfil
socioeconômico da população, bem como compreender a vulnerabilidade
correlacionada aos determinantes envolvidos. Vulnerabilidade consiste na
expressão das potencialidades de adoecimento ou não referentes ao
indivíduo/coletivo em determinadas condições de vida, e nesta perspectiva,
a vulnerabilidade coletiva visa compreender aspectos contextuais e a
vulnerabilidade programática tem em vista os serviços de saúde e de que
forma estes se organizam para reduzir contextos de vulnerabilidade.
Objetivos: Analisar a incidência e distribuição espacial da leptospirose, por
distritos sanitários, em Salvador, de 2010 a 2015,buscando sua correlação
com os conceitos de vulnerabilidade coletiva e programática. Metodologia: A
partir dos dados secundários disponibilizados no site Tabnet Salvador, da
Secretaria Municipal de Saúde, coletou-se informações referentes a casos
de leptospirose por distrito sanitário de Salvador entre os anos de 2010 a
2015. Tais dados foram pesquisados a partir das seções Agravos
Notificados e Agudos, sendo então, selecionados os casos de leptospirose.
Fez-se necessário a utilização dos filtros referentes aos anos pesquisados,
bem como o distrito de residência. Resultados: Analisados os dados de
2010 a 2015,contatou-se que Salvador registrou um total de 1.200 casos de
leptospirose em seus 12 distritos, considerando 216 notificações de
localidade descrita como ignorada. Destaque para o ano de 2010, com o
maior registro de casos, somando 249,sendo o distrito do Subúrbio
Ferroviário o maior contribuinte da soma, com 41 casos. O registro de 167
casos, ocorridos em 2014,apresentou-se como o menor número do período
estudado. Não obstante os números, no ano de 2011 dois Distritos não
tiveram notificações, foram eles Centro Histórico e Cajazeiras. Conclusão: A
leptospirose é uma doença endêmica no Brasil, tornando-se epidêmica em
períodos chuvosos, principalmente nas capitais e regiões metropolitanas,
devido as enchentes associadas à falta de saneamento básico,
aglomeração populacional, coleta de lixo ineficaz e a infestação de roedores
infectados. O mapeamento da distribuição da leptospirose em Salvador
torna possível consubstanciar sua relação com baixos níveis
socioeconômicos, permitindo a análise das vulnerabilidades as quais as
populações estão expostas, bem como a base para a formulação de
políticas públicas específicas que visem melhorar a condição de vida, logo
diminuir a incidência da doença.

Disfunção

CIÊNCIAS DA SAÚDE - MEDICINA
REDES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Autor(es): Carlos Magalhaes Junior, Elizabeth Matos Ribeiro
Resumo: Ao discutir sobre conceito, metodologia e avaliação de políticas
públicas temos que ter em mente antes de qualquer coisa, refletir sobre seu
sentido, finalidade e natureza. Em outras palavras, temos que perguntar
qual a função das políticas públicas nas sociedades capitalistas
contemporâneas? Assim é fundamental assumir como ponto de partida para
essa reflexão crítica a compreensão de que as políticas públicas têm duplo
papel: conciliar conflitos e demarcar espaços de poder As políticas públicas
devem atender dois objetivos essenciais: resolver realmente problemas
sociais e serem instrumentos de controle popular. Assim, nesse contexto de
profundas (e perversas) transformações tecnológicas, socioeconômicas,
políticas, culturais, ambientais e sociais, estruturar políticas públicas em
redes participativas tem ganhado espaço. Com base nesse cenário, a
problematização que fundamenta nosso anteprojeto de pesquisa é seguinte:
Como construir metodologias inovadoras de governança em rede de
políticas públicas participativas para as mulheres?Esse plano de trabalho
pertence ao Grupo de Trabalho (GT) Ação Social, que teve como
metodologia a construção de interações, através de metodologias de
articulação em rede com grupos sociais, a exemplo os coletivos e grupos de
mulheres, organizações públicas, privadas e do terceiro setor, que dialogam
sobre os Direitos Humanos da Mulher O plano visa elaborar um panorama
situacional da Atenção à Saúde das Mulheres em situação de violência
doméstica e família, através de leituras e visitas técnicas;Articular e
dinamizar a comunicação em rede, entre os diversos atores sociais e
institucionais que integram o sistema de proteção dos direitos humanos da
mulher, vinculando o tema da saúde das mulheres em situação de violência;
Coletar dados nos serviços de saúde quanto a Notificação Compulsória da
Violência Doméstica, Sexual e outras violências contra a Mulher (Lei
10.778/2003) e por fim visitar ambientes de aprendizagens para
aprender/difundir sobre a atual situação da mulheres em situação de
violência, com isso busca-se consolidar um banco de dados/informações
que sirva como repositório para alimentar a futura rede social temática.
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CIÊNCIAS DA SAÚDE - NUTRIÇÃO
ASSOCIAÇÃO ENTRE POLIMORFISMOS DO GENE FAT MASS AND
OBESITYASSOCIATED (FTO) COM OBESIDADE EM ADOLESCENTES
EM SALVADOR
Autor(es): Rita de Cássia Ribeiro Silva, Ana Santos
Resumo: Objetivo - Analisar a relação entre polimorfismos de nucleotídeos
únicos (SNPs) no gene FTO e excesso de peso. Métodos-- Foi conduzido
um estudo de corte transversal de base populacional aninhado a uma coorte
voltada para o estudo dos fatores de risco para asma em Salvador-Ba,
Brasil. Mil cento e noventa crianças de 4 a 12 anos de idade foram
genotipadas utilizando a plataforma de genotipagem HumanOmni2.5-8 Kit
BeadChip (Illumina). Além disso, as crianças foram submetidas a uma
avaliação antropométrica para obtenção de peso e altura. O recordatório
alimentar para avaliar o consumo energético também foi obtido. Foi utilizada
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regressão logística para estudar as associações de interesse. Um controle
de qualidade foi realizado antes da condução dos testes de associação.
Todos os procedimentos foram conduzidos automaticamente com o auxílio
do programa PLINK, v.1.9. (Purcell S 2007). Para avaliar a estrutura familiar,
estimamos os coeficientes de parentesco para cada par possível, desta
análise sessenta e um indivíduos foram removidos da amostra pelo grau de
parentesco (Kehdy, Gouveia et al. 2015). As características da população
foram identificadas por análise descritiva utilizando dados categorizados
para prevalência e médias (desvio padrão) para variáveis contínuas.
Resultados - Foram encontrados, 11 SNPs nos íntrons 1,7 e 8 do gene FTO
os quais foram associados (p < 0, 05) com excesso de peso na população
avaliada. Essas associações se mantiveram mesmo após a condução de
50000 testes permutacionais. Dentre todos os polimorfismos
significativamente associados ao excesso de peso, foram identificados três
pares de variantes em forte DL(&#8805; 0.7). Destes, um par de SNVs
encontra-se no íntron 7 (rs115530394/rs114019148) e outros dois pares no
íntron 8 (rs75066479/rs115662052 e rs2003583/rs16952987). Conclusão:
Houve associação entre os SNPs estudados do gene FTO com
sobrepeso/obesidade. A maioria dos SNPs associados com obesidade
nesse estudo estão localizados no intron 8 (e não no íntron 1), sugerindo
que pode haver muitas variantes genéticas, ainda não relatadas na
literatura, que influenciam a obesidade em humanos.

final). para avaliar a UP foram usados somente os módulos 2; 4; 5; 6; 7; 9 e
10 do check list e não foi levada em consideração, questões que
precisavam de resposta escrita.O check list da UD foi aplicado por dez dias.
Foi utilizado check list específico com os seguintes blocos: 1 (Higienização e
arrumação do refeitório e balcão de distribuição); 2 (Recepção das refeições
e pré-distribuição); 3 (Distribuição); 4 (Fluxo de atendimento dos usuários); 5
(Higienização); 6 (Funcionários).As afirmativas do check list foram avaliadas
da seguinte forma: SIM se de acordo a legislação, NÃO se não de acordo, e
NSA quando algum item não se aplicado a realidade do local. Para cálculo
da pontuação final foi utilizada fórmula de Cardoso et al (2010), onde se
encontra o Escore Obtido pelo cálculo de: Pontos positivos/Pontos
possíveis-Pontos que não se aplicam x100. Pontos possíveis = todos os
itens SIM + NÃO + NSA.Assim com a pontuação obtida foi classificado em
cinco grupos, sendo: < 30% (critico); &#8805; 30% e < 50% (insatisfatório);
&#8805; 50% e < 70% (regular); &#8805; 70% e < 90% (bom); &#8805; 90
% (excelente). Então os checklists obtiveram também uma média que
condensou as avaliações por módulos, além da média do escore geral.Foi
possível verificar que de forma geral, as Unidades de Alimentação e
Nutrição abordadas foram classificadas de boa qualidade higiênicossanitária
segundo a classificação do escore obtido, com exceção das condições
higiênicossanitárias do veículo de transporte que foi avaliado como ruim. Foi
encontrado um nível de adequação de 77,7% da UP, 76,1% da UD e 35,1%
do Veículo. As melhorias necessárias na UP e UD são em relação a boas
condições de higiene, necessitando de melhorias nos quesitos:
manipuladores, preparação dos alimentos e exposição ao consumo do
alimento preparado. Na UD há cinco funcionários para a realização de
higiene e distribuição das refeições no refeitório são: 2 copeiras, 1 ajudante
de serviços gerais, 1 caixa, e 1 técnica em nutrição. Esse quantitativo de
funcionários é suficiente para a demanda de distribuição de refeições. No
entanto, verifica-se a importância do treinamento, a estruturação do Manual
de Boas práticas. Todos os blocos que tiveram adequação das condições
higiênico-sanitárias regulares, sobretudo os dos manipuladores podem
contribuir para riscos de obtenção de enteroparasitoses. Nolla e Cantos,
2005 destaca que a maioria das DVA estão ligadas a matéria-prima, a
higienização, e aos maus hábitos do manipulador. No caso das copeiras,
existe o uso das luvas plásticas, mas são usadas de forma inadequada. As
condições de higiene do veículo de transporte estão insatisfatórias, isso se
deu por problemas como: a baixa frequência de higienização; o local de
carga e descarga dos isobox não acontecerem em área ideal. Desta forma
então, observa-se que são elementos simples que evitam os ricos de
contaminação da refeição transportada.A UP foi avaliada em 2014 por
Santos et al., mesmo check list e encontrou o bloco de “Preparação de
Alimentos” regular, demonstrando que o erro é persistente. Na classificação
geral a UAN não obteve melhoria no escore obtido que foi de 79,17 em
2014,e 77,7 no presente estudo. De forma geral observa-se que a UP e a
UD estão em condições higiênicossanitárias satisfatórias, mas mesmo
assim necessita de ajustes para obter melhor conformidade em aspectos
como: treinamento de manipuladores, descarregamento dos alimentos do
carro, higiene do carro, manejo de resíduos, entre outros.
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES TRANSPORTADAS
PARA O SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA DA UFBA
Autor(es): Caroline Souza Lima da Silva, Maria da Conceição Pereira
Fonseca
Resumo: O Restaurante Universitário (RU) é uma Unidade de Alimentação
e Nutrição (UAN) e também, uma das ações executadas pelo Plano
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que oferece assistência à
estudantil para permanência do estudante de baixa renda na universidade
(BRASIL, 2015). O objetivo dos RUs é fornecer uma alimentação adequada,
equilibrada nutricionalmente, com boas condições higiênicossanitárias, em
qualidade e quantidade necessária. Entre as modalidades do Serviço de
Alimentação destaca-se a refeição transportada, que é caracterizada pela
distância entre os locais de produção das preparações e distribuição. Esse
modelo apresenta menor custo om equipamentos e mão de obra, mas,
porém, há mais riscos de segurança alimentar.O controle da qualidade das
refeições servidas no restaurante universitário da Universidade Federal da
Bahia é feito através de medidas de temperatura dos alimentos e
equipamentos, e do check list diário. Esta última é uma ferramenta de
avaliação das atividades realizadas durante o preparo das refeições.
Portanto o objetivo deste estudo foi diagnosticar as condições higiênicosanitárias dos locais em que são produzidas e distribuídas as refeições
destinadas a residência estudantil da UFBA.O presente trabalho foi
aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Nutrição da UFBA (ENUFBA),
com o parecer nº 228.318/2012. A avaliação das condições higiênicosanitárias das refeições transportadas para a Residência Universitária da
UFBA foi realizada em diferentes momentos, locais e frequência e por
diferentes instrumentos. Foram utilizados três check lists estruturados para o
serviço que tomou como embasamento as bases contratuais e a legislação
vigente na área. A lista de verificação foi aplicada por sete estudantes
treinados da ENUFBA, durante 10 dias do mês de setembro em
2015.Avaliação do automóvel que transporta refeições da UP (Unidade
Produtora), no caso a UAN do Restaurante Universitário Manoel José de
Carvalho (RU-Ondina) para a UD (Unidade Distribuidora) Residência
Universitária (RU-Vitória), aconteceu com uma coleta por dez dias. O check
list que avaliou o veículo contava com 5 blocos: 1 (Carga e descarga); 2
(Controle das refeições); 3 (Utensílios, equipamentos); 4 (Veículo de
transporte); 5 (Saúde e condições do condutor do veículo).Já a avaliação da
UP se deu por cinco pessoas treinadas e em dias diferentes. O check list
que avaliou a UAN, contava com base as disposições da RDC nº216/2004,e
da CVS 06/1999 e as cláusulas do contrato, foi adaptado de Cardoso et al.
sendo composto por 11 módulos: 1 (Identificação); 2 (Edificação,
Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios); 3 (Matérias-primas,
Ingredientes e Embalagens); 4 (Higienização); 5 (Controle Integrado de
Vetores e Pragas Urbanas); 6 (Manejo dos Resíduos); 7 (Manipuladores); 8
(Preparação dos Alimentos); 9 (Controle de Qualidade de Produto final); 10
(Exposição ao Consumo do Alimento Preparado); 11 (Transporte do produto
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DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES TRANSPORTADAS DESTINADAS À
ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL DA UFBA
Autor(es): Luciana Nunes de Castro, Maria da Conceição Pereira Fonseca
Resumo: Com as transformações do mundo contemporâneo, as pessoas
estão tendo menos tempo para preparar a sua própria refeição em casa,
buscando assim, os restaurantes pela sua praticidade e variedade de
alimentos. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de
Refeições Coletivas - ABERC (ABERC, 2015), são fornecidas diariamente
11,8 milhões de refeições pelos restaurantes, que produzem suas refeições
em Unidades de Alimentação e Nutrição - UAN ou em Unidade Produtoras
de Refeições - UPR. Nos quais é importante implantar métodos capazes de
controlar a qualidade das refeições em suas diversas dimensões, tais como
higiênico-sanitária nutricional e sensorial (BOZATSKI, 2011; PROENÇA,
2005). Nessa busca pelos serviços de alimentação coletiva, encaixam-se os
Restaurantes Universitários - RU, que são espaços destinados à
alimentação dos estudantes e tem como uma das atribuições contribuir com
a assistência estudantil garantindo o direito básico de alimentação (SILVA,
2008). A configuração de RU segue a mesma legislação sanitária vigente no
país, aliada a Política de Assistência Estudantil, instituída com o objetivo de
garantir a permanência de um público socialmente vulnerável (BRASIL,
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2007). Este estudo procurou analisar o binômio tempo-temperatura nas
diversas etapas do processo produtivo das refeições transportadas
destinadas à alimentação estudantil da Universidade Federal da Bahia,
através de uma abordagem quantitativa de caráter exploratório. Foi
realizado com monitoramento do tempo e da temperatura durante toda
cadeia produtiva. Os dados foram analisados por frequência simples e
absoluta, média, mediana, desvio padrão, T-teste e teste de Qui-quadrado.
As saladas apresentaram 100% de inadequação, o arroz e o feijão foram às
preparações que mais mantiveram a temperatura ao longo do ciclo
produtivo. Conclui-se que se faz necessário realizar algumas medidas
corretivas na unidade de alimentação a fim de minimizar os riscos
garantindo assim a segurança alimentar das refeições transportadas. A
qualidade do produto final depende de uma série de fatores que vão desde
a prática correta durante todo processo de produção até o consumo final.
Os resultados obtidos através da avaliação do binômio tempo e temperatura
mostraram inconformidades em todo ciclo produtivo na UAN avaliada. As
saladas necessitam de medidas corretivas para a melhoria da qualidade de
temperatura, aconselhando-se a sua refrigeração imediata após a
montagem para atingir a temperatura adequada. O tempo de exposição dos
alimentos a temperatura ambiente em alguns períodos do ciclo produtivo
devem ser revistos, de forma a conservar melhor a temperatura no
transporte dos alimentos. Por fim este estudo mostrou a importância do
monitoramento do binômio tempo e temperatura, no sentido de subsidiar a
qualidade das refeições transportadas, pois é possível avaliar as situações
de riscos, sugerir medidas corretivas e verificar posteriormente a eficácia
destas medidas na Segurança Alimentar. Portanto Indica-se a continuidade
deste estudo e monitoramento da UAN, após intervenções corretivas.

20º (320, 76; 24,00) e 21º (349,71; 24,89) dias pós-natal. (Figura
1B).Quando comparado ao grupo N SAL, o grupo N TRIP 30 apresentou
redução no eixo longitudinal do 15º (9,45; 0, 09) ao 21º (10, 94; 0, 14) dia
pós-natal. (Figura 2A). Comparado ao grupo D SAL, o grupo D TRIP 05
apresentou aumento no eixo longitudinal no 20º (10, 50; 0, 28) e 21º (10, 88;
0, 33) dias pós-natal. (Figura 2B). Quando comparado ao grupo N SAL, o
grupo N TRIP 15 apresentou redução no comprimento da cauda do 18º
(61,66; 1,44) ao 21º (69,50; 1,95) dia pós-natal. (Figura 3A). Quando
comparado ao grupo D SAL, o grupo D TRIP 05 apresentou aumento no
comprimento da cauda no 21º (69,00; 2,59) dia pós-natal (p<0, 05). (Figura
3B). DISCUSSÃO: Neste estudo a desnutrição imposta às ratas durante a
lactação alterou o crescimento dos filhotes ao modificar o peso corporal, o
eixo longitudinal e a cauda, similar ao estudo de Carvalho-Santos et al.
(2010), no qual observaram que proles submetidas à desnutrição neonatal
apresentavam alterações permanentes na evolução ponderal. No entanto,
nos animais nutridos o ganho de peso foi reduzido. Carvalho-Santos et al.
(2010) demonstraram em seu trabalho, que ratos nutridos tratados com
triptofano (50mg/ kg/dia), apresentaram redução, contudo nenhuma
diferença sobre o ganho de peso. Nesse mesmo artigo, os autores
observaram que o triptofano causou hipofagia, o que pode estar relacionado
com a redução ponderal encontrada no presente trabalho. Já os animais
desnutridos a dose 30mg de L-triptofano provocou aumento no ganho de
peso, sugerindo, desse modo que uma dose específica para repercutir no
ganho de peso. Além disso, o aminoácido L- triptofano pode ter seguido o
metabolismo periférico, sendo incorporado à síntese proteica no fígado e em
outros tecidos nos animais desnutridos. O eixo longitudinal que reflete o
crescimento corporal, apresentou redução nos animais nutridos e aumento
em desnutridos. Deiró et al. (2004) encontrou redução do eixo longitudinal
ao administrar citalopran (10 e 20 mg, 1ml/100g/kg) em ratos nutridos
neonatos. No presente trabalho observou redução ao suplementar uma
dose maior (30mg). Tal achado pode dever-se ao efeito modulador da
serotonina sobre o crescimento de tecidos não neurais, observados em
períodos críticos de desenvolvimento, onde a administração do L-triptofano,
foi determinante para promover mudanças independente da condição
nutricional. Ainda no estudo de Deiró et al. (2004) observou-se resultados
semelhantes aos encontrados no presente estudo em relação ao
comprimento da cauda, que apresentou redução ao suplementar a dose
intermediária de 15mg de L-triptofano em animais nutridos. Os animais
desnutridos neste trabalho, apresentaram aumento do comprimento da
cauda, corroborando com os achados de Barbosa et al. Este resultado
propõe, assim como para o ganho de peso, que o aminoácido L- triptofano
pode ter sido utilizado para síntese proteica nos animais desnutridos,
objetivando recuperar o estado nutricional. CONCLUSÃO: Neste estudo, o
L-triptofano modificou os parâmetros avaliados tanto em animais nutridos
como em desnutridos. A participação da serotonina na modulação do
crescimento, pode ter sido alterada pela suplementação do seu precursor.
Contudo, a suplementação com L-triptofano nos indivíduos submetidos
precocemente à desnutrição, apresentou efeito benéfico sobre o
crescimento corporal, o que sugere recuperação no crescimento de tecidos
ósseos e musculares.

Palavras-chaves: Refeições transportadas, Binômio tempo temperatura,
Segurança Alimentar
DESNUTRIÇÃO E TRATAMENTO NEONATAL COM L- TRIPTOFANO
MELHORA O CRESCIMENTO SOMÁTICO EM RATOS WISTARS
Autor(es): Jessica Santos Costa, Carlos Rodrigo Nascimento de Lira, Maria
Clara Lima Santos, Terezacristina Bomfim de Jesus Deiró Deiró
Resumo: INTRODUÇÃO: A alimentação nos primeiros anos de vida tem
repercussões ao longo de toda a vida. Destaca-se o L-triptofano,
aminoácido sintetizador do neurotransmissor serotonina (5-HT). A (5-HT)
participa de uma ampla variedade de funções no Sistema Nervoso Central
(SNC), além disso, enquanto fator neurotrófico, parece interferir no
desenvolvimento somático principalmente no período crítico de crescimento.
Embora a literatura investigue consequências diversas da desnutrição neste
período, poucos são os estudos desenvolvidos com aminoácidos que além
de desempenhar seu papel metabólico, também são precursores de
neurotransmissores. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo
investigar em ratos nutridos ou desnutridos durante a lactação, as
repercussões do tratamento neonatal com L- triptofano, sobre o crescimento
somático. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizados 92 ratos albinos, da
linhagem Wistar, obtidos no Laboratório da Escola de Nutrição da UFBA
(LABNEX). Mantidos sob condições controladas. Distribuídos em grupos
segundo a dieta durante os 21 dias de lactação: dieta padrão (N)
(®Presence, contendo 23% de proteína) e dieta hipoproteica (D), contendo
aproximadamente 8% de proteína (caseína). Esses dois grupos foram
subdivididos de acordo com a dose a ser administrada de triptofano ou
solução salina via subcutânea 1ml/100g de peso corporal, do 7° ao 21° dia
de vida. Obteve- se os grupos nutridos e desnutridos: N SAL; N TRIP 05; N
TRIP 15; N TRIP 30; D SAL; D TRIP 05; D TRIP 15; D TRIP 30. Foram
avaliados o ganho de peso corporal (GPC), o comprimento da cauda (CC) e
o eixo longitudinal (EL), utilizando-se paquímetro. Para o ganho de peso
corporal (GPC) foi calculado a seguinte fórmula: % GPC = (Px /P1)* 100,
Onde: % GPC = ganho de peso corporal em percentual; Px = Peso de cada
dia subsequente; P1 = Peso ao nascer. Os dados foram lançados em
planilha do software GraphPad Prism 5® e analisados por ANOVA two-way,
seguido do pós-teste de Bonferroni e apresentados sob forma de média ±
erro padrão (SEM). A significância estatística foi considerada, admitindo-se
um nível crítico de p<0, 05. Os procedimentos foram aprovados pelo comité
de ética 03.11.RESULTADOS:Os valores estão expressos em média
seguido do SEM para o primeiro e último dia de diferença significante.
Quando comparado ao grupo N SAL, o grupo N TRIP 30 apresentou
redução no percentual de ganho de peso do 12º (179,53; 12,10) ao 21º
(355,13; 11,04) dia pós-natal. (Figura 1A). Quando comparado ao grupo D
SAL, o grupo D TRIP 15 apresentou aumento no percentual de ganho no
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SABERES E PRÁTICAS ALIMENTARES EM ILHA DE MARÉ
Autor(es): Aline Freire dos Santos, Lílian Lessa Andrade
Resumo: Das milhares de pessoas que sobrevivem da pesca artesanal no
Brasil, há um contingente significativo que são mulheres e desempenham a
mariscagem como sua prática na pesca. A atividade de mariscagem é tida
como uma prática predominantemente feminina e ela se caracteriza como
uma pesca artesanal onde, são utilizadas embarcações de pequeno porte,
instrumentos rudimentares e muitas vezes confeccionados pelas próprias
marisqueiras. Esta atividade é baseada em costumes históricos transmitidos
de gerações, e deste ambiente são extraídos a fonte principal do sustento e
subsistência. Esta pesquisa teve seus dados obtidos através da observação
participante e da semiestruturadas realizadas com 6 moradores antigos da
Ilha de Maré. Foi utilizado para o registro dos dados e, tendo em conta a
qualidade dos mesmos, recorremos, com autorização prévia dos
entrevistados, à gravação do áudio das entrevistas e esses áudios foram
transcritos para melhor acesso as informações. A aprovação do comitê de
ética tem como número de parecer 234.163,datado de 01.04.2013. O intuito
da pesquisa foi buscar um resgate das memórias vividas, dos costumes e
mudanças dos hábitos alimentares proporcionados de acordo com relatos
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de contaminação em função do porto e indústrias químicas do seu entorno,
o desinteresse pelo plantar/ colher e a chegada dos alimentos
industrializados e refinados. Através dos relatos foi possível identificar
mudanças trazidas pela alimentação concomitantemente o surgimento de
doenças e comorbidades associadas antes não vistos. Das doenças relatas
pelas marisqueiras destacam-se as oriundas do processo de contaminação
de dejetos indústrias acarretando não só na diminuição de espécies de
mariscos e qualidade e quantidade de pescados, diminuição da produção de
frutas, como também no aumento de casos doenças respiratórias,
problemas na visão e surgimento de câncer. Com a transição da
alimentação passou a elevar a incidência de casos de diabetes, hipertensão
e prevalência de sobrepeso dentre os moradores. A pesquisa foi realizada
de acordo à demanda local e suas ações são relacionadas à saúde
ocupacional e alimentação saudável, e é parte integrante do Projeto Saúde,
Ambiente e Sustentabilidade da Pesca Artesanal, coordenado pela Profa.
Rita de Cássia Franco Rêgo.

comportamento dessas lesões. O tumor odontogênico queratocístico (TOQ),
ameloblastoma (AS) e cisto radicular (CR) apresentam evolução e
comportamento biológico distinto e, devido a isto, há um aumento crescente
de investigações que visam identificar fatores que colaboram para as
diferenças de comportamento entre essas patologias. Dentre as moléculas
pesquisadas está o Fator de Necrose Tumoral (TNF&#945;), uma vez que
esta citocina representa um dos principais reguladores da reabsorção do
tecido ósseo. Objetivo: Investigar a participação do TNF&#945; no
desenvolvimento e crescimento dos cistos e tumores odontogênicos
estudados. Metodologia: Foram coletados 30 CRs, 13 TOQs e 18 ASs, dos
quais foram obtidos cortes de 3µm e submetidos à técnica da
imunoistoquímica para anti-TNF&#945;. A análise imunoistoquímica foi
realizada no parênquima e estroma das lesões neoplásicas e no epitélio e
cápsula do CR, utilizando-se os seguintes escores: 0 ou nenhuma marcação
(<10% das células positivas), 1 (11-25%), 2 (26-75%) e 3 (>76%). Dados
como idade e sexo do paciente, bem como localização e tamanho da lesão
foram obtidos a partir de fichas clínicas de requisições de biópsias. Foram
descritos os aspectos referentes aos padrões característicos do
epitélio/parênquima e cápsula/estroma das lesões e do tipo morfológico do
AS. Resultados: Nos casos de AS, observou-se predomínio do escore 3
(n=7) e (n=11) no parênquima e estroma, respectivamente. Nos TOQs, foi
observada imunopositividade no epitélio cístico e cápsula. Na cápsula, o
escore 3 foi atribuído a maioria dos casos (n=7). O Epitélio do TOQ também
exibiu predomínio do escore 3 (n=10). No que se refere aos casos de CRs,
exibiram em sua maioria escore 3 (n=27). Os dados clínicos e morfológicos
encontrados estavam de acordo com o que é mais comumente relatado na
literatura. Conclusão: O TNF&#945; parece participar da atividade
osteoclastogênica no CR, TOQ e AS, uma vez que o maior escore
predominou nas lesões. Ademais, podemos inferir que tanto as células
epiteliais quanto as mesenquimais expressam a proteína estudada,
colaborando com a reabsorção e crescimento das lesões.

Palavras-chaves: Saberes Alimentares, Práticas Alimentares
VALIDAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA
ALIMENTAR
Autor(es): Rayane Rabelo, Rosemary da Rocha Fonseca Barroso
Resumo: O questionário de frequência alimentar (QFA) é considerado
como o mais informativo e prático método de avaliação do consumo
alimentar e fundamentalmente importante, em estudos populacionais. O
QFA deve ser apropriado e validado para a população que se deseja
estudar por isso é necessário estudo de validação, calibração e
reprodutibilidade do QFA. A validação estima os erros de medição próprios
do método. O objetivo é realizar uma revisão sistemática sobre o tema e
auxiliar em estudo de validação e calibração de um questionário de
frequência alimentar quantitativo aplicado a adolescentes escolares de
municípios da Bahia.Utilizou-se publicações realizadas nos anos de 2005 a
2015 em revistas indexadas na base de dados Biblioteca Virtual de Saúde,
Scielo e Medline. Foram selecionados 374 artigos nas bases de dados e
eliminou-se os duplicados, com auxílio do EndNote online restando 329
estudos, realizou-se a leitura prévia do título e resumo. Foram incluídos na
leitura completa 22 publicações e apenas 8 estudos atenderam a todos os
critérios de inclusão. A população dos estudos incluídos na revisão era
composta, predominantemente por adolescente. Os questionários utilizados
nos estudos foram exclusivamente do tipo semiquantitativo. O número de
grupo alimentares e número de itens alimentares presentes nos QFA
variavam entre 9 a 40 e 45 a 135,respectivamente. Quanto os instrumentos
para validação do QFA o mais utilizado pelos estudos foram o R24h seguido
do registro alimentar. Os macronutrientes foram analisados por todos os
estudos. E entre os micronutrientes, o cálcio foi o único avaliado por 100%
dos estudos seguido do ferro 83,3%, vitamina A, vitamina C, e ácido fólico
50% zinco e fósforo 33% os demais nutrientes foram avaliados por apenas
em um estudo. Encontrou-se poucos estudos conduzidos no Brasil
abordando com a população de adolescentes, mesmo sabendo-se da
importância de ter um instrumento de pesquisa da ingestão alimentar a
população em questão. No procedimento de conformação do banco de
dados do registro alimentar, percebeu-se uma monotonia alimentar, com
adolescentes, principalmente do sexo feminino, pulando refeições como
café da manhã. Comportamento que é apontado como fator de risco para
distúrbios alimentares, na vida adulta.
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ESTUDO IMAGINOLÓGICO DE LESÕES INTRA-ÓSSEAS BENIGNAS
DOS MAXILARES
Autor(es): Gabriela Dias Prado, Iêda Rocha Rebello
Resumo: Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo tomográfico
sobre as lesões bucais intraósseas benignas dos maxilares de pacientes
atendidos clínica parceira à Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal da Bahia, visando a caracterização dos pacientes, um planejamento
adequado do tratamento e estratégias de prevenção para essas lesões.
Estas são lesões encontradas frequentemente em exames de rotinas e
podem ter origem traumática, congênita, imunológica, viral, bacteriana e
ainda relacionada à higiene oral do indivíduo. O diagnóstico definitivo destas
lesões é fornecido pela avaliação anatomopatológica dos fragmentos
retirados através da biópsia. Porém, deve ser realizada a anamnese e
exame físico acurados, além de exames complementares, como os exames
imaginológicos, que fornecem dados para o direcionamento do tratamento.
O primeiro exame imaginologico realizado na prática clínica é, geralmente, a
radiografia panorâmica. Porém, as informações obtidas através desse
exame são limitadas quando se referem a integridade da cortical, limites e
tamanho da lesão, o que exige, portanto, um exame com riqueza maior de
detalhes, como a tomografia computadorizada (TC). A TC é, atualmente, a
modalidade de imagem mais adequada para o estudo de lesões ósseas
maxilo-faciais, e permite ao profissional uma avaliação mais precisa sobre o
comportamento e componentes da lesão. Através da tomografia
computadorizada pode-se observar o envolvimento dos tecidos moles e
interrupções da cortical óssea, sendo útil para definir os limites da lesão,
seus componentes e determinar suas dimensões para auxílio no diagnóstico
e proservação. Foram coletados laudos tomográficos de pacientes com
suspeita de lesão intra- óssea benigna dos maxilares anteriormente à
realização do procedimento de biópsia. Foram coletados 21 exames
tomográficos, cujos resultados dos laudos foram: três pacientes cujos
laudos foram de cisto dentígero, quatro de queratocisto odontogênico, um
de tumor de pindborg, um de cisto odontogênico glandular, um de cisto
radicular, dois de ameloblastoma sólido, um de fibroma ossificante, dois de
lesão central de células gigantes, um de mixoma odontogênico, dois de
displasia óssea florida e um de tumor odontogênico calcificante. Este estudo
ressalta a importância do exame de imagem no diagnóstico e planejamento
cirúrgico de lesões ósseas benignas dos maxilares bem como a importância

Palavras-chaves: Questionário de Frequência Alimentar, Validação,
Calibração
CIÊNCIAS DA SAÚDE - ODONTOLOGIA
ESTUDO DA EXPRESSÃO DO FATOR DE NECROSE TUMORAL
(TNF&#945;) EM CISTOS E TUMORES ODONTOGÊNICOS
Autor(es): Rafael Santos, Águida Cristina Gomes Henriques, Giele Tenisi
Braga, Thalita Santana
Resumo: Introdução: O processo de reabsorção óssea é um fator
determinante para a progressão e expansão das lesões odontogênicas. A
expressão alterada de proteínas relacionadas a reabsorção óssea,
produzidas tanto por células epiteliais e mesenquimais, podem influenciar o
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de uma investigação apurada para melhor tratamento do paciente portador
da lesão.

mental.Quando analisamos a conjugalidade e a saúde mental é necessário
entender que a díade conjugal é o espaço de apoio de desenvolvimento
familiar (PIRES, 2008), onde a individualidade abre espaço para o equilíbrio
da conjugalidade e a vivência a dois implica em perdas e ganhos nas suas
decisões. Segundo as análises de dados realizados neste estudo, há um
maior acometimento dos sintomas depressivos nas mulheres, confirmando
assim os resultados das literaturas nacionais e internacionais. Estes
achados enfatizam a diferença existente entre homens e mulheres e os
sintomas depressivos. Podemos explicar essa maior prevalência de
sintomas depressivos nas mulheres por aspectos sociais às quais as
mulheres estão expostas dupla ou tripla jornadas de trabalho, dividindo-se
entre o cuidado com a família, emprego fora de casa e atividades de
conhecimento próprio como aprimoramento em ensino superior e dentre
outros. Segundo Nolen Hoeksema (1987) a prevalência de depressão em
mulheres é quase o dobro em relação aos homens e Hammen & Padesky
(1997) afirmam que as mulheres deprimidas conseguem se expressar mais
do que os homens, talvez seja outra explicação para as mulheres
apresentarem mais sintomas depressivos que os homens.Há uma variedade
nos estudos que apontam a expressiva diferença de gênero em relação ao
aparecimento dos sintomas de depressão. As desigualdades de gênero
partem das imposições sociais que as mulheres sofrem ao longo da vida,
sem haver igualdade de direitos e assim desfavorecendo as mulheres, que
em sua maior parte, desenvolvem responsabilidades no domínio da família
e em associação a trabalhos profissionais, elevando o nível de estresse,
gerando uma crise de identidade e aumentando a exposição aos problemas
da saúde mental (NOLASCO, 1993; AZEVEDO, 2009).Em relação à
situação conjugal, os casados e as casadas tendem a sofrer mais com
sintomas depressivos. A união conjugal traz uma sobrecarga aos indivíduos
e essa relação chamada de díade conjugal fica frágil quando não há uma
compreensão ou quando existe anulação da individualidade de ambas as
partes, para haver um equilíbrio na relação (PIRES, 2008). Outros estudos
afirmam que a conjugalidade é uma relação de troca e se essa troca não
acontece pode gerar transtornos na convivência do casal.Os resultados
analisados corroboram a expectativa inicial de que a presença da depressão
pode trazer dificuldades na conjugalidade e distinções de gênero, as
evidências dos estudos e o resultado da análise dos dados confirmam que
há uma maior exposição das mulheres a fatores de risco na saúde mental. A
política pública deve ser direcionada a estes problemas contribuindo assim
para a equidade de gênero na saúde e o bem-estar.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES VÍTIMAS DE TRAUMA DE
FACE ATENDIDOS NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, SALVADORBAHIA, ENTRE 2005-2013
Autor(es): Larissa Abbehusen Couto, Sandra Sardinha
Resumo: O objetivo do presente trabalho é realizar um perfil epidemiológico
do trauma facial no Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do
Serviço UFBA/OSID nos anos de 2005 a 2013. MATERIAIS E MÉTODOS:
Foi realizada coleta e tabulação de dados a partir dos livros de registro de
ocorrências do Serviço, dados estes que seguiram para análise estatística
utilizando programa Microsoft Excel. RESULTADOS: No referido período de
estudo, o gênero masculino foi o principal acometido por injúrias
maxilofaciais, com uma média de idade de 29 anos. O principal fator
etiológico relacionado ao trauma são injúrias interpessoais, seguidas de
queda de nível e acidentes motociclísticos. As lesões em tecido mole
constituíram a evidência mais prevalente (54%), o componente ósseo que
possuiu maior incidência foi a mandíbula, seguido pelo zigoma e pelos
ossos próprios do nariz (OPN). Ao se analisar a face por terços, o terço
médio obteve uma maior porcentagem de casos quando comparados ao
terço superior e inferior. CONCLUSÃO: O traçado de um perfil
epidemiológico nos permite identificar os fatores de risco associados a
determinada população e a partir destes formular medidas preventivas e
protocolos terapêuticos eficazes no tratamento de pacientes traumatizados.
Os pacientes que compareceram o serviço de residência em cirurgia e
traumatologia bucomaxilofacial de Salvador, constituíam-se de homens
compreendidos na faixa etária de 21 à 30 anos com a média de idade de 29
anos, os quais a etiologia do trauma mais prevalente foi a violência
interpessoal, o que nos permite supor que esta parcela da população
constitui um fator de risco ao trauma, pelo comportamento imprudente e
agressivo associado a uma maior frequência de atividades externas. As
lesões de tecido mole estavam presentes em 54% dos casos, estando
associada os não a uma fratura óssea. Os ossos mais evidentes da face
como: mandíbula, zigomático e os ossos próprios do nariz, obtiveram maior
incidência. Estes sítios são caracterizados principalmente porque eles são
proeminentes dentro do esqueleto facial e mais expostos ao trauma externo.

Palavras-chaves: Depressão, Sintomatologia depressiva, Diferença de
Gênero

CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE COLETIVA

PERFIL E AS CONTRIBUIÇÕES DAS CIÊNCIAS SÓCIAS E HUMANAS
EM SAÚDE NO ÂMBITO DA PESQUISA UNIVERSITÁRIA NOS
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA (CAPES)

GÊNERO E SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA NO ELSA-BRASIL

Autor(es): Jucicleide Borges Costa, Leny Trad, Patricia de Souza Rezende

Autor(es): Ana Quésia Cerqueira Machado Pitta, Paloma de Sousa Pinho
Freitas, Ana Luisa Patrao Martins

Resumo: As Ciências Sócias e Humanas em Saúde (CSHS), destaca-se
por possibilitar a interpretação de diversos fenômenos existentes em nossa
sociedade, a partir de seus modelos analíticos. Na saúde coletiva, a
inserção das CSHS produziu a reestruturação das coordenadas desse
campo, que se caracteriza por obter uma transversalidade temáticas e de
perfil profissional, que pode perpassar da matemática à epistemologia
moderna. O segmento das CSHS compõe, ao lado da Epidemiologia e de
Política, Planejamento e Gestão, a matriz constitutiva da saúde coletiva. O
objetivo dessa apresentação consiste em traçar o perfil e as contribuições
das CSHS no âmbito da pesquisa universitária, dos Programas de PósGraduação em Saúde Coletiva (PPGSC) e seus docentesdas CSHS, a partir
das informações dos currículos Lattes e do Caderno Capes. O processo de
coleta e a produção dos dados dessa pesquisa foram estruturados tendo
como referência duas unidades centrais de análise, os PPGSC e os
docentes/pesquisadores da área de CSHS que estão vinculados aos
programas. Foram identificados 60 programas de pós-graduação
registrados na área da Saúde Coletiva pela CAPES, havendo 12 cadernos
de indicadores disponibilizando informações sobre: Linhas de Pesquisa,
Docente Atuação, Produção Bibliográfica, Projetos de Pesquisa e entre
outros. Quanto ao Currículo Lattes, foi realizada uma análise documental
dos currículos de 173 docentes das CSHS direcionada ao campo
“Publicações”, “Projetos de Pesquisa” e “Linhas e Grupos de Pesquisa”. A
pesquisa inclui também outras duas fontes de coleta de dados que
permitirão explorar informações não contempladas pelos cadernos de
indicadores da CAPES e pelos currículos Lattes: um questionário

Palavras-chaves: Trauma, Epidemiologia, Cirurgia

Resumo: O presente projeto almejou estudar Gênero e Sintomatologia
Depressiva descrevendo os aspectos familiares, especificamente a
conjugalidade dos trabalhadores e trabalhadoras do Elsa-Brasil. Foi
realizada uma revisão bibliográfica acerca do tema em estudo e análise dos
dados da linha de base do Elsa-Brasil estimando a prevalência de
sintomatologia depressiva e investigando características familiares numa
perspectiva de gênero. Foram mais de 15 mil servidores e servidoras
aposentados/as e ativos/as com idade que varia de 35 a 74 anos. Segundo
a Organização Mundial da Saúde, OMS (2009,p. 67), “a depressão é um
transtorno mental comum” e geralmente os sintomas depressivos
apresenta-se de forma gradual, inicialmente com “a fadiga, o estresse,
decepção, o excesso de trabalho, perda de um amigo ou familiar todos
esses fatores podem estar associado ou levar a uma mudança no humor
provocando a depressão” (SILVA, 1999,p. 15). Os “transtornos depressivos
incluem humor deprimido, interesse ou prazer diminuído nas atividades,
distúrbios de apetite (ganho ou perda de peso), distúrbios do sono (insônia),
sentimento de inutilidade ou culpa, confusão cognitiva e ideação suicida”
(CAVALCANTE, 1997,p. 4).As esferas das relações sociais de gênero são
diferentes na compreensão de experiências e traumas desenvolvidos
durante a vida. O sofrimento psíquico acontece para ambos os sexos e com
suas peculiaridades para cada identidade a ser construída, ainda que com
cicatrizes que podem ou não trazer as consequências na saúde
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direcionado a coordenadores dos programas e pesquisadores/docentes de
CSHS e entrevistas semiestruturadas em profundidade com informanteschave, selecionados entre estes últimos - processos em andamento.Na
coleta de dados no currículo Lattes, foi realizada em uma primeira etapa a
extração manual de dados. Posteriormente se utilizou a ferramenta
ScriptLattes. O ScriptLattes é um script GNU-GPL desenvolvido para a
extração e compilação automática de: (1) produções bibliográficas, (2)
produções técnicas, (3) produções artísticas, (4) orientações, (5) projetos de
pesquisa, (6) prêmios e títulos, (7) grafo de colaborações, (8) mapa de
geolocalização, e (9) coautoria e internacionalização de um conjunto de
pesquisadores cadastrados na plataforma Lattes. Associações de Qualis
para as produções acadêmicas publicadas em Congressos e Revistas
também são considerados.Com os dados do currículo Lattes dos 173
docentes coletamos um expressivo volume de informações no que se refere
à dimensão da pesquisa, aqui tratada, como o total de produção
bibliográfica (18090) e o total de projeto de pesquisas (1072). Para
produção bibliográfica, coletamos informações segundo tipo e Qualis da
publicação, além de outras informações como: autoria e co-autorias dos
trabalhos e temáticas. Da produção bibliográfica destacam-se as
apresentações de trabalho (4574), a publicação em artigos completos de
periódicos (4059), seguidas de resumos em anais de congressos (3865) e
publicação de capítulos de livros (2162). Sobre o total de publicações,
observa-se que, segundo o tipo de trabalho e sua relação com o período
estudado, houve um considerável acréscimo do volume da produção. Dos
artigos, enquanto no primeiro triênio (2004-2006) tivemos 1016 trabalhos, no
segundo triênio (2007-2009) foram 1432 e no terceiro triênio (2010-2012)
foram 1611. Para capítulos de livros tivemos no primeiro triênio (2004-2006)
tivemos 667 trabalhos, no segundo triênio (2007-2009) foram 676 e no
terceiro triênio (2010-2012) foram 818. A partir de uma análise prévia, a
respeito da autoria e co-autora das publicações, foi possível perceber que
mais de 75% dos trabalhos publicados são com dois ou mais autores e coautores. Com base dos dados já coletados, realizar o mapeamento das
produções dos pesquisadores das CSHS, a partir das estratégias
metodológicas utilizadas, contribui para dar visibilidade e legitimidade à
área, considerando a sua relevância científica para a compreensão dos
fenômenos da saúde e seus determinantes sociais. Os dados coletados
também nos revelaram a presença significativa de linhas, projetos de
pesquisa e publicações no âmbito dos programas de PPGSC vinculados
aos enfoques teóricos e/ou metodológicos das Ciências Sociais e Humanas
em Saúde.

entrevista, sobretudo as pardas e mais ainda as pretas (entre estas últimas,
64% informaram um trabalho profissional), o que se reflete em diferenças
estatisticamente significantes entre negras e brancas quanto à declaração
de possuir uma renda própria. Resultados semelhantes foram descritos no
Relatório das Desigualdades de Gênero e Raça do IPEA do ano de 2011
(BRASIL, 2011)que aponta como as mulheres negras têm mais renda
própria do que as brancas e informam ocuparem mais frequentemente a
chefia das suas famílias.As mulheres brancas possuíam melhor nível de
instrução do que as negras, ainda que de maneira geral tenha se observado
uma maior concentração de mulheres que cursaram até o ensino médio,
expressando a maior escolarização das mulheres como mostram os estudos
realizados no Brasil (PERPÉTUO, 2000). Relatório das Desigualdades
Raciais 2007-2008(PAIXÃO e CARVANO, 2008) também mostra como as
mulheres brancas alcançaram nível superior de escolaridade no país,
diferentemente das negras que são ainda minoria entre as mulheres com
curso universitário.Analisar comparativamente o perfil sociodemográfico, o
contexto da gravidez e a atitude diante desta, de mulheres internadas com
abortamento em hospitais públicos, numa perspectiva de raça/cor, como
aqui se fez, possibilitou discutir a relação entre a construção social dos
determinantes sociais e o processo saúde-doença-cuidado no aborto. E
assim evidenciar como alguns eventos relacionados à gravidez, ao parto e
ao aborto são determinados socialmente, também pelas desigualdades
raciais. A susceptibilidade e a vulnerabilidade social e programática dos
negros, principalmente das mulheres negras, contribui para que os agravos
de que são vítimas se tornem fatos sócio-políticos, ocorrido em corpos
sócio-bio-politizados. No Brasil, assim como em outros países em
desenvolvimento onde não se têm acesso aoaborto seguro, o abortamento
inseguro apesar das leis restritivas se constitui como fenômeno comum e
com consequências socialmente determinadas para a saúde das mulheres,
principalmente as negras, pois como visto, elas recorrem mais a práticas
inseguras em um contexto mais adverso à gravidez. Estes fatores
transformam esse evento em um problema de saúde pública e o inscrevem
em posição de prioridade na agenda de saúde pública nacional.Isso posto,
se faz necessária a realização de estudos que explorem as desigualdades
segundoraça/cor e as suas associações com determinantes sociais e de
saúde. No tocante ao aborto, é importante implementar políticas públicas
que assegurem acesso ao abortamento seguro a todas as mulheres, de
modo a garantir a sua autonomia na saúde reprodutiva e seu direito a uma
cidadania plena. Estas medidas são de grande valia na construção de uma
sociedade justa, pondo fim aos processos que impõem à população negra,
especialmente às mulheres, acesso deficiente aos cuidados de saúde.À luz
do princípio da laicidade do Estado Brasileiro, uma revisão da legislação
que condena o aborto como crime, pautado puramente em questões morais
e religiosas, é urgente; uma afirmação do Estado como tal consta na
Constituição do país é um passo para o alcance da autonomia das mulheres
no que se refere ao pleno exercício dos seus direitos reprodutivos.

Palavras-chaves: Saúde Coletiva, Ciências Socias e Humanas, pesquisa
universitária
RAÇA, RACISMO E ABORTO: CONTEXTO DA GRAVIDEZ E
CIRCUNSTÂNCIAS DO ABORTO ENTRE USUÁRIAS DO SUS EM TRES
CAPITAIS DO NORDESTE BRASILEIRO

Palavras-chaves: Raça, Racismo, Aborto

Autor(es): Tiago Rocha Santos, Greice Maria de Souza Menezes
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Resumo: O estudo apresenta um recorte específico de análise dos dados
produzidos por uma investigação multicêntrica mais ampla — o estudo
GravSus.NE — que entrevistou2804 mulheres internadas por abortamento
em três cidades do Nordeste brasileiro, Salvador, Recife e São Luís. No
presente plano de trabalho buscou-se analisar o perfil sociodemográfico das
mulheres, o contexto da gravidez e a relação com os parceiros, segundo
raça/cor autodeclarada. A variável independente do presente estudo é a
raça/cor autodeclarada pelas mulheres, originalmente classificada em:
branca; parda; preta; amarela; indígena. Para fins da presente análise,
foram excluídas mulheres classificadas como amarelas e indígenas, em
função do pequeno número observado (juntas perfazem pouco mais de 5%
do universo estudado).Ciente das condições particulares, tanto
socioeconômicas como culturais, que distinguem mulheres indígenas e
amarelas, optou-se por não as reunir em um único grupo; também o
pequeno número delas era insuficiente para permitir as análises bivariadas.
Os dados apresentados mostram que, convergente com as pesquisas
científicas realizadas nas últimas décadas no Brasil (Brasil, 2009a), a maior
parcela das mulheres entrevistadas, internadas por abortamento na rede
pública de saúde, é predominantemente negra e joven sem idade
reprodutiva. As mulheres no presente estudo, como havia apontado a
Pesquisa Nacional do Aborto (DINZ E MEDEIROS, 2010), em quase sua
totalidade, tinham um companheiro à época da gravidez, com as brancas
estando mais unidas formalmente do que as negras, em níveis limítrofes de
significância estatística. Mais da metade estava empregada no momento da

ATIVIDADES DE COMPUTAÇÃO DESPLUGADA NO ENSINO DE
COMPUTAÇÃO NA UNIVERSIDADE
Autor(es): André Melhor Miranda, Ecivaldo de Souza Matos
Resumo: O referente trabalho trata-se da Computação e
Interdisciplinaridade com diálogos intersemióticos entre computação,
educação e arte.Ele foi realizado em uma turma de graduação na disciplina
Introdução a Lógica de Programação (ILP) ofertada pelo Departamento de
Ciência da Computação da UFBA, na qual fizemos observações em
diversas aulas e as atividades desenvolvida pelo professor, e com isso
elaboramos uma proposta interdisciplinar, na qual fizemos uma intervenção
metodológica com uma atividade que trazia conteúdos da computação,
matemática e música para o desenvolvimento do raciocínio computacional
de forma interdisciplinar.A atividade explorava conceitos de frações,
ordenação e elementos da música, com isso pudemos observar o quanto
importante foi a interdisciplinaridade na aceitação dos alunos com o tema da
atividade proposto, com isso chegamos aos resultados satisfatórios
conforme podemos observar nas escritas do diário de bordo, e a
empolgação dos alunos durante o processo de observações das aulas,
assim de modo conseguimos identificar possibilidades metodológicas de
ensino e de aprendizagem de computação na educação superior e perceber
que a interdisciplinaridade é um ponto forte para aprendizagem em
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computação.Elaboramos atividades de modo a identificar possibilidades
metodológicas de ensino e de aprendizagem de computação na educação
superior para as disciplinas de Introdução a Lógica de Programação (ILP).
As atividades foram planejadas com os bolsistas do Programa de Ações
Pedagógicas para Formação de Professores de Computação, o professor
da turma e o orientador, de forma que buscássemos as conexões
interdisciplinares.Utilizamos como modelo o projeto Computação
Desplugada do Grupo de Pesquisa & Extensão Onda Digital, no âmbito de
Programa de Ações Pedagógicas para Formação de Professores de
Computação, sob a coordenação do professor Ecivaldo Matos, em
desenvolvimento em escolas públicas de Salvador-BA.Tomamos os seus
modelos de criação das atividades para desenvolver as nossas que
aplicamos nas turmas de ILP da UFBA na qual fizemos em processo de
observação e acompanhamento com análises das aulas, e no momento
combinado com o professor, aplicamos a atividade interdisciplinar que
estava relacionado a computação, matemática e música.

aplicação do projeto eles conseguiram ter entendimento melhor acerca do
conteúdo.” .Após processo de análise de dados podemos afirmar que além
de existir relação interdisciplinar entre a computação e as disciplinas do
currículo escolar da educação básica, a mesma traz benefícios para o
desempenho escolar, visto que, conforme afirmação dos próprios
professores o aluno assimila o conteúdo com mais facilidade. Foi notória a
importância de se fazer uso de técnicas atrativas, como materiais visuais e
atividades práticas que vão, por certo, favorecer e dinamizar o aprendizado.
Esses detalhes não nos impediram de realizar o projeto e obter resultados
satisfatórios, acredito que o mesmo venha somar nos estudos futuros que
tenham por objetivo trabalhar com a interdisciplinaridade entre a
computação, educação e arte na educação básica.
Palavras-chaves: educação em computação, educação básica, computação
desplugada
AVALIAÇÃO
E
IMPLEMENTAÇÃO
DE
MODELOS
ACÚSTICOS/LINGUÍSTICOS EM PORTUGUÊS BRASILEIRO

Palavras-chaves: educação em computação, ensino superior, programcação

Autor(es): Igor Costa Santos, Jose Maria Landim Dominguez
DIÁLOGOS INTERSEMIÓTICOS ENTRE COMPUTAÇÃO, EDUCAÇÃO E
ARTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Resumo: Com a crescente popularidade de serviços de assistência pessoal
digitais, que utilizam o serviço de reconhecimento de voz e processamento
de linguagem natural, vem aumentando também o desafio de escalar a
capacidade de processamento dos servidores sem causar um grande
impacto energético ou econômico, uma vez que a solução comumente
utilizada é a de aquisição de novas máquinas e servidores, um processo
que é caro e causa uma grande carga energética. Sistemas como esses já
são realidade para o consumidor comum, serviços como a Siri, Cortana e
Google Now (realizados pela Apple, Microsoft e Google, respectivamente).
A proposta do projeto é a de atacar essa demanda integrando um FPGA
(Field Programmable Gate Arrays) para realizar a parte mais crítica do
processamento, que é o processamento acústico da linguagem,
programando o FPGA para realizar o processamento da mesma forma de
um circuito integrado, ou seja, utilizando a lógica combinacional para
compor esses módulos. O FPGA é capaz de compor sistemas
computacionais com a mesma capacidade computacional de um
processador comum, realizando menos ciclos de clock, e
consequentemente com menor custo energético, ao custo de menor
flexibilidade na hora de programar/atualizar. Este é o principal objetivo do
plano de trabalho, que é o de tratar da implantação inicial do projeto
Sirius/Lucida, o serviço de assistência pessoal digital composto inteiramente
em código aberto, e desenvolver o projeto de um módulo que realize o
trabalho de processamento dos dados demandados no projeto, que consiste
no de receber um sinal referente a uma fração de segundos da voz natural,
fazer o processamento utilizando métodos mistos gaussianos, e que mande
como resultado uma posição de memória com o fonema que foi pronunciado
nessa fração de tempo. Também será o responsável por estender e integrar
os novos modelos que irão integrar o pipeline original do Sirius/Lucida,
sendo responsável também por integrar os módulos desenvolvidos pelos
outros alunos no contexto geral do Sirigueijo. Será discutido a metodologia
abordada, o estágio atual do projeto, as dificuldades encontradas com as
suas soluções, e os principais desafios compostos para o projeto para as
próximas etapas.

Autor(es): Euma Silva Santos, Ecivaldo de Souza Matos
Resumo: Este trabalho descreve uma sequência de atividades que foram
realizadas com alunos de duas escolas públicas de educação básica na
capital.Os objetivos que nortearam essa pesquisa centralizaram-se em
descobrir a interdisciplinaridade entre disciplinas da educação básica como,
por exemplo, matemática e artes com a computação e a partir disso
pesquisar, entender e estabelecer pontos que confirmem que essa relação é
importante para o desenvolvimento cognitivo dos alunos o que,
consequentemente, estimula o raciocínio computacional.Considerando que
a interdisciplinaridade escolar pode favorecer a aprendizagem, respeitando
os saberes dos alunos e sua integração, foram aplicadas atividades
concebidas pelo Projeto Computação Desplugada Interdisciplinar (PCDI), no
âmbito do Programa de Ações Pedagógicas para Formação Docente em
Computação (PROFCOMP), e que foram continuadas em 2015. O objetivo
do PCDI é estimular o raciocínio computacional utilizando-se de atividades
onde é possível ensinar conteúdos de computação integrados aos
conteúdos de outras disciplinas curriculares sem o uso de computadores ou
qualquer equipamento eletrônico. Através dessa técnica percebemos que há
facilidade em os alunos da educação básica assimilarem conteúdos de
computação.Durante o período de execução do projeto foram realizadas
diversas visitas às escolas parceiras, seja para apresentação do projeto ou
para interação entre as equipes, coordenação e professores. Esse contato
tem contribuído ao estreitamento dos laços entre Universidade e Escola e
nos leva a uma melhor compreensão do ambiente em que vamos trabalhar.
Após os contatos para definição de conteúdos programáticos, passamos a
desenvolver os planos de aula e posteriormente fizemos a aplicação em
sala com os alunos. Nas duas escolas parceiras, uma de educação básica e
outra de educação fundamental II, foram realizadas doze intervenções, seis
em cada uma. Estas intervenções incluíram assuntos de língua portuguesa,
matemática, língua inglesa, química, história, biologia, filosofia, sociologia e
ciências, todas elas relacionadas a conteúdos de computação.As ações
foram realizadas em sala de aula com conteúdos teóricos e práticos e com a
presença dos professores, em todas elas optamos por utilizar conteúdos
curriculares já trabalhados em sala pelo professor, com o principal intuito de
reforçar o entendimento do conteúdo por parte dos alunos e apresentar uma
forma diferente de compreensão.Para avaliação dos resultados ao final das
intervenções foi aplicado um questionário aos coordenadores e professores
participantes do projeto em seguida foi utilizado o método de análise
qualitativa de dados para apuração dos resultados. Segundo a análise
percebemos que 99,6% dos entrevistados entenderam a proposta, ou seja,
observou-se evidências de interdisciplinaridade e raciocínio computacional
nas falas. O segundo foi ainda mais frequente, visto que das 31 (trinta e
uma) evidências observadas, 22 (vinte e duas) se referem ao raciocínio
computacional, embora a interdisciplinaridade tenha sido um fator
importante nesse resultado já que o diálogo entre as duas disciplinas
contribuiu para a compreensão de ambas. Na resposta de uma das
professoras quando questionada sobre o interesse em participar do projeto
fica claro essa relação: “...achei muito interessante uma forma de facilitar o
entendimento dos conteúdos dos alunos em matemática para eles na
maioria dos casos são bem complexos, então eu optei pelo conteúdo de
fração que eles têm muita, mais muita, dificuldade e percebi que com

Palavras-chaves: FPGA
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - GEOCIÊNCIAS
ALTERAÇÕES NA DERIVA LITORÂNEA DURANTE A EVOLUÇÃO DO
DELTA DO RIO JEQUITINHONHA, BAHIA, COMO INDICADOR DE
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Autor(es): Sheila Silva dos Santos, Junia Kacenelenbogen Guimarães
Resumo: Ambiente de intensa interação entre continente, atmosfera e
oceano a planície costeira estásujeita a contínuas alterações
morfodinâmicas em ampla escala de variação temporal. A zonade
progradação associada à foz dos rios Jequitinhonha e Pardo é caracterizada
como um deltaaltamente destrutivo dominado por ondas. Em ambientes
costeiros dominados por ondas acorrente de deriva litorânea exerce
importante papel no transporte de sedimentos econfiguração da linha de
costa. A história evolutiva da planície costeira do delta do rio Jequitinhonha
foi objeto de análisede trabalhos distintos, dentre os quais, os de Bittencourt
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et
al.
(1982),
Dominguez
(1983),
Dominguez
et
al.
(1981,1982,1983,1987,1992,2004), Martin et al. (1996) e Suguio et al.
(1982,1985). Oscilações do nível do mar, dinâmica erosiva e deposicional
associada à ação das ondas e correntes foram processos determinantes na
formação da zona de progradação associada à desembocadura do rio
Jequitinhonha. Os trabalhos realizados nesse ambiente costeiro abriram
caminho para estudos de variações climáticas através da utilização de
padrões de sedimentação costeira como indicadores paleoclimáticos
naturais. Este trabalho pretende investigar mudanças nos padrões de vento
ocorridas no delta do rio Jequitinhonha durante o Holoceno por meio do
estudo dasmudanças no sentido da deriva litorânea. Dispondo dos cordões
litorâneos como indicadores paleoclimáticos naturais, o estudo do padrão de
sedimentação costeira associado ao transporte por correntes de deriva
litorânea de sedimentos arenosos ao longo da costa, será instrumento de
obtenção de dados climáticos. A metodologia de estudo abrange o
mapeamento daorientação dos cordões litorâneos e a simulação no
programa SMC-BRASIL da derivalitorânea para linhas de truncamento
identificadas em mapeamento. Além disso, utiliza também dados
topográficos e sedimentológicos obtidos em dois transectos realizados na
porção sul do delta. Até o momento, foram realizados o mapeamento dos
cordões e seus truncamentos erosivos, identificadas algumas linhas de
costa pretéritas para posterior simulação da deriva no SMC-BRASIL e
iniciada a análise das características granulométricas dos transectos e o
treinamento no mencionado programa. Até o momento, os resultados
indicam que o rio vivenciou importantes mudanças nos padrões de deriva
litorânea durante a sua evolução, o que ficou evidenciado tanto pelos
resultados sedimentológicos como pelos truncamentos erosivos. Não foi
possível até o momento atribuir causas às mudanças mencionadas, uma
vez que ainda não foram concluídas as simulações.

GEOLOGIA E PETROGRAFIA DA PORÇÃO OESTE DE MANOEL
VITORINO, SUDESTE DO ESTADO DA BAHIA
Autor(es): Andreia Gonçalves de Araujo Nunes Rangel, Michele Cssia Pinto
Santos, Angela Leal
Resumo: A área de pesquisa está situada no distrito de Catingal, no
município de Manoel Vitorino, o qual dista cerca de 428 km da capital do
estado da Bahia e está inserida no contexto tectônico dos terrenos
metamórficos de alto grau pertencentes ao Bloco Jequié, na porção sulsudeste do Cráton São Francisco, o qual foi consolidado no
paleoproterozoico. Regionalmente, afloram rochas de idade mesoarqueana
a paleoproterozoica de origem plutônica, enderbíticas, charno-enderbíticas,
charnockíticas e gabro-anortosíticas, reequilibradas na fácies granulito, além
de associações meta-vulcanossedimentares, granitóides e corpos máficoultramáficos. A maioria desses litotipos encontra-se reequilibrados em fácies
anfibolito a granulito e, por vezes, migmatizados. O mapeamento geológico
local em escala 1:25.000 possibilitou determinar cinco unidades litológicas:
I) granulito ortoderivado, II) granulito paraderivado, III) ultramáfica, IV)
máfica e V) granitoide. A partir de análises petrográficas preliminares com
quinze lâminas delgadas e três lâminas delgada-polidas, totalizando dezoito
lâminas foi possível caracterizar a unidade dos kinzigitos e o grupo dos
metagranitoides e metaultramáficas que até o presente momento ainda não
foram qualificados. A unidade dos kinzigitos apresenta como microestrutura
principal a porfiroblástica e sombra de pressão assinaladas pela presença
de granada, além de textura de alteração como a sericitização. O grupo dos
enderbitos apresentam texturas reliquiares de protólito ígneo como
blastomimerquita, blastoporfiroclástica e blastosubofítica, além de texturas
de reação como sericitização, cloritização, biotitização e saussuritização. O
grupo das metamáficas e metaultramáficas, objetos de estudo, também
apresenta microestrutura reliquiar como as microestruturas cumuláticas.
Segunda análise semi-quantitativa do corpo máfico-ultramáfico, as rochas
foram caracterizadas como meta-lherzolito, meta-harzbugito, meta-olivina
ortopiroxenito, meta-olivina websterito, metagabronorito e meta-hornblenda
gabronorito. Além disso, as unidades foram submetidas a processos
secundários como serpentinização e talcificação e uralitização parcialmente,
sendo sugerido que essas rochas foram submetidas a metamorfismo
regional seguido de metamorfismo hidrotermal. A partir da paragênese
metamórfica de alteração secundária provavelmente o corpo máficoultramáfico alcançou fácies xisto verde a anfibolito.
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ESTUDOS SOBRE A MINERALOQUÍMICA DO CORPO MÁFICO
ESPANTA GADO, BAHIA
Autor(es): Mauricio Brito Huttner, Débora Corrreia Rios
Resumo: O Cinturão Móvel Salvador-Curaçá (CMSC) é uma região de
grande interesse acadêmico e econômico por registrar evidências da
evolução geológica do Brasil e hospedar importantes recursos minerais do
Estado da Bahia. Entre os seus corpos máficos bem estudados ocorrem
mineralizações de cromo e minerais associados que são importante fonte de
emprego e renda em uma região pobre. Neste contexto foi descrita a
ocorrência de magmatismo máfico alcalino de idade Neoproterozóica ao sul
do Sienito de Itiúba. Apesar de não poder ser relacionados a outras rochas
máficas descritas até então, abre novas perspectivas econômicas e
científicas. Esta é a primeira ocorrência de idade Neoproterozóica na região,
o que implica em atividades magmáticas mais tardias do que eram
conhecidas. O Corpo Máfico Espanta Gado (CMEG) foi descoberto em um
reconhecimento preliminar de campo para estudos em uma região próxima.
Suas rochas foram então coletadas e submetidas a estudos preliminares
que apontaram o seu grande potencial científico. Os trabalhos mais
aprofundados neste corpo foram iniciados com a sua descrição
macroscópica e petrográfica. O CMEG é um corpo escuro, muito resistente,
fanerítico fino, ao qual foi dado o nome de campo de gabro - composto por
piroxênio e plagioclásio. Em sua descrição petrográfica foi descrita uma
mineralogia principal composta por plagioclásio andesina/labradorita, micas,
clinopiroxênio, ortopiroxênio, ilmenita e apatita. Como fases acessórias
foram descritos óxidos, sulfetos, zircão e badeleita. Apresenta texturas
ofítica/subofítica, maciça, poiquilítica, além de texturas de corrosão e
exsolução nos óxidos. Há evidências de passagem de fluidos hidrotermais
gerando micas de alteração a partir dos piroxênios. O estudo seguiu para a
microscopia eletrônica de varredura para melhor caracterizar a sua
mineralogia através de estudos mineraloquímicos. Os dados permitiram
caracterizar: os clinopiroxênio como augita, sem variação composicional da
borda para o centro; os ortopiroxênio como hedenbergita e ferrossilita;
confirmaram o tipo de plagioclásio devido às dúvidas pela sua sericitização;
permitiu a identificação dos óxidos como ilmenita e verificar sua associação
à titanita; os sulfetos como piritas; e forneceu dados para estudos
aprofundados da badeleíta. Estes estudos fornecerão dados que permitirão
melhor compreensão da evolução geológica da região além de ajudar na
seleção de rochas para geocronologia por badeleíta.
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GEOLOGIA, PETROGRAFIA E GEOQUÍMICA DOS DIQUES MÁFICOS
QUE OCORREM NA REGIÃO DE ITAJU DO COLÔNIA, FLORESTA AZUL
E IBICARAÍ, SUL-SUDESTE DO ESTADO DA BAHIA - 2ª ETAPA
Autor(es): Pérola Costa, Angela Leal, Ana Carolina Pinheiro Amorim
Resumo: As pesquisas relacionadas aos diques máficos contribuem de
forma valiosa no entendimento sobre a dinâmica da Terra, fornecendo
informações sobre a composição e evolução do manto, características
distensivas da crosta além de, em alguns casos, apresentarem
mineralizações associadas. Os diques máficos localizados em Itaju do
Colônia, Ibicaraí e Floresta Azul fazem parte da província de diques máficos
Itabuna-Itaju do Colônia (PIIC) e encontram-se situados a leste do Cráton do
São Francisco. Estes corpos filonianos máficos apresentam-se em campo
com espessuras variadas, desde centimétricas a métricas, com coloração
cinza- escuro esverdeado, subverticais a verticais e com direções
preferenciais N040°-N050°, correspondentes às direções principais da Zona
de Cisalhamento Itabuna- Itaju do Colônia (ZCIIC). São rochas faneríticas
finas a grossas. É possível identificar também o processo de esfoliação
esferoidal (casca de cebola) nessas rochas. Suas principais encaixantes
são granulitos máficos e intermediários. Através das observações
petrográficas é possível identificar as texturas ofítica, subofítica,
intergranular, coronada e por vezes porfirítica. Minerais como: plagioclásio,
piroxênios, anfibólio, mica (biotita) e minerais opacos são característicos das
rochas desses filões. Acessoriamente ocorre apatita, quartzo e riebeckita.
Os cristais de plagioclásio apresentam geminação albita-Carlsbad e albita e
seus teores de anortita variam de An55-75 correspondentes a labradorita a
bytownita, os quais algumas vezes registram o processo de
sericitização/saussuritização, como consequência, em alguns casos, é
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possível identificar mica branca. Os piroxênios são predominantemente
classificados como augita e, raramente, como hiperstênio, sendo muito
comum a uralitização, processo em que piroxênios se alteram para anfibólio
(hornblenda). Em casos de rochas mais alteradas, é possível encontrar
também, o processo de cloritização nos cristais de piroxênios e anfibólio.
Minerais opacos encontram-se associados, muitas vezes, a biotita. Os
minerais de quartzo, quando presentes, encontram-se de forma
subordinada. Os diques máficos de Itaju do Colônia são classificados
petrográfica e quimicamente como gabros subalcalinos com tendência
toleítica.

menor precipitação, ocorrida em abril de 2015,totalizando 18 amostras. No
laboratório executou-se o armazenamento, pré-tratamento, biometria,
obtenção dos metais em tecido mole do bivalve e o procedimento adotado
foi a digestão total utilizando uma solução de ácido nítrico (HNO3) e
peróxido de hidrogênio (H2O2) em forno micro-ondas (Provecto DGT 100
Plus), segundo metodologia adaptada ao manual do equipamento n°
24,Manual de Micro-ondas Provect DGT 100 Plus. Verificou-se a presença
de metais traços (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn e Pb) no bivalve. Houve
diferenças significativas nos metais Al e Fe no período chuvoso e período
seco. No período chuvoso existe uma menor concentração do metal
pesado, onde podemos atribuir as altas taxas de lixiviação. O aumento
significativos desses valores está diretamente ligado a concentração de
nutrientes e de sais devido a menor diluição do meio e a maiores
temperaturas no período seco, sendo que os espécimes sururu na estação
de chuva apresentam comprimento médio de 4,0 cm, a largura média de 2,0
cm, a espessura média de 1,2 cm, já no período de seco, o comprimento de
concha com média de 3,9 cm, a largura média foi de 1,9 cm, espessura
média foi de 1,2 cm, não havendo diferença significativa entre as classes de
tamanho. Os resultados das concentrações de metais da primeira e
segunda campanha foram comparados aos limites máximos de tolerância
de contaminantes em alimentos, fixados pela Divisão Nacional de Vigilância
de Alimentos - ANVISA - Portaria nº 695 de 27 de agosto de 1998 e a
Resolução nº 357 de 27 de março de 2005 - CONAMA. Variação na
concentração de metais pesados em diferentes classes de tamanho para
moluscos está diretamente relacionada com a etapa do seu ciclo de vida.
Como no período reprodutivo estes animais aumentam seu metabolismo em
função do gasto energético, neste estágio ocorre o aumento da capacidade
de acúmulo dos elementos Cu, Mn e Zn, que pode ser atribuído a produção
de hormônios durante os estágios do ciclo reprodutivo. Além disso outros
fatores abióticos como temperatura e salinidade também podem influenciar
a reprodução e distribuição da espécie.
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - OCEANOGRAFIA
ANÁLISE DA VARIABILIDADE DO CAMPO TERMOHALINO E SUAS
FORÇANTES NO EIXO CENTRAL DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS *
TÍTULO:
Autor(es): Rafael Mariani, Guilherme Lessa
Resumo: Estudos pretéritos mostraram que existe um gradiente de
temperatura e salinidade ao longo do eixo principal da BTS. Entretanto, as
séries de dados observacionais utilizadas foram curtas (comprimento
máximo de 2-3 semanas), muitas vezes não simultâneas e assim incapazes
de caracterizar apropriadamente as variações espaço temporais do campo
termohalino. Em maio de 2012 teve inicio um amplo programa de
monitoramento oceanográfico da BTS financiado pela FAPESB, que se
estendeu até dezembro de 2015. Entre diversos resultados, o
monitoramento gerou longas séries temporais de temperatura e de
salinidade em regiões distintas da baía, as quais permitem fazer uma
análise da variância, do comportamento e da resposta das águas da BTS
perante o ambiente. Assim, o presente estudo caracteriza a variabilidade
temporal da estrutura termohalina em três estações do eixo principal da BTS
através do fundeio de sensores de temperatura e salinidade,
correlacionando com os aspectos climáticos e fluvial. Os resultados obtidos
mostraram que dois cenários climáticos distintos influenciaram diretamente
no campo de temperatura e de salinidade na BTS: i) Um ano seco (2013),
que foi caracterizado por horas a mais de exposição solar (acima das
médias climatológicas), menores descargas meteóricas e fluvial, menor
nebulosidade, maiores temperatura do ar e ventos de NE no verão mais
intensos e frequentes; ii) Uma transição para anos mais úmidos (2014 e
2015), que caracterizaram-se por terem um maior aporte pluviométrico e
fluvial, menos horas de insolação, mais nebulosidade, menores temperatura
do ar e ventos de NE no verão menos frequentes. Assim, estabeleceu-se
uma situação de hipersalinidade no verão de 2013,que caracterizou a BTS
temporariamente como um estuário negativo, sendo a região central da baía
mais salina que a região oceânica. Além disso, neste ano ocorreram as
maiores temperaturas da água registradas e as maiores diferenças térmicas
entre as estações. Também, foi notado maior frequência de ocorrência de
ressurgência que resultaram em decaimentos anômalos da temperatura de
até 2,3 °C (TS1). Na transição para anos mais úmidos (2014 e 2015) a baía
apresentou uma tendência de aumento de diferença de salinidade e de
diminuição de diferença de temperatura entre as estações. A análise
harmônica mostrou que as oscilações de maré explicam entre 76 % a 88 %
das variâncias nos valores de temperatura observados e apenas 25 % da
variância de salinidade em TS3 e não mais que 73% no centro da BTS. As
estações hidrológicos apresentaram fortes correlações de temperatura e de
salinidade, porém existiu sazonalidade.
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
ESTUDO DE SIMULAÇÃO PARA SELEÇÃO DE MODELOS DE
PROBABILIDADE EM ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA
Autor(es): Hellen Oliveira da Paz, Giovana Oliveira Silva
Resumo: A Análise de Sobrevivência estuda o comportamento do tempo
até a ocorrência de um determinado evento de interesse. Por exemplo, o
tempo em que um indivíduo sobrevive após aplicação de um tratamento e o
tempo de resposta a um dado tratamento. Esse tempo é denotado por
tempo de sobrevivência ou tempo de falha e o conjunto de observações é
denotado por dados de sobrevivência. Os dados usados em Análise de
Sobrevivência são caracterizados pela presença de censura, que são
observações parciais das respostas, além da distribuição dos dados
apresentar comportamento assimétrico positivo. Dessa forma, os dados de
sobrevivência são compostos pelo tempo de sobrevivência e,
frequentemente, pelo tempo de censura. A situação comumente encontrada
em estudos de sobrevivência é a censura à direita, em que o tempo de
ocorrência do evento de interesse está à direita do tempo registrado. As
distribuições de probabilidade tradicionalmente usadas para modelar o
comportamento do tempo de sobrevivência são as distribuições
exponencial, Weibull, log-normal e log-logística, entretanto, nem sempre tais
distribuições se ajustam bem ao conjunto de dados sob análise. Desse
modo, foram propostas novas distribuições de probabilidade com maior
flexibilidade de ajuste aos dados como, por exemplo, as distribuições
Weibull modificada generalizada (CARRASCO, 2007), Beta Weibull
modificada (SILVA, 2009), Kumaraswamy-log-logística (SANTANA, 2010) e
Burr XII Geométrica I (LANJONI, 2013). Diante dessa diversidade de
distribuições, existe a necessidade de selecionar uma distribuição de
probabilidade que melhor descreva o comportamento do tempo de
sobrevivência. Para a seleção do “melhor” modelo de probabilidade foram
utilizados os testes da razão de verossimilhanças (TRV), de Wald (W) e
Kolmogorov-Smirnov (K-S) e os critérios de seleção AIC, BIC e CAIC.
Assim, neste trabalho foram realizados estudos de simulação em diferentes
percentuais de censura e tamanhos de amostra com o objetivo de avaliar o
desempenho dos diferentes métodos de seleção a partir da distribuição
Kumaraswamy-log-logística (Kw-LL).
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AVALIAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE METAIS EM SURURU PRÓXIMO
A FAZENDA DE CAMARÃO, EM SALINAS DE MARGARIDA
Autor(es): Mileide Santos de Jesus, Joil Celino
Resumo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a presença de metais
traço no bivalve Mytella guyanensis (sururu) ao redor de fazendas de
cultivos de camarão em Salinas da Margarida (Bahia). Foram coletados
Mytella guyanensis em 9 pontos no manguezal, em duas campanhas: a
primeira campanha foi classificada com período de maior precipitação,
ocorrida em setembro de 2014,e a segunda campanha como período de
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"Desenvolvimento de novos líquido iônico para processos químicos
sustentáveis", coordenação Profa. Silvana Mattedi. Produção de H2 e
Energia a partir de Biomassa ou Gás Natural, coordenação Profa. Soraia
Brandão e "Caracterização de catalisadores por XPS", coordenação Profa.
Maria da Graça Rocha.Células a combustível convertem energia química do
combustível eletroquimicamente em energia elétrica, com alta eficiência
energética. O dispositivo consiste de um eletrólito em contato com ânodo e
cátodo em lados opostos.O Brasil é grande produtor mundial de etanol, o
qual apresenta um balanço de carbono praticamente neutro quando usado
como combustível. Assim, a produção de energia elétrica a partir do etanol é
de interesse estratégico e benéfica em termos ambientais. Entretanto, a
utilização do etanol em células a combustível encontra várias barreiras
tecnológicas, como a dificuldade do rompimento da ligação carbonocarbono, o envenenamento do eletro catalisador e a difusão do etanol
através do eletrólito.Neste plano será desenvolvido um eletrólito a base de
líquido iônico prótico, suportado em matriz de resina poliuretânica de ureia.
O Líquido Iônico será incorporado à matriz durante o processo de cura. O
líquido iônico, a matriz e a membrana condutora (eletrólito) são
caracterizados por espectroscopia de impedância eletroquímica, medindo a
sua condutividade iônica. Os resultados serão analisados pelo ajuste de
circuitos equivalentes usando o software Nova, a partir, deste circuito
equivalente poderá ser feitas modificações, físico química no sistema
membrana líquido iônico, afim de conseguir melhores resultados, já que a
analise por impedância é uma das mais completas técnicas de analise
eletroquímica.

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - QUÍMICA
COMBUSTÃO CATALÍTICA DO METANO UTILIZANDO PEROVSKITAS
LA1-XSRXCOO3 SOBRE ALUMINA
Autor(es): Ana Caroline Neves da Silva, Soraia Brandao
Resumo: Atualmente a queima de hidrocarbonetos é um importante
processo para geração de energia, no entanto sua prática vem somada a
problemas ambientais oriundos da considerável emissão de poluentes como
monóxido de carbono, hidrocarbonetos não queimados (UHC) e óxidos de
nitrogênio, também chamados de NOx (1). A produção de energia através
da combustão do gás natural é bem estabelecida e o metano é o principal
constituinte deste gás, de modo geral a reação química que representa este
processo pode ser ilustrada conforme a equação 1. CH4(g) + 2 O2(g)
&#8594; CO2(g) + 2 H2O(l) &#8710;H298k= - 802,7 KJ/mol (Eq. 1)Diante da
crescente preocupação com os reflexos da produção energética ao meio
ambiente e a busca por menores impactos aliados a maior eficiência, surge
como alternativa a combustão convencional, a prática da combustão
catalítica. O uso de catalisadores para a reação de combustão permite a
sua execução com menor temperatura de trabalho, o que
consequentemente minimiza as emissões de poluentes como monóxido de
carbono e óxidos de nitrogênio (2). Enquanto os combustores convencionais
operam emitindo NOx numa faixa de 20-25 ppm, o combustor catalítico
reduz esses níveis de emissão a valores entre 1 e 2 ppm. Os níveis de
emissão de CO e UHC também se encontram na mesma faixa (3). Devido à
importância do processo e a alta temperatura necessária á combustão
catalítica do metano, torna-se necessário o desenvolvimento de espécies
ativas e com boa estabilidade térmica, que possam atuar como
catalisadores do processo. Para desempenhar este papel, uma opção
promissora é utilização dos óxidos mistos tipo perovskita, sua aplicação em
dispositivos de combustão catalítica com alta transferência de calor, tais
como turbinas a gás ou queimadores industriais é especialmente
interessante, pois a atividade relativamente elevada de oxidação de metais
de transição, combinada com a estabilidade térmica dos metais terra rara
fornecem as perovskitas propriedades essenciais para estas aplicações em
alta temperatura (4). Estes óxidos possuem fórmula geral do tipo
ABO3,sendo A um cátion de raio iônico grande, com estado de oxidação +3
e diferente de B como, por exemplo, um elemento terra rara; B é um cátion
de raio menor, geralmente com mesmo número de valência de A. É possível
realizar substituições nos cátions A e B, suportar ou misturar esses
catalisadores com intuito de aumentar a área superficial específica dos
mesmos, sem comprometer a estrutura fundamental da perovskita (5). Em
termos de sítios catalíticos as perovskitas apresentam características
apreciáveis, no entanto podem apresentar baixa área superficial especifica,
tornando interessante dispersa-las sobre um suporte com o objetivo de
aumentar a atividade catalítica destes materiais.Tendo em vista a
importância do emprego destes materiais à reação de combustão catalítica,
ligada as grandes possibilidades geradas a partir do estudo destes óxidos,
neste trabalho foram sintetizados pelo método citrato descrito na literatura
(6) catalisadores do tipo perovskita com estrutura La1-xSrxCoO3 (x = 0, 0;
0, 2; 0, 4), dispersos sobre a &#947;- alumina e não dispersos. Estas
amostras foram caracterizadas por análise termogravimétrica (TGA),
difração de raios-X (DRX), avaliação da área superficial pelo método de
B.E.T. e tiveram a atividade catalítica analisada frente a reação de
combustão através da reação superficial a temperatura programada (TPSR).

Palavras-chaves: Líquido Iônico, Eletroquímica, PEMFC
DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DE
METAIS EM AMOSTRAS DE CAJÁ (SPONDIAS MOMBIN L.) E
CAJARANA (SPONDIAS DULCIS)
Autor(es): Rosana Celestino de Jesus, Neyla Margarida Lopo, Gabriele
Oliveira Santos
Resumo: O Brasil é rico em diversidade de frutos exóticos, apesar dos
mesmos não serem produzidos em larga escala. Esses frutos exóticos
possuem nutrientes que são essenciais para a saúde humana e, por conta
disto faz-se necessário o conhecimento sobre suas composições minerais
não somente para uma alimentação saudável, como também para auxiliar
na prevenção de doenças. Desse modo, o projeto em questão, tem por
objetivo propor estratégias analíticas para a determinação de macro e
micro-elementos em amostras de cajá (Spondias Mombin L) e cajarana
(Spondias dulcis) empregando diferentes procedimentos de preparo de
amostras e determinação por meio da técnica de Espectrometria de
Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES). As
amostras de cajá e cajarana foram adquiridas em estabelecimentos
comerciais das cidades do Estado da Bahia e em uma cidade do Estado do
Tocantins e, os elementos determinados foram Ca, P, Mg, Na, K, Cu, Se, Al,
Zn e Fe. As condições otimizadas para o procedimento proposto, foram,
para as amostras de cajá : 1g da amostra, 2,0 mL de HNO3,2,o mL de
H2O2,temperatura máxima 150°C e um tempo total de digestão de 2h, e
nas amostras de cajarana, foram: 1,5g da amostra, 2,5 de HNO3,2mL de
H2O2,temperatura máxima 150°C e um tempo total de digestão de 2h.
Foram encontradas as seguintes faixas de concentração para cada analito
nas amostras de cajá, em mg /g: Ca (0, 2544 - 0, 5465); Se: (0, 0008 - 0,
0050); Al: (0, 0003 - 0, 0094); K: (0, 8607 - 4,038); Cu: (0, 0008 - 0, 0068);
P: (0, 0687- 0, 6939); Mg: (0, 0002 - 0, 5219); Zn: (0, 0009 - 0, 0073); Fe: (0,
0020 - 0, 0106); Na: (0, 0042 - 0, 6689) e nas amostras de cajarana foram
encontradas as seguintes faixas de concentração em mg/g : Ca:( 0, 1394 0, 3258); Se: (0, 0003 - 0, 0005); Al: (<Lq - 0, 0009); K: (1,6143 - 2,6989);
Cu: (<Lq - 0, 0007); P: (0, 0436 - 0, 2922); Mg: (0, 0121 - 0, 2459); Zn: (0,
0007 - 0, 0036); Fe: (0, 0011 - 0, 3431); Na: (0, 0002 - 0, 0030).

Palavras-chaves: Combustão, Perovskita, Metano
DESENVOLVIMENTO DE MEMBRANAS POLIMÉRICAS A BASE EM
POLIURETANA - URÉIA, MODIFICADAS COM LÍQUIDOS IÔNICOS,
PARA APLICAÇÃO EM PEMFC DE ELEVADA TEMPERATURA

Palavras-chaves: Minerais, Frutos Tropicais, ICP OES

Autor(es): Fábio Costa, Jaime Boaventura, Joo Santos
ESTUDO DE INTERAÇÃO DE COMPLEXOS POLIPIRIDÍNICOS DE
RUTÊNIO COM DNA

Resumo: O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de membranas
poliméricas com líquido iônico condutoras para em células a combustível
processando etanol e operando a temperatura maior que 120ºC,
aproximadamente, e relação combustível/vapor<1. A membrana condutora é
um eletrolítico condutor de prótons a base de líquidos iônicos incorporados
à uma matriz de poliuretano.O projeto está inserido nos projetos:

Autor(es): Roger Souza Oliveira
Resumo: O presente trabalho descreve os resultados obtidos do estudo de
interação com DNA dos complexos [RuCl(bpy)(terpy)]Cl (RuCl), [Ru(val)
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(bpy)(terpy)]PF6 (val = N-valeril-N[[2-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il] metil]
valina) (RuVal), o qual contém a valsartana, fármaco com atividade antihipertensiva e [Ru(am)(bpy)(terpy)](PF6)3 (RuAm) (Am - azul de metileno =
3,7-bis(dimetilamino)-5-fenotiazina) o qual contém o corante fenotiazínico
azul de metileno em sua esfera de coordenação. Ambos complexos foram
sintetizados a partir do precursor RuCl e caracterizados em trabalhos
anteriores deste programa.A interação dos complexos com o DNA foi
estudada através de titulação espectrofotométrica em solução tampão TRIS
de pH=7,4,com alíquotas de solução de DNA no mesmo tampão. Os
resultados obtidos foram analisados através do método do meio recíproco.
Foi possível inferir, de acordo com as alterações espectrais, que o Am e o
RuAm interagem com o DNA através de intercalação com uma constante de
ligação
(Kb)
estimada
de
2,64&#61620;104
e
1,24&#61620;104,respectivamente. Em relação aos complexos RuCl e
RuVal, não foi possível, através da metodologia empregada, observar a
existência de interações. Por fim, para os complexos que apresentaram
interação com DNA, foi realizado um estudo da influencia da força iônica
utilizando NaCl e NH4Cl. O hipercromismo e o deslocamento para o azul
observados durante a titulação espectrofotométrica estão de acordo com a
interação por intercalação.O ácido desoxirribonucleico (DNA) é uma
macromolécula de grande importância biológica e é responsável pelo
armazenamento de informações genéticas. O DNA pode ser considerado
um dos principais alvos de fármacos anticancerígenos e antivirais. Os
estudos dessa interação são de grande importância devido à capacidade
dessa interação provocar danos no DNA de células tumorais e
consequentemente impedir sua divisão dessas células. Com a descoberta
de compostos de metais de transição com ação anticancerígena, como a
cis-platina, cujo principal alvo é essa biomolécula, outros complexos com
diferentes metais vem sendo estudados para esta finalidade. Dentre estes,
os complexos de rutênio tem despertado a atenção devido a algumas
propriedades.

RESOLUÇÃO ENZIMÁTICA UTILIZANDO CÉLULAS INTEIRAS COMO
BIOCATALISADOR
Autor(es): Jaqueline Reis De Souza Bispo, Valéria Belli Riatto
Resumo: Na década de 70 iniciaram as discussões a respeito da questão
socioambiental, com relação ao meio ambiente e a sociedade. A partir da
década de 90, intensificaram-se os estudos e pesquisas relacionados à
Química Verde, que é definida como “a criação, o desenvolvimento e a
aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso
e a geração de substâncias tóxicas”. A crescente demanda pela obtenção
de compostos estruturalmente complexos e enantiomericamente puros por
indústrias químicas e farmacêuticas, tem aumentado extraordinariamente e
promovido uma rápida expansão do mercado mundial para a produção de
compostos farmacêuticos, agroquímicos e alimentícios. A atual preocupação
com questões ambientais vem incentivando o desenvolvimento de
metodologias químicas que sejam sustentáveis. Neste contexto, enquadrase a biocatálise, a uma tecnologia complementar, que oferece valiosa
contribuição à síntese orgânica convencional, apresentando altas regio-,
quimio- e estereosseletividades. O presente projeto propõe o emprego de
vegetais em biotransformação de substratos próquirais. Suas estruturas
preconizam-lhes grande potencialidade de utilização como intermediários
sintéticos na construção de fragmentos com alta complexidade estrutural,
apresentando versatilidade na síntese de produtos naturais com atividade
farmacológica destacada. Nesse contexto de sustentabilidade, surge a
utilização de biocatalisadores como alternativa para obtenção de compostos
químicos através de processos ambientalmente mais adequados. No
presente projeto foi realizado a resolução enzimática do (R/S) acetato de 1feniletila empregando esponjas marinhas e cascas de maracujá como
biocatalisador e a determinação estereoquímica do álcool obtido com as
cascas de maracujá. A resolução de racematos é de extrema importância,
principalmente no ramo farmacêutico na obtenção de compostos
opticamente puros. As esterases e lipases são enzimas responsáveis pela
hidrólise biocatálitica de ésteres. Foram avaliados a quantidades de 30g, 40,
e 60g de cascas de maracujá mantendo-se o tempo de 5 dias, e avaliados a
resolução do substrato com esponjas marinha, mantendo-se quantidades de
40g e variando o tempo de 24h e 96h, e então determinado a conversão e o
excesso enantioméricos.

Palavras-chaves: DNA, Rutênio, Valsartana
ISOLAMENTO DE SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS DE ERYTHROXYLUM
LOEFGRENII
Autor(es): Juceni David, Everton Luis Bispo Santos
Resumo: Erytrhroxylaceae compreende 240 espécies que são divididas em
quatro gêneros, Erytroxylum, Aneulophus, Nectaropetalum e Pinacopodium
restritos à África tropical. Entre esses, Erytrhoxylum é o gênero mais
representativo, com 230 espécies, distribuídas nas regiões tropicais da
Austrália, Ásia, África e América, sendo o Brasil e Venezuela os centros da
diversidade. Existem 114 espécies de Erythroxylum no Brasil, do total de
187 espécies registradas na América latina tropical e, dessas 74 espécies
possuem distribuição restrita. No estado da Bahia, a maioria das espécies
se encontra na costa litorânea nas florestas de restingas e solo arenoso.
Esse trabalho relata o estudo fitoquímico e de atividades biológicas de uma
espécie do gênero Erythroxylum (E. Loefgrenii) coletada no município de
Morro do Chapéu, Bahia, Brasil. Assim, as folhas e o caule de E. loefgrenii
foram secos em estufa com circulação de ar, por 48h a 40°C. As folhas
foram trituradas em liquidificador, obtendo uma massa final de 166 g. O pó
seco do caule (303,89 g) foi submetido à extração por maceração utilizando
como solvente o metanol. O extrato metanólico do caule foi concentrado em
rotaevaporador (Buchi) rendendo 33,19g de material seco, dos quais 23,84g
foram utilizadas para fracionamento em coluna filtrante utilizando à vácuo. O
extrato clorofórmico da coluna filtrante foi recristalizado com metanol para
separar os cristais que se formaram no fundo do béquer. O extrato do
acetato de etila (1,18g) fracionado por meio de CC usando hexano e
misturas de hexano/Acetato e Acetato/Metanol, aumentando a polaridade do
solvente. O processo foi acompanhado por meio de cromatografia de
camada delgada (CCD), sendo obtidas 114 frações. A fração 66-69
(Hex/AcEt (1:9)) 70(AcEt), foi purificada usando coluna de Sephadex LH-20
e, a estrutura será identificada. As Atividades Antioxidantes dos extratos frações obtidas da coluna filtrante - foram avaliadas e, o extrato extrato
AcOEt mostrou-se ativo. Os testes de letalidade indicaram alta taxa de
letalidade, os mesmos serão refeitos em menores concentrações. Os
resultados encontrados no trabalho realizado justificam a necessidade da
continuidade dos estudos fitoquímicos, visto que não há na literatura
estudos fitoquímico e sobre as propriedades biológicas de E. Loefgrenii.

Palavras-chaves: Resolução enzimática, Biotransformação, Química verde
SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÕES CATALÍTICAS DE
PENEIRAS MOLECULARES CARBÔNICAS
Autor(es): Artur José Santos Mascarenhas
Resumo: Atualmente encontra-se relatada na literatura a descoberta de um
novo tipo de peneira molecular carbônica formada a partir da polimerização
de fontes de carbono no interior das cavidades dos zeólitos e, subsequente,
remoção do molde inorgânico por extração ácida ou básica. Nesse trabalho
as peneiras moleculares de carbono microporosas foram sintetizadas a
partir da polimerização da sacarose e do glicerol no interior dos canais do
zeólito MCM-22,via impregnação úmida.Na análise por difratometria de raioX observou-se que os picos de difração da fase zeolítica desaparecem
completamente, indicando a provável dissolução da matriz inorgânica, além
da manutenção do padrão amorfo do carbono. A extração da fase
inorgânica foi feita através da dissolução em HF a quantidade de resíduo
inorgânico encontrada no produto é muito pequena. Os resultados foram
mais satisfatórios no processo de impregnação com sacarose, porém
observamos que o método também é viável para o glicerol que é um resíduo
químico muito produzido industrialmente, evitando o descarte deste no
ambiente. No intuito de nortear essa tecnologia limpa e sustentável, a
química verde faz a divisão dos processos em três categorias: i) o uso de
fontes renováveis ou recicladas de matéria-prima; ii) o aumento da eficiência
energética, ou a utilização de menos energia para produzir a mesma ou
maior quantidade de produto; e iii) evitar o uso de substâncias persistentes,
bio-acumulativas e tóxicas . Uma das áreas de pesquisa que tem
apresentado grande aumento de interesse no contexto da química verde é a
aplicação de reagentes suportados em matrizes sólidas, como meio
alternativo de se obter catalisadores, como é o caso das peneiras
moleculares. A preparação de catalisadores sólidos permite sua aplicação
nas reações com a grande vantagem de sua fácil separação do meio

Palavras-chaves: Erythroxylum, Fitoquímica, Extrato
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reacional e de sua capacidade em ser reciclado. Além do mais, estes
materiais ainda podem ser aplicados na remoção dos contaminantes
despejados em efluentes.Os reagentes suportados em matrizes sólidas
também apresentam maior estabilidade térmica e química. As habilidades
destes compostos imobilizados sugerem uma alta aplicabilidade em
processos reacionais, com o forte propósito de se aumentar a eficiência das
reações e diminuir a quantidade de resíduos e subprodutos durante os
processos químicos.As peneiras moleculares são sólidos com porosidade
definida e com capacidade de distinção de moléculas por suas dimensões e
geometrias, além disso, podem ter aplicações variadas como separação,
adsorção e armazenamento de gases, como eletrodos em baterias, e como
suportes de catalisadores, todas elas extremamente dependentes da
porosidade destes materiais.As peneiras moleculares carbônicas são
materiais de muito interesse para Química verde, devido às suas várias
aplicações: adsorventes, eletrodos modificados, sensores moleculares,
materiais para baterias recarregáveis de lítio, suportes de catalisadores, e
como supercapacitores para estocagem de energia.Dessa forma, nesse
trabalho também busca-se viabilizar metodologias mais simples para a
síntese de peneiras moleculares carbônicas, que utilizem reagentes de
baixo custo e mais acessíveis e com menor geração de resíduos, além
disso comparar a seletividade das peneiras microporosas e
mesoporosas.As peneiras carbônicas são muito utilizadas para separação,
adsorção e armazenamento de gases e também como suportes para
catalisadores, processo desenvolvido e analisado nesse trabalho, pôde-se
observar a viabilidade desse processo, com a finalidade de reutilizar
resíduos tóxicos ao ambiente. Os catalisadores foram preparados e
caracterizados pelos métodos de difratometria, difratometria de raio X
(DRX), espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), termogravimetria/
termogravimetria derivada (TG/DTG), espectrometria de raio X com
dispersão de energia (EDX), microscopia eletrônica de varredura (MEV). A
análise de microscopia de varredura (MEV) do MCM-22 preparado e
impregnado com sacarose e glicerol, observa-se que apresenta um perfil
morfológico característico na forma de toróides ou “rosquinhas” formados
pelo empilhamento de lamínulas finas do material, como relatado na
literatura usada como referência. Os resultados apresentam um maior
rendimento no processo de impregnação com sacarose, porém observou-se
que é também um método viável para o glicerol que um resíduo químico
muito produzido industrialmente, evitando o descarte deste no ambiente.
Serão realizadas outras caracterizações e testes. Posteriormente, os
resultados serão moldados para publicação em artigo.

que por sua quiralidade, são bastante empregados na indústria de Química
Fina e Farmacêutica. Para criar um ambiente biomimético supramolecular,
esse trabalho consistitiu em imobilizar (R, R)-Jacobsen e (S, S)-Jacobsen
em cellulose previamente modificada com dietilaminoetano. Os materiais
foram caracterizados morfológica e estruturalmente por Refletância Difusa
na região do Ultravioleta-Visível (UV-Vis e RD/UV-Vis), Refletância Total
Atenuada na Região do Infravermelho (ATR-FTIR), Análise Térmica
(Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e
Absorção Atômica com Forno de Grafite (AAS). Todas as caracterizações
evidenciaram o sucesso da imobilização dos complexos metálicos na fibra
do biopolímero, o que torna possível a aplicação desses materiais
bioiméticos em ensaios catalíticos preliminares, bem como na aplicação em
processos oxidativos de moléculas mais complexas (fármacos, pesticidas,
dentre outras). Tais estudos são de extrema relevância na área de Química
Fina, Química Ambiental e Química Medicinal.
Palavras-chaves: Catalise biomimética, catalisadores Jacobsen, celulose
modificada
CIÊNCIAS HUMANAS - ANTROPOLOGIA
INTERDIÇÕES ALIMENTARES E PENSAMENTO MÁGICO-RELIGIOSO
EM TERREIROS DE CANDOMBLÉ
Autor(es): Diego Marinho, Vilson Caetano de Souza Junior
Resumo: O corpo ocupa lugar central nas religiões de matriz africana. A
sua compreensão ultrapassa as dimensões fornecidas pelo modelo
biomédico. Isso faz com que conceitos como os de saúde, doença e
doentes, ao lado de noções como poluição e higiene, sejam vistas como
categorias sociais explicadas de forma ampliada e diferenciada. Para além
de uma representação da sociedade, o corpo no candomblé, chamado na
língua ioruba de ara, é interpretado como única forma de estar no mundo,
ou ao menos no mundo dos vivos. Desta maneira, rituais que envolvem
comida cumprem a função de sustentar e manter o equilíbrio do corpo,
afinal, como se afirma, “tudo que tem vida precisa se alimentar”.A presente
pesquisa buscou compreender as concepções constituídas em
comunidades de terreiros em relação ao discurso sobre suas práticas
terapêuticas, alimentação e saúde, além de perceber como essas
comunidades elaboram noções relacionadas a interdições do comer nessas
comunidades. O estudo apoiou-sena sócio antropologia em interface com as
ciências da saúde, alimentação e nutrição e, para tanto, utilizou a
metodologia qualitativa tendo como técnica de produção de dados a
entrevista semiestruturada associada à observação participante realizadas
em comunidades de terreiro da cidade de Salvador-Bahia. Deste modo,
buscou-se compreender as concepções constituídas por esses sujeitos
acerca do pensamento-mágico, praticas terapêuticas, interdições
alimentares e de saúde que permeia a relação entre o comer e a religião. O
pensamento mágico-religioso, ainda que inspirado pelos mitos que dão base
aos dogmas religiosos, não se apresenta como imutável. O avanço
tecnológico, a apropriação de termos científicos, os discursos da mídia,
dentre outros fatores, não deixam essas comunidades isoladas de um
contexto social mais complexo.Assim, o estudo pretendeu aprofundar-se
sobre a temática do pensamento mágico-religioso e contribuir como
desenvolvimento de trabalhos posteriores e contribuir para melhor
articulação entre os saberes popular e cientifico no campo da saúde,
alimentação e nutrição.

Palavras-chaves: Peneiras moleculares carbônicas
SISTEMA BIOMIMÉTICO SUPRAMOLECULAR DE COMPLEXO
JACOBSEN/CELULOSE
MODIFICADA:COMPREENSÃO
MORFOLÓGICA E ESTRUTURAL PARA POTENCIAL ATUAÇÃO COMO
SISTEMA-MODELO DO CITOCROMO P450
Autor(es): Jessica Santo, Lucas Bolzon
Resumo: As enzimas citocromos P450 são uma família de monoxigenases
presentes em quase todos os sistemas-vivos e são vitais para a saúde
humana, uma vez que atuam na síntese de várias biomoléculas como
hormônios e esteroides, bem como na biotransformação de inúmeros
compostos exógenos. Essas enzimas são conhecidas por mediar uma
variedade de transformações oxidativas, incluindo a hidroxilação do
substrato (alifática ou aromática), oxigenações, dessaturações,
desformilações, e epoxidações. Tais reações ocorrem em condições
brandas, com alta seletividade e cineticamente favoráveis. O
desenvolvimento de catalisadores bioinspirados baseia-se em: (i) utilizar
complexos metálicos que mimetizem a estrutura do sítio ativo do P450, a
ferro(III)protoporfirina IX, também chamada de grupo heme; (ii) imitar a
matriz proteica que reveste o grupo heme através da imobilização, por
diferentes técnicas, dos complexos em diversos tipos de suportes orgânicos
e inorgânicos; (iii) reproduzir no complexo modelo o ligante proximal
cisteina, que coordena axialmente com o átomo de Fe na enzima; (iv)
utilizar doadores de oxigênio simples tais como o iodosilbenzeno (PhIO),
hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, tert-butil hidroperóxido (tBuOOH), cumenohidroperóxido (CumOOH) e ácido meta-cloroperbenzóico
(m-CPBA) em substituição ao oxigênio molecular, para encurtar o ciclo
catalítico e formar o intermediário de alta-valência, responsável pela
oxidação do substrato. Dentro dessa perspectiva, os catalisadores Jacobsen
são complexos metálicos de manganês que tem sido estudados como
sistemas-modelo do P450, uma vez que são de fácil obtenção e baixo custo,

Palavras-chaves: Pensamento-mágico, Alimentação, Candomblé
TRAJETÓRIA DE ZAHIDÉ MACHADO NETO: CONTRIBUIÇÕES PARA O
FEMINISMO NA BAHIA E SEU ESQUECIMENTO NA UFBA
Autor(es): Míria Moraes Dantas
Resumo: O presente estudo é produto do projeto de pesquisa intitulado
“História do Ensino de Antropologia na Bahia”, do Grupo de Estudos
Feministas em Política e Educação (GIRA) da UFBA. O objetivo é tratar
especificamente da trajetória da socióloga Zahidé Machado Neto. Foi
professora universitária, feminista e ativista político-social nos anos 19501980 e responsável pela primeira disciplina sobre mulheres na UFBA,
discutindo o contexto de trabalho e a estrutura familiar. Esse pioneirismo
contribuiu para as Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências
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Humanas mas, ao mesmo tempo, percebemos que houve um
negligenciamento de sua obra e de seu legado. Esse fato nos leva a
conclusão de que a produção intelectual feminina, de modo geral, foi e
ainda é esquecida e/ou não reconhecida, o que nos leva a perceber a
persistência de práticas androcêntricas no mundo científico. Nesse exercício
buscamos contribuir com as novas gerações de estudiosas e ativistas em
gênero e feminismos, reivindicando para Zahidé Machado Neto o título de
pioneira nos estudos sobre a mulher e a condição feminina na UFBA. Por
fim, reiteramos a necessidade de maior compromisso político da UFBA, na
comemoração dos seus 70 anos, com o reconhecimento das mulheres que
foram pioneiras nas diversas áreas do conhecimento em nossa instituição.
Essa pesquisa traz em sua composição a preocupação com os avanços nos
estudos sobre a Antropologia, seus percursos e suas contribuições. Busca
um maior aperfeiçoamento político e teórico, bebendo das fontes
tradicionais e atuais da área para compreender toda a trajetória do ensino
antropológico,
a
fim
de
preparar
os
novos
alunos,
pesquisadores/professores a desenvolver melhor seus projetos e suas
aulas, contribuindo em diretamente para a excelência profissional.Através
desse direcionamento a Antropologia, a partir de suas vertentes vai trazer
questionamentos e estudos dedicados à vivência dos grupos e suas
particularidades, buscando compreender as relações que são estabelecidas
dentro deles, como elas ocorrem e quais os aspectos histórico-culturais que
estão imbricados nesse processo. Dentro do âmbito educacional pretendese que essa busca complemente os estudos antropológicos, bem como, a
formação de novos profissionais e estudiosos dessa área de estudo.

Palavras-chaves: Museu de Ciências, Práticas educativas em museus,
Educação Básica
ESCREVIVENDO CIÊNCIAS NO MUSEU
Autor(es): Raquel Bezerra, Lizandra Susi Suzart Alves Bahiana
Resumo: Objetivos: Realizar a aplicação de protocolos de sondagem aos
visitantes do Museu Geológico da Bahia - MGB em Salvador com a
finalidade de analisar a aprendizagem destes mediante o discurso de um
monitor e a exposição de objetos pertencentes ao acervo do
museu.Métodos e ProcedimentosPara análise, foram utilizados protocolos
que constavam de cerca de 8 questões de múltipla escolha. Algumas das
questões apresentavam espaços para escrita e através desta tentou-se
avaliar possíveis aprendizagens dos visitantes. A aplicação dos protocolos
foi realizada inicialmente em três visitas de duas escolas diferentes ao MGB:
os colégios Ailton Pinto de Andrade e Professor Carlos Barros, em
novembro de 2015.ResultadosOs dados obtidos através das repostas dos
visitantes das duas escolas foram tabulados e então foram gerados gráficos
para análise, primeiramente separando-se as duas escolas e posteriormente
fazendo um balanço geral entre elas. Nas visitas que foram realizadas e a
posterior aplicação dos protocolos foi possível obter informações que são
fundamentais para ajudar na compreensão das aprendizagens dos diversos
conceitos científicos que são divulgados no espaço não formal de educação,
neste caso o Museu Geológico da Bahia.Conclusões: Após a compilação
dos dados protocolados e mediante a análise dos gráficos e as respostas
escritas pôde-se observar que o trabalho de mediação do monitor influencia
no aproveitamento do visitante, bem como o interesse que este concede à
visita. Também se pôde observar que quando o visitante é capaz de
relacionar os objetos e conceitos expostos no museu com elementos do seu
cotidiano, a experiência mostra-se mais significativa e proveitosa, ainda que
não necessariamente em termos de aprendizagem dos conceitos científicos.
A pesquisa, nas etapas posteriores, quer entender o quanto essas
aprendizagens são influenciadas por um trabalho pedagógico da escola
previamente
articulado
com
o
Museu.Referências
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Palavras-chaves: Mulher, Gênero, Ciência
CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO
CRIANDO UM QUADRO DE REFERÊNCIAS
Autor(es): Helen da Silva Oliveira, Raquel Bezerra
Resumo: ESCREVIVENDO CIÊNCIAS NO MUSEU Criando um quadro de
referências. O objetivo do trabalho foi observar alguns Centros de Ciências
de Salvador e região Metropolitana para conhecermos i. seu discurso
expositivo, bem como os recursos materiais, conceituais e tecnológicos de
que dispõem para a apreciação do público escolar; ii. quais são as
estratégias didáticas para o aprendizado em ambientes não formais de
Educação e se estas são eficazes; iii. definir parâmetros de referência para
a nossa pesquisa no Museu Geológico da Bahia. Para visitarmos os Centros
de Ciências elaboramos um roteiro de visitas aos Museus, com categorias
para análise e avaliação, que são estas: área de conhecimento, espaço
físico, exposições, acessibilidade e inclusão, recursos tecnológicos e
divulgação e relacionamento com público. Através destas categorias,
produzimos um protocolo de visitação e escolhemos três Centro de
Ciências: o UNICA (Universo da Criança e Adolescente) situado na Cidade
do Saber no Município de Camaçari; MHN - UFBA (Museu de História
Natural da UFBA) situado no Instituto de Biologia desta universidade;
Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, situado no bairro de Ondina na Cidade
de Salvador. Aplicamos os Protocolos nestes Centros de ciências e
obtivemos alguns resultados. Ao final de três meses concluímos nossas
visitas aos Centros. Houve algumas dificuldades por conta da burocracia
para visitarmos um dos centros de ciências. Compilamos todas as respostas
e geramos um quadro comparativo dessas três Instituições, tendo como
base as categorias citadas acima. Nos resultados observamos que a
categoria Inclusão obteve um resultado precário em todas as instituições
visitadas, já que todas têm dificuldades em dar acesso ao visitanteespecial,
essa questão impede que estes indivíduos tenham uma plena experiência
de fruição das exposições.Ao compararmos os dados dessas Instituições,
concluirmos que as mesmas, apesar das dificuldades, realizam de forma
bem didática a mediação das exposições, proporcionando aos estudantes
um aprendizado lúdico e proveitoso para sua vida cotidiana.Referências
Bibliográficas MARANDINO, M. Museus de ciências como espaços de
educação. In: FIGUEIREDO, B. G.; VIDAL, D. G. (Org.). Museus: dos
gabinetes de curiosidades à museologia moderna. 2. ed. Belo Horizonte:
Fino Traço, 2013. p. 173-183.NASCIMENTO, S.S. O desafio de construção
de uma nova prática educativa para os museus. In: FIGUEIREDO, B. G.;
VIDAL, D. G. (Org.). Museus: dos gabinetes de curiosidades à museologia
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CIÊNCIAS HUMANAS - FILOSOFIA
O FENÔMENO DA ACRASIA SEGUNDO ARISTÓTELES
Autor(es): Aline Valéria Ramos de Almeida, Juliana Aggio
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo investigar o fenômeno da
acrasia a partir da leitura do livro VII 1-11 da Ética Nicomáquea, a saber,
como é possível que alguém faça o que é errado, mesmo conhecendo e
escolhendo agir em conformidade com a reta razão? Segundo Aristóteles,
são duas as figuras morais que vivem uma espécie de conflito moral: o
controlado ou continente (encratés) que diante de seus apetites mais fortes,
se controla obedecendo à razão e o descontrolado ou incontinente (acrático)
que mesmo conhecendo a natureza de seus apetites e tendo feito uma
escolha deliberada (prohairesis) em vista do que é correto, não consegue
sustentar seu melhor julgamento agindo, portanto, contrariamente a reta
razão. E a partir disso, torna-se importante entender o modo como o
acrático age, se conhecendo ou não, e como esse conflito ocorre,
delimitando por fim qual seria o papel da razão diante desse conflito. Como
se sabe Aristóteles dedicou a maior parte do livro VII de sua Ética
Nicomáquea para investigar o fenômeno da acrasia e a partir da análise
deste livro explicaremos como a acrasia ocorre, definiremos quais objetos
são referentes à acrasia, além de explicar o que de fato diferencia o homem
controlado do homem que se descontrola. Afinal, o que os diferenciam são
os objetos com que cada um se relaciona ou pelo modo como se relacionam
com tais objetos? Ou por ambas as coisas? E mais, baseado no que
Aristóteles diz no capítulo 1 da EN quando diz que “também se admite que
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uma mesma pessoa possa ser uma vez continente e disposto a escutar sua
razão, ou ao contrário, incontinente disposta a afastar-se dela” (VII, 1 1145b
10-12) então, nos perguntamos o que faz com que um mesmo homem
escute a razão e outra vez não siga conforme ela ordena? Isso ocorre por
acidente? Em que sentido um homem escuta a razão e o outro não? Essas
questões serão elucidadas no decorrer da apresentação.

gerando mudanças principalmente nos grupos sociais. Tais transformações
são percebidas através da morfologia da cidade. Nessa cidade, a indústria
da construção civil se expande, entre outras, por meio da verticalização com
os edifícios acima de quatro pavimentos. Essa forma de reprodução do
espaço urbano comporta diversos usos desde residenciais, comerciais e
mistos, além daqueles destinados à prestação de serviços. A expansão
urbana remete a novas formas de empreender a cidade e nela se
reproduzir. Os agentes imobiliários usam estratégias diversas para a
comercialização dos empreendimentos verticais, tais como materiais de
propagandas, marketing em tvs, internet, folders e outros meios de
comunicações comercializando negócios, segurança, qualidade de vida
urbana, bem-estar e lazer. Este trabalho analisa a verticalização do
município e da sua orla. Para isso, os empreendimentos verticais
identificados em Camaçari por meio de pesquisa foram quantificados e
organizados considerando a localização e o número de pavimentos.
Verificou-se que a cidade vem se individualizando das demais áreas
verticalizadas pela concentração dos empreendimentos. Utilizando
bibliografia literária, dados estatísticos e a aplicação de questionários entre
os moradores da residências verticais. Tendo como base bibliográfica as
obras de Milton Santos
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CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA
O FILÓSOFO DA GEOGRAFIA CONTRA O DETERMINISMO
TECNOLÓGICO: A FORÇA DAS TÉCNICAS SEGUNDO MILTON
SANTOS
Autor(es): Ricardo Kassius Prazeres de Oliveira, Maria Auxiliadora da Silva
Resumo: Ao contrário dos deterministas tecnológicos, defensores das
técnicas e das tecnologias como máximas determinantes da sociedade,
colocando a economia, a política, a cultura e a própria intencionalidade do
homem em segundo plano, o geógrafo Milton Santos alimentou uma
compreensão construtivista do fenômeno tecnológico que, segundo ele,
originava-se de uma complicada teia de relações que envolvia, numa
dialética, todas as instâncias da sociedade. Assim, este trabalho objetivou
compreender o papel das técnicas no pensamento de Milton Santos, seu
posicionamento diante de concepções tecnicistas, economicistas e
apolíticas, bem como a força da sua contribuição para o debate acerca do
papel das técnicas e da tecnologia na contemporaneidade. Resultados: a)
No que tange à definição de determinismo, a partir da leitura de inúmeros
pesquisadores que se dedicaram ao tema, alcançamos à seguinte definição:
Um discurso determinista é uma tese sobre a estrutura do universo, que
afirma uma causalidade necessária, absoluta e exaustiva entre dois estados
da natureza, com a pretensão de desdobrar-se numa infalível presciência;
b) O entendimento miltoniano das técnicas e da tecnologia evolui ao longo
de sua trajetória científica. Se analisarmos três livros, “Os Estudos
Regionais e o Futuro da Geografia” (1953), “Por Uma Geografia Nova”
(2012 [1978]) e “A Natureza do Espaço (2009 [1996])”, alcançaremos três
compreensões diferentes do fenômeno tecnológico. Vejamos: no primeiro, a
técnica é uma das componentes do gênero de vida &#9472; categoria da
geografia lablacheana &#9472;; no segundo, um elemento da infraestutura;
e, no terceiro, como elemento determinante/determinado do sistema
dialético de objetos e ações; c) Milton Santos pode ser considerado um
construtivista sociotécnico porque concebeu a gênese das técnicas e, por
conseguinte, das tecnologias como um fenômeno decorrente de relações
sociais conflituosas. A técnica é o produto de uma equação mui complexa.
As técnicas é a materialização da intencionalidade humana, uma atividade
mental influenciada pela conjuntura constituída por uma união indissolúvel
entre ações e objetos. Uma união contraditória e prenhe de conflitos. Ao
contrário dos Deterministas tecnológicos, para Milton Santos, embora as
técnicas tenham a capacidade de modificar profundamente o modo de vida
dos seres humanos, elas, por si só, não possuem a capacidade de
revolucionar a história. As técnicas sem a política, sem a economia, sem a
ideologia são objetos ocos de sentidos. Nada podem fazer.
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CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA
ALDEAMENTOS DO SUL DA PROVÍNCIA DA BAHIA NO SÉCULO XIX
(1828-1880)
Autor(es): Maria Rosário Gonçalves de Carvalho, Larissa Santiago
Hohenfeld
Resumo: O século XIX no Brasil foi marcado por disparidades no que diz
respeito à questão indígena. Em geral, entretanto, pode-se afirmar que
deixou de ser essencialmente uma questão de mão de obra para se tornar
uma questão de terra. Nas regiões de ocupação mais antiga é notável a
tentativa de esbulho das terras dos aldeamentos por não-índios, para o que
vai favorecer, essencialmente, a Lei de Terras de 1850. Na província da
Bahia, as correspondências emitidas pela Diretoria dos Índios dos
aldeamentos da região Norte têm a evidente intenção de negar a condição
de índio dos habitantes do local. Deste modo, as terras poderiam ser dividas
em pequenos lotes para os moradores e para o governo. Entretanto, na
região Sul da Bahia, espaço foco deste trabalho, os documentos enviados
pela Diretoria Geral dos Índios e pelos missionários capuchinhos à
Presidência da Província revelam uma outra marca da questão indígena no
século XIX: a missão de civilizá-los e incluí-los na sociedade nacional.
Nesse sentido, o sistema de aldeamento é entendido como uma transição
para a integração completa dos indígenas a um povo que se deseja criar. É
verificável na documentação o investimento nos aldeamentos e no trabalho
de catequização dos índios do local, tendo em vista o volume de
correspondências referentes à solicitação de envio de verba e materiais,
além da concessão de terras para estabelecimento sólido dos aldeamentos,
tencionando uma futura autonomia financeira em relação ao governo.
Nestas missões, é notável ainda o emprego do trabalho indígena não
somente para o progresso do aldeamento como também em serviços
prestados ao governo. Contudo, nem todos os grupos indígenas da região
aderiram ao sistema de aldeamento. Estes foram designados pelos registros
como “índios selvagens”, “bravos”, “ferozes”. Assim, embora a humanidade
indígena fosse afirmada oficialmente, os termos sugerem que em uso
privado a ideia de animalidade dos índios era acionada. Deste modo, o
trabalho pretende analisar as estratégias de estabelecimento dos
aldeamentos na região sul da Bahia no século XIX, tendo em vista as
condições de funcionamento interno, além das relações estabelecidas com
a população externa.
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Técnicas
PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO DE CAMAÇARI
Autor(es): Gilberto Souza
Resumo: Tendo como motor responsável pelas transformações urbanas em
Camaçari o Pólo Petroquímico de Camaçari implantado na década de 70,
evento histórico esse, antecedido na década de 50 pela realização de
atividades de exploração de recursos não renováveis, que não obtiveram o
sucesso almejado, esforços esses empreendidos pela Petrobrás, tem
influenciado no desenvolvimento, cada vez mais acelerado de modificações
urbana nesse município, impulsionado principalmente pelas aumento do
fluxo migratório para essa região. Dentre essas modificações temos como
marco histórico a construção do edifício Camaçari construído na década de
80 marcando o início do processo de verticalização no municípios de
Camaçari-BA transformando o território e produzindo impactos significativos
na economia e na sociedade urbana, principalmente no início desse século,
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PRÁTICAS DESVIANTES, DISCURSOS NORMATIZANTES: A
HOMOSSEXUALIDADE NA MEDICINA MENTAL E NO DIREITO
FRANCÊS DO SÉCULO XIX
Autor(es): Ananda Sandes, Laura Oliveira
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Resumo: A presente pesquisa se propõe a identificar, através das obras de
Michel Foucault, as tensões entre o processo civilizatório afirmado no século
XVIII até o século XIX, que incluiu a sagração do modelo heteronormativo e
procriativo, e as práticas sexuais desviantes, bem como as essências
terminológicas modernas geradas acerca das chamadas “perversões”
sexuais, julgadas como “condição” ou “comportamento”. Ao mesmo tempo,
como este sujeito perpassa por diversas atribuições de significado, na
medida em que as instituições modernas passam não somente a intervir,
mas gerir as relações sociais, individuais ou coletivas. Importa,
especificamente, estudar as relações de saber e poder travadas no âmbito
das instituições chave do século XIX: a medicina e o direito. Trata-se, ainda,
de mapear as técnicas de fiscalização, controle e subordinação das
“perversões”, enfatizando as estratégias para desqualificar, patologizar e
marginalizar a homossexualidade. Por fim, interessa investigar a
disseminação e a subjetivação das ideias afirmadas nos campos jurídico e
científico em relação aos homossexuais, sublinhando as novas formas de
controle social e seus efeitos simbólicos e empíricos. Na medicina, afirmamse as instâncias que definem a causa do problema. No direito, as instâncias
jurídicas onde tipificam-se as práticas desviantes e onde se estabelece um
regime de penas. O modo como se aplica a visão judiciária frente às ações
individuais, através da repressão, da limitação e da coerção é definidor no
processo de constituição das subjetividades contemporâneas, e, como
consequência, das formas de saber atreladas ao sujeito e à sua verdade. O
conhecimento entre o “natural” e o “não natural” é o resultado também de
um jogo, de uma luta e de um compromisso dessas instituições com suas
próprias verdades. A técnica da produção de verdades induz à permanência
do poder e ao silenciamento de quem é calado. E os limites da liberdade
são geridos no organismo do poder da gorvernamentabilidade.

ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO TRANSCULTURAL DO TESTE ORPHEUS
DE PERSONALIDADE NO TRABALHO PARA O CONTEXTO
BRASILEIRO
Autor(es): Carolina Fuuka Sunano, Igor Gomes Menezes
Resumo: Considerando a carência de uma medida nacional que leve em
consideração a personalidade do indivíduo no ambiente de trabalho, o
propósito deste plano de trabalho é validar o Orpheus Business Personality
Inventory (OBPI) para a população brasileira. Este teste foi desenvolvido
especialmente para o ambiente organizacional e pode ser usado sob
diversos propósitos, como seleção, promoção e desenvolvimento de
colaboradores. O teste é composto por 190 itens, distribuídos em 16
escalas: cinco escalas maiores, sete escalas menores e quatro escalas de
checagem. As escalas maiores, baseadas no modelo Big Five de
personalidade, são Companheirismo (Fellowship - Extroversão/Introversão),
Autoridade (Authority - Amabilidade), Conformidade (Conformity - Abertura),
Emoção (Emotion- Neuroticismo) e Detalhe (Detail - Conscienciosidade). As
escalas menores, por sua vez, foram baseadas no modelo de integridade de
Prudêncio, são elas: Proficiência (Proficiency), Orientação para o trabalho
(Work-orientation), Paciência (Patience), Imparcialidade (Fair-mindedness),
Lealdade (Loyalty), Transparência (Disclosure) e Iniciativa (Iniciative). Por
fim, as escalas desenvolvidas para checagem de respostas contaminadas
são: Dissimulação (Dissimulation), Ambivalência (Ambivalence), Desânimo
(Despondency) e Falta de atenção (Inattention). O processo de adaptação
transcultural da medida psicométrica Orpheus apresentado nessa proposta
define-se como uma pesquisa quantitativa, de corte transversal, cujo
delineamento é não-experimental. A coleta de dados foi realizada através da
plataforma de testagem computadorizada Concerto, desenvolvida pela
Universidade de Cambridge. Participam desse estudo 938 indivíduos para a
fase de testagem e 98 para a etapa de reteste, todos possuíam pelo menos
o ensino médio completo. A validação do instrumento foi realizada através
da análise fatorial FIFA sob os pressupostos da Teoria da Resposta ao Item
(TRI), análises de consistência interna da escala pelo cálculo do alfa de
Cronbach e também foram avaliadas medidas de misfit de acordo com o
modelo Rasch. Os resultados preliminares indicam que alguns itens
apresentam cargas fatoriais baixas, mas existem evidências de validade
transcultural. Acredita-se a versão brasileira não só suprirá uma lacuna na
área de testagem nacional, como também auxiliará no desenvolvimento de
um instrumento que seja multicultural em sua essência. Adicionalmente, o
Orpheus fortalecerá o potencial de parcerias científicas internacionais da
Universidade Federal da Bahia, uma vez que o Laboratório de Métodos
Quantitativos e Psicometria Preditiva se tornará o centro de referência em
pesquisas relacionadas ao teste na América Latina.
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CIÊNCIAS HUMANAS - PSICOLOGIA
AÇÕES ENVOLVENDO CONTATO COM A COMUNIDADE
DESENVOLVIDAS NO BRINCANDO EM FAMÍLIA: ALCANCES E
LIMITES
Autor(es): Mônica de Oliveira Brito, Vania Nora Bustamante Dejo
Resumo: O presente estudo faz parte de um plano de pesquisa maior que
visa investigar a importância do tripé ensino, pesquisa e extensão para a
formação de psicólogos comprometidos com a comunidade. Este recorte do
projeto maior trata-se de um estudo exploratório que busca compreender de
que forma o Brincando em Família, que é um projeto de ensino, pesquisa e
extensão vinculado ao Instituto de Psicologia da UFBA, está construindo
uma rede de cooperação com outras instituições de atendimento a crianças
de Salvador. Almejando com este estudo identificar os alcances e limites
deste trabalho ao longo dos anos de 2014 a 2015. Para isso, foram
realizadas duas entrevistas com profissionais que trabalham em uma
instituição parceira do Brincando em Família. Foi elaborado um roteiro de
entrevista semiestruturada. Também foram utilizados documentos de
registro do Brincando em Família como: Termo de visita escolar, Termo de
visita de divulgação do projeto brincando em Família, Termo de visita de
contra referência a instituições que encaminham famílias ao Brincando em
Família e o termo de visita técnica. Para a análise dos dados foi utilizada a
análise de conteúdo. Observou-se através dos dados das visitas realizadas
pelo projeto, que é de suma importância manter contato com instituições
que se dispõe a serem parceiras de outros serviços nessa rede tão
fragilizada de atendimento à saúde mental infantil em Salvador. Sobre os
alcances do projeto, foram encontrados os seguintes dados: O Brincando
em Família é uma importante peça na rede de saúde mental infantil; a
instituição que mantém parceria com o projeto confia no trabalho realizado
pelo mesmo, dentre outros. As profissionais entrevistadas apontaram como
limites da atuação do Brincando em Família, a questão de o projeto ainda
não ser uma fonte de qualificação dos profissionais desta instituição
parceira. No entanto, o projeto desenvolve um trabalho de formação para
profissionais e estudantes que tenham interesse em participar. O Brincando
em Família não foi intitulado como um projeto de extensão por nenhuma das
entrevistadas, mesmo assim, as profissionais não deixaram de valorizar as
ações desenvolvidas pelo projeto na rede de saúde mental de Salvador.
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INVESTIGAÇÃO DO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS,
ATENÇÃO E PROCESSAMENTO VISUO-ESPACIAL EM PORTADORES
DE DOENÇA FALCIFORME HBSS
Autor(es): Thayana Duarte, Nayara Silva Argollo Vieira, Daniele Monteiro
de Oliveira Silva
Resumo: A anemia falciforme é uma doença crônica de elevada
prevalência e associada a alta frequência de morbidade e letalidade. As
complicações neurológicas podem se instalar precocemente e incluem
déficit motor, crises epilépticas e involução cognitiva. Dor crônica,
ocorrência de várias hospitalizações e necessidade de cuidados contínuos
tornam os indivíduos susceptíveis a outros agravos e comprometimento
socioemocional com repercussões sociais e acadêmicas significativas.
Medidas que visam acompanhar o desenvolvimento cognitivo das crianças e
adolescentes portadores de Doença Falciforme (DF) possibilitam oferecer a
estes melhores oportunidades de tratamento, adaptação escolar, social e
consequentemente melhor qualidade de vida. O presente estudo visa
ampliar o conhecimento sobre acompanhamento do desenvolvimento
cognitivo através da avaliação neuropsicológica. Trata-se de um estudo
longitudinal já iniciado, com 4 etapas de avaliações de acompanhamento a
cada 6 meses. Objetivou-se com este estudo, investigar o perfil cognitivo de
crianças e adolescentes com Doença Falciforme (DF) HbSS quanto aos
aspectos das Funções executivas, atenção e do processamento visuoespacial. Descrever o funcionamento das Funções executivas, atenção e
processamento viso-espacial de crianças e adolescentes portadores de DF
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(HbSS). Comparar as medidas cognitivas de crianças e adolescentes com
DF (HbSS) com o grupo controle. Investigar os déficits de Funções
executivas, atenção e processamento Visuo-espacial e o impacto na
aprendizagem e no comportamento de crianças e adolescentes com DF
(HbSS). Corroborar com a realização de programas de atuação
multidisciplinar, com enfoque educacional, profilático e terapêutico
adequados ao perfil neuropsicológicos dos portadores de DF (HbSS). Nesse
plano de trabalho foram contempladas as etapas de avaliação 2 e 3 de
avaliação utilizando a Bateria NEPSY-II - Avaliação Neuropsicológica do
Desenvolvimento. As crianças a cada etapa foram avaliadas individualmente
com subtestes nos domínios Atenção e Funções Executivas e Visuoespacial. Além disso, foi avaliado o nível intelectual com a Escala Abreviada
Wechsler de Inteligência (WASI), dados comportamentais e da saúde
mental das crianças e Boletim Escolar. Dessa forma, foi possível
caracterizar o perfil cognitivo e clínico de indivíduos com anemia falciforme;
identificar preditores de letalidade e de desfechos negativos cognitivos,
motores e socioemocionais.

seu fazer, seja essa ética voltada para si ou para os outros. O presente
projeto tem como objetivo estudar a ética no Candomblé: as formas de
responsabilização, comprometimento e cuidado (de si e de outros) que
caracterizam a conduta ética e as relações que, constitutivas de um terreiro,
sustentam, possibilitam e orientam essa conduta. Seguindo a direção
proposta por reflexões contemporâneas na antropologia e na filosofia, tratase aqui de compreender a ética como implícita à prática e como relativa a
relações entre seres de diversos tipos (não apenas entre humanos). Já o
presente plano de trabalho, destina-se a compreensão ética das relações
que norteiam a constituição entre terreiro e comunidade que o circunscreve,
inclusive os conflitos entre os membros de comunidades tradicionais de
terreiro e o segmento religioso evangélico, sendo estes os membros ou
grupos componentes das relações mais conflituosas entre o povo de santo e
grupo religioso distinto. Já se tratando do caso emblemático para
compreende da ética prática do candomblé, este se dá a partir do campo de
pesquisa situado em Areias, Camaçari-BA. Caso que se tornou conhecido
pelas consecutivas perseguições por parte de uma igreja evangélica
denominada Casa de Oração ao Terreiro de Candomblé Oyá Denã, que
culminou com a morte da mãe-de-santo Mildreles Dias Ferreira, conhecida
como Dedé de Iansã, de 90 anos, após uma vigília realizada no dia 29 de
2015. É então, doravante tal caso, que investido a ética prática do
candomblé, pautando a inserção do terreiro na comunidade e suas relações,
incluindo moradores e outros grupos religiosos na adjacência do terreiro.
Realizei entrevistas durante um ano, tendo como atores polifônicos dessa
investigação científica: a filha da mãe-de-santo falecida; o pastor da
denominação religiosa Casa de oração; o caseiro e ex-morador do terreiro e
alguns moradores mais velhos da comunidade onde o Terreiro Oyá Denã
está inserido mais de 40 anos.

Palavras-chaves: Neuropsicologia, Doença falciforme, funções executivas

VIVÊNCIAS SOCIOAFETIVAS E LAZER ENTRE SOLTEIROS/AS EM
SALVADOR
Autor(es): Aline Pinheiro, Samara Santos Amorim, Irani Silva, Darlane Silva
Vieira Andrade
Resumo: Esta comunicação apresentará resultados do estudo “A solteirice
na nova classe média em Salvador: vivências socioafetivas” (PIBIC/FAPESB
- 20152016), que objetivou conhecer os diferentes modos de vida e as
vivências socioafetivas de pessoas solteiras, pertencentes à nova classe
média e que moram sozinhas na cidade de Salvador. A solteirice é
considerada uma construção social que remete à condição e vivência de
solteiro/a para quem está fora de uma relação de casamento. O estudo
incluiu pessoas que não estavam em uma relação conjugal, e que moravam
sozinhas em bairros considerados de classe média/baixa em Salvador. A
chamada “nova classe média” remete à classe média/baixa ou “classe C”
como classifica o “Critério de Classificação Econômica Brasil” (ou Critério
Brasil), caracterizada pelo aumento da renda, acesso à educação e bens de
lazer, para citar alguns aspectos. Neste sentido, esta apresentação traz
dados sobre alguns costumes de classe no campo do lazer e práticas de
sociabilidade, dialogando com os critérios objetivos estipulados pelo Critério
Brasil. A pesquisa foi de caráter quantitativo e qualitativo, utilizou entrevistas
biográficas e questionários como instrumentos. Respaldada em uma
epistemologia feminista e de caráter interdisciplinar, teve a categoria gênero
como a principal para análise dos dados. Tal análise foi feita a partir da
análise de conteúdo, considerando diferenças de gênero e orientação
sexual na discussão dos dados. Foram aplicados 51 questionários num total
e destes, 47 atenderam o critério de classe social esperado; foram
realizadas 7 entrevistas biográficas, com homens e mulheres, de idade
variando de 24 a 60 anos. Os dados de lazer apontaram para atividades
diversas realizadas principalmente dentro do lar (ler, ver tv, etc.), além das
realizadas com amigos/as. As vivências socioafetivas se relacionam com
práticas de lazer na medida em que as relações de amizade e as com
pessoas com fins sexuais estão presentes nas práticas dos/as solteiros/as
que participaram da pesquisa. As proximidades e diferenças de gênero e
orientação sexual foram observadas e serão trazidas para discussão,
apontando especificidades das vivências da solteirice para as pessoas
participantes do estudo, o que colabora para o conhecimento e
compreensão desta condição.

Palavras-chaves: Ética; Prática; Candomblé.
GRUPOS DE EXTERMÍNIO EM SALVADOR E REGIÃO
METROPOLITANA: UMA ANÁLISE DAS NOTÍCIAS VEICULADAS NA
MÍDIA
Autor(es): Uelen Medeiros, Mariana Possas
Resumo: Este trabalho faz parte de uma pesquisa maior que visa
compreender a dinâmica, formas de organização e de atuação dos grupos
de extermínio, analisando-os sob a perspectiva do conceito de Estado de
direito a partir dos Estados de Bahia e São Paulo. A minha pesquisa tem por
objetivo analisar as notícias de jornal, a partir de uma descrição de como a
mídia relata os casos de violência policial; grupos de extermínio; execuções
sumárias. E a partir de entrevistas com jornalistas que tenham realizado a
cobertura desses casos.Na primeira etapa da pesquisa, trabalhei com a
coleta notas e notícias divulgadas pelas instituições oficiais como a
Secretaria de Segurança Pública e os sites do Correio e A Tarde; depois
com as notícias veiculadas no Jornal A Tarde de 2012 a 2014 sobre casos
que indiquem características de execução ou que relatem informações
sobre grupos de extermínio. Para selecionar as notícias de jornal segui
alguns critérios, quais sejam: uma ou mais morte com características de
execução sumária; alguma informação sobre grupos de extermínio; relatar
alguma participação do Estado na morte de uma pessoa, especificamente
mortes decorrentes da ação de um policial militar ou civil; Vale ressaltar que
por execução sumária estou me referindo as mortes onde as características
relatadas na notícia apresentam que houve mais de um tiro na vítima; tiros
localizados em partes fatais como cabeça; tiros nas costas; mãos
amarradas; cabeças decapitadas; corpos carbonizados; corpos deixados em
locais conhecidos como ponto de “desova”.Sabe-se que existe uma
violência generalizada, vide notícias, relatórios (Mapa da Violência),
movimentos sociais e instituições (Anistia Internacional), desse modo,
esperava encontrar um maior número de notícias relatando o objeto. E o
primeiro achado é o Jornal A tarde não consta uma página policial, as
notícias de violência agora são colocadas no mesmo caderno que as outras
notícias relacionadas a “cidade”. Ao contrário do Jornal Massa (este passará
a compor nosso campo) que apresenta uma “página policial” e faz parte do
mesmo grupo A Tarde. Uma outra questão que os dados mostram é que as
notícias detém pouca descrição dos fatos e muitas são uma reprodução
daquilo que a própria Secretaria de Segurança Pública informa. Assim,
levantando o questionamento sobre o jornalismo investigativo e esta
questão vem a ser respondida a partir das entrevistas que é minha segunda
fonte de coleta. De acordo as entrevistas, hoje não se tem tempo para fazer
jornalismo investigativo como antigamente, somente se for por conta própria
do jornalista. Por fim, analisando as notícias criei a categoria motivação
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CIÊNCIAS HUMANAS - SOCIOLOGIA
ÉTICA E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO NO CANDOMBLÉ - FASE III: O
CASO DOS “MAIS VELHOS”
Autor(es): Jônatas Assis, Miriam Cristina Rabelo
Resumo: O projeto de pesquisa A ética prática do Candomblé, edital
PROPCI/UFBA 01/2015 - PIBIC pretende investigar as ações e relações de
membros e seus terreiros referentes à ética desenvolvida pelos mesmos em
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aparente que serve pra separar os casos a partir das categorias grupos de
extermínio, onde eu direciono os casos que são relacionados a esses
grupos; confronto com a polícia, morte em decorrência de uma ação policial;
indefinidas, esta ultima categoria é onde se enquadra a maioria das notícias,
pois devido a pouca descrição dos fatos, não temos como especificar.
Outras categorias podem surgir, assim como estas podem mudar ao
decorrer da pesquisa. Por fim, a pesquisa buscando compreender de que
modo os jornais tem apresentado as notícias sobre os homicídios, sobre
violência policial, grupos de extermínio, temos percebido a dificuldade que é
de enxergar o objeto nos relatos jornalísticos. E o quão é pobre a descrição
dos fatos. Assim seguimos buscando aumentar o número de dados que
permitam analisar com mais precisão as notícias veiculadas na mídia sobre
nosso objeto.

particularidades, existem diversas demandas envolvidas num território.
Neste ínterim, passo a visualizar o que leio com frequência em artigos
acadêmicos. A presença em reuniões do Fórum Permanente de Entidades
do Bairro da Paz, a aproximação com os moradores, o entendimento das
demandas permite que de acordo com o plano de trabalho, desenvolvam-se
documentos, como diários de campos, relatórios, entrevistas, áudios,
vídeos, etc., os quais complementam a observação de cada bolsista
conforme o seu plano, com o objetivo de compreender as atividades a mim
contempladas, realizei entrevistas com moradores locais, a fim de registrar
suas experiências acerca do Programa Casa Legal e seu impactos. Seus
efeitos... Como a questão fundiária desde o princípio faz-se fortemente
presente no Bairro da Paz, os registros que faço atualmente na
comunidade, pelo contato direto por meio das entrevistas e outros meios
que dispusemos na equipe foram componentes fundamentais para o
processo da pesquisa. Através das análises de entrevistas e outros dados
obtidos nas idas a campo no Bairro da Paz busco conhecer as qualidades
dos serviços oferecidos na comunidade, seu desenvolvimento e
requalificação urbana, entender a quem se destinam esses programas, e
até que ponto e como a comunidade vem se beneficiando destes programas
e desta forma compreender os efeitos da chegada da BCS no Bairro da
Paz.

Palavras-chaves: notícias de jornal, execução sumária, violência policial
POSICIONAMENTO DE LIDERANÇAS E GRUPOS CULTURAIS DO
BAIRRO DA PAZ SOBRE IMPLANTAÇÃO DE SUA BASECOMUNITARIA
DE SEGURANÇA
Autor(es): Maria Hita, Marcia Maria Santos do Dias

Palavras-chaves: Bairro da Paz, Pesquisa, Base Comunitária de Segurança
Resumo: O objetivo deste plano de trabalho esteve concentrado no
segmento cultural do Bairro da Paz (BP), particularmente no posicionamento
das lideranças e grupos culturais sobre a implantação de uma Base
Comunitária de Segurança (BCS). Com 60 mil habitantes aproximadamente,
o Bairro da Paz já teve um tímido posto policial, com apenas poucos oficiais
presentes, apesar das sempre freqüentes investidas policiais com carros,
motos e helicópteros. Há indícios que este novo modelo de Segurança
Pública seria mais eficiente, mas, como já notamos produz outras
conseqüências não esperadas. Os grupos culturais são os grupos de
posições mais radicalizadas dentre todas as entidades membros do Fórum
Permanente das Entidades do Bairro da Paz e no bairro como um todo. Os
grupos culturais são formados por jovens e jovens adultos que se reúnem
pelo interesse comum na produção cultural, arte, cultura negra, militância
política e assistência pedagógica com suas ações a crianças e jovens.
Desde que a Base Comunitária de Segurança (BCS) foi instalada no Bairro
da Paz (BP), surgindo como um novo tipo de ator no campo político e social
local, as relações da BCS com a comunidade e as distintas lideranças que
compõem o seu fórum (FPEBP) têm mudado ao longo do tempo, dos
primeiros projetos conhecidos da base, da instalação, permanência a
situação atual, como um ator consolidado que as lideranças têm que se
relacionar.Uma das características principais do Bairro da Paz (BP) é sua
capacidade interna de organização política. Existem dezenas de coletivos,
cooperativas, entidades que atuam com grande poder de negociação e
articulação com os órgãos públicos e que por outro lado também são
capazes de negar e impor pautas quando possíveis. O BP possui Fórum
Permanente de Entidades (FPEBP), a Associação de Moradores e
lideranças antigas que são importantes iniciativas voltadas para lutar contra
a estigmatização as péssimas.

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ARQUITETURA E URBANISMO
SALVADOR ATRAVÉS DOS TEMPOS
Autor(es): Beatriz Penalva de Oliveira Melgaço
Resumo: O projeto de pesquisa aqui apresentado tem como finalidade a
criação de um acervo digital interativo sob forma de banco de dados,
contendo informações sobre os processos de urbanização que constituíram
a História da cidade de Salvador, agregando dados alfanuméricos,
cartografias reversas, comparativas, mapas históricos e fotos. A plataforma
digital objetiva facilitar a busca de dados sobre a História Urbana de
Salvador para outros pesquisadores, além de possibilitar uma compreensão
mais global do processo de formação da cidade. A princípio e durante o
desenvolvimento do trabalho, realizou-se seminários internos para a
discussão e debate de leituras de textos clássicos sobre Morfologia Urbana
e sobre a História Urbana de Salvador, visando a aproximação e
compreensão com o objeto de estudo. Utilizou-se a coleta e compulsão de
dados extraídos de documentos escritos, tais como as Falas e Relatórios de
instância pública, municipal e estadual. Além disso, buscou-se construir um
acervo fotográfico, para além de compilar como fonte para outros
pesquisadores, analisar-se os processos de urbanização da história de
Salvador a partir dos vestígios contidos nas fotografias. Em seguida,
realizou-se a capacitação dos pesquisadores no uso do software de
geoprocessamento, o QuantumGIS, e a partir desse programa fez-se
processamentos de dados cartográficos do Brasil Colônia e Império e
reconstruíram-se mapas históricos georreferenciados com base em mapas
recentes. Para além da reconstrução, manipulou-se os mapas históricos
redesenhando-se o traçado da malha viária - consertando, quando
necessário, de modo interpretativo as vias que apresentavam alguma
deformidade - possibilitanto sobreposições a fim de se fazer uma leitura da
cartográfica comparativa da História da Cidade. Para suprir a dificuldade
encontrada em trabalhar com arquivos pesados, dividiu-se o trabalho no
QuantumGIS em duas áreas de estudo, de modo a possibilitar a maior
inserção de dados e informações alfanuméricas no software, atreladas às
vias ou áreas condizentes. É importante destacar que o software
QuantumGIS não atendeu à todas as demandas da pesquisa, como a
impossibilidade de indexar um conjunto de imagens à determinados pontos,
linhas ou polígonos dos mapas. Além disso, devido a capacidade de
processamento das máquinas utilizadas para o trabalho, foi necessário
dividir o arquivo de trabalho em outras duas bases de ensaio com menores
extensões de área, uma abrangendo o Centro da cidade e outra a península
de Itapagipe. Além do exposto, outro resultado de suma importância foi a
formação profissional do educando no que tange a pesquisa científica, as
leituras e discussões sobre o tema da proposta, a aproximação com o
trabalho de pesquisa, a capacitação em não apenas no uso de software,
mas em uma forma de processamento de dados, contribuindo para a sua
formação como pesquisador.
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IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CASA LEGAL E DA
BASE COMUNITARIA DE SEGURANÇA NO BAIRRO DA PAZ FASE II
Autor(es): Maria Hita, Nayara Bispo
Resumo: Após um ano da implantação da base Comunitária de Segurança
do Bairro da Paz, em 2013 surge na comunidade o Programa Piloto Casa
Legal, este com o objetivo de regulação fundiária, o qual tem como
finalidade oferecer documentos de posse aos moradores. A fim de entender
os efeitos deste acontecimento o meu plano de trabalho utiliza visitas a
campo, realização de entrevistas, etc. buscando observar o que acontece a
respeito de requalificação urbana, analisam-se como este programa está
beneficiando os moradores, sua abrangência. Quais os efeitos que os
programas prometidos pela Base Comunitária estão trazendo para o Bairro?
A avaliação de quem reside no Bairro da Paz sobre o Programa Casa Legal.
Desde a minha inserção na equipe de pesquisa pude compreender em uma
visão mais crítica como a “questão social” é realmente muito complexa.
Apesar de ser também moradora de comunidade periférica, a partir do
momento em que passei a pesquisar, de fato, um local semelhante ao qual
convivo, noto que mesmo as comunidades “pobres” têm suas
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as possibilidades de conclusão para a História Urbana de Salvador, uma
cidade que passou por densas transformações espaciais ao longo do tempo
por ações acumuladas do homem a partir das suas expressões concretas,
marcando nas formas das cidades, estilos, tendências, perspectivas e
dinâmicas de períodos passados, e essas finalizações da biografia de
urbanização de Salvador podem ser vistas ano a ano com esse trabalho.
Para a construção dessa cartografia reversa foi preciso analisar a
possibilidade visual que o QGIS permitia; por ser bastante objetivo não
permite informações longas no seu banco de dados (tabela de atributos), foi
usado então a forma mais curta possível - que em alguns casos atrapalhou
a compreensão de mapas, informações que precisaram ser colhidas em
outras fontes que não o QGIS. Assim como o peso (que limitou o uso do
tamanho dos mapas, não podendo usar o mapa completo da cidade de
Salvador, por exemplo) foi um fator importante no trabalho, a limitação
gráfica deixou uma lacuna que precisou ser preenchida com outros
recursos, como correção dos mapas em casos de distorção no momento de
georreferenciamento.

SALVADOR ATRAVÉS DOS TEMPOS: CARTOGRAFIA DA REPÚBLICA
Autor(es): Heloíse Cristina Cerqueira Alves
Resumo: O principal objetivo do projeto é criar um banco de dados
cartográfico histórico de Salvador - BA a partir de mapas antigos e
documentos históricos, permitindo ainda uma cartografia reversa.
Vinculando-se a um projeto mais amplo que tem o propósito de analisar os
fenômenos e processos da cidade, como problemas de segregação,
problemas habitacionais e de vulnerabilidade social, que afetam a
metrópole. O trabalho de pesquisa foca na criação de uma plataforma para
análises do comportamento e processo de urbanização de Salvador. Tratase de compilar informações cartográficas, criar uma cartografia reversa e
reunir em banco de dados. Após isso, vetorizar a cartografia antiga para ser
possível reconstituir as transformações urbanas, para que o resultado seja a
reunião de vários dados sobre a História Urbana de Salvador. Inicialmente,
para a melhor familiarização do que se tratava a pesquisa, foram realizadas
leituras e discussões em seminário de clássicos da Morfologia Urbano,
como Kevin Lynch, Camillo Sitte e Aldo Rossi. O trabalho foi dividido
primeiramente em compulsão de arquivos históricos referentes a dados
localizados geograficamente em Salvador (identificando ruas, bairros,
edificações e cada mudança urbanística que sucedia), baseado em
fotografias. Além disso houve edições de dados cartográficos do Brasil
Colônia e Império (utilizando-se de programas de edição de imagem para
realização de mosaicos), coleta de dados sobre registros regionais e quem
os governavam, e foram feitos ensaios sob conversão de documentos,
como imagens digitais e papeis escaneados para dados pesquisáveis e
digitáveis - através de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres). Todos
sendo realizados com interligação uns aos outros. Após essa sequência,
outras leituras em seminários foram feitas - com base nos aspectos e
progresso da urbanização de Salvador. A partir disto, passamos por uma
fase capacitação do software ‘QuantumGIS’ (QGIS) - programa de Sistema
de Informação Geográfica, que serve para criar, visualizar, editar, analisar
dados e compor mapas imprimíveis - para inserirmos todas essas
informações (mapas e informações alfanuméricas, por exemplo) pertinentes
à plataforma digital que se formaria ao final do processo. Durante o período
de atividade da pesquisa foi possível acumular informações de arquivos
regionais (municipais e estaduais) e transformá-los numa espécie de bancos
de dados - com a ajuda de um software de planilha - contendo toda a
extração da investigação que foi feita até então. Por limitações do software
e da capacidade atual das máquinas ele precisou ser dividido por áreas da
cidade, foi usado principalmente o centro da cidade de Salvador.
Especificamente, o recorte geográfico utilizado no plano de trabalho foi nas
regiões dos bairros do Comércio, Pelourinho, Barroquinha, Nazaré, Santo
Antônio Além do Carmo, Baixa dos Sapateiros, Barbalho e Barris. Como
não podia carregar todas as informações e imagens, e havia uma limitação
de caracteres nos dados alfanuméricos, tornou-se incompleto como banco
de dados. Para a criação da cartografia reversa foram criados mapas
vetoriais corrigidos, abrindo a possibilidade para uma correção
georreferenciada dos mapas antigos como imagem raster. Assimilou-se
então com competência, através de aulas presenciais, o QGIS. Foram
utilizados mapas históricos, do centro da cidade de Salvador, para gerar
uma cartografia reversa através de georreferenciamento, que possibilita
analisar e estudar com clareza a representação do espaço durante cada
época e, principalmente, as transformações urbanas ao longo do tempo.
Além disso, nomeou-se as ruas e avenidas com seus nomes de matriz e
nomes atuais; o que possibilitou encontrar, com mais facilidade, o local que
se precisava trabalhar no arquivo. Trabalhando nessas duas vertentes mapas (imagens) e dados de planilhas (letras e números) - conseguiu-se
converge-los para uma só função, que é a construção, através da
interpretação e criação, de uma base digital com mapas georreferenciados e
dados alfanuméricos indexados, com a utilização de um programa de fácil
acesso a todos (QGIS). A experiência ficou também como resultado, pois
além da iniciação científica e da absorção, prática e técnica do QGIS, foi
adquirido conhecimento sobre a história e a morfologia urbana de Salvador.
Habituou-se na rotina de projeto, desde o começo da pesquisa, a análise da
forma urbana de Salvador à sua história de desenvolvimento urbanístico;
preparar ferramentas, selecionar informações e aprender a manusear um
novo software (QuantumGIS - QGIS) foram os primeiros passos para que
essa interpretação se tornasse possível. Para que a cartografia reversa objetivo do projeto - fosse criada, foi preciso adaptar-se ao sistema
operacional que se obtinha e ele possibilitou ver de forma integrada no
espaço, em séries no tempo, informações de difícil conexão. São variadas
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA E INSTITUTO DE ESTUDOS
PORTUGUESES: INTEGRAÇÃO DE ACERVOS EM PROL DA CULTURA
LUSO-BRASILEIRA
Autor(es): Josefa Batista Lima, Katia de Carvalho
Resumo: RESUMO: Nesta etapa da pesquisa, pretendeu-se aprofundar as
relações históricas que aproximaram o Gabinete Português de Leitura (GPL)
e a Universidade Federal da Bahia (UFBA). tendo em vista o conjunto
bibliográfico do Instituto de Estudos Portugueses (IEP) que foi incorporado
ao acervo da Biblioteca Infante Dom Henrique do Gabinete Português de
Leitura, onde se estabeleceu o Centro de Estudos Portugueses (CEP).
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, realizada nas atas do
Gabinete Português de Leitura, nas obras apontadas na bibliografia e ainda
exame no acervo do Centro de Estudos Portugueses. Observou-se que o
Instituto de Estudos Portugueses foi transferido para o Gabinete Português
de Leitura juntamente com seu acervo e renomeado para Centro de Estudos
Portugueses, devido à reestruturação da Universidade Federal da Bahia em
1968. Observaram-se nessa investigação quais os aspectos que envolviam
a vinda do acervo para o GPL bem como a criação do Centro de Estudos
Portugueses (CEP), desse modo foi possível entender os motivos que
trouxeram o acervo para o GPL. Para a sua realização foram feitas análises
das Atas do GPL, das obras apontadas na bibliografia e ainda exame atento
dos livros que trazem marcas de pertencimento e carimbos que indicam a
trajetória deles. Ressaltamos que durante o processo de inclusão das obras
no sistema permitiu-se que informações significativas fossem localizadas
contribuindo para a articulação da relação entre a UFBA e o GPL. Os
resultados alcançados com a pesquisa revelam um importante acervo sobre
a cultura portuguesa doado ao Gabinete Português de Leitura pelo Instituto
de Estudos Portugueses que após sua transferência para o GPL, passou a
se chamar Centro de Estudos Portugueses, e neste sentido buscar
informações que esclareçam aspectos relevantes do CEP, quanto a sua
criação, sob que circunstâncias veio para o GPL, quantitativo do acervo,
entre outros. Nos últimos anos vem sendo realizado um resgate histórico
desse conjunto bibliográfico através da contratação de novos profissionais
bibliotecários e o desenvolvimento de projetos de pesquisa com a
participação de docentes e discentes do Instituto de Ciência da Informação.
As atividades envolvendo alunos de Biblioteconomia no ambiente típico de
atuação do profissional Bibliotecário proporcionam o desenvolvimento da
aprendizagem através da pesquisa. PALAVRAS&#8208;CHAVE: Instituto de
Estudos Portugueses. Centro de Estudos Portugueses. Gabinete Português
de Leitura. Universidade Federal da Bahia.
Palavras-chaves: Instituto de Estudos Portugueses. Centro de Estudo
A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE DOCUMENTOS E SISTEMAS
DE ARQUIVOS EM HOSPITAIS
Autor(es): Naiara Dorea de Sales, Francisco José Aragão Pedroza Cunha,
Louise Anunciação Fonseca de Oliveira
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Resumo: Esta comunicação apresenta sobre a profissionalização da gestão
de documentos e dos sistemas de arquivos em hospitais com termo de
adesão à uma rede de inovação e aprendizagem. Este estudo está
associado a uma pesquisa que tem como objetivo geral avaliar o uso de
mecanismos e estruturas de transferência de informações gerenciais em
sistemas e redes de atenção à saúde. Defende-se a importância da
organização dos documentos para propiciar as inovações gerenciais em
saúde. A pesquisa conjuga aspectos qualitativos e quantitativos para
identificar fatos e estabelecer as relações entre a gestão de documentos e
os sistemas de arquivos nos serviços de saúde investigados dependentes
de mecanismos de transferência de informações. A pesquisa é aplicada,
exploratória, bibliográfica, documental e de levantamento. Foram tabuladas
e tratadas às informações de 96 questionários que totalizaram 92,31% dos
respondentes da amostra investigada. A amostra totaliza 26 hospitais e
correspondem 68,42% da população. O diagnóstico realizado sobre a
organização da massa documental aponta um percentual pequeno de
respondentes que consideram os arquivos totalmente organizados. Pode-se
concluir que a gestão de documentos não é aplicada, comprometendo à
promoção da inovação gerencial. Os resultados finais apontam à
necessidade de realização de oficinas de sensibilização para a
profissionalização do tratamento e organização dos arquivos entre os
agentes de saúde. É recomendável que os organismos de saúde no Brasil
adotem e assimilem as práticas de gestão e de preservação documental.
Tais procedimentos possibilitam a autenticidade e a garantia da cadeia de
custódia documental das informações orgânicas em bancos de dados ou
arquivos em saúde. Os resultados revelam uma ausência de prática sobre o
tratamento e a organização dos documentos produzidos, acumulados e
recebidos. Espera-se difundir a relevância da prática da gestão e da
preservação de documentos entre os gestores e profissionais de serviços de
saúde para as deliberações e os repositórios do SUS.

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - COMUNICAÇÃO
AS MULHERES DOS MUSICAIS LATINO-AMERICANOS DA ERA DE
OURO
Autor(es): Marise da Silva Urbano Lima, Guilherme Maia
Resumo: O projeto "As mulheres dos musicais latino-americanos da `Era de
Ouro`" é uma ramificação do projeto-mãe "O Cinema Musical na América
Latina: ficção, documentários e novos formatos", do Laboratório de Análise
Fílmica - LAF, da Faculdade de Comunicação da UFBa, cujo objetivo é
analisar a construção de personagens femininas nas obras cinematográficas
das comédias musicais na década de 1950, compreendendo-as a partir da
análise fílmica do aparato cinematográfico sob as três visões proposto por
Laura Mulvey. Esta análise permite identificar o lugar de fala das mulheres e
se estas são portadoras ou produtoras de significados. As obras analisadas
são É fogo na roupa (Watson Macedo, 1954); Garotas e Samba (Carlos
Manga, 1957); De vento em popa, (Carlos Manga, 1957); Depois eu conto
(José Carlos Burle, 1956) e Mulheres a vista (J. B. Tanko, 1959), destas
obras foram selecionadas algumas personagens de maior relevância na
narrativa. Todas as obras pertencem a Chanchada brasileira, movimento
pouco valorizado pela crítica da época, por ser considerado vulgar e sem
decoro artístico, no entanto, este movimento tem muito a dizer sobre a
percepção da sociedade naquele momento. De um modo geral, pouco foi
extraído do olhar da câmera, pois esta visão ativa da câmera, percebida
enquanto personagem não foi utilizada nas obras estudadas. A câmera era
fixa, em sua maior parte compondo um plano estático. As informações sobre
as personagens foram obtidas a partir, principalmente, do olhar do
espectador (a). Assim como o olhar da câmera o ponto de vista que se
refere aos personagens entre si, também teve pouco resultado, já que as
impressões percorriam a construção do homem e menos da mulher. Por fim,
percebeu-se que as mulheres foram portadoras de um sentido, ao mesmo
tempo em que ressignificou outros olhares. Este trabalho é ínfimo frente à
grandeza de objetos de estudos que estas obras apresentaram, uma destas
seriam as letras e performances nos números musicais.

Palavras-chaves: Gestão de documentos., Profissionalização dos sistemas
de arquivos., Hospitais.
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
EVIDENCIAÇÃO DAS CATEGORIAS DE RISCOS NOS RELATÓRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO COM SEDE
NO ESTADO DA BAHIA

Palavras-chaves: Chanchada, Mulheres, Era de Ouro
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - DEMOGRAFIA

Autor(es): Ronaldo Pesente, William Santos
ANÁLISE DE REGISTROS DE BATISMOS DA FREGUESIA DE SANTO
ANTÔNIO ALÉM DO CARMO ENTRE 1833 E 1834

Resumo: É possível observar uma série de escândalos e quebras de
negócios de grande repercussão, que gerou prejuízos de grande monta a
investidores, empregados e outras partes interessadas. Neste sentido, os
níveis de riscos, em todas as categorias, sendo eles ambientais, sociais,
econômicos, geopolíticos e tecnológicos, vêm aumentando globalmente
com o passar dos tempos. Assim, para realizar um gerenciamento de riscos
deve ser adotado uma abordagem que contenha os seguintes elementos: 1.
Alinhamento com o Sistema de Governança Corporativa da
Organização&#894; 2. Definição de processo, métodos e técnicas a serem
utilizados pela entidade&#894; 3. Papéis e responsabilidades&#894; 4.
Formulários e modelos a serem utilizados&#894; 5. Definição de níveis de
tolerância, alçada e de aprovação de riscos&#894; e, 6. Recursos a serem
utilizados no gerenciamento de riscos. Dessa maneira, o gerenciamento de
riscos corporativos é um processo bastante dinâmico. Com base no exposto
elaborou-se a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são as categorias de
riscos evidenciadas no Relatório da Administração das empresas de capital
aberto com sede no Estado da Bahia? Têm-se como pressuposto que as
empresas de capital aberto em bolsa de valores gerenciam seus diversos
tipos de risco e evidenciam estes riscos nos seus relatórios contábeis, como
forma de atender a legislação nacional e internacional, principalmente com a
convergência das regras da contabilidade (IFRS) adotadas recentemente no
Brasil. Assim, o objetivo do estudo é identificar as categorias de riscos
evidenciadas no Relatório da Administração das empresas de capital aberto
com sede no Estado da Bahia, nos seus vários segmentos de atividade em
que atuam. Será realizada pesquisa descritiva, analisado os relatórios da
administração das empresas de capital aberto com sede no Estado da
Bahia. A pesquisa justifica-se pela escassa literatura sobre o tema
investigado e a falta de pesquisas empíricas em empresas de capital aberto
situadas no estado da Bahia.

Autor(es): Christian Castro Machado, Luis Nicolau Pares
Resumo: A pesquisa desenvolvida (bolsista de IC) almejou contribuir ao dar
continuidade para o objetivo geral do projeto do professor Nicolau Parés
com o título de "Adesões Religiosas, Identidades e redes sociais: africanos
libertos entre a Bahia e o Daomé (1790 - 1890)". O trabalho, em si, consiste
em identificar e inserir dados dos registros de batismos da cidade de
Salvador num banco de dados utilizando o software Windows-Excel. Na
interseção entre a história atlântica e a microhistória, o Projeto geral explora
as redes sociais transatlânticas e os diversos tipos de relações (religiosas,
de parentesco, políticas e comerciais) que deram origem ás chamadas
famílias atlânticas. A pesquisa documental focalizou o livro de batismo da
freguesia de Santo Antônio Além do Carmo, correspondente ao período
entre os anos de 1833 e 1834. Neste trabalho foram analisados,
identificados e tabulados 620 registros de batismos identificando as
categorias de pertença étnicas, raciais, de sexo ou gênero, o status legal a
faixa-etária e a filiação. Tudo isso, assim como dados a respeito dos
padrinhos, por exemplo, permitiu uma radiografia sociológica da população
livre e escrava ligada a freguesia citada acima. A análise desses dados
originou a escrita de um texto acerca do tema. Na tentativa de mapear a
demografia populacional da freguesia abordada e, citada aqui, em seus
registros batismais na cidade de Salvador, buscamos neles algum dado
relevante, analisando as relações descritas nos documentos que
determinaram as categorias sociais citadas acimas, sendo a categoria de
nação africana um ponto alto para o início do trabalho. Assim, a nossa
pesquisa almejou compreender a tessitura social e territorial da cidade de
Salvador, para focar, numa perspectiva sobre o conceito de "nação africana"
aplicada a uma preliminar análise para, em seguida, identificar a distribuição
territorial dos distintos grupos de afrimcanos, escravos, e ou libertos, na
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esteira da pesquisa que ainda está em andamento onde, nesta
amostragem, se traduz aqui uma de suas partes.

critérios principais: a) a origem da informação (fonte) e; b) seu destino.Como
afirma o Autor, “Nos cadastros muito comuns nas lojas que comercializam
roupas, é o próprio consumidor, independentemente de a compra ser a
crédito, que oferece seus dados pessoais para o estabelecimento. Objetivase, com a coleta de dados, estabelecer uma comunicação maior entre
fornecedor e consumidor, principalmente para oferecer informações sobre
promoções, chegada de novos modelos de roupas etc. A fonte de
informação é o próprio consumidor e o destino é um fornecedor específico
(grifo nosso). ” 2Por outro lado, o referido Autor afirma que “nos bancos de
dados de consumo, cuja principal espécie são justamente as entidades de
proteção ao crédito, a informação advém, em regra, dos fornecedores (e
não mais do consumidor). O destino final da informação, embora ela
permaneça armazenada na entidade, é o mercado, ou seja, os
fornecedores.3Além disso, ressaltou-se a importância do habeas data para
a proteção dos direitos elencados na nossa Carta Maior como fundamentais
ao indivíduo, tais como a honra, a privacidade, a intimidade e a informação
dos consumidores, descrevendo os requisitos para a propositura do referido
instrumento processual, bem com os resultados que podem ser alcançados
por meio dele. Ademais, a relação feita entre os bancos de dados brasileiros
e os das principais potências econômicas ocidentais almeja a construção de
um novo olhar acerca dos arquivos de consumo com intuito de aprimorar o
nosso sistema tornando-o cada vez mais eficiente e menos lesivo aos
direitos dos consumidores. Nesse sentido, serviram de parâmetro para a
nossa análise alguns países componentes do MERCOSUL, da União
Europeia e os EUA.

Palavras-chaves: Demografia; registros de batismos; documentos
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - DIREITO
ANÁLISE SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DA PRÁTICA
JURÍDICA NA FACULDADE DE DIREITO DA UFBA
Autor(es): Luiz Expedito Machado Rodrigues
Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar o desenvolvimento da
prática jurídica na Faculdade de Direito da UFBA ao longo de sua história a
partir de sua concepção de ensino jurídico. Cuida-se de compreender o
papel desenvolvido pela Faculdade de Direito, no plano jurídico-nacional, no
que tange à finalidade da formação do bacharel em direito e os
limites/conseqüências desta acepção. A metodologia empregada pela
pesquisa consistiu em análise de fontes primárias obtidas a partir de
pesquisa documental no Memorial da Faculdade de Direito da UFBA;
Análise de artigos científicos publicados na “Revista da Faculdade de Direito
da UFBA”; revisão bibliográfica e análise de legislação. Por fim, foi possível
identificar aspectos inovadores e até mesmo contraditórios desta faculdade,
como a existência do SAJU - Serviço de Apoio Jurídico, enquanto atividade
de extensão e de referência nacional de prestação de serviços voluntários
de assessoria jurídica; bem como a inexistência de um Núcleo de Prática
Jurídica (NPJ) oficial. Foi possível identificar ainda a mudança ao longo do
tempo da compreensão sobre a função das faculdades de direito e a
necessidade de reforma do ensino jurídico, sendo está uma constante
existente desde a sua fundação. Analisou-se ainda o projeto pedagógico do
curso noturno e a experiência da Universidade Federal de Alagoas e do seu
núcleo de prática jurídica, se estabelecendo um comparativo entre os planos
pedagógicos, a partir do que foi possível perceber a premente necessidade
de rediscutir a aludida reforma do ensino jurídico e de atualização de sua
grade curricular, como apontado por Orlando Gomes (Salvador, 1958) dos
quais este trabalho vislumbra como necessidades ainda existentes, como a
redução da grade curricular, a especialização na pós-graduação e o ensino
através de aulas práticas para permitir uma absorção das inovações já
existentes no corpo científico da faculdade, além do desenvolvimento de
outras, bem como um avanço na produção de “tecnologias jurídicas”. Por
fim, foi possível perceber como inovadora a criação do Observatório da
Pacificação Social enquanto órgão fomentador dos Métodos Adequados de
Solução de Conflitos - MASCs, tendo-se concluído como viável a
possibilidade de classificá-lo como um núcleo não-oficial e alternativo de
prática jurídica e como compatível com a uma concepção de ensino jurídico
contemporânea.

Palavras-chaves: Arquivos de Consumo, Comunidades Econômicas
Internacionais, Análise Crítica
JUSTIÇA RESTAURATIVA: ANÁLISE DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS
NA IMPLANTAÇÃO DAS BASES COMUNITÁRIAS EM SALVADOR
Autor(es): Carina Marins Miranda, Selma Pereira de Santana
Resumo: Justiça Restaurativa: Análise de práticas restaurativas na
implantação das bases comunitárias em SalvadorCarina de Jesus Marins
Miranda Salta aos olhos que a justiça retributiva com a qual estamos
acostumados, não tem apresentado resultados satisfatórios, o quê
demonstra ser imprescindível a utilização de novas formas de agir dentro do
direito, empregando suas próprias técnicas legais, porém, a partir de um
novo ponto de vista. O direito não é inato ao homem ele surge de fatos
sociais. Enquanto ciência cultural foi criado para proteger a sociedade,
guardando com esta intima relação principalmente no que diz respeito a sua
identidade cultural, devendo refletir em suas normas este grau de cultura.
Quando as dimensões culturais são mais diversas, aumenta à complexidade
social, o normativismo se exprime no dever-ser, a norma que possui caráter
prescritivo é valorada conforme os arranjos de proteção social, ocorre que
tais arranjos, porém, não conseguem dar conta de atender aos ensejos de
uma sociedade complexa. Uma alternativa que se nos apresenta é a justiça
restaurativa, cujas principais características são: o valor dado à participação
da vítima, a responsabilidade do ofensor analisada sob uma perspectiva
positiva e a comunidade que é chamada a auxiliar participando do processo
restaurativo.Nosso estudo analisa a possibilidade de implementação das
práticas da justiça restaurativa nas bases comunitárias de Salvador,
observando as suas experiências e conclusões no andamento e introdução
da base e das praticas já que estas coincidiram. Quais os desafios para
diante de uma rotina retributiva aplicar uma nova forma de pensar e fazer
cumprir o papel da justiça. A observação feita e sua implantação quando se
toma o exemplo do Rio Sena a distância entre a comunidade e a base, é
vista como habitual e se as praticas restaurativas causam estranhamento
por parte dos agentes, muito mais causará em uma comunidade que não
possui uma consciência cidadã. O novo pensar e um novo olhar para o
próximo é a essência da Justiça Restaurativa, esta quando aplicada cumpre
o seu objetivo de evitar a estigmatizaçao do autor do delito e a revitimizaçao
da vítima proveniente do contato desta com instâncias formais de poder ela
reestabelece os laços rompidos tanto os humanos quanto os sociais, diminui
a reincidência criminal e reforça a noção de comunidade a exemplo do
ocorrido no Calabar.

Palavras-chaves: Prática Jurídica, Ensino Jurídico, Faculdade de Direito da
UFBA
ARQUIVOS DE CONSUMO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO EM COMPARAÇÃO COM AS
COMUNIDADES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS
Autor(es): Luiz Sergio Miranda Silva Urtubeny Filho, Joseane Suzart Lopes
da Silva
Resumo: Constitui objetivo geral do presente trabalho o exame, de modo
sistemático e crítico, dos Arquivos de Consumo no Brasil, com base no
ordenamento jurídico brasileiro, englobando-se as normas vigentes, a
doutrina e a jurisprudência, a fim de identificar os principais problemas que
afetam a dignidade e a vulnerabilidade do consumidor. Nesse sentido, é de
fundamental importância que a realização de uma análise comparativa do
nosso ordenamento jurídico com a legislação vigente nas Comunidades
Econômicas Internacionais.Por conseguinte, foram utilizados os métodos
clássicos hipotético dedutivo, dialético e hermenêutico. Com relação aos
objetivos projetados, utilizou-se a pesquisa exploratória; quanto aos
procedimentos técnicos, realizou-se a pesquisa bibliográfica e o
levantamento. Os Arquivos de Consumo, apresentam-se na atual sociedade
consumerista, como um conjunto de informações sobre consumidores
dividido pela doutrina em duas categorias: os Bancos de Dados (positivos e
negativos) e os Cadastros de Consumo. Para Antônio Herman Benjamin, a
diferenciação entre as duas espécies, pode ser realizada a partir de dois

Palavras-chaves: Justiça Restaurativa
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ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO DA RENDA DO TRABALHO DOS
ASSALARIADOS FORMAIS NO PRODUTO INTERNO BRUTO E A
CONDIÇÃO DE GÊNERO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
SALVADOR

maior nível de participação, e, é importante destacar que se manteve com
uma baixa variação percentual nos anos subseqüentes. Quanto à
participação masculina, também bastante significativa, variou de 30, 5% a
32,3%. Suas variações percentuais anuais foram muito baixas, o que fez
com que a participação seja relativamente constante. O setor comércio tem
um peso considerável nas participações dos indivíduos. O percentual
masculino variou de 10, 4% a 8,1%, sendo seu maior percentual em 1997 e
o menor em 2008. A participação feminina variou de 7,0% a 8,1%, sendo
este último seu maior percentual referente ao ano de 2010. O setor outros
inclui atividades, como consulados, embaixadas, representações oficias e
políticas entre outros. Por ser um setor em que a demanda por mão-de-obra
é pequena, tanto a participação feminina quanto a masculina, são menores.
O maior percentual masculino foi de 1,4% em 1997 e o menor de 0, 6% em
2007,2009 e 2010. O maior percentual feminino foi de 0, 6% em 1997 e
1998 e o menor foi de 0, 2% em 2001.

Autor(es): Soraia Oliveira de Jesus
Resumo: O relatório apresenta os resultados finais sobre a análise do
comportamento da participação do trabalhador assalariado para o Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro na condição de gênero de indivíduos da
Região Metropolitana de Salvador (RMS). Esta região esta é umas das
maiores aglomerações urbanas do país e do nordeste brasileiro. Seu
produto municipal contribui de forma significativa para a formação do PIB
estadual. No Brasil, onde a concentração de renda ainda é bastante
expressiva, considerar os diferenciais de gênero é de suma importância
para obter uma recorte mais próximo possível da realidade, de modo a
auxiliar na construção de políticas que visam diminuir a desigualdade de
renda. Tendo em vista as desigualdades salariais entre homens e mulheres
e as diferenças entre as oportunidades de emprego, analisou-se a partir de
uma pesquisa amostral de emprego e desemprego na RMS, a assimetria
salarial na condição de gênero e a participação da renda do trabalho no PIB
regional. Sobre essa ótica, buscou-se observar a partir dos resultados, de
qual forma se dão essas assimetrias e analisar como os resultados
amostrais podem influenciar na população. Para tanto, utilizou-se o conjunto
de dados da pesquisa da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) na
região metropolitana de Salvador (RMS), no período de 1997 a 2014. Feita
uma análise anual, obtiveram-se resultados sobre as diferenças de
distribuição funcional da renda entre homens e mulheres, e também as
diferenças de ocupação no mercado de trabalho e as mudanças no nível de
escolaridade dos indivíduos. O nível de escolaridade dos indivíduos obteve
uma considerável melhoria: houve redução no número de pessoas
analfabetas e crescimento na quantidade de pessoas com ensino superior
completo. Uma questão interessante, é que desde a década de 90 boa parte
dos indivíduos estão na categoria 1º grau incompleto. Em 1997,cerca de
45% de homens e mulheres estavam com 1º grau incompleto; já em 2014
este percentual foi de 30%. Quanto ao nível superior 5% dos indivíduos
possuíam ensino superior completo na década de 90, e, em 2014,esse
percentual aumentou para 7%, sendo mais da metade mulheres. A partir de
uma estratificação da renda dos trabalhadores na amostra da PED, pode-se
analisar como as rendas estão distribuídas entre homens e mulheres. As
classes A, D e E, são as que possuem maior percentual de indivíduos e os
permite uma boa análise da distribuição de renda por gênero. Já as classes
C e B obtiveram um numero menor de indivíduos e uma distribuição mais
acentuada. A classe social A composta por indivíduos com renda do
trabalho principal acima de 20 salários mínimos em 1997 tinha um
percentual de 11,2% para homens e 5,0% para mulheres; em 2014 esse
percentual foi de 13,8% para homens e 7,8% para mulheres, demonstrando
um crescimento na quantidade de indivíduos com alta renda. As classes B
(10 a 20 salários mínimos) e C (4 a 10 salários mínimos) apresentaram uma
notável mudança em sua conjuntura de 1997 para 2014: para a classe B,
em 1997 o percentual para homens foi de 4,5% e o de mulheres 2,2%; a
classe C, para o mesmo ano obteve um percentual de 12,9% de homens e
7,6% de mulheres; já em 2014,o percentual da classe B para homens 0, 6%,
e 0, 2% para mulheres; para a classe C houve um percentual de 4,2% para
homens e 2,5% para mulheres. As classes D (2 à 4 salários mínimos) e E
(até 2 salários mínimos) comportam boa parte da população. A classe D em
1997 era composta de 15,1% de homens e 8,4% de mulheres; já em 2014,a
classe D é composta por 10, 1% dos homens e 4,8% de mulheres. A classe
E, em 1997 estava composta por 15,1% de homens e 18,1% de mulheres;
em 2014 este percentual foi de 29,1% para homens e 26,8% para mulheres.
Quanto à participação de gênero por setor de atividade padronizada no
período de 1997 a 2010, o setor Indústria de Transformação a participação
feminina foi consideravelmente menor que a masculina, variando em torno
de 1,8% a 2,4%. Já a participação masculina, bem mais significativa neste
setor variou em torno de 5,9% a 6,8%. Os setores de construção civil e
serviços domésticos são os que apresentam a maior disparidade de
participação de gênero. No setor de construção civil a variação masculina foi
de 4,3% a 6,9%, enquanto a feminina variou de 0, 2% a 0, 4%. Vale
ressaltar que os últimos anos tiveram as maiores participações para ambos
os sexos. Em relação ao setor de serviços domésticos o percentual de
homens variou de 0, 5% a 0, 8%, já o percentual feminino variou de 6,9% a
10, 1%. Os setores de comércio e serviços são os mais representativos em
termos de participação de gênero no mercado de trabalho. A participação de
mulheres no setor serviço variou de 25,2% a 28,5%, este último valor
percentual refere-se ao ano de 2008,onde as mulheres alcançaram seu

Palavras-chaves: gênero, renda, participação
ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO DA RENDA DO TRABALHO DOS
ASSALARIADOS FORMAIS NO PRODUTO INTERNO BRUTO (WAGESHARE) E A CONDIÇÃO RACIAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE
SALVADOR NO PERÍODO DE 1985 A 2014
Autor(es): Marileide Alves da Silva
Resumo: A Região Metropolitana de Salvador (RMS) é a segunda
metrópole mais rica do Norte/Nordeste e o oitavo maior polo de riqueza do
país, com um PIB superior a R$ 72 bilhões, segundo dados do IBGE 2012.
O Polo Petroquímico de Camaçari (PIC), Centro Industrial Aratu (CIA) e as
atividades do comercio e turismo são, em maior grau, os responsáveis por
esses números. No entanto, não é possível afirmar que os rendimentos
salariais da população, a Wage-share, são provenientes exclusivamente de
tais setores e qual destes é o mais relevante na composição da renda
salarial dos trabalhadores dessa metrópole. Assim, este estudo tem como
objetivo analisar os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED)
da RMS e do IBGE, a fim de identificar os setores que mais empregam de
carteira assinada e as ocupações mais ocupadas, e suas relações
raciais/cor, os rendimentos auferidos pelos trabalhadores e suas relações
raciais, educacional e setorial, bem como correlacionar a Wage-share com a
questão racial, levando em consideração o nível de qualificação e o extrato
social em que estão incluídos os assalariados dessa região.Este trabalho
visa obter uma visão geral de como é feita a composição a Wage-share da
RMS em sua dimensão racial/cor. Para tanto o víeis racial/cor é fundamental
para explicar se possui ou não influência nos salários recebidos pelos
trabalhadores, como também se existem setores e ocupações que haja uma
predominante diferença por questões raciais ou não e qual seria o fator
determinante para uma possível diferenciação na Wage-share.Além de
entender a composição salarial dos indivíduos da RMS pelo viés racial,
busca compreender qual outro fator indicaria diferenças nos rendimentos e
se o mesmo estaria associado ou não com a cor/raça. Para tanto é
importante perceber que nosso trabalho tem o enfoque na questão racial,
mas não somente nela, pois compreender como a variável cor se relaciona
com a Wage-share não garante uma análise mais próxima da realidade
possível dos trabalhadores com “carteira assinada”, e isto nos conduz a
correlacioná-la com outras variáveis na tentativa de mostrar o quadro da
WAGE-SHARE na Região Metropolitana de Salvador.
Palavras-chaves: wage-share raça RMS
POLITICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS: UMA ANALISE DE RETENÇÃO E
EVASÃO DE ALUNOS COTISTAS NOS CURSOS SUPERIORES
Autor(es): Juliana Fernandes, Cláudia Malbouisson
Resumo: Essa pesquisa tem como objetivo analisar a politica de ações
afirmativas na Universidade Federal da Bahia, através de indicadores de
evasão e retenção. A política de ações afirmativas está focada em benefício
de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão
socioeconômica no passado ou no presente. Tais políticas tem por objetivo,
reduzir as desigualdades entre grupos sociais, desigualdades essas
provenientes principalmente da baixa escolaridade, que se reflete na
inserção no mercado de trabalho, o que termina por impactar no nível de
renda. Os grupos beneficiados pela política são compostos de indivíduos
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que de alguma forma foram ou são discriminados por características de
ordem física, racial, religiosa, étnica, de gênero e castas. No que se refere
às ações afirmativas no ensino superior, um aspecto de grande relevância,
além do desempenho dos beneficiados pelo sistema de reserva de vagas, é
a permanência destes alunos nos cursos de graduação. A ocorrência do
processo de evasão se constitui na saída da instituição ou do sistema de
ensino sem a conclusão do curso, enquanto que retenção ocorre quando o
aluno ultrapassa o tempo mínimo necessário para se graduar. Esses
processos são problemas presentes em diversas universidades, publicas e
privadas, nacionais e internacionais. É de grande importância identificar os
fatores que influenciam tanto a evasão quanto a retenção, uma vez que
estas questões acarretam tanto em prejuízo financeiro, quanto social, além
de enfraquecer o sistema de cotas. Através de um levantamento
bibliográfico buscou-se entender sobre as ações afirmativas no Brasil e no
mundo, a definição de evasão e retenção, além dos fatores que contribuem
para que esses processos ocorram. Utilizando dados do SIAC e
questionário socioeconômico dos estudantes que ingressaram por vestibular
nos cursos de progressão linear, calcularam-se as taxas de evasão e
retenção por grandes áreas de conhecimento e anos considerados.
Identificou-se que, em média, os estudantes evadem entre o 3º e 5º
semestres cursados e que levam, em média, entre 9 e 10 semestres para
concluírem. De forma geral, para todas as áreas, observou-se decréscimo
significativo nas taxas de evasão nos anos analisados. Além de um
decréscimo no percentual de alunos cotistas retidos com o passar dos anos.

sociais, que no INSS é Analista do Seguro Social com Formação em
Serviço Social, na tentativa de tornar inconstitucional a lei das trintas horas
semanais regulamentadas (lei nº 12.317,de 27 de agosto de 2010), destarte,
que o cumprimento das horas de trabalho é mediante o cumprimento das
metas já referidas, ou seja, são fatores que se relacionam nessa área de
trabalho. Logo, a realidade que se apresenta do trabalho na
contemporaneidade é demonstrada pelo déficit de trabalho decente, a qual
no momento conjuntural é representada pela multiplicidade de tarefas, a
sobrecarga de trabalho que pode culminar em adoecimento, para tanto, fazse necessária a leitura crítica e propositiva dos fenômenos sociais, bem
como, da estrutura macrossocial, uma vez que esta é dinâmica e
acompanha os movimentos societários.
Palavras-chaves: Trabalho, Formação Profissional, Previdência Social
MULHERES MIGRANTES: SUBORDINAÇÃO OU RESISTÊNCIA?
Autor(es): Mariangela Nascimento, Carine dos Santos Conceição
Resumo: Migração é um fenômeno histórico, complexo e dinâmico. Nos
últimos anos têm tido grande destaque na mídia, chamando atenção de
diversos países, governos e da própria sociedade civil, devido a
intensificação dos fluxos migratórios na contemporaneidade. O processo
migratório é um processo plural e heterogêneo, pois são diversas as
motivações, os caminhos, as receptividades e conta com a participação de
distintos indivíduos, compondo um universo de diferentes etnias, culturas,
costumes abarcando a participação tanto de homens, mulheres, jovens e
crianças. Entretanto, a perspectiva teórico-analítica tem deixada de estudar
a mulher migrante, reproduzindo a ideia de que a migração é um fenômeno
masculino, assim, a invisibilidade feminina oculta as vivências e lutas de
inúmeras mulheres diante destes fluxos, favorecendo uma tendência de
masculinização da migração. Logo, é importante desmitificar essa
idealização que tende a trazer a migração como movimento exclusivamente
masculino, e resgatar as experiências das mulheres migrantes, entendendo
e problematizando as dificuldades e resistências encontradas por elas.
Desse modo, é importante salientar os mecanismos de luta que as mulheres
migrantes travam em prol da melhoria de qualidade de vida e dos direitos
humanos, ao qual inclui-se o direito a liberdade de ir e vim. É nessa
perspectiva de realçar o papel da mulher migrante que o projeto de
pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)
2015-2016,intitulado "Mulheres Migrantes: subordinação ou resistência?", da
Universidade Federal da Bahia, foi realizado. A pesquisa teve como objetivo
central estudar o papel da mulher no processo migratório contemporâneo,
bem como problematizar as particularidades correlatas, destacando e
recortando o caso da migração haitiana no Brasil. Para devido fins, foram
realizados atividades de leituras (textos, legislações e materiais midiáticas);
participações em eventos sobre a temática, bem como apresentação de um
artigo e uma visita a Missão Paz, instituição de acolhimento a migrantes em
São Paulo.

Palavras-chaves: Ações Afirmativas, Evasão, Retenção
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - SERVIÇO SOCIAL
ABORDAGEM QUALITATIVA SOBRE O TRABALHO DO ASSISTENTE
SOCIAL NA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SALVADOR: PERSPECTIVAS
TEÓRICO-POLÍTICAS, CONDIÇÕES DE TRABALHO E DEMANDAS
Autor(es): Lorena Neris Almeida, Josimara Delgado
Resumo: O trabalho que ora se apresenta, apoiado pela Fapesb, resulta do
subprojeto “Abordagem qualitativa sobre o trabalho do Assistente Social na
Previdência Social em Salvador: perspectivas teórico-políticas, condições de
trabalho e demandas”, o qual foi desenvolvido no âmbito do Programa de
Iniciação Científica da Universidade Federal da Bahia. Este foi parte
constituinte do projeto de pesquisa intitulado “O trabalho do Assistente
Social em Salvador: Contribuições para o debate atual”. Pautado nos
princípios teóricos acerca da configuração do trabalho na
contemporaneidade (DRUCK, 2000, [2011]), (MARX, 2011) e do trabalho
profissional (IAMAMOTO e CARVALHO, 2012) e (BRAGA e CABRAL,
2008), este estudo analisou descritivamente o processo de trabalho das
assistentes sociais que atuam no campo sócio-ocupacional do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) do município de Salvador/BA, com ênfase
na política previdenciária. Alguns dos objetivos propostos e alcançados
neste trabalho estiveram centrados em conhecermos as condições de
trabalho, as particularidades das demandas postas no cotidiano profissional
e as respostas contundentes elaboradas pela categoria, no tocante ao
compromisso ético-político com a classe trabalhadora e a instituição
empregadora, daí reside o caráter contraditório da profissão do Serviço
Social em reproduzir material e espiritualmente os serviços sociais, segundo
Iamamoto e Carvalho (2012), na medida em que o assistente social lida
diariamente com os tensionamentos inerentes ao modo de produção
capitalista, enquanto classe trabalhadora igualmente explorada pelo capital.
O corpus para estudo foi constituído de 3 entrevistas, realizadas com
assistentes sociais do INSS do referido município, as entrevistas foram na
modalidade semi-estruturadas, de acordo com (TRIVIÑOS, 1987), esta
favorece não somente a descrição dos fenômenos sociais, mas também a
explicação e compreensão de sua totalidade. A entrevista 01 durou 02 horas
29 minutos e 59 segundos; a entrevista 02 durou 01 hora 26 minutos e 34
segundos e a entrevista 03 durou 01 hora e 60 segundos, após este
momento, as entrevistas foram transcritas e categorizadas a fim de
analisarmos os dados coletados, com isso, os resultados mostram que
apesar do campo sócio-ocupacional estar entre os melhores no quesito
remuneração e estabilidade, pelo caráter estatutário de vinculação a órgão
público, os(as) trabalhadores(as) lidam com a complexificação das
atividades laborais, as quais aparecem condicionadas ao salário e
gratificação, esta última ter clara interlocução com as metas físicas
estabelecidas pela gerência executiva e os atendimentos diários realizados;
outro elemento diz respeito a nomenclatura da categoria de assistentes
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ENGENHARIAS - CIVIL
COMPORTAMENTO MECÂNICO DAS PASTAS DE CIMENTO APÓS A
ADIÇÃO DE RESÍDUO DE ROCHAS ORNAMENTAIS
Autor(es): Lucas Nunes de Oliveira Machado, Ana Cristina Morais da Silva
Resumo: Este trabalho teve como objetivo o estudo das propriedades
mecânicas de uma pasta de cimento e água com adições de resíduo de
rochas ornamentais para uso em revestimento de poços de petróleo. Para
avaliar a influência da adição do resíduo em valores percentuais em relação
ao cimento, foram realizados ensaios de resistência à compressão em
pastas calculadas com 10%, 20%, 30% e 40% de resíduo em substituição
ao cimento. Para a formulação da pasta, fixou-se o valor da densidade em
1,89g/cm³ ou 15,8lb/gal, pois esse é um dos valores usualmente utilizados
para pastas que pretendem suportar os esforços que agem sobre o
preenchimento anular dos poços de petróleo (Nelson, 1990). Fixando-se a
densidade das pastas, obtêm-se valores diferentes da relação
água/cimento, que governa as características de trabalhabilidade,
resistência e durabilidade em compostos cimentícios. Os resultados dos
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ensaios mecânicos acusaram uma queda na resistência das pastas
produzidas com o resíduo. Porém, levando em conta que houve um
aumento da relação água/cimento e que até 40% do cimento foi substituído
pelo resíduo de rocha ornamental podemos observar que a redução na
capacidade resistente dos corpos de prova não sofreu uma redução muito
drástica. A maior perda foi de aproximadamente trinta e um por cento para o
corpo de prova com o percentual de quarenta por cento de substituição do
resíduo pelo cimento na idade de cura de um dia. Para os corpos de prova
com dez por cento de substituição nas idades de um e sete dias houve um
aumento de um por cento e sete por cento, respectivamente, na capacidade
resistiva da pasta, mostrando que o resíduo de rocha ornamental possui
potencial de aplicação para uso em matrizes cimentícias. Contudo, a
influência do resíduo em outras propriedades da pasta (reologia, tempo de
pega, dentre outras) devem ser estudadas a fim de se garantir uma
incorporação segura do mesmo.

ENGENHARIAS - QUÍMICA
DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES UTILIZANDO LÍQUIDOS
IÔNICOS FIXADOS EM MATRIZ SIMPLES COMO ALANINA
Autor(es): Karolyne Souza Costa, Miguel Angel Iglesias Duro
Resumo: Com o rápido desenvolvimento da indústria de bicombustíveis,
surgiu a urgência de uma destinação para a glicerina gerada como
subproduto da produção de biodiesel. A triacetina é um composto químico
artificial derivado da glicerina que na indústria tem sido produzida,
normalmente, na presença de catalisadores ácidos, apresentando uma série
de desvantagens. Na síntese de biodiesel e triacetina (derivado da
glicerina), são utilizados comumente catalisadores homogêneos alcalinos
(hidróxido de sódio ou potássio) e ácidos (ácido sulfúrico), respectivamente,
que apresentam graves problemas técnicos: alta corrosividade nas
instalações, difícil remoção do catalisador do produto e na síntese do
biodiesel, necessidade de refino da glicerina gerada, durante o qual, os
contaminantes devem ser separados, exigindo o uso de mais equipamentos,
mais reagentes químicos e mais operações unitárias, aumentando o
consumo energético da unidade produtiva. A necessidade de tratamento do
efluente gerado e o alto consumo de água durante a lavagem nas etapas de
purificação do biodiesel fazem com que este processo tenha alto custo e um
impacto significativo no meio ambiente. Além disso, caso o óleo utilizado
contenha traços de ácidos graxos livres, há a possibilidade de formação de
sabões. Os líquidos iônicos próticos chamados de “solventes verdes”
apresentam nos últimos anos, progressos quanto à sua aplicação á
temperatura ambiente, atraindo o interesse da comunidade científica devido
as suas características as quais os permitem ser uma alternativa sustentável
a solventes orgânicos convencionais. Os LIPs também apresentam uma
variedade de propriedades que lhes conferem utilidades em diversos
setores da indústria química, propriedades estas que não são apresentadas
pelos solventes orgânicos convencionais. Até agora, os líquidos iônicos
consistem, normalmente, de pequenos ânions e cátions volumosos
(imidazólio, piridinio, amônia quaternária, e fosfônio). Contra a forte atração
eletrostática entre os íons, o efeito estérico do grande tamanho do cátion
evita que os líquidos iônicos se solidifiquem a temperatura ambiente, como
ocorre com outros sais. A interação de Coulomb e os efeitos estéricos entre
os íons são muito fortes em comparação com a interação intermolecular
entre moléculas polares, que o comportamento dos líquidos iônicos é bem
diferente daquele dos líquidos polares convencionais. Este projeto aponta
para uma mudança integral no processo catalítico da síntese de biodiesel e
da triacetina a partir da substituição dos catalisadores tradicionais
homogêneos por uma catálise suportada usando Líquidos Iônicos Próticos.

Palavras-chaves: Pasta de cimento, Resíduo de rocha ornamental, Ensaio
de compressão
ENGENHARIAS - ELÉTRICA
DESENVOLVIMENTO
DE
METODOLOGIAS
DE
PROJETO,
VERIFICAÇÃO E PROTOTIPAÇÃO DE SISTEMAS EMBUTIDOS
Autor(es): Tiago dos Reis Severo
Resumo: O Estudo e Análise de Metodologias de Verificação Funcional no
Projeto de Sistemas Embutidos de Tempo Real tem a finalidade de aplicar
metodologias de Verificação Funcional para projetos de sistemas
embutidos, de modo a obter uma documentação técnica que permita
conduzir um projeto desde a sua concepção até a fase final de prototipação.
Para tanto aplicamos a Metodologia IpProcess para FPGAs no
desenvolvimento de projetos de sistemas embutidos.Verificação Funcional é
o processo usado para demostrar a compatibilidade entre uma
implementação realizada em linguagem de descrição de hardware e a
especificação dos requisitos (fase de concepção executada no estágio
inicial do projeto). Já testbench está relacionado a simulação de um código,
criado para gerar estímulos predeterminados sobre uma determinada
implementação. Esta implementação, denominada DUV (Design Under
Verification - Design Sob Verificação), recebe os inputs (estímulos)
produzidos pelos testbenches e gera os outputs (resultados) que serão
coletados pelo próprio testebench. Desta forma, podemos afirmar que o
papel da Verificação Funcional é determinar quais devem ser os inputs
utilizados como estímulos para o DUV e quais devem ser as respostas de
saída desejadas, e em seguida, validar se os resultados obtidos convergem
com as expectativas presentes no processo de especificação do projeto.
Esta definição permitiu-nos definir de foma clara a diferença entre
Verificação Funcional e Testbeches. A Verificação Funcional dispõe de
várias técnicas para validar o design desenvolvido, dentre elas podemos
destacar: black-box, white-box e grey-box.Os resultados para a metodologia
ipProcess para FPGAs foram obtidos através do desenvolvimento de
testebenches. Utilizou-se um DUV (Design Under Verification) OpenCore,
isto é, disponibilizado por comunidades que desenvolvem RTLs, para a
aplicação das técnicas de verificação funcional estudadas. Por meio da
especificação técnica correspondente a este DUV, RTC_CLOCK,
alimentamos os inputs dos testebenches, ou seja, determinamos as
entradas que deveriam ser aplicadas no DUV e obtivemos os outputs do
mesmo. Estas simulações realizadas permitiram validar o DUV com as
especificações técnicas presentes no mesmo.Concluímos, a partir da
análise realizada sobre a metodologia aplicada, que o processo de
Verificação Funcional apresenta-se como uma ferramenta fundamental no
processo de validação de projetos de sistemas embutidos, pois permite que
desde a fase de concepção tal técnica possa ser utilizada, validando cada
etapa e dirimindo possíveis erros inerentes ao processo de
desenvolvimento. Outra característica a ser levantada está relacionada ao
conceito de reuso na Verificação Funcional, que em sistemas integrados
tende a ser uma das chaves para a diminuição do tempo de
desenvolvimento de um design. Assim, podemos verificar, por meio da
aplicação de suas técnicas, a importância do processo de Verificação
Funcional para aumentar o grau de eficiência e resposta em projetos de
sistemas embutidos de tempo real.

Palavras-chaves: Triacetina, Catálise, Líquidos Iônicos Próticos
ESTUDO DO EQUILÍBRIO TERMODINÂMICO ENVOLVENDO LÍQUIDOS
IÔNICOS
Autor(es): Amanda Soares
Resumo: Líquidos iônicos (LIs) são sais orgânicos com ponto de fusão
abaixo de 100°C, com baixa volatilidade e que têm diversas aplicações que
incluem síntese orgânica, processos de separação e extração, eletrólitos em
células a combustíveis, surfactantes, eletroquímica, equilíbrio
termodinâmico, etc.. Líquidos iônicos próticos são baseados em aminas e
ácidos sendo formados a partir de uma reação ácido-base de BrønstedLowry e são chamados de próticos porque tem próton disponível para
formação de ligação de hidrogênio. A síntese realizada para obtenção do
líquido iônico prótico é simples levando a um produto final um líquido
viscoso e de baixo custo. Estudos preliminares indicam que esta classe de
líquidos tem toxicidade menor que os líquidos iônicos apróticos, logo esses
líquidos iônicos próticos apresentam grande vantagem de aplicação frente
aos líquidos iônicos apróticos devido os líquidos iônicos próticos serem
considerados como compostos não tóxicos ao meio ambiente. Dessa forma,
esse trabalho tem como objetivo estudar o equilíbrio termodinâmico fazendo
uma comparação equilíbrio líquido líquido com líquido iônico próticos e
diferentes alcoóis. Neste trabalho será estudado o equilíbrio líquido-líquido
de líquidos iônicos com alcoóis sendo o butanol, pentanol, álcool isoamílico
e água em três diferentes temperaturas 20, 40 e 60 C. São obtidas as
curvas binodais pelo método de turvação com determinação gravimétrica de
todos os componentes com controle da temperatura, sendo as curvas
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ajustadas utilizando o método de Merchuk. As linhas de amarração são
também determinadas gravimétricamente e deixadas em repouso por 24h
para alcançar o equilíbrio do sistema de estudo tendo o controle da
temperatura. Após obtenção dos dados experimentais, os resultados obtidos
mostram que os líquidos são levemente hidrofílicos com coeficientes de
partição álcool-água perto da unidade. Além disso, pode-se verificar o efeito
da temperatura, assim como o efeito do álcool envolvido no equilíbrio
ternário e o efeito do cátion e do ânion de cada composto.

cisternas rurais implantadas pelo P1MC como também análise da qualidade
da água em cinco municípios baianos selecionados com baixas
precipitações anuais de chuva, são eles com os respectivos números de
domicílios estudados: Abaré (88), Glória (31), Chorrochó (105), Macururé
(36) e Santa Brígida (87). Nos resultados constata-se que diversos fatores
têm influenciado no uso e funcionamento da tecnologia: as cisternas têm
sido abastecidas com água fornecida por carros-pipa ou de outras fontes
inseguras, o que alimenta as práticas de clientelismo, enfraquece os
esforços empreendidos na implantação da tecnologia para o
empoderamento das famílias, além da insegurança na qualidade da água;
deficiências na manutenção das cisternas e no tratamento da água (cerca
de 40% das famílias apenas coam a água de beber), além da má operação
das bombas de água, sendo que 90% das famílias utilizam o balde para
retirar a água; além das falhas nas ações de educação sanitária realizada
junto às famílias, que não permitiu a incorporação de novas práticas de
higiene, necessárias para o devido manuseio das cisternas, o que tem
favorecido o manuseio inadequado da água no domicílio; cerca de 42,6%
das cisternas apresentavam algum problema em sua estrutura como
fissuras, rachaduras, sendo que segundo a literatura isso acontece
normalmente pela ausência do rigor técnico no processo de construção da
cisterna para a otimização na confecção das placas, é recomenda o traço
(1: 5: 0, 7) como o mais satisfatório do ponto de vista da resistência
mecânica e da economia, assim como também a moldagem e a cura das
placas sobre base impermeável, uma fina lona plástica a qual confere às
placas maior resistência à flexão. O projeto não previu o desvio das
primeiras águas de chuva captadas pelo telhado, o que implica em risco de
contaminação da água. Para essa limitação, a literatura propõe um
dispositivo simples de captação e reservação em bombona plástica apoiada
no terreno com capacidade de armazenar até 100L das primeiras águas,
garantindo assim melhor qualidade da água para consumo. Para o
tratamento da água de beber é recomendado tratamentos de acordo a
necessidade de potabilidade da água, sendo os mais simplificados: o uso
correto e regular do hipoclorito de sódio para desinfecção da água, sua
eficácia é mais segura quando realizado após a filtração para evitar a
presença de matéria orgânica na água; filtração de areia e cascalho na
entrada da cisterna; filtração na saída cisterna, o filtro comum de cerâmica
com carvão ativado ou filtro lento de areia com camadas corretamente
dispostas de areia grossa, areia fina, carvão vegetal pisado em pó, areia
grossa ou seixo, sendo este último considerado como de maior eficiência na
remoção bacteriológica da água; e também o tratamento com sementes da
árvore da Moringa oleífera. Assim como também a responsabilidade da
gestão municipal para com o acompanhamento do uso e funcionamento e
controle da qualidade da água desta tecnologia alternativa individual de
abastecimento de água, principalmente sendo água proveniente de carrospipa, como é assegurado em Lei. Pegar a água da cisterna com o balde ou
apenas coar a água para consumir, são umas das práticas exercidas há
anos pelas pessoas residentes da zona rural, que tomadas pelo sentimento
de serem acostumadas com a falta d´água, o fato de apenas ter água no
quintal através da cisterna pressupõe a resolução de seus problemas, não
percebendo a necessidade de melhorar a qualidade desta água que é
considerada pura quando comparada com a falta da mesma, conforme
observa a literatura. Assim, para melhor efetividade da capacitação nas
ações oficiais do P1MC, é recomendado que é necessário saber como as
famílias recebem as mensagens e os saberes complementares dessas
ações, como elas entendem para propiciar a apropriação. Os resultados
sugerem a necessidade de se implantar um monitoramento das famílias
contempladas, de forma que lhe seja dado o suporte técnico necessário e
orientação contínua de modo a evitar o mal uso da cisterna e as
consequências já observadas no trabalho empírico realizados. Como
também soluções complementares para fomentar a convivência no
semiárido. Portanto, conclui-se que as cisternas, embora tenham melhorado
o acesso à água na região, ainda necessitam de atenção no projeto,
especialmente na construção e no uso e funcionamento para alcançar a sua
efetividade enquanto uma tecnologia social. Juntamente com demais
programas de fomento o acesso à água para os demais fins como o
P1+2,como também o reuso das águas cinzas sendo utilizada na produção
de alimentos, proporcionado pelo Sistema Bioágua Familiar, que dentre os
benefícios destaca-se a redução da pobreza, concomitantemente é
resolvido o problema de poluição ambiental com o tratamento da água
cinza, há a promoção da segurança alimentar através da produção agrícola,
portanto desenvolvimento e convivência com Semiárido Brasileiro, pois,
somente o acesso a água para consumo humano não é suficiente, mas o
P1MC cumpre um importante papel no caminho da libertação para a
convivência na região.

Palavras-chaves: líquido iônico, equilíbrio líquido líquido, miscibilidade
ENGENHARIAS - SANITÁRIA
PERDA DE SOLO BACIA DO BAIXO TRECHO DO RIO SÃO FRANCISCO
Autor(es): Kátia Núbia Chaves Santana, Yvonilde Dantas Pinto Medeiros
Resumo: A hidrossedimentologia representa o estudo do comportamento
sedimentológico no curso d`água e em toda a sua bacia hidrográfica. Esse
processo pode sofrer interferências das erosões marginais e dos
parâmetros hidráulicos do rio. Com relação às erosões marginais, este solo
desagregado intensifica o aporte de sedimentos para dentro do canal e
podem ocasionar problemas do tipo redução de volume, redução do nível
d`água, dificuldade na navegabilidade, crescimento de vegetação nos
bancos de areia, obstrução de escoadouros e erosão marginal com a
alteração da linha d`água. Com o intuito de quantificar a perda de solo
provocada pelo processo de erosão, em 1978,Wischmeier e Smith
desenvolveu a Equação Universal de Perda de Solos (EUPS), ou Universal
Soil Loss Equation (USLE). Mundialmente, a equação USLE é a mais
utilizada para o calculo de perda de carga, pois requisita de menos
informações do que aquelas formulações mais aprimoradas (FUJIHARA,
2002). Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é de estimar a perda de
solo presente na bacia do baixo trecho do rio São Francisco. Para isto, foi
necessário conhecer os seguintes fatores componentes da equação: Fator
de erosividade das chuvas (MJ.mm/ha.h); Fator de erodibilidade do solo
(t.h/MJ.mm); Comprimento da vertente (m); Declividade da vertente (%);
Fator de cobertura do solo (adimensional); Fator de práticas
conservacionistas (adimensional). O primeiro fator é referente à
pluviosidade da área de estudo, enquanto que o segundo está relacionado
com o tipo de solo presente nesta região. Já o comprimento e a declividade
da vertente representam a topografia da área e os dois fatores
adimensionais estão associados ao uso e manejo de solo. Como resultado,
verificou-se, a perda de solo a partir da equação USLE, que as maiores
estimativas aconteceram nas áreas mais antropizadas, onde a cobertura
vegetal foi removida parcial ou totalmente para as praticas do cultivo
agrícola e/ou gado, promovendo, portanto, processos erosivos mais
intensos.
Palavras-chaves: Rio São Francisco, Baixo Trecho, USLE
USO E FUNCIONAMENTO DE CISTERNAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS
DE CHUVA NO SEMIÁRIDO BAIANO E PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS
Autor(es): Rosilei Nascimento de Santana, Patrícia Campos Borja
Resumo: Água no sertão é uma das maiores riquezas almejadas e
desenvolvimento depende, em grande parte, da sua disponibilidade.
Recentemente, o cenário vem sofrendo modificações com a chegada da
água nos lares através da implantação de uma tecnologia social, as
cisternas de placas pré-moldas para captação e armazenamento de água
da chuva, através do Programa Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC). O
objetivo do P1MC é ampliar o acesso à água em quantidade e qualidade
para o consumo humano na região às famílias da zona rural e de baixa
renda. No entanto, diversos fatores têm influenciado na efetividade do
Programa, implicando em dificuldades para o atingimento de suas metas.
Assim, o presente trabalho visa estudar os fatores que têm contribuído para
o comprometimento do uso de funcionamento das cisternas implantadas
pelo P1MC no Semiárido Baiano e propor melhorias no uso e
funcionamento em vista à efetividade no projeto. A metodologia envolveu
uma abordagem quali-quantitativa, baseada em uma revisão bibliográfica
sobre os principais aspectos relacionados ao objeto de estudo, seguida da
pesquisa de campo com coleta de dados primários. Fez-se uma
investigação sobre os fatores que influenciam no uso e funcionamento das
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Palavras-chaves: Uso e funcionamento;, Cisternas no Semiárido Baiano;,
Proposições de melhorias;

com descolamento de retina; uso de marcapasso; gestação associada a
episódio de trombose aguda ou embolia; síndrome infecciosa pós-cirúrgica;
osteoporose severa; e neoplasias. O processo de reparo ósseo ocorre a
partir do equilíbrio entre a síntese e absorção óssea. Quando ocorre uma
lesão, há o recrutamento e diferenciação de células osteogênicas locais e
de osteoprogenitoras advindas do sistema circulatório, as quais sintetizam
matriz extracelular, que, por sua vez, é mineralizada e remodelada, através
de estimulação neurohormonal, para que haja a regeneração óssea.
Todavia, caso a lesão seja suficientemente extensa ou haja algum
envolvimento sistêmico que comprometa tal reparo, haverá síntese e
deposição de tecido conjuntivo fibroso no local, constituindo, assim, o
defeito ósseo. OBJETIVO: Analisar a utilização da plataforma vibratória
como terapia para o reparo ósseo, a partir de um defeito crítico na calvária
de ratos. MÉTODOS: O projeto desta pesquisa foi submetido e aprovado
pelo Comitê de Ética de Pesquisas em Animais da Universidade Estadual
de Feira de Santana, através do Ofício 57/2012,sob Protocolo n° 004/2012.
Sua execução seguiu as Normas Éticas de Pesquisas em Animais, bem
como, as Normas Nacionais de Biosseguranca. Foram utilizados 30 ratos,
machos, igual e randomicamente distribuídos em dois grupos experimentais:
àquele que recebeu o estímulo de ondas vibratórias (Grupo 1) e; sem esse
estímulo (Grupo 2). Em todos os animais foram realizados defeitos ósseos
de 8,5 mm de diâmetro em suas respectivas calvárias. A partir do pósoperatório imediato, os ratos do Grupo 1 foram submetidos a estimulação
mecânica na plataforma vibratória, durante 20 minutos, 3 vezes por semana,
por 15 dias. Passado esse período, todos os animais foram eutanaziados e
deles extraídos a calvária, para processamento e análise histomorfológica
(MIGUEL et al., 2013; CÂMARA-PEREIRA et al., 2014; ALMEIDA et al,
2014; RIBEIRO et al., 2014). RESULTADOS: Dentre os grupos
experimentais, houve incremento da atividade e neoformação da matriz
osteoide reparativa. Observou-se células fusiformes e discreto infiltrado
inflamatório mononuclear com distribuição difusa. Tecido conjuntivo fibroso
ao longo do defeito. Osteoblastos ativos, osteócitos e vasos sanguíneos no
osso remanescente. CONCLUSÃO: O uso da plataforma óssea influenciou
satisfatoriamente a neoformação óssea em defeito ósseo crítico. Ainda
assim, são necessários novos estudos na área.

INTERDISCIPLINAR MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS
AS PAISAGENS NEUTRAS FRACTAIS REFLETEM OS PADRÕES
ESPACIAIS DAS PAISAGENS NATURAIS?
Autor(es): Tales Carneiro dos Santos, Rodrigo Nogueira de Vasconcelos,
Ian Araponga Costa, Gisele Castor Araújo, José Miranda, Elaine Cristina
Cambui Barbosa
Resumo: Mudanças na paisagem, incluindo a perda e fragmentação do
habitat, estão entre os mais importantes fatores mundiais que afetam
diretamente a biodiversidade e causam danos à ecossistemas. Grande
parte da literatura baseia-se na ligação entre os dados empíricos e modelos
espacialmente explícitos, frequentemente implementadas a partir de
paisagens neutras geradas por computador como plano de fundo do espaço
sobre o qual simulações ocorrem. Algoritmos fractais têm sido usados para
gerar paisagens com diferentes níveis de autocorrelação espacial, essas
paisagens se assemelham visualmente a paisagens naturais. Embora
existam muitos argumentos favoráveis em apoio à utilização de modelos de
paisagem fractal para representar padrões espaciais naturais, há também
questões não resolvidas sobre a semelhança entre paisagens naturais e
simuladas que necessitam de uma investigação mais aprofundada. No
âmbito deste quadro, o nosso objetivo foi comparar os padrões espaciais de
paisagens fractais aos de paisagens fragmentadas naturais em diferentes
escalas e porcentagem de habitat. Para tal investigação avaliamos o padrão
espacial de paisagens naturais pertencentes ao bioma Floresta Atlântica do
estado da Bahia. Através do programa LandSampler obtivemos 50 réplicas
de paisagens com diferentes níveis de cobertura florestal (10 -90%) e
escalas espaciais (64x64,128x128,256x256,512x512 e 1024x1024 pixels).
Comparamos as paisagens naturais com modelos de paisagens neutras
com 10 níveis de autocorrelação espacial, determinados pelo expoente de
Hurst. Estas paisagens simuladas foram geradas através do programa
GradientLand, utilizando o movimento browniano fracionário e o
deslocamento do ponto médio. A comparação da correlação espacial entre
as paisagens naturais e simuladas foi feito através da comparação dos
valores de dimensão fractal associadas a cada paisagem. O cálculo da
dimensão fractal de ambos os tipos de paisagens, foi feito através do
programa FractalLand, que utiliza o método de contagem de caixas. Em
média, houve uma estabilidade no valor da dimensão fractal ao longo do
gradiente cobertura florestal. O aumento da escala espacial levou a um
ligeiro aumento na dimensão fractal para paisagens naturais, mas seu valor
máximo não foi superior a 1,5. As comparações entre paisagens naturais e
simuladas foram dependentes da escala espacial. As paisagens simuladas
que melhor se ajustaram as paisagens naturais foram entre os níveis de
autocorrelação de H = 0, 9 e H = 0, 5,sendo que a maior escala espacial
esteve melhor correlacionada com os valores mais baixos de autocorrelação
espacial.

Palavras-chaves: Plataforma vibratória, Defeito ósseo
INTERDISCIPLINAR SOCIAIS E HUMANIDADES
A
CONCEPÇÃO
DOS
ESTUDANTES
ACERCA
DA
INTERDISCIPLINARIDADE NO INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES
E CIÊNCIAS
Autor(es): Gabriel Ivo Melo Santarém, Sônia Maria Sampaio
Resumo: A sociedade contemporânea tem sido cada vez mais
compreendida e identificada como a sociedade do conhecimento. Dentre
suas características, uma das mais importantes se refere ao lugar ocupado
pelo conhecimento e do comércio de produtos a ele relacionados como
igualmente o envolvimento da ciência da tecnologia e da inovação no
mundo globalizado. Na ultima década, a ênfase na importância do
conhecimento, pesquisa e inovação e as novas perspectivas acerca da
trajetória formativa e profissional ocorreram paralelamente à introdução de
práticas interdisciplinares no ensino, na pesquisa e na extensão de algumas
instituições de ensino superior. Essas mudanças, ainda iniciais, no caso
brasileiro, vão modificar e produzir desafios para a ação pedagógica nesse
nível educacional. Apresentada como uma alternativa para resolver os
problemas cada vez mais complexos da sociedade, a perspectiva
interdisciplinar caracteriza-se por gerar dúvidas e experimenta um processo
de reconstrução permanente. No ano de 2009,a Universidade Federal da
Bahia implanta, a partir de sua adesão ao Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e expansão das Universidades Federais (REUNI), os
Bacharelados Interdisciplinares (BI), novo formato de curso de graduação
em quatro grandes áreas: Artes, Ciência e Tecnologia, Humanidades e
Saúde. Os BI estão abrigados no Instituto de Humanidades, Artes e
Ciências - Professor Milton Santos (IHAC), junto a programas de pósgraduação, entre eles, o Programa de Pós-graduação Estudos
Interdisciplinares Sobre a Universidade e o Programa Multidisciplinar de
Pós-Graduação em Cultura e Sociedade. Neste sentido, este trabalho
identifica e descreve as noções de interdisciplinaridade por parte dos
discentes do Instituto de Humanidade, Artes e Ciências - Professor Milton
Santos. Tal perspectiva proporciona conhecer os aspectos, temas e
conteúdos que os estudantes consideram importantes para uma formação

Palavras-chaves: Paisagens, fractais

INTERDISCIPLINAR SAÚDE E BIOLÓGICAS
PLATAFORMA VIBRATÓRIA COMO TERAPIA ADJUVANTE NO
REPARO DO DEFEITO ÓSSEO CRÍTICO
Autor(es): Michelle Oliveira Mendes Carneiro de Campos, Isabela
Cerqueira Barreto, Ana Emília Holanda Rolim, Laise Monteiro Campos,
Fabiana Paim Rosa, Eliana Câmara
Resumo: INTRODUÇÃO: A plataforma vibratória é um método adjuvante na
terapia do reparo osteomuscular. Consiste na aplicação de ondas vibratórias
(ou movimentos oscilatórios sinusoidais), emitidas pelo dispositivo, que
geram estímulos mecânicos na área aplicada, os quais são propagados pelo
corpo em direção ao Sistema Neuromuscular. Recomenda-se sua utilização
no tratamento e prevenção de danos ósseos, como nas síndromes
metabólicas osteopênicas; no aumento de tônus muscular, flexibilidade,
equilíbrio e estabilidade; na regressão do inchaço e da dor articular e
muscular; na melhoria do bem-estar geral e do desempenho da prática
desportiva. Em contrapartida, seu uso está contra-indicado em pacientes
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interdisciplinar, assim como sua compreensão sobre interdisciplinaridade e
a relação entre o as diretrizes norteadoras do BI, as competências previstas
no projeto pedagógico e as regras institucionais. Sendo como objeto de
estudo a relação do estudante com o IHAC, para o sucesso intelectual, o
ponto de vista do discente possui importância qualitativa de grande
relevância e justifica este estudo.

gerais para o comportamento dos indivíduos (Pepitone, 1976) e as normas
pessoais, ou seja, as expectativas do indivíduo em relação ao seu próprio
comportamento. Assim, segundo Le Breton (2006), o corpo é moldado pelo
contexto social e cultural. A existência social se manifesta através do corpo,
da sua forma, dos gestos, dos gostos. Ao tentar entender uma sociedade,
os seus valores, é preciso fazer uma leitura do que o corpo exprime, de
como a relação com o mundo se estabelece através do corpo. Para ele, a
existência é corporal.Tal relação evidencia que o individuo é permeado por
uma análise social, onde a construção sobre a auto-imagem corporal de
acordo com Griep et al (2012) diz respeito à percepção da imagem que uma
pessoa tem do seu próprio corpo e dos sentimentos gerados por esta
percepção. Trata-se de um constructo que envolve crenças,
representações, sentimentos, sensações, atitudes e comportamentos
relativos ao corpo. É fortemente condicionada por padrões sociais e esta
influência se prolonga por toda a vida, interferindo no comportamento Nesse
sentido, a forma que os fatores sociodemográficos associados,
nomeadamente escolaridade, faixa etária, ocupação, raça/cor, situação
conjugal, interagem com a percepção da auto-imagem. Este trabalho
engloba uma revisão bibliográfica acerca do tema em estudo e a análise dos
dados do Elsa-Brasil, estudando a prevalência de insatisfação e distorção
da auto-imagem corporal e averiguando os possíveis fatores
sociodemográficos associados, numa perspectiva de gênero. Os
participantes são 15 mil funcionários aposentados e ativos, da ONDA 1 do
ELSA-Brasil. No período do recrutamento estes tinham idades
compreendidas entre os 35 e os 74 anos. Acredita-se que este estudo
possa contribuir para a promoção da saúde da população adulta brasileira.

Palavras-chaves: Interdisciplinaridade, IHAC, Discente
ATIVIDADES ACADÊMICAS
DESENVOLVIDAS NA UFBA

DE

CARATER

INTERDISCIPLINAR

Autor(es): Juliana Martins, Sônia Maria Sampaio
Resumo: A tarefa de identificar atividades de caráter interdisciplinar na
Universidade Federal da Bahia (UFBA) exige, antes, uma busca
imprescindível pela compreensão do termo interdisciplinaridade, o
esclarecimento de vários conceitos importantes acerca da emergência do
termo, bem como, o entendimento sobre como ela opera na ciência e na
universidade contemporânea. Desde a Grécia antiga, a interdisciplinaridade
sempre esteve presente na construção do conhecimento formulado pelos
grandes sábios. Isso ocorria pelo entendimento de que a formação
intelectual deveria ser ampla, para que a articulação entre os saberes
pudesse dar conta de uma realidade complexa. Ao longo da história do
desenvolvimento científico, sobretudo, pelas concepções da Ciência
Moderna, pouco a pouco, a interdisciplinaridade perdeu espaço para uma
nova configuração disciplinar. O século XIX é um marco para a organização
disciplinar, juntamente com a formação das universidades modernas. Em
meados do século XX, em um contexto de crise universitária, de
compartimentalização e de inconsistência do positivismo, unidos,
intelectuais, estudiosos, movimento feminista e movimento ambientalista
passaram a questionar as bases científicas centradas na disciplinaridade.
Isso se deu em decorrência da necessidade de se estabelecer uma conexão
entre os saberes e as novas realidades e contextos que emergiam no
mundo, os quais os paradigmas tradicionais não mais alcançavam. A partir
dos questionamentos acerca da disciplinaridade, no fim da década de 1960
e início da década de 1970, o debate sobre interdisciplinaridade ganhou
força e notoriedade numa tentativa de superar o saber compartimentado.
Atualmente em vários campos do saber muito tem se falado em
interdisciplinaridade, tal tendência merece ser discutida. Com o objetivo
entender com a interdisciplinaridade se processa na Universidade Federal
da Bahia este trabalho buscou através de análise documental, técnica de
pesquisa que visa identificar, verificar e apreciar os documentos com uma
finalidade específica, buscar pelas palavras interdisciplinar e
interdisciplinares nos Projetos Pedagógicos (PPG) dos cursos da instituição.
Como resultado encontrou-se vinte e sete PPG, percebeu-se que vinte e
quatro citam a palavra interdisciplinar ou interdisciplinaridade. Da área I, os
termos aparecem nos projetos de química (licenciatura e bacharelado),
Matemática (licenciatura à distância); da área II, Enfermagem, Medicina,
Saúde Coletiva e odontologia. Da área III, Administração, Arquivologia,
Direito e Psicologia. O curso de Psicologia coloca o BI em Humanidades
como fortalecedor da profissão, sinal de reconhecimento e valorização da
formação interdisciplinar. Uma vez o termo presente no PPG uma nova
etapa seria necessária, saber se de fato a interdisciplinaridade está
incorporada na proposta dos cursos no decorrer de cada semestre, se os
colegiados trabalham nessa perspectiva. Outra observação que pode ser
feita em relação aos cursos que não apresentam nos PPG as palavras
referidas: esse fato não impede que, de alguma forma, a
interdisciplinaridade esteja acontecendo. Da mesma forma, a presença dos
termos nos PPG não garantem sua operacionalização na prática.

Palavras-chaves: gênero, auto-imagem
MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS PROJETOS DE COOPERAÇÃO NA
ÁREA DA EDUCAÇÃO ENTRE O BRASIL, ANGOLA E MOÇAMBIQUE
Autor(es): Daniela Praxedes Melo dos Santos, Elsa Sousa Kraychete
Resumo: O campo das relações internacionais tem sido marcado, desde
seu advento, pela dualidade cooperação versus conflito. A questão de fundo
que acompanha essa área de estudo, ao longo do último século, pode ser
sintetizada na seguinte pergunta: dadas as condições específicas do
ambiente internacional, marcado pela ausência de um Estado e de um
governo comum, em que medida os Estados podem cooperar e evitar o
conflito? O interesse deste estudo está voltado especificamente para a
posição do Brasil neste cenário, isto porque há uma lacuna no
conhecimento a respeito do crescimento das atividades de cooperação
brasileira no exterior.O Estado tem um papel preponderante na cooperação
para o desenvolvimento. Através deste exame, foi possível verificar a
importância que o Estado tem no oferecimento da cooperação para o
desenvolvimento da educação em Angola e Moçambique. O Estado
brasileiro possibilita que alunos moçambicanos e angolanos de graduação,
mestrado, doutorado e docência, que cumpram os requisitos, venham para
o Brasil estudar e aprimorar seus conhecimentos. Esses alunos recebem
bolsas para que possam realizar seus estudos em instituições federais e
privadas brasileiras de ensino superior e manter-se no país. Devem aplicar,
após o termino da bolsa, o conhecimento adquirido no seu país. Alguns dos
projetos oferecidos pelo Brasil são: o programa de estudantes-convênio de
graduação (PEC-G); O programa de Pró-Mobilidade Internacional (parceria
entre Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) e
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES);
O Programa de Incentivo à Formação Científica (PIFC)).O Brasil possui 15
projetos de cooperação com Angola e 17 com Moçambique. São 73 alunos
de Angola, sendo que 53 de graduação, 19 de doutorado, 1 de mestrado,
nos anos 2013 e 2014. Moçambique soma 188 alunos, sendo 42 de
graduação, 20 de mestrado, 112 de doutorado e 14 de docência a partir de
2008.

Palavras-chaves: Interdisciplinaridade, Universidade
GÊNERO E PERCEPÇÃO DE AUTO-IMAGEM CORPORAL NO ELSABRASIL

Palavras-chaves: Cooperação, Desenvolvimento, Educação

Autor(es): Priscyla Santana Ferreira Teles, Ana Luisa Patrao Martins

PERCURSO DA ADOÇÃO DO MODELO INTERDISCIPLINAR DA UFBA

Resumo: O presente projeto incide sobre o estudo do Gênero e da
Percepção da Auto-Imagem no Elsa-Brasil, onde em meio às pressões
sociais em virtude da idealização corporal, a interlocução entre corpo e
gênero ao longo da história social brasileira, começa a ganhar destaque a
partir do século XX. As normas sociais podem incluir as expectativas sociais

Autor(es): Mayana Queiroz de Araujo Souza, Sônia Maria Sampaio
Resumo: Dadas as transformações da sociedade contemporânea,
caracterizada por alto desenvolvimento tecnológico e mundialização,
estamos frente a demandas que exigem mudanças profundas também no
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que diz respeito ao tipo de formação da juventude a ser priorizada em
instituições universitárias. Esses cenários levam gestores e docentes a
pensar sobre novos modelos curriculares que favoreçam a integração entre
campos de saber e a autonomia dos estudantes preparando-os melhor para
uma sociedade marcada pela incerteza, o que atinge, igualmente, o mundo
do trabalho. Como requisito para continuidade dos meus trabalhos como
bolsista PIBIC e para o acompanhamento do meu percurso e do andamento
do projeto, esse projeto tem como objetivo descrever, analisar e avaliar o
trabalho desenvolvido durante o semestre letivo de 2015.2,no grupo de
pesquisa Observatório da Vida Estudantil (OVE-UFBA/UFRB), coordenado
pela Professora Sônia Maria Rocha Sampaio. Com isso, pretendo ainda
refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem e apresentar os
elementos que ocasionaram as transformações ocorridas na UFBA, que
tiveram como horizonte a interdisciplinaridade. Visto que, o estudante é
atribuído o papel passivo de receber o que lhe será administrado pela figura
do mestre que segue currículos construídos de forma sequencial e admitem
quase nenhuma flexibilidade. Portanto, essa proposta, sustentada por uma
compreensão sobre currículos de formação calcada no percurso do
pensamento interdisciplinar, quer alimentar o debate sobre a pertinência da
formação interdisciplinar, que tem crescido, desde a década de 1990, no
âmbito da formação pós-graduada e, a partir de 2005,que se estende
também ao ensino de graduação. Refletindo sobre os avanços tecnológicos
disponíveis e de dispondo de um razoável arsenal crítico no que diz respeito
a currículos de formação e aos modos de ensinar e aprender, nossas
instituições de ensino superior, deram passos tímidos na adoção de novos
desenhos curriculares e na incorporação de novas práticas pedagógicas,
mantendo o predomínio de cursos de caráter disciplinar e profissionalizante
e aulas magistrais onde a figura central continua sendo a do professor, tal
como o modelo de ensino inaugurado ainda no período pré-moderno.
Palavras-chaves:
DOCENTES

INTERDISCIPLINARIDADE,

que foram coletadas. ; a sexta etapa o desenvolvimento de discussões em
grupo sobre os referenciais teóricos escolhidos. Outras estratégias de
produção de dados estão em andamento, como as entrevistas
semiestruturadas e a aplicação de questionários online. Deste modo,
apresentamos aquios resultados parciais. e a sétima etapa a análise
preliminar dos dados coletados. Destaca-se o volume de disciplinas
ofertadas. Na análise dos CV lattes de 173 docentes e pesquisadores (as)
de CSHS credenciados (as) em sessenta PPG da CAPES registrou-se
oferta de 3759 disciplinas vinculadas à da área entre 2004 e
2012,abrangendo Graduação e Pós-graduação. A pesquisa está em
andamento e os dados aqui apresentados retratam um panorama ainda a
ser aprofundado.As CSHS é um campo marcado por uma transversalidade
de saberes, tendo em vista as diferentes formações acadêmicas dos
pesquisadores, complexificando os métodos, práticas de investigação e o
próprio ensino acadêmico. É vigente a necessidade de traçar um perfil sobre
o ensino das CSHS e as contribuições deste na SC, pois há um leque de
conhecimentos que vem ganhando forças ao longo de tempo, constituindose como um representativo campo de atividades científicas e que
evidenciam a necessidade de uma formação acadêmica completa, ao
mesmo tempo que especializada em contexto, mas também ampliada,
abordando os diversos saberes.
Palavras-chaves: ENSINO, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM SAÚDE,
SAÚDE COLETIVA
LETRAS, LINGUÍSTICA E ARTES - LETRAS
ANÁLISE PRELIMINAR DO DP NO CRIOULO DE BASE PORTUGUESA
DE MACAU

CONTEMPORÂNEA,
Autor(es): Debora Moreira, Alan Baxter
Resumo: Desde sua fundação, em 1557,o multilinguismo e os contatos
linguísticos, implicando o português, têm sido uma das características mais
marcantes da Região Administrativa Especial de Macau, da República
Popular da China, antes Colônia Portuguesa. O presente trabalho é um
recorte investigativo, parte de um projeto maior sobre aquisição e
transmissão do português em situação de contato entre línguas, e tem como
objetivo realizar uma análise preliminar do Sintagma Determinante no
crioulo de base portuguesa de Macau. Até o presente momento, o único
componente da gramática do crioulo macaísta que tem sido alvo de estudos
linguísticos modernos é o sistema verbal. No entanto, a análise do sintagma
determinante desta língua revela-se um elemento importante por motivos de
comparação, para definir o lugar desse crioulo na sub-família oriental dos
crioulos de base lexical portuguesa da Ásia. Sendo assim, a pesquisa
desenvolvida, procurou realizar uma avaliação e descrição inicial dos
determinantes e do genitivo pós-nominal, considerando os recentes estudos
tipológicos dos crioulos da Ásia, e de teorias sobre a reestruturação do
português em situação de contato extremo. Para elaboração do estudo
preliminar do sintagma determinante (SD) do crioulo de base lexical
portuguesa de Macau, foram utilizados dados extraídos de textos do século
XIX e XX, publicados por Barreiros (1943), recentemente escaneados para
formato word na Universidade de Macau e disponibilizados para
pesquisadores, assim como também o material produzido por Ferreira
(1996). Em relação ao método, realizou-se leituras e extração de dados de
SNs, a partir destes textos, partindo principalmente das publicações de
autoria conhecida e que manifestam o mínimo de influência do português
metropolitano, a fim de estabelecer uma base/ponto de referência para a
análise de textos cronologicamente subsequentes. A extração/identificação
foi orientada pela descrição gramatical em Ferreira (1996), Baxter (1988) e
Baxter & Bastos (2012), sendo a descrição dos SNs identificados puramente
estrutural.

PERFIL DO ENSINO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS NOS
PROGRAMAS DE PÓS- GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA NO
BRASIL
Autor(es): Sarah Mabell Ramos da Silva Rios, Leny Trad, Yeimi Alexandra
López, Patricia de Souza Rezende
Resumo: O campo da Saúde Coletiva (SC) é apresentado como espaço
eminentemente interdisciplinar, cujo desenvolvimento abarca outras áreas e
saberes, em especial aqueles advindos das Ciências Sociais e Humanas. O
presente trabalho constitui-se como um dos eixos de estudo da pesquisa
intitulada “Perfil e contribuições das Ciências Sociais e Humanas no Campo
da Saúde Coletiva (CSHSC): Pesquisa, Ensino e Extensão - foco nos
Programas de Pós-Graduação (PPGs)”, que vem sendo desenvolvida no
Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação Técnica em Comunidade,
Saúde e Família (FA-AS), da Universidade Federal da Bahia (UFBA).Tratase de uma pesquisa multicêntrica, que envolve docentes e pesquisadores
(as) de diversas instituições no país pe que objetiva ampliar os
conhecimentos estudos sobre o perfil das CSHSC nas dimensões do
Ensino, Pesquisa, Extensão, tendo em vista retratar a constituição da área,
bem como seu processo de institucionalização através dos PPGs, dos
quadros de docentes e pesquisadores (as) no período de 2004 a 2012.,
Tem-se por objetivo apresentar os resultados produzidos no plano de
trabalho intitulado “Perfil do Ensino em Ciências Humanas e Sociais nos
programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (CAPES) no Brasil”,
evidenciando o processo de institucionalização através dos PPGs, dos
quadros de docentes e pesquisadores (as) no ensino das CSHS
abrangendo o recorte temporal de 2004 a 2012. Partindo de duas unidades
de análise - os PPGSC (CAPES) e os (as) docentes e pesquisadores (as)
de CSHS vinculados aos programas -utilizou-se de metodologia quantitativa
para traçamos o perfil do Ensino das CSHS nos PPGSC credenciados na
CAPES no recorte temporal escolhido. Os dados foram estruturados em
duas unidades de análise: os PPGSC (CAPES) e os docentes e
pesquisadores (as) de CSHS vinculados (as) aos programas. A coleta dos
dados foi dividida em etapas: a primeira corresponde à coleta dos dados
nos Cadernos da CAPES; a segunda etapa a coleta dos dados nos
currículos lattes (CV lattes) dos (as) docentes pesquisadores (as).;a terceira
etapa a categorização das disciplinas ministradas pelos (as) docentes
pesquisadores (as); a quarta etapa categorização das orientações em
andamento e concluídas na Graduação, no Mestrado, Doutorado e Pósdoutorado; a quinta etapa a leitura das ementas das disciplinas ministradas

Palavras-chaves: Crioulo de base portuguesa, Sintagma Determinante
ESTUDO DO VOCABULÁRIO DE TORTURAS E TORTURADOS DE
MÁRCIO MOREIRA ALVES
Autor(es): Elifrance Marins, Eliana Correia Brandão Gonçalves
Resumo: A pesquisa teve por objetivo o estudo do vocabulário constante no
livro Torturas e Torturados, escrito por Márcio Moreira Alves, que faz
referência ao emprego de torturas ocorridas após o Golpe Militar de 1964. A
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LITERATURA POPULAR E TEATRO: O OLHAR FILOLOGICO NAS
PEÇAS DE BRAULIO TAVARES

ditadura militar no Brasil foi um duro período conduzido por militares e a
tortura foi uma forma de violência utilizada, na época, para silenciar os
sujeitos, intimidá-los e, por esse motivo, faz-se necessária à leitura das
unidades lexicais que compõem essas relações de violência. A primeira
edição do livro foi proibida e recolhida pelo Governo Federal, no ano de seu
lançamento, em 1966,e também usada como argumento para a tentativa de
impugnação da candidatura de Alves a Deputado Federal, sendo o livro
posteriormente liberado pela justiça, em 1967,ano em que saiu sua segunda
edição. Assim, o estudo da memória discursiva da ditadura militar,
registrada nos textos escritos, pode incluir a reflexão sobre as unidades
lexicais que compõem o universo linguístico interditado e fragmentado dos
regimes políticos ditatoriais (GONÇALVES, 2015). Nesse sentido, a
pesquisa com o vocabulário dessa produção aclara alguns contextos das
relações de violência e vigilância registradas nessa fonte documental
produzida durante a ditadura militar brasileira. Desse modo, para a
construção dos verbetes do vocabulário, organizados em ordem alfabética,
foi realizada a seleção, descrição e catalogação de unidades lexicais
constantes no livro Torturas e Torturados, tomando por base as obras
lexicográficas de Houaiss (2010), Cunha (1986) e Ferreira (1999). Além de
se levar em conta o contexto discursivo, justifica-se a utilização de
dicionários pelo fato de ser um recurso prático que facilita a compreensão
de algumas acepções possíveis para a unidade lexical, ao apresentar um
conjunto de explicações que são registradas em seus verbetes. A análise da
dimensão dos aspectos léxico-semânticos, verificados nesse testemunho
escrito, confirma que o léxico de uma língua é carregado de marcas
importantes sobre os aspectos políticos, sociais, históricos e culturais, o que
nos faz refletir sobre a importância da rememoração de um passado
opressor retocado pelas condições do tempo presente, mas ainda bastante
persistente no cotidiano brasileiro.

Autor(es): Arivaldo Sacramento de Souza, Misael França
Resumo: Os textos Teatrais são ricos em aspectos a serem analisados,
entretanto a abordagem que faremos para tais textos será de cunho
filológico.Analisaremos a reconfiguração do teatro para o cordel, a partir da
edição Crítica dos textos teatrais de Bráulio Tavares Junior. Para isso,
examinaremos a adaptação do folheto de cordel para o texto teatral, que
contém dois testemunhos idênticos no Espaço Xisto Bahia; o momento em
que o texto foi produzido: época de ditadura militar no Brasil; os cortes
produzidos pelos censores na peça; e como a reconfiguração do cordel para
o teatro se tornou uma forma de contracultura e resistência à ditadura. Com
base nos estudos da Crítica Textual, que se deu através da edição
interpretativa dos testemunhos, juntamente com analise dos paratextos,
abordaremos o texto através do método filológico, visando um estudo
científico do texto e de todo apanhado que o cerca para chegarmos o mais
perto possível da intenção do autor.Pensaremos a reconfiguração do cordel
para o teatro para além de apenas uma adaptação de folhetos para
encenação teatral, pois analisaremos a mudança de postura do teatro, dos
espectadores e das atuações dos atores teatrais após a criação do Teatro
de cordel. Ampliaremos a discussão abordando contexto político, social e
cultural que envolvia a obra estudadaomo base utilizaremos o estudo
filológico e da crítica textual para que cheguemos o mais perto possível
chegar à intenção do autor. Esse estudo pode ser definido como “um feixe
de práticas de leitura, interpretação e edição que, a um só tempo,
consideram como objeto, de modo indissociável, língua texto e cultura. Tem
por objetivo a compreensão e estudo dos processos (i) de produção das
práticas de cultura escrita; (ii) de transmissão histórica dos textos; (iii) de
circulação social do texto, (iii) recepção e reconfiguração que uma dada
época constrói para o texto” (McKENZIE, 2005). Assim, entendendo a
pluralidade da construção do texto, das suas interpretações e dos seus
sentidos, construiremos uma edição textual que englobe todos os critérios
estabelecidos e “permita que o editor, como leitor e crítico, intervenha no
texto, indicando gestos de leitura, possibilidades intertextuais, comentários
de ordem mais geral ou técnica etc.”

Palavras-chaves: Vocabulário, Texto, Ditadura militar
ESTUDO DO VOCABULÁRIO DOS TEXTOS TEATRAIS CENSURADOS
DO DRAMATURGO JOÃO AUGUSTO
Autor(es): André Luís de Alcântara Santos, Eliana Correia Brandão
Gonçalves
Resumo: A pesquisa teve por finalidade o estudo do vocabulário dos textos
Antônio, meu santo e Felismina Engole-Brasa ou O Inimigo Dentro do
dramaturgo João Augusto. Esses textos são narrativas da literatura de
cordel, que foram adaptados e encenados em teatros baianos e
representam importantes fontes testemunhais, que promovem discussões
sobre a censura nos espaços artísticos, principalmente nos teatros baianos.
Na construção do vocabulário, a pesquisa teve como ponto de partida as
edições críticas do trabalho intitulado A dramaturgia de João Augusto:
edição crítica de textos produzidos na época da ditadura militar, organizada
por Ludmila Antunes de Jesus (2008). Na seleção e descrição das unidades
lexicais censuradas foram consultadas as obras lexicográficas de Ferreira
(1999), Houaiss (2009) e Cunha (1996). Como aportes teóricos no estudo
do léxico, regime ditatorial e processo de silenciamento, utilizam-se
referências de Barbosa (1995), Berg (2002), Biderman (2005), Gonçalves
(2015), Oliveira (2001), Orlandi (2007), Santos (2012), Silva (1970), entre
outros. Desta forma, as unidades lexicais promovem reflexões e indagações
sobre as diferentes formas de censura nos documentos em questão. É
visível nos documentos, o veto de algumas lexias, como também de trechos
marcados pela autenticação dos Técnicos de Censura. Conforme Orlandi
(2007), a censura como definimos é a interdição da inscrição do sujeito em
formações determinadas, isto é, proíbem-se certos sentidos porque se
impede o sujeito de ocupar certos lugares, certas posições. À vista disso, a
conservação das lexias censuradas desses documentos propicia a
compreensão, de certa forma, do regime ditatorial instaurado em 1964.
Portanto, serão apresentados os resultados sobre as unidades lexicais
censuradas da pesquisa que foram coletados nos documentos Antônio, meu
santo e Felismina Engole-Brasa ou O Inimigo Dentro de João Augusto,
objetivando-se a interpretação que está vinculada a reconstituição da
história da repressão que se instalou nos espaços teatrais baianos. A
pesquisa, que está vinculada à produção da Equipe de Textos Teatrais
Censurados (ETTC), pode contribuir de maneira expressiva para o estudo
léxico a partir da materialidade do texto.

Palavras-chaves: Filologia, teatro de cordel, Braulio Tavares
LETRAS, LINGUÍSTICA E ARTES - LINGUÍSTICA
O APAGAMENTO DO SUJEITO PRONOMINAL
PORTUGUÊS DE MALACA (MALÁSIA)

NO

CRIOULO

Autor(es): Larissa de Silva, Alan Baxter
Resumo: O trabalho a ser apresentado investiga a variação no uso do
sujeito pronominal, reportada inicialmente por Baxter (1988), na gramática
do crioulo de base portuguesa de Malaca (na Malásia), e analisa dados de
seis contos tradicionais orais, gravados de informantes com mais de
sessenta anos. Adota-se a metodologia da sociolinguística variacionista
quantitativa, tratando a presença/ausência do pronome sujeito como
manifestações de uma variável binária dependente, e partindo da hipótese
de que a variação é condicionada por variáveis independentes. Como o
crioulo português de Malaca é uma língua que não possui morfologia verbal,
partiu-se da hipótese de que a preferência no crioulo seria para favorecer o
sujeito pronominal, atribuindo o uso do sujeito nulo a circunstâncias
especiais. Para investigar a variação, formulou-se uma variável dependente
<sujeito pronominal>, com duas variantes: (R) Sujeito pronominal realizado;
(N) Sujeito nulo. No caso do sujeito realizado, foram propostas hipóteses
sobre os contextos gramaticais e discursivos que poderiam favorecer a
retenção do pronome. Essas hipóteses foram instrumentalizadas como
variáveis independentes, potenciais condicionantes da variável dependente.
Após codificação, os dados foram processados no pacote estatístico
GOLDVARB.O programa mencionado anteriormente identificou as variáveis
que são estatisticamente significativas como condicionantes da variação e
rejeitou as variáveis não significativas estatisticamente.Em ordem de
significância foram selecionadas as seguintes variaveis: referência anterior
ao sujeito, pessoa do sujeito, tipo de sentença que contém o verbo,
presença de marcador de TMA. Os resultados obtidos no corpus
demonstraram uma preferência pelo uso do sujeito realizado, opção
utilizada em 80.5% dos dados, confirmando assim a hipótese de que línguas
que não possuem morfologia verbal, como o crioulo em questão, dão

Palavras-chaves: Textos teatrais, Vocabulário, Censura
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preferência ao sujeito pronominal, atribuindo o sujeito nulo a contextos
especiais. Nesse sentido, o crioulo de Malaca não dispensa o uso do sujeito
nulo, opção utilizada em 27% dos dados em contextos estruturais muito
específicos.
Palavras-chaves: Variação, sujeito pronominal, língua crioula de base
portuguesa
O SD COM REFERÊNCIA DEFINIDA NO PORTUGUÊS
COMUNIDADE AFRO-BRASILEIRA DE HELVÉCIA (BAHIA)

DA

Autor(es): Ana Santos, Alan Baxter
Resumo: Investiga-se o SD com referência definida no português da
comunidade Afro-Brasileira de Helvécia, extremo Sul da Bahia, na
perspectiva Variacionista. Para tanto, são analisados dados extraídos de um
corpus do Projeto Vertentes (http://www.vertentes.ufba.br), gravado em
1994,e materiais do corpus gravado pelo Prof. Alan Baxter, entre 1987 e
1989. A variável ausência de determinante em casos de referência definida
no dialeto de Helvécia é um dos traços morfossintáticos responsáveis pela
inclusão desse dialeto em discussões sobre o determinante ZERO
(ausência de determinante) em línguas crioulas de base portuguesa. Até a
data, estudos anteriores sobre essa variação no dialeto de Helvécia têm
sido feitos com base em inquéritos recolhidos em 1994. A relevância de
uma análise preliminar desse fenômeno no corpus de 1987-88 radica no
fato de que o corpus contém informantes idosos que nasceram nas últimas
duas décadas do século XIX, que faleceram antes de 1994. A fala desses
informantes poderia representar uma fase de desenvolvimento do dialeto
que estaria mais próxima das épocas em que ainda havia na comunidade
falante do português como língua segunda. Este trabalho concentra-se no
estudo do SD com referência definida no português da comunidade AfroBrasileira de Helvécia, somente em posições: Sujeito e Objeto direto. A
razão de priorizar apenas essas duas funções sintáticas decorreu da
observação de que a variante Determinante zero parece ocorrer mais em
posição de objeto direto, enquanto o artigo definido e o demonstrativo
parecem ser mais realizados em posição de sujeito. Outro fator importante
está na concordância nominal. Os informantes costumavam marcar plural
somente na primeira posição do SN. E quando era inverso, os informantes
tediam a marcar o plural somente no núcleo do SN, deixando o
determinante sem marcação de plural. Observa-se esse fator, nos exemplos
extraídos do corpus: (1) e eu passo os óio assim./ (2) puque eu exprementê
essas laranja. Além desses fatores, o efeito da presença do outro
constituinte no SD também foi de extrema importância, pois encontramos
evidências de que os locativos atuam como demonstrativo e é capaz de
funcionar como artigo em alguns casos (BAXTER; LUCCHESI;
GUIMARÃES, 1997,p.13-14).
Palavras-chaves: Artigo definido, DP-nu, Demonstrativo
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DE CHOCOLATE FINO
PRODUZIDO COM VARIEDADES DE CACAU DO SUL DA
BAHIA
Autor(es): Camila Rodrigues Barbosa, Eliete da Silva Bispo
Resumo: O cacaueiro é uma planta estimulante, tropical,
pertencente à família das Esterculiáceas, encontrada em seu
habitat, nas Américas, tanto nas terras baixas, dentro dos
bosques escuros e úmidos sob a proteção de grandes
árvores, como em florestas menos exuberantes e
relativamente menos úmidas, em altitudes variáveis, entre 0 e
1. 000 m do nível do mar. Do fruto do cacaueiro se extraem
sementes que, após sofrerem fermentação, transformam-se
em amêndoas, das quais são produzidos o cacau em pó e a
manteiga de cacau. Em fase posterior do processamento,
obtém-se o chocolate, produto alimentício de alto valor
energético. (CEPLAC)A cacauicultura é uma atividade agrícola
de grande importância econômica, social e ecológica para as
regiões de clima tropical. O Brasil sempre esteve entre os seis
maiores produtores de cacau do mundo, até mesmo com a
crise pela qual a maior região produtora nacional, a Bahia,
vem atravessando. Além de ser um grande produtor agrícola
do fruto, o Brasil também se encontra na quinta posição
quanto ao processamento/moagem de cacau para a obtenção
dos principais produtos derivados utilizados pelas indústrias
de chocolate (liquor/massa de cacau e manteiga de cacau) e é
atualmente o quinto maior produtor e consumidor mundial de
chocolate (ABICAB, 2010). Poucos estudos mostram a
qualidade da diversidade de variedades de cacau existentes.
O presente trabalho tem o objetivo de realizar a caracterização
do perfil sensorial das amostras de chocolates produzidas com
o cacau do Sul da Bahia. Para o desenvolvimento do projeto
utilizou-se a metodologia da Análise Descritiva Quantitativa
(ADQ). Cinco variedades de cacau foram analisadas e doze
provadores foram selecionados com base no seu poder de
discriminação, reprodutibilidade e concordância, pelo método
de rede (Kelly"s Repertory Grid Method). As avaliações das
amostras foram feitas monodicamente com três repetições e
em cabines individuais. Os dados obtidos foram submetidos a
ANOVA e teste de Tukey. Os materiais utilizados foram
chocolates produzidos com cinco variedades de cacau,
provenientes da região Sul da Bahia: TSH1188, PH 16,
CEPEC 2002, CATONGO e BN34. A formulação dos
chocolates foi: 6 % de nibs de cacau, com peso de 13, 2 kg;
4% de manteiga de cacau, equivalente a 0, 8kg; 29, 6% de
açúcar e 0, 4% de lecitina, correspondente a 5, 93kg e 0, 08kg
respectivamente. A produção dos chocolates foi realizada na
Fazenda Riachuelo – Ilhéus/Ba, sede da fábrica dos
chocolates Mendoá. As amêndoas fermentadas e secas foram
torradas em um torrador circular da marca Jaf Inox (São
Paulo, Brasil), a uma temperatura de 120°C durante 2 horas.
Em seguida as amêndoas torradas foram trituradas, sendo
removidos a casca e o gérmen originando o nibs de cacau. Os
nibs foram triturados em moinho de facas, sendo que nesta
etapa foi adicionado o açúcar. Posteriormente, a massa de
cacau foi refinada em moinho de cinco rolos, obtendo-se uma
granulometria ideal para o chocolate. A massa refinada seguiu
para a etapa de conchagem, realizada em concha horizontal
da marca Jaf Inox (São Paulo, Brasil), à temperatura de 60°C
por 48 horas. Nesta etapa, foram adicionadas a manteiga de
cacau e a lecitina. O chocolate foi conduzido para o processo
de temperagem, em temperadeira com mesa vibratória (Jaf
Inox), até alcançar temperatura de 42ºC para a formação de
cristais estáveis da manteiga de cacau, seguindo-se para a
moldagem em forma de polietileno, na forma de barras de 5
gramas, posteriormente foi resfriado e embalado onde
permaneceu à temperatura de 18ºC. O método empregado foi
a Análise Descritiva Quantitativa desenvolvida por Stone e
Sidel (2004), que permite descrever as principais
características que compõem a aparência, aroma, sabor e
textura de um alimento, além de medir a intensidade das
sensações percebidas. Este estudo recebeu aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado da
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Bahia (Processo n. : 46741115. 6. 0000. 0057), os
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido- TCLE, documento no qual é explicitado o
consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu
responsável legal, de forma escrita, onde continha todas as
informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de
fácil entendimento, para o mais completo esclarecimento
sobre a pesquisa a qual o provador se propõe participar. Os
candidatos foram convidados a participar da equipe de análise
sensorial através de cartazes nas faculdades UFBA e UNEB,
e também a partir das redes sociais. Aqueles que se
interessaram em fazer parte da equipe de ADQ, foram
recrutados por meio de entrega de um formulário de préseleção. Já as etapas da análise sensorial foram:
reconhecimento de gostos básicos e de aromas, teste
triangular(detectar pequenas diferenças entre as amostras),
teste usando escalas, método de rede(maioria das
características sensoriais do produto). Após as fases de
treinamento, a equipe de julgadores, junto com a equipe
técnica, elaborou, de forma consensual, uma lista contendo a
definição de cada termo descritor selecionado e a sua
respectiva escala, que representavam os pontos mínimo e
máximo da escalada definida. Os resultados da ADQ foram
submetidos à Análise de Variância (ANOVA) de duas fontes
de variação: amostras e provadores, Teste de Tukey ao nível
de 5% de significância para a comparação entre as médias e
Análise de Componentes Principais (ACP). Todas as análises
estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa
estatístico SAS (2008). Os provadores, que apresentaram
poder discriminativo (p de Famostra &#8804; 0, 5) e
reprodutibilidade nos julgamentos (p de Frepetições &#8805;
0, 05) foram selecionados para compor a equipe final treinada.
(DAMÁSIO E COSTELL, 1991). As variedades de cacau
utilizadas no experimento deram origem a chocolates não tão
diferentes entre si, fazendo com que os provadores
percebessem características semelhantes, e, por não serem
especialistas em chocolate, não conseguiram discriminar
exatamente os atributos avaliados. constatou-se que as
amostras TSH1188, PH16 e CEPEC2002 apresentaram
coloração marrom mais intensa, maior brilho, aroma de
cacaumais intenso, assim como maior intensidade dos
atributos gosto amargo, gosto ácido e sabor de cacau,
também, maior firmeza destas amostras. As amostras BN34 e
CATONGO apresentaram maior intensidade de aroma
adocicado, frutado e notas de baunilha, gosto doce e sabor
frutado, assim como maior derretimento.
Palavras-chaves: Sensorial, Cacau, Chocolates
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICO E COMPOSIÇÃO
DOS MINERAIS MAJORITÁRIOS PRESENTES DA ÁGUA
OBTIDA DO COCO VERDE E POLPA DO FRUTO SECO DE
PIAÇAVA (ATTALEA FUNIFERA MART. ) DO BAIXO SUL
BAIANO.
Autor(es): Natã Pereira Cruz, Ederlan Ferreira
Resumo: A espécie (Attalea funifera Mart. ), mais conhecida
como piaçava, tem grande valor econômico para algumas
regiões do estado da Bahia, principalmente em função da
exploração de suas fibras. No entanto, o conhecimento sobre
as propriedades nutricionais do seu fruto não é descrito na
literatura. Assim, o objetivo desse estudo visou determinar as
características físico-químicas e a composição dos minerais
da água do coco verde e da polpa do fruto de piaçava do
Baixo Sul Baiano. O fruto (coco) foi coletado na cidade de
Taperoá (BA), acondicionado e transportado até o Laboratório,
onde foram realizados os experimentos. Inicialmente, amostra
de coco verde (com água, sem amêndoa) e maduros (com
amêndoa) foram avaliados quantos às características físicas.
Posteriormente, a partir da amêndoa obtida foi produzida uma
farinha, onde foram realizadas as análises de composição
centesimal: umidade, cinzas totais, proteína bruta, lipídeos
totais e fibra bruta. A partir da água obtida do coco verde
foram realizadas análises de composição dos mineiras
majoritários, através da Espectrometria de Absorção Atômica

com Chama (FAAS). Além disso, a partir da farinha
desengordura foram realizados ensaios de otimização
(massa:volume, tempo de extração e curva de solubilidade em
função do pH) para extração da proteína. As médias da
caracterização centesimal realizada para umidade, cinzas,
proteínas, lipídeos e fibra foram de 70, 30%, 0, 94%, 1, 67%,
21, 46 e 4, 61%, respectivamente. No entanto, em base seca
o fruto mostrou apresentar uma importante fonte importante de
lipídeos (72, 26%), proteína (5, 63%) e fibras (15, 53%). Os
resultados mostraram que a melhor condição de extração da
proteína foi obtida na relação massa/volume extrator de 1:50 e
tempo de extração de 30 minutos. Foi realizada análise dos
seguintes minerais presentes na farinha e na água do coco:
Na, K, Fe e Zn. Os resultados obtidos foram respectivamente
0, 21 mg/g 14, 59 mg/g; 74, 7 ug/g e 263, 4 ug/g para a farinha
e 85, 78 mg/L; 3283, 92 mg/L; 108, 25 ug/L; 20, 5 ug/L para a
água de coco. Palavras chaves: Attalea funifera. Fruto de
piaçava. Composição centesimal. Proteínas.
Palavras-chaves: Attalea
Composição centesimal
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BOTÂNICA
ESTABELECIMENTO
MULTIPLICAÇÃO
IN
MACROSTACHY

DO
VITRO

PROTOCOLO
DE
DE
LEPTOHYPTIS

Autor(es): Bruna Laranjeira Alves, Moema Cortizo Bellintani
Resumo: O gênero Hyptis pertence à família Lamiaceae, a
qual possui 295 gêneros, cerca de 7. 775 espécies e é
formada por plantas herbáceas e arbustivas. Este gênero
possui espécies largamente utilizadas na medicina popular
com finalidades antifúngica, antiviral, antioxidante e
antibacteriana. Devido a características filogenéticas, o gênero
Hyptis foi separado do gênero Leptohyptis. Dentre as espécies
deste novo gênero, encontra-se a Leptoyptis macrostachys,
conhecida popularmente como alfavaca-brava e hortelã do
mato, usada principalmente para o alívio de sintomas da
asma, tosse e bronquite. A técnica de cultura de tecidos
vegetais mostra-se uma estratégia eficaz para a propagação
massal de espécies que possuem importância econômica e
dentre os fatores que influenciam na maximização do
potencial genotípico, estão os reguladores de crescimento
como as citocininas e auxinas. Dentre os reguladores vegetais
existentes, destacam-se neste trabalho o 6-benzilaminopurina
(BAP), uma citocinina e o ácido naftalenoacético (ANA). Desta
forma, este estudo visa avaliar a influência de diferentes
concentrações de BAP e ANA no desenvolvimento de
explantes de L. macrostachys, bem como na formação de
calos. O material inoculado foi obtido através de plantas
previamente germinadas in vitro em meio MS (Mushirage &
Skoog) contendo concentração total de sais e suplementado
com 15g de sacarose. A multiplicação in vitro se deu em
meios MS com concentrações de 4, 44&#956;M, 8,
88&#956;M, 17, 76&#956;M de BAP ou 4, 4 &#956;M de ANA,
suplementados com 15 gramas de sacarose e os explantes,
inoculados individualmente em tubos de ensaio, tiveram seu
desenvolvimento avaliado semanalmente, durante 4 semanas.
A presença de BAP no meio inibiu o enraizamento nos três
tratamentos. Já a concentração de 4, 44&#956;MBAP
apresentou maior número de brotos e folhas e a presença de
calos foi escassa para todas as concentrações testadas. O
tratamento com 4, 4 &#956;M de ANA apresentou um
expressivo enraizamento, com média de 13 raízes por tubo,
bem como o encurtamento dos brotos, quando comparado aos
tratamentos com BAP.
Palavras-chaves: Lamiaceae, Leptohyptis, multiplicação in
vitro
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ECOLOGIA
ATRATIVIDADE DE CERATITIS CAPITATA (WIEDEMANN)
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À ESSÊNCIA COMERCIAL DE MANGA, VISANDO O
APRIMORAMENTO DE TÉCNICAS PARA O MANEJO
INTEGRADO DE PRAGAS
Autor(es): Alexandre Araújo, Iara Sordi Joachim Bravo
Resumo: Ceratitis capitata é considerada uma das principais
pragas da fruticultura mundial. Esta espécie, assim como
outras da família Tephritidae, apresenta um ciclo de vida
característico, no qual, utiliza frutos ainda não maduros como
sítio para deposição dos seus ovos. Este fator afeta
diretamente a integridade física dos mesmos, tornando-os
inviáveis para a comercialização e consequentente consumo.
Esta, também conhecida como mosca do mediterrâneo, é
natural do continente africano, mas apresenta-se bem
distribuída em território brasileiro, chegando a estar associada
a um total de vinte e seis famílias botânicas de importância
econômica. Por conta dos fatos citados anteriormente, este
inseto é responsável por grandes prejuízos em plantios de
frutas destinadas ao comércio e exportação, levando à
necessidade de medidas que atuem eficientemente no
controle e monitoramento de suas populações em pomares.
Diversas ferramentas são utilizadas para tal fim, dentre elas,
estão as armadilhas atrativas. Estas ferramentas são as mais
utilizadas no monitoramento populacional do inseto citado. No
entanto, a garantia da eficácia deste método permeia desde a
escolha do atrativo, até a escolha do tipo de armadilha. O
atrativo mais utilizado para tal fim é o hidrolisado de proteína,
que apresenta um alcance de captura limitado. Esta
problemática tem levado a realização de estudos com o
objetivo de descobrir alternativas mais efetivas na captura
desta espécie. O objetivo deste trabalho foi testar a
atratividade de C. capitata à uma marca de essência comercial
de manga, visando auxiliar no controle e monitoramento desta
espécie de mosca-das-frutas. Para isto foram realizados
testes em gaiola de campo (2x2x2m), comparando o número
de indivíduos capturados pelos seguintes tratamentos: (1)
Controle Negativo (Água), (2) Essência de Manga 100% e (3)
Controle Positivo (Proteina Hidrolizada BioAnastrepha® 5%).
Os tratamentos foram colocados em diferentes armadilhas do
tipo McPhail. Cinquenta casais de C. capitata, com idade de 57 dias, foram liberados na gaiola. As contagens foram feitas
nas primeiras 8, 24 e 48 horas após a liberação das moscas.
Os dados foram analisados estatisticamente pelo teste Kruskal
Wallis, com comparação par a par pelo o teste Mann-Whitney,
adotando-se em ambos o alfa de 5%. Os testes indicaram
uma diferença significante entre os três tratamentos (p=0,
001265) na captura de machos e na captura de fêmeas de C.
capitata (p=0, 000511). No entanto, na captura total de adultos
não foi encontrada diferença estatística (p=0, 8188). A
essência comercial de manga apresentou uma alta eficiência
na captura de machos de Ceratitis capitata, mas demonstrouse ineficiente na captura das fêmeas. Sendo assim, a
essência comercial de manga, utilizada neste trabalho,
apresenta indicativo de ser um atrativo eficaz para a captura
de machos desta espécie de mosca-das-frutas. Novos estudos
devem ser feitos para aprimoramento da técnica na captura de
fêmeas.
Palavras-chaves: Manejo Integrado de Pragas, Moscas-dasfrutas, Ecologia Química
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - GENÉTICA
MAPEAMENTO DE REDES DE REGULAÇÃO GÊNICA IN
SILICO EM BIOFILMES DE LEPTOSPIRA SPP.
Autor(es): Artur Filipe Cancio Ramos dos Santos, Paula
Carvalhal Ristow
Resumo: A bactéria do gênero Leptospira infecta animais
silvestres, domésticos e humanos ao redor do mundo gerando
prejuízos aos setores privados e a saúde pública por ser o
agente etiológico causador da zoonose conhecida como
leptospirose. O biofilme é considerado o principal modo de
vida dos procariotos e está diretamente ligado a patologia de

doenças infecciosas, o entendimento da fisiologia e dos
processos regulatórios do biofilme de Leptospira spp. , que
ainda é pouco conhecido, abre portas para a identificação de
mecanismos genéticos e moleculares associados à formação
de biofilme por leptospiras. O presente projeto tem como
objetivo determinar os genes e fatores de transcrição que
compõem as redes de regulação gênica correspondentes a
formação de biofilmes em bactérias, assim também como
combinar os dados da genômica com os do transcriptômica
gerados pelo grupo e em parceria com o Instituto Pasteur de
Montevideo-Uruguai a fim de montar um mapa de regulação
gênica para a formação de biofilme em Leptospira.
Primeiramente, foi realizado uma busca manual na literatura
para os genes que codificam reguladores transcricionais, com
papel biológico comprovado, na formação de biofilme em
outras bactérias. Em seguida, as sequências de aminoácidos
destes reguladores foram obtidas e comparadas com os
genomas do gênero Leptospira (taxid: 171) utilizando Basic
Local Alignment Search Tool (BLASTp) na base de dados não
redundante do National Center for Biotechnology Information
(NCBI). Após a identificação de genes reguladores de
biofilmes no gênero Leptospira, verificamos os níveis de
expressão transcricional a partir dos dados gerados
anteriormente pelo nosso grupo em parceria com a unidade de
bioinformática do Instituto Pasteur de Montevideo-Uruguai, um
estudo do perfil transcricional de Leptospira biflexa
comparando os fenótipos biofilme e planctônico. Encontramos
44
genes
reguladores
de
biofilmes
procariotos,
compreendendo fator sigma, sistemas de quorum sensing,
sistemas de dois componentes, entre outros. Destes, 17
genes apresentaram resultados de similaridade em genomas
de Leptospira. Alinhamentos com menos de 30% de
identidade e E-values superiores a 1 e-4 foram retirados; uma
análise manual também foi feita para eliminar sequências
parciais e sequências de baixa qualidade. Encontramos sete
reguladores transcricionais com níveis de expressão
modificados no transcriptoma total de Leptospira biflexa a
partir dos 44 genes reguladores de biofilme. BolA reprime
genes associados ao flagelo e atua como um regulador global,
diminuindo a motilidade em Escherichia coli. Este gene foi
encontrado regulado positivamente no biofilme de L. biflexa
em comparação com fenótipo planctônico em 120h. CsrA é
um regulador pós-transcricional que se liga ao mRNA
diminuindo ou aumentando a sua estabilidade, verificou-se
que este gene estava regulado negativamente no biofilme de
L. biflexa em 120h, em relação ao fenótipo planctônico. A
peptidase caseinolítica P (ClpP) é uma protease dependente
de ATP que está envolvida com a biossíntese de
massetolides, lipopeptídeos relacionados com a motilidade,
agregação, formação de biofilme e atividade antimicrobiana.
Este gene foi encontrado regulado negativamente no biofilme
em 120h comparado ao ao de 48h. A proteína receptora de
cAMP (CRP) é um mediador central da repressão catabólica
de carbono, facilita o metabolismo de fontes de carbono
alternativas, quando a glicose disponível é escassa. Este gene
se mostrou regulado positivamente no biofilme de 48h se
comparado ao estado planctônico em 120h, evidenciando uma
necessidade de fontes alternativas de carbono para manter o
biofilme tardio. O fator sigma FliA é um regulador que permite
a montagem do flagelo bacteriano, este fator sigma foi
encontrado sendo mais expresso no biofilme de 48h em
relação a 120h, mostrando que há mais bactérias com
motilidade nos estágios iniciais do biofilme. A proteína da
membrana externa (OmpA está associada a adesão das
células na superfície para formação de biofilme, o
transcriptoma de L. biflexa mostrou que este gene está
regulado positivamente no biofilme de 48h se comparado ao
estado planctônico. Pnp, uma exoribonuclease envolvida na
degradação de RNA está associada com a mudança da
expressão de genes relacionados com a montagem do flagelo,
motilidade e a formação de biofilme. PnP foi encontrada
regulamentada positivamente no biofilme de L. biflexa em 48h,
em comparação com fenótipo planctônico e foi encontrada
regulada negativamente no biofilme de 120h comparado a
48h. Os sete genes encontrados em Leptospira com níveis de
expressão transcricional alterados estavam presentes em
espécies de grupos patogénicos, intermédios e saprófitas
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mostrando uma conservação destes reguladores no gênero.
Os genomas de Leptospira são diversificados e não são bem
conhecidos, o que explica o reduzido número de reguladores
transcricionais encontrado a partir da lista inicial. Identificar os
mecanismos moleculares da formação de biofilme contribuirá
para compreender os mecanismos de regulação das
leptospiras. Também, pode ser útil para o desenvolvimento de
novas estratégias biotecnológicas para o controle da
leptospirose.
Palavras-chaves: Fator de transcrição, rede de regulação,
leptospirose
CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO FÍSICA
BIOMECÂNICA APLICADA À EDUCAÇÃO FISICA: O
CURRÍCULOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
E AS ENTIDADES CIENTÍFICAS
Autor(es): Lucas Jorge Moreira, Celi Nelza Zulke Taffarel
Resumo: Os currículos de alguns cursos de ensino superior
no Brasil estão passando porbatalhas quanto às suas
diretrizes. Na Educação Física não é diferente. Osembates
entre os que defendem uma formação única (formação
omnilateral), ondenão existe a divisão entre bacharelado e
licenciatura, em que o profissional formadoserá preparado e
poderá atuar em diversos campos de trabalho, e os
quedefendem uma formação dividida, fragmentada (formação
unilateral), onde estemodelo de nega o conhecimento
científico ao aluno, apresentando conteúdosincompletos que
contribuem para a manutenção do modo de produção atual,
diminuindo o poder de senso crítico do aluno, estão sendo
cada vez maisfrequentes, com as universidades conseguindo
grandes avanços rumo a unificaçãodo currículo, fortalecendo a
sua autonomia como instituição de ensino superior. Com esta
análise da conjuntura em que a Educação Física se encontra
no Brasil, pôde-se delimitar a pesquisa à Biomecânica,
estudando seus currículos nasprincipais instituições de ensino
superior e nas entidades científicas, investigando oque está
sendo estudado, tanto nas formações unificadas, quanto
nasfragmentadas. Foi feito um apanhado de dados, desde
cargas horárias até seus equipamentos noslaboratórios, onde
foi verificado que existe uma aproximação muito grande nas
principais universidades, inclusive dentro delas mesmas, onde
o curso é divididoentre licenciatura e bacharelado. Os campos
que mais se aproximaram foram os conteúdos a serem
estudados e suas referências bibliográficas. Com isso, foi
analisado o projeto de construção de um laboratório específico
para Biomecânica, visando atender não só o curso de
Educação Física, mas todas asgraduações que necessitem
deste conteúdo específico. Constatou-se a semelhança dos
conteúdos científicos relacionado à biomecânicanas
universidades que são referência no tema, previamente
selecionado esistematizado, juntamente com pesquisas em
seus laboratórios, em diferentescampos atuantes. Estas
pesquisas se estendem em análises posturais, delocomoção,
no esporte, forças internas que atuam no corpo humano,
equilíbrio, dentre outros. A aproximação das referências
bibliográficas, cargas horárias e suaobrigatoriedade em todos
os cursos, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, mostra
a necessidade deste conteúdo na Educação Física, para que
o estudantepossa ter o conhecimento na sua aplicação na
sociedade (como nos estudo com idosos, gestantes, pessoas
com deficiência física e que utilizam alguma prótese, pssoas
com dificuldade de locomoção), na escola, academia, na
corrida, ou em qualquer outro espaço formativo ou esporte.
Palavras-chaves: Biomecânica, Educação Física
CIÊNCIAS DA SAÚDE - FARMÁCIA
DESENVOLVIMENTO DE ORGANOGÉIS INOVADORES
COM POTENCIAL TERAPÊUTICO PARA XEROSE
CUTÂNEA

Autor(es): Douglas Dourado, Neila de Paula Pereira
Resumo: Como via de entrega de fármacos, a administração
transdérmica tem se revelado uma via alternativa a qual pode
evitar
características
indesejadas
relacionadas
à
farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos em questão.
Tal abordagem se apresenta com menor interferência e maior
segurança visto que em uma administração oral o fármaco é
submetido a ação de um meio acido (trato gastrointestinal) ,
podendo modificar sua ação terapêutica e sua toxicidade. Por
meio dessa apresentação pode-se obter um controle da
absorção de determinada quantidade de fármaco e aplicação
em áreas alvo. A Xerose cutânea é uma patologia a qual
reflete no ressecamento da pele, onde observa-se a alteração
do grau de hidratação da pele necessitando de tratamento
tópico. Por meio de sistemas lipídicos é possível permear
ativos, como os hidratantes, na pele graça a emoliência
proporcionada pelos ácidos graxos contidos em óleos fixos
presentes nessas formulações. No semiárido brasileiro ,
transitório entre os biomas Cerrado e Caatinga tem se
encontrado oleaginosas singulares de natureza sustentável
como as espécies: Syagrus coronata (Licuri), Dipteryx
alata( Baru), Pachira retusa (Castanha da Chapada) e Pachira
aquática (Castanha do Maranhão), as quais apresentam
potencial graxo pra aplicação cosmética . Nas castanhas do
Licuri , predominam ácidos de cadeia leve tais como, láurico,
cáprico e cáprilico. O Baru apresenta como composição graxa
majoritária a presença dos ácidos graxos oleico (49%) e
linoléico (30%). Para as bombacáceas P. retusa e P. aquática
os ácidos graxos majoritários relatados foram o oleico e o
palmítico, ácidos estes já relatados por conferir alta
permeação a formulações cosméticas na pele. Como proposta
inovadora e ainda não estudada para a terapêutica da Xerose
cutânea, sugere-se os organogéis, formulações semissolidas
consideradas como sistemas bicontínuos os quais consistem
na presença de um agente gelificante/estruturante e um
solvente apolar que podem ou não conter moléculas de água
retidas dentro das estruturas de automontagem (selfassembled) do agente estruturante. Mediante essa
abordagem, visou-se desenvolver e caracterizar as
propriedades físico-químicas, térmicas e sensoriais de
organogéis contendo bioprodutos da flora semiárida, avaliando
o potencial terapêutico a partir de ativos hidratantes
veiculados nesses sistemas lipídicos. Após caracterização dos
organogéis por meio de espalhamento in vitro, pH, FTIR,
textura instrumental e analise térmica, observou-se que os
óleos da P. aquática, P. retusa e D. alata conferiram
performances cosméticas singulares que podem ser
aproveitadas em futuras propostas pela industria. Todavia,
para a patologia em questão, o organogel contendo o óleo de
Licuri (S. coronata) se revelou a formulação com a melhor
performance terapêutica, evidenciando um perfil sensorial
adequado para a pele acometida pela Xerose cutânea,
podendo-se alcançar uma alta permeação cutânea do ativo
veiculado neste sistema lipídico para com a pele.
Palavras-chaves: Organogel, Xerose cutânea, Óleos fixos
AVALIAÇÃO
DA
ESTABILIDADE
DE
FORMAS
FARMACÊUTICAS CONTENDO OS BIOATIVOS DO OITI
(LICANIA TOMENTOSA (BENTH. )
Autor(es): Ridalva Vieira Santos, Lidércia Cavalcanti Ribeiro
Cerqueira e Silva
Resumo: Os Estudos de estabilidade em formas
farmacêuticas são de fundamental importância pois através
deste é possível conhecer o comportamento do produto, em
determinado intervalo de tempo, frente a condições ambientais
a que possa ser submetido, desde a fabricação até o término
da validade e são de grande importância para garantir a
saúde/bem estar do usuário, pois através dos resultados
pode-se garantir, segurança, eficácia e estabilidade, requisitos
exigidos no ato da regularização do produto ou pela
autoridade sanitária. O uso de ativos da biodiversidade
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brasileira em diferentes formas farmacêuticas cresce a cada
ano e com isso a necessidade de atestar sua estabilidade, já
que cada componente, ativo ou não, pode afetar a
estabilidade de um produto. Oitizeiro (Licania tomentosa
(Benth. ) Fritsch), pertence à família da Chrysobalanaceae,
ordem Malpighiales, Apresenta uma composição química
diversificada dentre essas, fenilpropanóides, terpenóides,
ácidos graxos, cromenos e hidrocarbonetos, mas ainda não
completamente elucidada. O pericarpo e a semente do seu
fruto apresentaram atividadesbiológicas, onde se destaca a
leishmanicida e anti-HSV-1. As nanoformulações, como
microemulsão e lipossomos, são importantes veículos de
transporte de fármaco, sendo caracterizado por um sistema
deliberação de fármaco controlada e dermocosmético de
grande funcionalidade. Os aspectos que devem ser
considerados na estabilidade são físicos, químicos e
microbiológicos além de características como funcionalidade e
segurança. Desta forma o trabalho de tem como objetivo
avaliar as características físico-químicas da base pomada com
extrato de Oiti (Licania tomentosa (Benth. ) e com extrato de
Oiti (Licania tomentosa (Benth. ) encapsulado. Esse projeto
teve como objetivo desenvolver sistemas termodinamicamente
estáveis micro e nanoencapsulados a partir dos extratos do
fruto do Oiti. O projeto foi iniciado com a obtenção do extrato
do oiti através do método de percolação, logo depois a
preparação das pomadas hidrofílica e lipofílica, a incorporação
do extrato na pomada foi realizada seguindo metodologia
preconizada na farmacopeia. As amostras foram analisadas
nas propriedades organolépticas, variação de pH,
espalhabilidade e atividade antioxidante
Palavras-chaves: Estabilidade, Encapsulamento, Oiti (Licania
tomentosa (Benth. )
ESTUDO FITOQUÍMICO DE ESPÉCIES DE CROTON
“QUEBRA FACÃO”.
Autor(es): Aline Caldas, Lucas Silva Abreu, Eudes da Silva
Velozo
Resumo: Euphorbiaceae é uma das mais diversificadas e
complexas famílias entre as Angiospermas. Croton é o
segundo maior gênero desta família apresentando cerca de
300 espécies nativas no Brasil, conhecidas popularmente
como “quebra facão”. Terpenos, alcalóides, fenilpropanóides e
esteróides são os metabólitos secundários comumente
descritos em plantas deste gênero. Esta diversidade química
confere as espécies de Croton várias propriedades biológicas
como: inseticida, antimicrobiano, antihelmíntico, antimalárico e
leshmanicida. A espécie Croton velutinus tem ocorrência na
região Nordeste do Brasil e ainda não possui dados na
literatura acerca de sua caracterização química. Neste
contexto, o presente trabalho descreve a análise fitoquímica
de um espécime de Croton velutinus Baill. coletado na região
de Rio de Contas, com exsicata depositada no herbário
Alexandre Leal Costa no Instituto de Biologia da Universidade
Federal da Bahia (UFBA). O trabalho foi iniciado com o
preparo de extratos apolares e polares do caule, raiz e folha
da planta. A partir de técnicas cromatográficas o extrato
metanólico do caule e raiz forneceu uma fração que ao ser
analisada por meio apresentou padrão de sinais que em
comparação com os dados da literatura indica a presença de
derivados de inusitol. O estudo fitoquímico foi continuado com
fracionamento do extrato metanólico das folhas de C.
velutinus. Este extrato foi submetido a uma partição
água/hexano/clorofórmio/acetato de etita, em sequência. Este
procedimento levou a formação de um precipitado que foi
separado por meio de filtração. As amostras obtidas foram
analisadas por meio de cromatografia em camada delgada
(CCD), espectroscopia no infravermelho e RMN ¹H. Análises
preliminares dos espectros de RMN ¹H das amostras e
comparação com dados da literatura indicam a presença de
terpenóides com esqueleto labdano e de derivados de inositol.
Estes resultados estão de acordo com estudos fitoquímicos
encontrados na literatura que descrevem os diterpenos do tipo
labdano como os metabólitos secundários rotineiramente

encontrados em algumas espécies de Croton. Derivados de
inositol já foram descritas em outras duas espécies e
apresentam
potencial
farmacológico
para
atividade
cardiotônica, além de serem essenciais para o crescimento de
animais e microorganismos. Contudo, os espectros estão em
fase inicial de análise sendo necessários maiores estudos.
Palavras-chaves: Croton, inositol, diterpeno labdano
ESTUDO FITOQUÍMICO DOS CONSTITUINTES POLARES
DE METRODOREA MOLLIS
Autor(es): Thalisson Amorim de Souza, Eudes da Silva
Velozo
Resumo: A família Rutacea é composta por grande variedade
de gêneros e espécies, distribuem-se em aéreas tropicais e
subtropicais por todo o mundo. No Nordeste brasileiro existem
diversos representantes deste grupo vegetal, muitos
endêmicos. A espécie Metrodorea mollis (Rutaceae) é um
arbusto de pequeno porte encontrado exclusivamente nos
campos rupestres do semiárido baiano, região da Chapada de
Diamantina. A literatura descreve este gênero como conspícuo
produtor de furano e pirano cumarinas, contudo não trata dos
compostos polares. Considerando a escassez de registros
acerca da composição química da Metrodore mollis o objetivo
deste estudo é isolar e identificar os componentes majoritários
presentes na fração polar dos extratos de caule. O espécime
foi coletado no município de Catolés, Chapada de DiamantinaBA, uma exsicata foi depositada no herbário Alexandre Leal
Costa da Universidade federal da Bahia (ALCB-UFBA). O
caule de Metrodorea mollis após estabilização foi submetido a
extração a quente com metanol, resultando no extrato
metanólico. O perfil químico dste extrato foi analisado a partir
da triagem fitoquimica por meio dos reagentes de
Draggendorf, Liebermann-Buchard, cloreto férrico e vapor de
amônio (NH4OH), seguido por cromatografia em camada
delgada e RMN 60 MHZ 1H. Inicialmente foi realizada uma
hidrólise ácida afim de verificar presença de saponinas no
extrato. O fracionamento seguiu com partição liquido/liquido,
metanol, água e clorofórmio na razão de 13;7;10. A fase
orgânica (fração CHCl3), foi reservada para estudos
posteriores enquanto a porção inorgânica (fração água–
metanol) foi submetida a cromatografia em peneira molecular.
A triagem fitoquimica foi positiva para presença de derivados
fenólicos e cumarinas. O espectro de RMN 1H do extrato
indicou presença de compostos glicosilados. A partir da
hidrólise sugere-se a presença de taninos condensados
devido a mudança intensa da cor ao fim do processo,
resultado da formação de antocianidinas. Por meio da
cromatografia em peneira molecular foram obtidas 27 frações,
onde as frações 9 e 26 por questões de rendimento foram
selecionadas para dar seguimento aos estudos. Estas foram
analisadas por meio de técnicas espectroscópicas;
Infravermelho e RMN 1H. O resultado destas análises indicam
presença de taninos.
Palavras-chaves: Compostos fenólicos, Metrodorea mollis,
Rutaceae
AVALIAÇÃO
ANTIMICROBIANA
DE
FILMES
BIODEGRADÁVEIS ADICIONADOS DE SUBSTÂNCIA
ANTIMICROBIANOS NO CONTROLE DE PATÓGENOS DE
ORIGEM ALIMENTAR.
Autor(es): Gracilane Profeta Rocha, Alaíse Guimarães, Lucas
Guimarães Cardoso
Resumo: As embalagens exercem papel importante na
conservação de alimentos. Atualmente, novas tecnologias têm
surgido visando melhorar e monitorar a qualidade dos
produtos. As embalagens ativas vêm sendo utilizadas para
aumentar a vida de prateleira, melhorar as características
sensoriais, evitar as deteriorações químicas e microbiológica.
A presente pesquisa teve por objetivo produzir e avaliar filmes
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biodegradáveis ativos, produzidos a partir do polímero
(adipato co-tereftalato de polibutileno) PBAT e óleo essencial
de orégano (OE) em diferentes concentrações (0, 0 e 10, 0g)
obtidos por meio do método de extrusão, visando o controle
da população microbiana em files de peixe. Os filmes
biodegradáveis foram produzidos por uma extrusora dupla
rosca com oito zonas de aquecimento. foi utilizado um perfil de
temperatura de 80, 120, 130, 130, 140, 140, 145, 145 e 130 °C
e velocidade da rosca de 70 rpm. Os filmes foram elaborados
a partir de PBAT e óleo essencial de orégano foram
esterilizados em luz UV e contaminados com Escherichia coli
e Staphylococcus aureus, armazenados em refrigeração com
temperatura de 7ºC. Os testes in vitro, não apresentaram a
formação de halos de inibição do crescimento das bactérias
testadas. Dessa forma, testes in vivo foram adotados como
forma de demonstrar a capacidade do filme produzido, sendo
que as análises microbiológicas foram realizadas nos tempos
0, 3, 6, 9 e 12 dias. A formulação F6 em comparação ao filme
controle (F1) foi eficiente na redução da carga microbiana de
S. aureus, iniciando em 6, 88 logUFC/g e chegando ao final de
12 dias a 5, 48 logUFC/g, enquanto o filme controle iniciando
na mesma concentração, apresentou 6, 34 logUFC/g no final
do armazenamento. No que diz respeito a E. coli, os filmes
iniciaram a uma concentração de 5, 75 log onde o filme
controle apresentou maior contagem (3, 72 logUFC/g) e o
filme incorporado com OE (3, 0 logUFC/g), ao final de 12 dias.
Assim, os filmes biodegradáveis ativos com função
antimicrobiana apresentaram eficácia com redução da
população microbiana.
Palavras-chaves: óleo essencial de orégano, filés de
pescados, filmes biodegradáveis.
CIÊNCIAS DA SAÚDE - MEDICINA
CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS E ACADÊMICO EM
RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR COM SUPORTE
BÁSICO DE VIDA
Autor(es): Rodrigo Santos, Maria Teresa Brito Mariotti de
Santana
Resumo: Com o aumento exponencial das doenças
cardiorrespiratórias e com as doenças de causas externas
(onde temos os acidentes, traumas e a violência) podem
culminar numa parada cardiorrespiratória, em que a vítima
necessitará com urgência das manobras de ressuscitação
cardiopulmonar-RCP. Alguns estudos apontam para a
necessidade de treinamento não só dos profissionais de
saúde, mas também do público dito leigo. Objetiva-se
mensurar o conhecimento dos profissionais e acadêmicos
sobre a ressuscitação cardiorrespiratória, Trata-se de um
estudo descritivo, exploratório. A coleta realizada no banco de
dados organizado para a verificação do conhecimento dos
participantes matriculados no curso realizado no período de
07/2013 – 12/2015. O processamento foi conduzido pelo
software SPSSTM 17. 0. Análises dos dados são
apresentadas a partir das frequências de acertos com valores
absolutos e relativos. Será aplicado o McNemar`s é um teste
estatístico utilizado em dados nominais emparelhados.
Realizaram o teste 283 participantes. Registram-se as
características sócio demográficas, com a média de +- 27
anos de idade, correspondendo a um total de 59 homens (20,
8%) e 224 mulheres (79, 2%), sendo o estado civil de 79, 5%
de solteiros e 16, 3% casados, com níveis de escolaridade
entre 2º grau completo (49, 8%), 3º grau completo (24%) e 3º
grau incompleto (24, 7%), predominantemente autodeclarados
da raça Parda (46, 6%), Negra (33, 6%) e Branca (16, 6%). Os
participantes apresentaram como nível de conhecimentos
sobre a ressuscitação cardiorrespiratória uma média geral de
57, 5% do percentual válido sobre o número de acerto na
avaliação aplicada imediatamente antes do inicio das aulas,
que consistia em questões objetivas e de múltipla escolha.
Como observação principal: a necessidade de ampliação das
ações educativas e continuadas em Educação em Primeiros
Socorros podem contribuir no futuro para melhorar os

conhecimentos das condutas e manejo da PCR/RCP entre
profissionais e acadêmicos já que é de suma importância à
capacitação tantos dos profissionais quanto dos leigos nas
manobras de permeiam o Suporte Básico de Vida (SBS)
Palavras-chaves: Suporte Básico de vida, Educação em
Primeiros Socorros, Ressuscitação Cardiopulmonar
CIÊNCIAS DA SAÚDE - NUTRIÇÃO
TRATAMENTO COM L-TRIPTOFANO EM NEONATAIS:
ANÁLISE DOS EFEITOS NO DESENVOLVIMENTO DOS
EIXOS LÁTERO-LATERAL E ÂNTERO-POSTERIOR DO
CRÂNIO DE RATOS WISTARS
Autor(es): Carlos Rodrigo Nascimento de Lira, Jessica Santos
Costa, Tereza Cristina Bomfim de Jesus Deiró
Resumo: INTRODUÇÃO: O estado nutricional se constitui um
dos fatores mais importantes na manutenção de um
organismo saudável, sendo a proteína de suma importância
por conter os aminoácidos que além da formação das
proteínas corporais são precursores de neurotransmissores ou
em muitos casos, atuam como o próprio neurotransmissor
(MORGANE, MOKLERA e GALLER, 2002). Destaca-se, entre
os aminoácidos, o L-Triptofano (TRP). O TRP se metaboliza
em duas grandes vias. A via serotoninégica e a via metabólica
da quinurenina, a qual corresponde cerca de 80% dos
produtos do seu metabolismo (CHEN; GUILLEMIN, 2009). À
luz do exposto, o presente trabalho objetivou analisar em ratos
nutridos e desnutridos durante a lactação, as repercussões do
tratamento neonatal com L- triptofano sobre o crescimento
somático e desenvolvimento no eixo látero-lateral do crânio e
eixo ântero-posterior. MATERIAIS E MÉTODOS: Ratos da
linhagem Wistar, machos e fêmeas, permaneceram no
laboratório sob condições controladas de temperatura e ciclo
invertido de claro/escuro de 12h. Este estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia,
parecer 03. 11. Para a obtenção das ninhadas, utilizou-se no
acasalamento duas fêmeas (90 a 100 dias de vida) para cada
rato macho durante a noite, para na manhã seguinte verificar a
gestação através da observação da presença de
espermatozóides em esfregaço vaginal. Um dia após o
nascimento os filhotes foram manipulados, e separados por
sexo. A ninhada foi ajustada a oito filhotes, preferencialmente
machos, pesando de 6 a 8 gramas. Os grupos formados foram
subdivididos de acordo com a dose a ser administrada de
triptofano ou solução salina via subcutânea 1ml/100g de peso
corporal, do 7° ao 21° dia de vida (período de lactação), uma
vez ao dia. Obteve- se os grupos nutridos (nutrido salina 0, 9%
NaCl-N SAL) n=11; triptofano 05 mg (N-TRIP 05) n=10;
triptofano 15 mg (N-TRIP 15) n=12; triptofano 30 mg (-TRIP
30) n=12; e desnutridos (desnutrido salina 0, 9% NaCl - D
SAL) n=12, triptofano 05 mg (D-TRIP 05) n=11; triptofano 15
mg (D-TRIP 15) n=12 e triptofano 30 mg (D-TRIP 30) n=12.
Foram considerados o eixo látero-lateral do crânio (ELLC) e o
ântero-posterior do crânio (EAPC) utilizando-se paquímetro
Starret com precisão de 0, 05 mm, de acordo com Deiró
(2006). Os dados foram lançados em planilha do software
GraphPad Prism 5® e analisados por ANOVA two-way,
seguido do pós-teste de Bonferroni e apresentados sob forma
de média ± erro padrão (SEM). A significância estatística foi
considerada, admitindo-se um nível crítico de p<0, 05.
RESULTADOS: Os grupos N TRIP 05 e N TRIP 30, quando
comparados ao grupo N SAL, apresentaram redução no
crescimento relativo do eixo látero-lateral do crânio, do 14º
(46, 63; 1, 41) ao 21º (60, 71; 1, 37) e do 9º (31, 85; 2, 92) ao
21º (59, 26; 3, 71) dia pós-natal, respectivamente. O grupo N
TRIP 15 não apresentou diferença significante em relação ao
grupo N SAL. Quando comparados ao grupo D SAL, os
grupos D TRIP 05 e D TRIP 30 apresentaram redução no
crescimento relativo do eixo látero-lateral do crânio, do 13º
(44, 70; 3, 31) ao 21º (61, 92; 3, 57) e do 9º (27, 91;1, 27) ao
21º (54, 44; 1, 42) dia pós-natal, respectivamente. O grupo D
TRIP 15 não apresentou diferença significante em relação ao
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grupo D SAL. Comparado ao grupo N-SAL, os grupo N-TRP
05, N-TRP15 e N-TRP 30 não apresentaram redução no eixo
ântero-posterior do crânio. Quando comparados ao grupo D
SAL, os grupos D-TRIP 05, D-TRIP 15 e D TRIP 30 não
apresentaram diferença significante. DISCUSSÃO: Observouse neste trabalho que a desnutrição proteica imposta às ratas
durante a lactação alterou o crescimento dos filhotes ao
modificar os eixos cranianos, similar ao estudo de Carvalho
(2010), no qual observaram que proles de ratas submetidas à
desnutrição neonatal apresentavam alterações permanentes
na evolução ponderal. Observou-se o efeito da administração
de L-triptofano sobre o eixo látero-lateral do crânio. O qual
teve redução no crescimento relativo de ratos nutridos e
desnutridos ao suplementar as doses (05 e 30mg) de Ltriptofano. Resultados similares foram encontrados nos
estudos de Marinho (2004). Em relação ao eixo ânteroposterior
do
crânio,
não
houve
alteração.
CONCLUSÃOContudo, ressalta-se que a suplementação com
L-triptofano em indivíduos submetidos precocemente à
desnutrição, apresenta efeito benéfico sobre o crescimento
corporal, o que sugere recuperação no crescimento de tecidos
ósseos e musculares. REFERÊNCIASCARVALHO, J. S. ;
QUEIRÓS, A. S. ; MORAIS, G. L. ; SANTANA, L. H. S. ;
BRITO, M. G. ; ARAÚJO, R. C. S, et. al. Efeito do tratamento
com triptofano sobre parâmetros do comportamento alimentar
em ratos adultos submetidos à desnutrição neonatal. Revista
de Nutrição. 2010; 23(4): 503-11. CHEN, Y. ; GUILLEMIN, G.
J. Kynurenine Pathway Metabolites in Humans: Disease and
Healthy States. International Journal of Tryptophan Research.
2009;2:1–19. [PMC free article] [PubMed]. DEIRÓ, T. C. ;
MANHÃES-DE-CASTRO, R. ; CABRAL-FILHO, J. E. ;
BARRETO-MEDEIROS, J. M. ; SOUZA, S. L. ; MARINHO, S.
M, et al. Sertraline delays the somatic growth and reflex
ontogeny in neonate rats. Physiol Behav. 2006; 87(2): 338344. GODFREY, K. M. ; BARKER, D. J. Fetal programming
and adult health. Public Health Nutr. 2001; 4(2): 611-24.
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de mestrado]. Recife: Universidade Federal de Pernambuco,
Departamento de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde,
2004. MORGANE, P. J. ; MOKLER, D. J. ; GALLER, J. R.
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Palavras-chaves: Triptofano. Desenvolvimento. Crânio.
CIÊNCIAS DA SAÚDE - ODONTOLOGIA
ANÁLISE DA SOLUBILIDADE DE TRÊS CIMENTOS
ENDODÔNTICOS AOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE LARANJA
E EUCALIPTO
Autor(es): Camila Mendes Pereira, Fabiola Carvalho
Resumo: Este estudo teve como objetivo avaliar a capacidade
solvente dos óleos essenciais de laranja e eucaliptol sobre
três cimentos endodônticos. Para se obter sucesso em um
tratamento endodôntico a obturação somente com gutapercha não é o suficiente, sendo necessário sua associação
com cimentos endodônticos. Daí a importância de estudar as
características destes de modo a filtrar o cimento que melhor
se adapte as exigências atuais de selamento apical. Para
tanto foram confeccionados 30 anéis metálicos com 6 mm de
diâmetro e 1 mm de espessura, que foram divididos em três
grupos de 10, de acordo com o cimento a ser utilizado. Os
anéis foram preenchidos com os cimentos manipulados de
acordo as proporções recomendadas pelos respectivos

fabricantes e colocados em estufa a 37° C, com 99% de
umidade por 48 horas. Apenas o cimento MTA Fillapex ficou
armazenado por 72 horas. Após presa, cada corpo-de-prova
foi pesado e teve o valor registrado em até quatro casas
decimais para obtenção da massa inicial. Em seguida, cada
grupo foi subdividido em dois subgrupos (n=5) de acordo com
o solvente. Os corpos de prova foram imersos por 10 minutos
nas soluções solventes e posteriormente deixados em água
destilada por 20 minutos. Após esse período, os corpos de
prova permaneceram 48 horas em estufa a 37º C para
secagem, e em seguida pesados para determinação da massa
final. A diferença da massa inicial e final determinou a
capacidade solvente. Os dados obtidos foram tabulados e
submetidos ao teste ANOVA (análise de variância) que não
evidenciou diferença estatisticamente signi&#64257;cante
(p>0, 05) entre os solventes avaliados. Não foram observadas
diferenças significativas na solubilidade entre os diferentes
cimentos em um mesmo solvente, apesar de o óleo de
eucalipto ter sido mais eficaz. Pode-se concluir que os óleos
essenciais de laranja e eucalipto tiveram a mesma capacidade
solvente sob os cimentos endodônticos testados.
Palavras-chaves:
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO MEIO
CONDICIONADO OBTIDO DA CULTURA DE CÉLULAS
TRONCO MESENQUIMAIS DE MEDULA ÓSSEA E/OU DO
G-C SF EM MODELO EXPERIMENTAL DE ENFISEMA
PULMONAR: ESTUDO FUNCIONAL E ESTRUTURAL DA
TERAPIA CELULAR.
Autor(es): Ilana Souza, Pmela Santana Daltro, Breno Cardim
Barreto, Adriano Alcntara, Milena Soares, Simone Garcia
Macambira
Resumo: O pulmão é um órgão altamente especializado,
sendo responsável pela troca gasosa e capaz de restabelecer
a própria estrutura após diferentes tipos de lesões. A
reparação inapropriada ou um insulto persistente ao
parênquima pulmonar pode resultar em doenças pulmonares
crônicas, como por exemplo, o enfisema. No enfisema
pulmonar (EP) há uma redução anormal e permanente das
vias aéreas distais ao bronquíolo terminal, que resulta em
perda progressiva da capacidade de troca gasosa. Isto vai
resultar, na fase terminal, em insuficiência respiratória, o que
leva a perda da qualidade de vida e, por fim, o paciente
necessitará de um transplante pulmonar. Devido à importância
socioeconômica, morbimortalidade associada ao EP e falta de
eficácia terapêutica na regeneração tecidual é necessário a
busca por uma terapia eficaz. Foi demonstrado no nosso
laboratório a adequação no modelo experimental em
camundongos por instilação intratraqueal de elastase em
reproduzir as alterações características do enfisema, bem
como a precisão das técnicas de análise da função e estrutura
pulmonar (Vidal et al, 2012). Depois, foi comprovado a eficácia
terapêutica do G-CSF no tratamento do EP (Fortunato et al,
2014). Os resultados deste presente estudo apontaram para o
efeito benéfico do uso do meio condicionado obtido de células
mesenquimais de medula no tratamento do enfisema
pulmonar. A caracterização do meio condicionado por protein
array detectou a presença de 8 diversos fatores proteicos já
descritos por terem um papel relevante na regeneração
tecidual através da ativação de diferentes vias intracelulares,
como o G-CSF. Portanto, no presente projeto foi demonstrado
o potencial terapêutico deste meio condicionado no tratamento
do EP, bem como detectou-se diversas moléculas proteicas
neste meio com função imunomoduladora e sobre a
regeneração tecidual que podem estar envolvidas neste efeito.
Desta forma, cria-se uma real
possibilidade de
desenvolvimento de novos fármacos eficazes e de custo
accessível para os pacientes enfisematosos.
Palavras-chaves: enfisema pulmonar, G-CSF, tratamento
enfisema pulmonar
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AUMENTO DE SEGURANÇA EM DESKTOPS VIA TOKENS
OTP GEOLOCALIZADOS
Autor(es): Alexandre dos
Alexander Silva dos Santos

Santos

Lopes Teles,

Guna

Resumo: Grande parte das aplicações disponíveis atualmente
conta apenas com um passo de autenticação, que consta de
um conjunto de informações que o usuário sabe (geralmente
usuário e senha). Este modelo está sujeito a um grande
número de falhas, notavelmente, às falhas humanas. Um
usuário pode utilizar senhas inseguras ou compartilhar logins,
comprometendo a segurança do sistema e permitindo acessos
não autorizados (inclusive à distância) caso a aplicação não
tenha sido desenhada a fim de impedi-los. O modelo proposto
implementa uma solução cliente/servidor que deve prover de
forma simples uma segunda etapa de autenticação
transparente, que exija pouca ou nenhuma interação do
usuário e que seja capaz de garantir a proximidade entre os
dispositivos a fim de evitar acessos remotos não autorizados.
O uso de tokens como uma etapa adicional de autenticação
difundiu-se já há bastante tempo, principalmente no acesso à
sistemas bancários e gerenciais. Tokens do tipo OTP (One
Time Password) são utilizados por consistirem em um tipo de
informação volátil, que só pode ser utilizada uma única vez e
durante uma curta janela de tempo, dificultando o uso de
senhas roubadas. Sua principal barreira de usabilidade (o
usuário precisa ter consigo mais um dispositivo) pôde
finalmente ser contornada com a popularização dos
dispositivos móveis, que podem executar aplicações que
fazem este papel. Uma vez que grande parte destes
dispositivos possuem capacidades de geolocalização, tornouse possível uma abordagem de segurança para senhas de
uso único transparente, ou seja, com um mínimo de interação
do usuário, favorecendo a sua adoção. Adicionalmente,
através da geolocalização dos acessos de usuários pode-se
definir com certa precisão a proximidade dos dispositivos
utilizados para autenticação, o que permite identificar
tentativas de autenticação potencialmente maliciosas, feitas
de um local distante da localização atual do usuário. Produziuse então um modelo de abordagem onde, uma vez que toda
aplicação que se utiliza de tokens TOTP (baseados em tempo)
como segunda etapa de autenticação possui uma chave única
associada a cada usuario, utiliza-se da chave HMAC única do
usuário para identificá-lo a partir do aplicativo cliente. Deste
modo, sempre que aberta, a aplicação cliente envia para o
servidor a sua localização atual, que é então confrontada com
a da última autenticação em que se utilizou uma chave TOTP.
Caso as localizações difiram em mais de 74m (acurácia média
dos sistemas de posicionamento dos aparelhos celulares
quando utilizando-se de um sistema wifi de posicionamento) o
sistema solicita novamente uma chave TOTP.
Palavras-chaves: segurança da informação, tokens
DESENVOLVIMENTO DE UMA FUNCIONALIDADE PARA
IDENTIFICAÇÃO DE DÍVIDA TÉCNICA PARA INCLUIR NA
FERRAMENTA VISMINERTD
Autor(es): Vinicius Teixeira Macedo, Felipe Gustavo de
Souza Gomes, Manoel Mendonça, Thiago Souto Mendes
Resumo: Dívida técnica pode ser ilustrado como um problema
que uma equipe assume ao escolher uma solução ou
abordagem fácil de implementar a curto prazo, porém pode
pode ter um impacto negativo à longo prazo. Através de um
mapeamento sistemático realizado pelo o grupo de pesquisa,
verificou-se que um dos indicadores de dívida técnica é a
presença de código duplicado. Neste contexto, o objetivo
principal deste trabalho foi no desenvolvimento de uma
métrica de software para a detecção de código duplicado na
ferramenta VisminerTD que visa apoiar os gestores nas

atividades de identificação e monitoramento de dívidas
técnicas utilizando recursos de visualização de informação de
software. A arquitetura da ferramenta VisminerTD é composta
por dois módulos: RepositoryMiner e VisminerTD. O módulo
VisminerTD, foi construído com o intuito de recuperar as
informações do banco de dados local e exibi-las através de
metáforas visuais em um navegador web. Já o módulo
RepositoryMiner, é um módulo que vem sendo desenvolvido
utilizando a linguagem de programação Java. O
RepositoryMiner é capaz de extrair dados de um repositório
GIT local, calcular métricas de software e armazenar as
informações em um sistema de banco de dados local. No
primeiro passo do ciclo de execução do RepositoryMiner, ele
utiliza a API JGit para ler o código fonte do projeto do GIT
local. Para isso é necessário ter um clone do projeto na
máquina. A segunda etapa do processo recebe todo o código
fonte como entrada e, usando a API JDT (Java Development
Tools), cria uma árvore sintática abstrata a partir do código
fonte Java. A terceira fase é onde está concentrado o maior
processamento e tem a árvore sintática como sua entrada.
Nesta fase são calculadas as métricas de software, sendo elas
a base para identificar os diferentes tipos de indicadores da
Dívida Técnica, como os code smells. Ao final, as informações
coletadas são armazenadas em um banco de dados.
Atualmente, já existem onze métricas de software
implementadas no RepositoryMiner. Uma delas é o código
duplicado que é utilizado para sinalizar a existência de um
trecho de código idêntico, que ocorre mais de uma vez dentro
de um mesmo software. Um dos problemas causados por
duplicação de código é o aumento desnecessário de linhas de
código, o que pode acabar atrapalhando o entendimento do
programa, e a manutenção deste código, pois algum trecho
pode acabar sendo esquecido. Portanto, durante o projeto de
iniciação científica foram realizados estudos para
compreender os conceitos sobre dívida técnica, sobre o
funcionamento da ferramenta VisminerTD e sobre os
algoritmos existentes de detecção de código duplicado. Os
resultados dos estudos realizados mostraram que a melhor
forma de detectar o código duplicado era através da
adaptação de uma ferramenta PMD de licença open source ao
módulo RepositoryMiner. A localização do código duplicado foi
implementada com base na API Copy/Paste Detector da PMD.
Para cada código duplicado encontrado são salvas as classes
envolvidas na duplicação e a linha onde a cópia se inicia em
cada classe. Como resultados do projeto pode-se destacar: (i)
o conhecimento sobre o projeto e a ferramenta
RepositoryMiner e VisMinerTD; (ii) o aprendizado sobre
métricas e estudo sobre as ferramentas de detecção de
código duplicado; (iii) conhecer o que é uma dívida técnica;
(iv) o sucesso em conseguir analisar um projeto e gerar
métricas com o RepositoryMiner; e (v) a prática na
configuração e utilização de uma linguagem de programação
para desenvolver uma atividade fim.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA METÁFORA VISUAL PARA
A
FERRAMENTA
VISMINERTD
UTILIZANDO
A
BIBLIOTECA HIGHCHARTS
Autor(es): Luis Antonio Soares de Araújo da Silva, David de
Pinho Gonçalves, Thiago Souto Mendes, Manoel Mendonça
Resumo: A dívida técnica ilustra o problema das tarefas
pendentes de evolução como um tipo de dívida que traz um
benefício a curto prazo para o projeto, mas que podem ter de
ser pagas com juros mais tarde no processo de
desenvolvimento. Neste contexto, o objetivo principal deste
trabalho foi no apoio no desenvolvimento da ferramenta visual
VisminerTD que visa apoiar os gestores nas atividades de
identificação e monitoramento de dívidas técnicas utilizando
recursos de visualização de informação de software através
da criação de uma metáfora visual para ser incluída na
ferramenta. O VisminerTD é composto por dois módulos,
chamados de RepositoryMiner e VisminerTD. O primeiro
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módulo RepositoryMiner é responsável pela parte de análise
do código fonte e extração de métricas. Já o segundo módulo
VisMinerTD foi construído como uma aplicação Java web que
utiliza o AngularJS, Bootstrap e o HighCharts para montar
suas visões. Sempre que é preciso buscar alguma informação
no banco de dados MongoDB, o AngularJS envia uma
requisição HTTP para um servlet, passando a ação desejada
e os parâmetros, quando necessários. O servlet Java recebe a
requisição, filtra a ação a ser tomada e, utilizando a API do
RepositoryMiner, consegue acessar os dados requisitados.
Após isso, o servlet se encarrega de enviar uma resposta, em
formato JSON, para o AngularJS, com o resultado da query. O
VisminerTD possui três perspectivas visuais para garantir que
as tarefas de identificação e monitoramento de DT sejam
executadas: TDAnalyzer, TDEvolution e TDManagement. A
TDAnalyzer exibe todos os indícios de dívida técnica
observados pelo RepositoryMiner, A TDEvolution permitirá um
entendimento de como o software está evoluindo ao longo do
tempo no quesito dívida técnica e a TDManagement é a visão
responsável por auxiliar no monitoramento da dívida técnica. A
ferramenta VisminerTD traz uma nova perspectiva para a
identificação e o monitoramento de itens de dívida ao integrar
a recursos de visualização de software. Porém, além da
identificação era necessária a criação de metáforas visuais
para que fossem exibidos para os usuários as informações
sobre o detalhamento dos limiares das métricas durante a
evolução do software. Por isso, a iniciação científica resultou
em contribuições para o projeto na implementação de gráficos
sobre o cálculo das métricas de software para serem incluídas
na perspectiva TDAnalyzer, onde foram utilizados gráficos
implementados através da linguagem de programação
JavaScript presentes na biblioteca digital HighCharts por ter
gráficos que atendiam melhor ao contexto do projeto ao invés
da biblioteca Google Charts como havia sido previamente
proposto para o projeto. Os principais resultados do projeto
foram: (i) o estudo sobre a ferramenta VisMinerTD e a
compreensão sobre o termo dívida técnica; (ii) o estudo sobre
as linguagens de programação Java e JavaScript; (iii) o estudo
sobre como fazer a implementação da métrica de código
duplicado no projeto para apoiar o outro bolsista do projeto;
(iii) o estudo sobre os conceitos de visualização de informação
do Software; e por fim, (iv) a implementação de metáforas
visuais para serem incluídas na ferramenta VisminerTD.
Palavras-chaves: Dívida Técnica, VisminerTD, Visualização
de informação de software
REDE TECTECCIENCIA: UMA TECNOLOGIA SOCIAL
PARA A APRENDIZAGEM ADAPTATIVA
Autor(es): Felipe Silva, Débora Abdalla Santos
Resumo: Prover educação de qualidade para todas as
pessoas tem sido um dos grandes desafios da humanidade.
No mundo contemporâneo, vivenciamos uma verdadeira
revolução das técnicas, provocada pelo surgimento da Ciência
da Computação, mas não vivenciamos a mesma influência
desta tecnologia no âmbito das instituições de ensino. Quanto
mais jovem o cidadão mais inserido ele está no uso das
tecnologias, então como este ser conectado pode ter interesse
por um espaço que não usa das mesmas tecnologias de
comunicação e informação. Dentro desse contexto de uso
das redes sociais com objetivos pedagógicos, foi desenvolvido
o TecCiencia (www. tecciencia. ufba. br), uma rede social
educacional fruto das experiências realizadas no âmbito do
projeto de extensão EDUCANDOW - Educação em Ciência e
Tecnologia para Escolas de Ensino Fundamental do Município
Candeias, iniciado em julho de 2007, através de uma parceria
entre a Universidade Federal da Bahia e a empresa Dow
Brasil S. A. A rede TecCiencia, baseada na tecnologia livre
para
construção
de
redes
sociais
Noosfero
(www.noosfero.org.br), se constitui num espaço virtual que
congrega recursos em diversas mídias, possibilitando a
comunicação entre todos os participantes, criação de
comunidades educacionais e interfaces com outros recursos
digitais. Ela se apresenta como um ambiente de interatividade

voltado para a organização da aprendizagem, onde as
orientações didáticas estão disponibilizadas através de
comunidades que possibilitam aos estudantes a construção de
seus conhecimentos. No presente momento, após estudo
prévio do ambiente e suas funcionalidades, buscamos migrar
o TecCiencia para o servidor Noosfero UFBA, que é um
ambiente disponibilizado pela própria universidade, com a
intenção de abrigar diversas aplicações baseadas na
tecnologia do noosfero, objetivando que o mesmo ganhe
características de um campus virtual facilitando e promovendo
uma maior interação da comunidade UFBA e da UFBA com a
sociedade. Além do mais, buscamos implementar melhorias
no design da rede TecCiencia para uma maior efetividade na
interação
humano
computador;
implementar
novas
funcionalidades para ampliar o aprendizado colaborativo,
utilizando-se de conceitos de gamificação e aprendizagem
adaptativa, conceitos bastante difundidos atualmente como
alternativas ao ensino tradicional. Na gamificação e no
aprendizado adaptativo são utilizados conceitos de games e
interação com o computador para promover a aprendizagem;
para que o ambiente torne-se ainda mais interativo e lúdico
facilitando assim o uso e a disseminação do conhecimento na
plataforma. Outro objetivo dessa pesquisa é desenvolver
aplicativos de uso da rede Tecciencia em plataforma móvel.
Consideramos, assim, que tais melhorias na plataforma são
essenciais para que a rede TecCiencia se torne referência de
tecnologia social e educacional no Brasil.
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SISTEMA DE OTIMIZAÇÃO EM TEMPO REAL PARA
BUSCA/COMPRA AUTOMÁTICA DE PASSAGENS AÉREAS
Autor(es): Lorena Santana, Vinicius Petrucci
Resumo: O SOPA - Sistema de otimização em tempo real
para busca/compra automática de passagens aéreas, teve o
objetivo de desenvolver um sistema que faça um processo de
busca e compra de passagens aéreas, otimizando e
facilitando ao máximo a experiência com o usuário. É preciso
ter uma interface de alto nível, onde o usuário indique suas
preferências de busca, como por exemplo: tempo de voo,
horário do voo, com escala ou não, entre outros. O diferencial
é que o usuário não precisaria ficar pesquisando todos os dias
para saber quando os preços estarão mais baratos, o sistema
já faria isso automaticamente para ele, diminuindo seu tempo
procurando pela passagem desejada. No SOPA, Sistema de
Otimização para busca/compra de Passagens Aéreas, o
planejamento é definido pelo usuário por uma interface em
alto nível, indicando os requisitos (e. g. , origem-destino,
janela de tempo da viagem) e preferências (e. g. , menor custo
monetário, menor tempo, ou uma combinação ponderada das
preferências) sobre uma determinada viagem específica. Com
as poucas opções de recursos que são apresentadas
atualmente pelas empresas como decolar. com e
submarinoviajens. com, o processo de compra de passagens
pela internet se tornou cansativo, principalmente quando você
não acha o preço que você pode pagar, e tem que voltar todos
os dias para verificar. Por exemplo: é possível fazer
programação da viagem de acordo com as opções
disponíveis; então, o resultado daquele plano de viagem é
apresentado: custo, tempo, escalas, etc. Porém, essa
informação é apresentada naquele instante de tempo quando
o usuário acessa o sistema Web das companhias aéreas.
Caso o custo esteja muito alto para o orçamento atual do
usuário, ele irá esperar alguns dias e depois irá acessar essa
interface novamente para então verificar se há melhores
opções. O SOPA tem o objetivo de otimizar esse processo,
facilitando ao máximo a interação com o usuário e diminuindo
significativamente o tempo que normalmente se é demandado
para fazer esse processo. O projeto teve/tem dificuldades no
início pelo alto nível de conhecimento que demanda, como
aprendizagem de novas linguagens de programação, banco
de dados, cálculos matemáticos, logica, e etc.

Palavras-chaves: sistema, passagens aereas, otimização
TECCIENCIA: UMA REDE SOCIAL COLABORATIVA
Autor(es): Raul da Silva Cruz, Débora Abdalla Santos
Resumo: Na sociedade contemporânea o uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) tem se
tornando cada vez mais frequente. O Brasil é um dos países
onde mais se utilizam redes sociais virtuais, ocupando assim a
5ª posição no rankings de avaliação de uso da internet,
segundo a ComScore(2014). Os novos meios de
comunicação, mostram novos conceitos culturais e abrem
espaços para outros campos de trabalho. Acredita-se que o
uso das TICs na educação pode melhorar a qualidade do
ensino e aprendizagem, impulsionar o aprendizado
colaborativo e a distância, facilitando a troca de
conhecimentos. Um dos papéis da Universidade é o
compartilhamento dos saberes e do conhecimento,
desenvolvendo atividades tanto para comunidade interna
quanto para a externa. Assim, a rede TecCiencia, projeto do
Grupo de Pesquisa e Extensão Onda Digital, constitui-se
como uma rede sócio educacional em que o sistema
colaborativo potencializa o aprendizado. O TecCiencia é
desenvolvido na plataforma Noosfero, um projeto de software
livre desenvolvida pela Colivre (Cooperativa de Trabalho em
Tecnologias Livres). Esta plataforma é voltada para criação de
redes sociais, blogs e áreas de discussão, entre outras
variedades de aplicações em que se adequam perfeitamente
na rede TecCiencia. A plataforma tem como base a linguagem
Ruby, e sua framework livre Rails que é também uma
aplicação de código aberto, que facilita a gestão do banco de
dados, permitindo solucionar com maior facilidade acasos no
desenvolvimento do projeto. Baseado na Web 2. 0, o
TecCiencia é uma rede social virtual similar as convencionais,
tendo como abordagem um ambiente educacional onde os
alunos, professores e pesquisadores interagem e
desenvolvem ações onde a aprendizagem é construída com o
foco na aprendizagem colaborativa, retirando o papel do
professor como o único detentor do saber. Composto por 209
comunidades, a rede TecCiencia utiliza como princípio
norteador a composição de uma rede social para a educação,
na qual integra estudantes, professores e pesquisadores, cada
um deles com o seu perfil pessoal conectados através de um
espaço colaborativo, onde cada usuário pode compartilhar
informações que julgam importantes, contribuindo assim no
desenvolvimento do conhecimento por parte dos envolvidos.
Atualmente, estamos trabalhando em várias melhorias,
redefinição de layout e atualização do sistema. Também,
estamos desenvolvendo diversas funcionalidades, tais como:
o cadastro individual de perfis; criação de comunidades com
temas relacionados; criação e edição de conteúdos realizados
pelos próprios usuários /estudantes; interatividade através do
compartilhamento do material publicado com qualquer usuário
cadastrado na plataforma. A importância do TecCiencia para a
comunidade, uma rede sócio educacional colaborativa que
potencializa o aprendizado permitindo assim a troca de
conhecimentos, se dá pela construção de materiais
educacionais digitais abertos. Espera-se que a rede
TecCiencia seja cada vez mais utilizada por professores,
escolares,
pesquisadores,
tornando-se
um
recurso
educacional aberto de referência.
Palavras-chaves: TecCiencia, Software Livre, Educação
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - GEOCIÊNCIAS
ELABORAÇÃO DO MODELO DIGITAL DO TERRENO COM
BASE NAS INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS: ESTUDO
DE CASO, A REGIÃO CÁRSTICA DE UNA-UTINGA
Autor(es): Matheus Tartari, Danilo Heitor Caires Tinoco
Bisneto Melo
Resumo: O Modelo Digital de Terreno (MDT) é um sistema de
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informação que descreve e manuseia a distribuição espacial
da altura em relação à superfície terrestre por meio de dados
numéricos e operações matemáticas. Por sua eficiência, o
MDT é uma excelente ferramenta que auxilia na identificação
da forma do relevo, bem como de outros elementos da
paisagem, tais como a litologia, hidrogeologia, pedologia e
hidrografia. A bacia cárstica de Una-Utinga, localizada na
porção central do Estado da Bahia, descreve, em sua grande
maioria, rochas sedimentares carbonáticas (Unidade Gabriel e
Nova América), apresentando um relevo dominado por uma
alta complexidade geológica e hidrogeológica, com
características peculiares e exclusivas desta morfologia, tais
como: Dolinas, lapiás, sumidouro, polje e uvalas. Um modo de
elaborar este MDT é por meio das informações cartográficas
de altitude extraídas das cartas topográficas. Estas
informações são representadas na carta topográfica utilizando
o método isarítmico (curvas de nível e pontos cotados). Assim,
o objetivo deste trabalho foi identificar e delimitar a região
cárstica de Una-Utinga; selecionar as cartas topográficas, na
escala 1:100. 000; e extrair as informações cartográficas
pertinentes a altitude do terreno, para em seguida gerar o
MDT. Este trabalho foi desenvolvido no software de Sistema
de Informação Geográfica ARCGIS desktop, versão 10. 1.
Assim, o primeiro passo foi identificar e delimitar a
geomorfologia cárstica da área de estudo. Para isto, foram
utilizados
os
arquivos
vetoriais
do
mapeamento
geomorfológico, na escala 1:500. 000 e o arquivo vetorial de
articulação das cartas topográficas do mapeamento
sistemático brasileiro, na escala 1:100. 000. Ambos
elaborados e disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Com base neste material,
foram identificadas e selecionadas as cartas topográficas
(elaboradas pelo IBGE), e a base vetorial destas cartas
(elaboradas pela Superintendência de Estudos Econômicos e
Sociais da Bahia - SEI). As cartas topográficas foram
utilizadas para aferir a exatidão e precisão dos dados
vetoriais, em conformidade com a normas cartográficas
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Cartografia. Com
isto, foram realizados alguns ajustes e correções na edição
vetorial, para em seguida gerar o MDT. Com o MDT foi
possível gerar modelos derivados, como declividade,
orientação da vertente, direção de fluxo, que auxiliam na
interpretação e identificação das feições cársticas da região de
Una-Utinga. Desta forma, conclui-se que o MDT gerado a
partir das informações cartográficas auxiliam na identificação
das feições cársticas.
Palavras-chaves: Geoprocessamento, Modelo Digital de
Terreno, Geomorfologia Cárstica
IMPACTOS DOS 3GS NO SEMI-ÁRIDO BAIANO - O
GEOSSÍTIO LAMPRÓFIROS MORRO DO AFONSO
Autor(es): Cristine de Almeida Pereira, Débora Corrreia Rios,
Ivanara Pereira Lopes dos Santos
Resumo: Na atualidade tem existido um despertar da
comunidade geológica para ações ligadas à Geoconservação,
Geoturismo e Educação em Geociências. No cenário
internacional muitos projetos tem sido desenvolvidos para
identificação e avaliação de áreas passíveis de tornarem-se
Geoparques. No âmbito nacional, a dimensão continental do
país ainda dificulta estudos geológicos em escala de detalhe
sobre toda a sua extensão com importantes geossítios
restritos ao conhecimento de grupos locais. Tentando sanar
esta carência o Serviço Geológico do Brasil – CPRM – vem
buscando trabalhar em conjunto com grupos de pesquisa e
universidades, fomentando pesquisadores e profissionais
independentes a realizar na plataforma online "GEOSSIT" o
inventário sistemático de áreas que consideram geossítios
dignos de preservação. Esta ação tem propiciado a
catalogação de possíveis propostas para novos Geoparques,
entre elas a proposta do Geoparque Canudos-Nordestina,
onde se encontra o geossítio foco desta pesquisa. A área
inicialmente proposta para a criação do geoparque tinha cerca
de 5. 760 km², englobando completamente o município de

318

Nordestina e de forma parcial outros 10 municípios, como
Queimadas, Santaluz e Quijingue. Estudos mais detalhados
tem comprovado o potencial da região e demonstrado a
necessidade de limitar geograficamente a proposta para
melhor detalhamento destas áreas. A parte sudoeste desta
região passa então a ser aqui chamada de Geoparque
Nordestina, em função da importância do geossítio em
kimberlitos na denominada Província Kimberlítica Nordestina.
Neste ambiente de relevância histórica e geológica, 08
possíveis geossítios foram inicialmente catalogados. Neste
trabalho o foco principal foi o Geossítio "Lamprófiros do Morro
do Afonso" o qual foi reavaliado e teve sua quantificação
revista a partir dos critérios mais atuais. O Geossítio
Lamprófiros do Morro do Afonso está situado a cerca de 23
km da sede do município de Queimadas. A nordeste da
estrada que leva ao morro existe um afloramento que expõe
rochas de natureza lamproítica, representantes de um
episódio de mistura entre magma máfico alcalino
ultrapotássico e lamprofírico com um magma sienítico. As
rochas afloram no ambiente geológico do Greenstone Belt do
Rio Itapicuru (GBRI) sendo os lamprófiros classificados como
minettes e voguesitos de idade Paleoproterozóica (2. 11Ga)
que ocorrem como diques ou enclaves, e misturam-se com as
rochas sieníticas formando fácies mais máficos e mais félsicos
maciço Morro do Afonso, sendo selecionado um dos maiores
diques lamprofíricos sin-plutônicos. Com aproximadamente 1,
5 m de espessura, o geossítio tem elevado potencial didático,
infra-estrutura adequada à visitação, acesso facilitado pela
proximidade da estrada, e contatos expostos que permitem
observar as relações entre estas rochas e o sienito, bem como
as gradações em direção ao centro do dique. Em todo o
mundo, rochas lamprofíricas com estas características são
associadas na literatura a importantes mineralizações de
sulfetos, ouro e diamantes. Estudos de detalhe nos elementos
traços e terras-raras presentes nestas rochas demonstraram
que eles possuem afinidade lamproítica, sendo possível a
existência de um link entre estas ocorrências e os
recentemente descobertos kimberlitos na região. Por todas
estas razões, este geossítio apresenta grande relevância para
os estudos sobre o manto e a evolução tectônica desta região
(relevância científica), para o treinamento de estudantes
(relevância didática), e para melhor avaliação do potencial
econômico da área (relevância econômica). Os dados
disponíveis sobre este geossítio foram dispostos na
plataforma digital da CPRM – o Geossit. O processamento
destes dados demonstra que este sítio possui relevância
nacional, com valor científico-didático-econômico, e risco de
degradação relativamente alto. Desta forma, é necessário que
alguma medida de proteção seja tomada em relação à área,
não para isolá-la e sim para permitir que através do
geoturismo e da geoconservação mais pessoas conheçam o
local e possam valorizá-lo, contribuindo para o
desenvolvimento econômico das populações presentes no seu
entorno. Esta é a contribuição GPA 2016/20.
Palavras-chaves: Geossítio, Geoparque, Morro do Afonso
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - OCEANOGRAFIA
DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO PARA FORMAÇÃO
DOS OSAS EM AMBIENTES COSTEIROS
Autor(es): Olívia Maria Cordeiro de Oliveira, Icaro Thiago
Andrade Moreira, Júlia Cintra Almeida
Resumo: Devido a sua importância como fonte energética, o
petróleo vem sendo utilizado cada vez mais e, com isso, os
ambientes costeiros estão sujeitos a diversos impactos
ambientais, sociais e econômicos. Na ocorrência de um
acidente de petróleo, ambientes mais sensíveis (como
manguezais e recifes) serão mais impactados, afetando
grande parte de biota. O agregado óleo-material particulado
em suspensão (OSA) é uma estrutura que se forma a partir da
interação de gotículas de óleo com o MPS em um meio
aquoso turbulento. Acredita-se que essa interação é
importante na remoção de óleo após derrames e sua

utilização mostra-se viável, pois é ecologicamente correta,
acelera a dispersão da mancha de óleo e aumenta a taxa de
biodegradação. Em relação à sua formação, as características
do óleo (quantidade, viscosidade e composição), do
sedimento (granulometria, quantidade e mineralogia) e a
hidrodinâmica local (energia do sistema, temperatura e
salinidade) são fundamentais. Dessa maneira, esse estudo
pretende avaliar a formação dos OSAs em laboratório e
desenvolver um protocolo para formação desses agregados,
visando uma melhor compreensão sobre os possíveis destinos
do óleo na coluna d`água e auxiliando no gerenciamento da
área impactada. Vale ressaltar que, além desses objetivos,
esse estudo também visa dar continuidade às investigações
dos diferentes tipos de agregados formados em ambientes
costeiros sujeitos a atividades petrolíferas na Baía de Todos
os Santos. Para a coleta das amostras, foram escolhidos três
pontos ao longo do rio São Paulo: o ponto 1 equivale à foz; o
ponto 2 equivale à um píer intermediário; e o ponto 3 equivale
ao local mais próximo à nascente. Em cada ponto, foram
coletadas amostras de água para análise de material
particulado em suspensão (MPS), metais, clorofila, nutrientes,
fósforo, entre outras. Para os testes do protocolo, as
concentrações de MPS testadas foram 100 mg/L, 200 mg/L,
400 mg/L e 1000 mg/L. A quantidade de óleo foi a mesma
para todos os ensaios: 50 mg de óleo. O experimento foi
realizado em três séries correspondentes às salinidades 35
(com amostras do ponto 1), 20 (com amostras do ponto 2) e
10 (com amostras do ponto 3). Para cada série foram testadas
as concentrações previamente citadas e em triplicatas. Testes
com salinidade 0 e sem adição de MPS também foram
realizados com o intuito de observar a influência da salinidade
e da presença do MPS na formação dos agregados de forma
mais clara. Em cada ensaio, foram adicionados 250 mL de
água salina e a quantidade correspondente de MPS a um
erlenmeyer de 500 mL. Em seguida, os erlenmeyers foram
colocados na mesa agitadora reciprocante por um minuto em
velocidade máxima e deixados em repouso por doze horas.
Passado este período, os erlenmeyers foram novamente
submetidos à agitação por um minuto e foram adicionados 50
mg de óleo com auxílio de uma micropipeta. Em seguida, os
erlenmeyers foram submetidos à agitação durante três horas,
e, ao fim, foram deixados em repouso por doze horas. Na
última etapa, foram removidas alíquotas de 50 mL da coluna
d’água e do fundo de cada amostra e realizada a extração
líquido-líquido para retirada do analito. Após alguns
procedimentos laboratoriais, o analito foi transferido para vials
e avolumados a uma concentração de 0, 05 mg µL-1, sendo
enviados para leitura no cromatógrafo. Para a salinidade 35,
observou-se que maiores concentrações de MPS apresentam
maior probabilidade de formação de OSAs, exceto para a
concentração 1000 mg/L, que pode ser explicado pela
porosidade, mineralogia ou condições de saturação. Quanto à
profundidade, notou-se que houve uma maior formação de
OSAs na coluna d`água, o que é justificado pela maior
concentração de MPS na coluna d`água. Para salinidade 20,
observou-se um aumento na formação dos OSAs com o
aumento da concentração de MPS e que, para todas as
concentrações testadas, houve maior formação de OSAs na
coluna d`água. Para salinidade 10, notou-se que menores
concentrações de MPS foram mais favoráveis à formação dos
agregados e que houve maior dispersão do óleo na coluna
d`água. Para salinidade 0, a formação dos OSAs foi
favorecida utilizando o MPS do ponto 1, seguido do ponto 2 e,
por fim, do ponto 3. Tal comportamento pode ser explicado
pelos teores de matéria orgânica (maiores nos pontos 1 e 2),
visto que esta favorece a formação dos OSAS pois promove o
aumento da força de interação entre os hidrocarbonetos e as
partículas sedimentares. Testes sem adição de MPS também
foram realizados e observou-se que a dispersão do óleo
diminui com o aumento da salinidade, corroborando com
resultados obtidos por outros autores. Logo, a salinidade 35 foi
mais favorável à formação do OSA e apresentou maior
dispersão de óleo no fundo. Comparando os três pontos,
conclui-se que o ponto 2 foi o mais favorável à de formação do
OSA, seguido do ponto 1 e, finalmente, do ponto 3.
Comparando-se os valores de óleo disperso na coluna d’água
de todas as variações de salinidade e concentrações de MPS,
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o ponto 2 apresentou-se mais favorável à biodegradação do
óleo, seguido pelo ponto 1 e, por fim, do ponto 3. É importante
destacar que nem sempre existe um padrão, portanto, as
características devem ser consideradas de forma integrada.
Deve-se salientar que os resultados foram obtidos com base
nas características encontradas no momento da coleta, sendo
importante a realização de outros estudos que considerem as
variações do ambiente, como, por exemplo, as variações das
marés e, consequentemente, das concentrações de MPS, já
que o ambiente estuarino é bastante dinâmico e sofre
constantes alterações em suas características. Desta forma,
será possível obter respostas ainda mais próximas da
realidade.
Palavras-chaves: Geoquímica, petróleo, sedimento
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - QUÍMICA
DESENVOLVIMENTO DE ADITIVO MULTIFUNCIONAL
PARA BIODIESEL E MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA
DETERMINAÇÃO
DE
ESPÉCIES
INORGÂNICAS,
GLICEROL E METANOL EM AMOSTRAS DE BIODIESEL
Autor(es): Tainara Araújo, Leonardo Sena Gomes Teixeira
Resumo: O biodiesel pode ser definido como uma mistura de
ésteres de ácidos graxos de cadeia longa derivados de fontes
renováveis como óleos vegetais, gordura animal e óleo
residual. Dependendo da matéria-prima pelo qual foi
originado, o biodiesel pode conter mais ou menos ésteres de
ácidos graxos insaturados em sua composição, que são
susceptíveis a oxidação quando expostos ao oxigênio e a alta
temperatura durante um período longo de armazenamento,
levando a formação de compostos orgânicos voláteis,
precipitados, gomas e sedimentos, ocasionando assim
subprodutos causadores de danos por corrosão ou formação
de depósitos insolúveis em tanques de armazenamento e
motor, além da perda da qualidade do biocombustível. No
presente trabalho propõe-se o uso de moléculas derivadas
das 2H-furo[3, 2-b]benzopiran-2-onas como marcadores
multifunconais para a avaliação e otimização da estabilidade
oxidativa de biodiesel de soja e de sebo bovino. Como o
biodiesel apresenta estrutura em ácidos graxos parecida com
os óleos vegetais e a gordura animal, os mesmos
antioxidantes provenientes da indústria de óleos têm sido
aplicados no controle do processo oxidativo, ou seja,
antioxidantes na maioria das vezes alimentícios, como o BHA,
BHT, TBHQ, propil galato (PG), pirogalol e tocoferóis, o que
provoca um custo elevado do produto final, por isso muitos
estudos vêm sendo feitos buscando antioxidantes alternativos
para o biodiesel. Nesse estudo identificou-se 32 moléculas
derivadas das 2H-furo[3, 2-b]benzopiran-2-onas suscetiveis a
testes. O objetivo era identificar entre as moléculas que
adicionadas ao biodiesel sejam capazes de minimizar as
reações de oxidação, impedindo o início, ou antecipando o
término das reações de oxidação, sem afetar as outras
características do biocombustível. Esse biodiesel de soja e de
sêbo aditivado foi analisado com a finalidade de determinar a
sua estabilidade oxidativa de acordo com o Método Rancimat
(EN 14112), método padrão adotado pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para essa
análise. A medida da estabilidade oxidativa das amostras foi
realizado à temperatura de 110 ºC e fluxo de ar constante de
10 L h-1. Nos testes em Rancimat três moléculas aumentaram
o tempo de estabilidade oxidativa da amostra de biodiesel de
soja em concentração de 1 ppm de aditivo, e com testes
futuros, serão analisadas a viabilidade de aplicação destes
como antioxidantes alternativos para o biodiesel.
Palavras-chaves: Estabilidade oxidativa, Biodiesel
ESTUDO DE CATALISADORES HEXALUMINATOS NO
SISTEMA DE PROPULSÃO DE SATÉLITE
Autor(es): Rodrigo Oliveira, Poliana de Almeida, Soraia

Brandao
Resumo: Atualmente a utilização de satélites artificiais é
indispensável. Grande parte destes satélites tem seu uso
destinado à telecomunicação, transferência de informações,
sistemas de posicionamento global (GPS), coleta de imagens
e aquisição de dados para previsões meteorológicas.
Constantemente estão sujeitos à interferência de forças
externas, como radiação, ventos solares, gradiente da
gravidade terrestre e lunar. Desta forma, periodicamente são
realizados correções no seu posicionamento, de modo a
mantê-los em sua trajetória ideal. Visando o ajuste destes
satélites em suas orbitas uma das alternativas é empregar o
sistema propulsivo químico. Alguns fatores importantes como
o custo, a toxicidade, o desempenho e a segurança do
manuseio influenciam a escolha do melhor monopropelente. O
peróxido de hidrogênio (H2O2) voltou a ser estudado como
um potencial propelente devido a não toxidade, fácil
armazenamento e manuseio. Nas décadas de 50 e 60 a
decomposição do peróxido de hidrogênio ocorria em contato
com telas de prata ou ligas com platina e paládio, porém este
material não era apropriado para as condições empregadas no
sistema devido à fácil oxidação da prata, perigo de fundir em
altas temperaturas e baixa superfície específica, o que reduz o
contato dos sítios ativos. Para aplicações em propulsão, o
suporte
catalítico
deve
combinar
uma
elevada
microporosidade que proporcionará maior área superficial,
com certa mesoporosidade, permitindo rápido escoamento
dos produtos formados. Este material deve ainda, apresentar
condutividade térmica suficiente para evitar a formação de
pontos superaquecidos na superfície do catalisador e,
consequentemente, a sinterização do metal. A maioria dos
autores tem utilizado catalisadores suportados na reação de
decomposição do H2O2 como, por exemplo, irídio suportado
em alumina e platina suportada em alumina. Como suportes
catalíticos, o carbeto de silício e os nanotubos de carbono
apresentam-se como promissores materiais devido a elevada
estabilidade e condutividade térmica. Portanto, a proposta
deste trabalho foi inovar com finalidade de sintetizar
catalisadores ainda não relatados a base de óxidos mistos
contendo manganês, estrôncio, alumina, nanotubo de carbono
e carbeto de silicio com o objetivo de avaliar o comportamento
dos metais e o efeito da adição do nanotubo e carbeto de
silício na estabilidade térmica durante a decomposição do
monopropelente H2O2 no micropropulsor 2N. Foram
necessárias diferentes condições de síntese com o objetivo de
gerar óxidos mistos capaz de serem extrusados. Foi utilizado
dois processos de síntese, método citrato e coprecipitação. No
método citrato foram usadas soluções de íons metálicos a
partir de nitratos de Mn+2 e Sr+2; hidróxidos de Al+2 e
nanotubo de carbono, variando as porcentagem de massa dos
metais manganês e estrôncio em 30:0, 20:10, 10:20 e 0:30,
respectivamente. Uma solução com razão 3:1 de ácido
cítrico/metal permaneceu sob agitação por 20 minutos e
aquecimento a 40 &#7506;C antes de ser adicionada a
solução de nitrato de alumínio. Após 30 minutos, os nanotubos
foram adicionados a esta solução. Em seguida a solução de
nitrato de manganês foi adicionada permanecendo em
agitação por 1h com aquecimento entre 60 – 70 &#7506;C e
posteriormente foi adicionada à solução de nitrato de estrôncio
permanecendo em aquecimento entre 80-90 &#7506;C e
agitação até a formação de um gel que foi pré-calcinado a 300
&#7506;C por 2 h e calcinado a 900 &#7506;C durante 6 h. No
método de coprecipitação, em meio básico, utilizou-se
soluções de íons metálicos a partir de nitratos de Mn+2, Sr+2;
hidróxidos de Al+2 e carbeto de silício, mantendo a proporção
molar 2:0:1:1, 2:1:1:1, 1:2:1:1, 0:2:1:1 e 0:0:1:1,
respectivamente. Foram adicionadas 125 mL destas soluções,
gota a gota a 50 mL de uma solução 0, 5 mol. L-1 de
carbonato de sódio a temperatura ambiente, sob agitação. Em
seguida a solução foi mantida em aquecimento a 60 °C sob
agitação. Após 1 h, o pH da solução, foi mantido em 10 pela
adição de hidróxido de sódio 3 mol. L-1 permanecendo em
aquecimento e agitação por 8 h. Em seguida, a solução ficou
em repouso por 12 h, posteriormente o material foi lavado, até
atingir o pH neutro. O sólido obtido foi seco à temperatura de
60 °C por 12 h, triturado e peneirado a uma granulometria de
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106 &#956;m, umedecido, extrusado em formato de pellets,
seco a 60 °C por 12 h, cortados comprimento de 2mm e
calcinados a 1200 °C por 1 h. A desigualdade textural obtida
deve-se, possivelmente, aos diferentes materiais obtidos a
partir dos métodos aplicados. A dificuldade encontrada na
extrusão envolvendo o método citrato deve-se a formação de
óxidos com plasticidade inadequada para serem extrusados,
porém o método de coprecitação houve a transformação do
hidróxido-óxido de alumínio, em bayerita, alumina trihidratada
(Al2O3. 3H2O), mudança que ocorre em temperaturas entre
60 e 70 °C. Portanto podemos inferir que a geração da
bayerita possibilitou a formação de um material com maior
plasticidade, que o método citrato, com isso possibilitou uma
maior facilidade na extrusão deste material. Diante disto, os
catalisadores a base de carbeto de silício foram extrusados e
encaminhados para teste no micro propulsor no INPE. Os
catalisadores a base nanotubos foram caracterizados por DRX
que apresentaram raias características da &#947;-Al2O3, da
alumina romboédrica e dos nanotubos que apresentou mais
uma raia que podem ser relacionados da estrutura de grafite
hexagonal. Raias correspondentes ao MnO2, foram
encontradas e única raia de Mn2O3 raias correspondentes ao
SrO2 podem ser observadas. Nos perfis de TPR, observa-se
que os catalisadores apresentam dois picos de redução do
manganês. Um que refere-se a redução MnO2 a Mn3O4 e
outro pode ser atribuído a redução Mn3O4 para MnO. Os
picos em temperaturas mais elevadas presente nos
catalisadores estão relacionados à maior interação do metal
com o suporte, proporcionada pela adição de estrôncio. Podese concluir que o método de coprecipitação é o mais eficiente
para produzir catalisadores em forma de pellets, pois
possibilitaram a extrusão do material permitindo assim a
reação de decomposição do peróxido de hidrogênio no
micopropulsor e a adição de estrôncio, no método citrato,
proporcionou uma maior interação entre o manganês e
suporte reduzindo a possibilidade de sinterização do metal.
Palavras-chaves: Propulsão, Peróxido de hidrogênio, Satélite
PRODUÇÃO
DE
DETERGENTES
APROVEITAMENTO DE RESÍDUO LIPÍDICOS

PELO

Autor(es): Daniel Victor Souza Cardoso Pinheiro, Vera Lúcia
Câncio Santos, Zenira Cardoso Vilasboas Viana, Rosemário
Cerqueira
Resumo: A preocupação do homem com os efeitos negativos
gerados ao meio ambiente devido a crescente demanda de
uso de produtos, bem como a má gerencia no descarte de
resíduos produzidos, tornaram indispensável à inserção de
modelos mais ecológicos (limpos) na cadeia produtivoeconômica. Embora os impactos ambientais e econômicos
sejam alarmantes, a solução deste problema ainda está muito
distante de uma solução definitiva para o cenário atual.
Visando sanar algumas das questões envolvidas nesta
problemática, este trabalho foi direcionado em assuntos
relacionados à classe lipídica. Isto porque, substâncias dessa
natureza, quando descartadas de forma irregular, apresentam
a capacidade de impactar negativamente a vida coletiva, tanto
em centros urbanos como também em diversos ecossistemas
sob diferentes aspectos. O que pode causar entupimento de
galerias de redes públicas de esgoto, gerando transtornos
quanto à captação e drenagem de fluidos e gastos extras para
realizar a desobstrução na canalização; diminuição nas taxas
de dissolução de oxigênio e de refração da luz na água,
afetando ecossistemas aquáticos; morte de animais por
intoxicação ou asfixia por contato com óleos; etc. Dessa
forma, o objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de um
detergente, a partir de descartados de gordura animal de fácil
obtenção, tendo-se lipídios como matéria-prima. Através do
aproveitamento desses resíduos, o produto final obtido então
deveria apresentar três características, as quais garantiriam a
possibilidade do detergente ser utilizado pela própria UFBA,
seus órgãos e sua comunidade, podendo até estender-se para
a comunidade baiana de baixa renda e escolas publicas.
Estas características almejadas foram: boa qualidade, baixo

impacto ambiental e baixo preço. Após a obtenção de produto
satisfatório, os objetivos secundários foram traçados, como a
ampliação para outros produtos de limpeza e higiene pessoal.
Alem disso, tem-se o intuito de no futuro promover cursos,
junto às comunidades de baixa renda, incluindo as Escolas
Estaduais, vizinhas a esta Instituição, visando dessa forma,
conscientizar a comunidade de baixa renda a produzir seu
próprio detergente e também contribuir para a preservação do
meio ambiente. Na busca pela produção de um detergente
biodegradável, em fase inicial do projeto, buscou-se domínio
da técnica de extração de lipídios a partir de uma matriz
orgânica animal. A metodologia adotada nas extrações foi a
de Soxhlet, sendo os extratos submetidos a um
rotaevaporador em etapa subsequente. Devido ao
compromisso com técnicas sustentáveis, houve substituição
dos solventes orgânicos por água destilada, conferindo a este
trabalho um caráter diferencial. A avaliação da precisão do
rendimento das extrações se deu de forma empírica através
da comparação das massas de lipídios extraídos ao final do
processo, obtendo-se assim uma faixa de o rendimento médio
esperado de lipídios por extração. Inicialmente, frações da
matriz orgânica animal eram coletadas e passavam por
processo de extração lipídica em Aparelho Extrator (modelo
Q308G22), porém, após domínio da técnica e da obtenção de
resultados positivos, foi-se aumentando gradativamente a
massa das amostras até o ponto onde a utilização do
Aparelho Extrator tornou-se inviável, de modo que foi
substituído por um extrator metálico de bancada com
capacidade para 7L. Após processos extrativos, os extratos
lipídicos em meio aquoso foram submetidos a um
rotaevaporador Fisatom (modelo 550), sendo as massas
lipídicas obtidas ao final dos processos em seguida medidas e
reunidas em um recipiente armazenado sob refrigeração.
Além da extração de lipídios desejada, também houve
extração de um material com característica de goma, cuja
caracterização ainda está sendo realizada. Tendo ocorrido as
extrações sem problemas, pode-se afirmar a viabilidade do
projeto. Observou-se que o tamanho das amostras utilizadas
na extração lipídica se constitui fator crítico quanto ao
rendimento do procedimento. Quanto maior a área superficial
da amostra (fracionamento), maiores as percentagens de
lipídios extraídos. Ao se obter o extrato, ainda aquecido, se
observa um líquido mais viscoso e menos denso que a água e
de coloração amarelada. Porém, em temperatura ambiente o
extrato se torna um sólido branco. Desta forma conclui-se que,
de fato, a gordura presente na matriz orgânica animal está
sendo extraída, viabilizando a reação de saponificação
desejada na etapa seguinte do projeto, a qual devido a
imprevistos ainda se encontra em andamento, não
apresentando resultados conclusivos.
Palavras-chaves: Detergente biodegradável, Lipídios, Soxhlet
CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO
INTERVENÇÕES METODOLÓGICAS ARTE EDUCATIVAS
EM COMUNIDADES
Autor(es): Amélia Vitória de Souza Conrado, Reinaldo
Amorim
Resumo: O Plano de Trabalho “Intervenções metodológicas
arte educativas em comunidades” integra a pesquisa “Corpos
Dançantes e Negritude: arte, educação e história afrobrasileira”, desenvolvida na Faculdade de Educação da
Universidade Federal da Bahia. Através de perspectiva
multidisciplinar e participativa, põe em diálogo áreas como a
Educação, Educação Física e Artes para consubstanciar
conceitos, metodologias, referenciais. Para tanto, nossos
objetivos voltaram-se a realizar levantamento preliminar de
dados junto aos Cursos de Licenciatura da UFBA verificando
currículos e programas na Faculdade de Educação, Escola de
Dança, Escola de Música, Escola de Teatro e outras,
analisando de que maneira, estas unidades vêm tratando os
conhecimentos da arte e cultura afro-brasileira. Além disso, a
pesquisa buscou acompanhar registrando e interagindo junto
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às ações de um Programa integrado de ensino, pesquisa e
extensão que se desenvolve desde 2009, intitulado
“Intervenções Arte Educativas em Comunidades–IgatuAndaraí-BA”, de autoria do professor doutor Ricardo Barreto
Biriba da Escola de Belas Artes da UFBA, em coparticipação
de professores da Faculdade de Educação, através das
disciplinas ministradas a cada semestre, propondo
desenvolvimento e aplicação pelos alunos, de metodologias
de ensino, em diálogo com interesses locais, história das
comunidades na localidade da Chapada Diamantina na Vila de
Igatu. Esse campo de observação e ação ofereceu dados
significativos ao estudo. Os resultados apontam a
necessidade de continuidade desta investigação dada
importância temática e complexidade que envolve a leitura da
realidade. Os currículos da UFBA, sobretudo nos cursos
voltados as artes e práticas corporais imprimem pouca
atenção aos conteúdos e conhecimentos voltados as culturas
afro-brasileiras, apesar das recomendações atuais em leis
federais no campo educacional e reivindicações do movimento
social. Concluímos que o trabalho de ação educativa através
de intervenções com metodologias de arte e educação que
considera experiência prática de ensino, conhecimentos
científicos voltados ao olhar a cultura, a identidade, arte e ao
contexto social, favorecem respostas satisfatórias em vários
aspectos da relação universidade e comunidade.
Palavras-chaves: Metodologia, Arte, Comunidade.
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
PROJETO
DE
CONTRIBUIÇÃO
À
INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA DAS MARISQUEIRAS DE SALINAS DAS
MARGARIDAS
Autor(es): Ronaldo Pesente
Resumo: No Acordo TRIPS, as indicações geográficas são
consideradas direitos de propriedadeintelectual, juntamente
com os direitos do autor, as patentes, os desenhos industriais
e as topografias de circuitos integrados. As indicações
geográficas definidas nesse Acordo são “indicações que
identifiquem um produto como originário do território de um
membro, região ou localidade desteterritório, quando
determinada qualidade, reputação ou outra característica do
produtoseja essencialmente atribuída à sua origem
geográfica” (art. 22, Acordo TRIPS). A conquista de um
reconhecimento desta natureza resulta em muitos benefícios
aoprodutor e, em alguns casos, se torna essencial para
conquistar visibilidade no mercado. Desde que a Indicação
Geográfica foi introduzida no Brasil, com a Lei da
PropriedadeIndustrial de 9. 279 de 14 de maio de 1996, até
setembro de 2015, o INPI (Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual)
concedeu
35Indicações
Geográficas
na
modalidade de Indicação de Procedência (IP) e 17
namodalidade de Denominação de Origem (DO), e existem 94
pedidos tramitando (INPI, 2015). No Brasil a falta de cultura de
propriedade industrial, a pouca difusão dos conceitosentre os
produtores e o baixo reconhecimento por parte dos
consumidores sobre as Indicações Geográficas (IG)
colaboraram para sua fraca difusão. Neste sentido, a atividade
de mariscagem na região de Salinas das Margaridas tem
gerado muitos benefícios, porém apropriados não pelos
produtores diretos, mas por atravessadores e comerciantes.
Estes produtos são vendidos para os atravessadores com
preços muito baixos gerandopouca renda aos produtores
diretos. Os produtos ficam sem identidade/marcareconhecida
pelos consumidores, concorrência e outras variáveis, fazendo
com estasmarisqueiras fiquem em situações precárias. Assim
as Marisqueiras de Salinas das Margaridas é vista como uma
possibilidade real decriação de uma indicação geográfica que
possibilite o registro dessa IG no INPI, assegurando e
protegendo com um signo coletivo os produtos desta
comunidade demarisqueiras. Desta forma, as IGs promovem
avalorização do pluralismo, e, retomam a dependência do
homem para com o meionatural do espaço de produção.
Assim, o projeto objetiva enxergar a viabilidade de uma IG na

região de Salinas das Margaridas com o intuito de criação da
propriedade intelectual e valorização da cultura local,
estimulando práticas de governança transparentes já que o
registro daindicação geográfica envolve ativos territoriais,
constituindo-se em um bem público.
Palavras-chaves:
Desenvolvimento
Geográfica, Marisqueiras

Local,

Indicação

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - DIREITO
OS DEVERES FUNDAMENTAIS DOS CONSUMIDORES NA
CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
DE ÁGUA
Autor(es): Muriel Cordeiro Silva, Joseane Suzart Lopes da
Silva
Resumo: No atual momento do processo civilizatório, certas
ideias que se manifestam no Direito são anacrônicas em face
dos paradigmas de conhecimento. É necessário entender que
em um Estado Democrático de Direito, especialmente, as
normas jurídicas cindem de forma essencial entre direitos e
deveres. Esta ideia, no entanto, pode ser mitigada, já que
direitos e deveres assumem, prima facie, uma duplicidade,
mas, estes podem, em certas prescrições e em certos casos,
imbricarem-se. Ter isto em análise importa devido à
necessidade de cumprimento do plus normativo constitucional
que é o elemento diferencial da democracia contemporânea.
Este artigo, brevemente, busca fornecer, a partir de uma
síntese e abordagem histórica e jurisprudencial, uma
adequação filosófica e critérios, conforme o Estado
Democrático de Direito e a Constituição Federal de 1988, para
análise e filtragem constitucional dos deveres dos
consumidores na prestação do serviço público essencial de
água com foco na cidade de Salvador (Bahia , Brasil).
Enveredando por tal sentido, de forma construtiva, os deveres
dos consumidores na prestação do serviço público de água no
Direito brasileiro são o objeto do seguinte trabalho que tem por
objetivo uma filtragem constitucional das normas pertinentes.
Percebido e exposto o atual cenário de prestação do serviço
público essencial de água, confrontado com o Código de
Defesa do Consumidor, observar-se-á a justificativa deste
trabalho – que é o descompasso entre as prescrições
normativas a benefício da sociedade e a prestação de
eficiência não plena deste serviço público. A metodologia
aplicada será a hipotético-dedutiva, com ênfase no aspecto
filosófico, desenvolvida em linhas crítico-metodológicas. Os
marcos teóricos serão as obras de Carlos Eduardo Behrmann
Rátis Martins, Celso Antônio Bandeira de Mello, Joseane
Suzart Lopes da Silva e Lenio Luiz Streck. Os resultados, ao
fim, buscarão o fornecimento de uma adequação filosófica e
critérios às análises dos deveres fundamentais dos
consumidores na prestação do referido serviço público onde
incidir o Código de Defesa do Consumidor e uma filtragem
constitucional dos principais deveres fundamentais na
legislação pertinente a demonstrar quais são constitucionais
ou inconstitucionais.
Palavras-chaves: serviços públicos, direito do consumidor,
deveres fundamentais
ENGENHARIAS - CIVIL
DESENVOLVIMENTO
CUSTO

DE

CALORÍMETRO

DE

BAIXO

Autor(es): Daniel Veras Ribeiro, BRUNO FALCÓN SILVEIRA
Resumo: Grandes estruturas de concreto sofrem bastante
com problemas envolvendo rachaduras termais, que são
causadas entre outros fatores, pelo calor liberado na
hidratação do cimento através de suas reações exotérmica,
chegando a liberar energia de até 500 J/g de cimento. Como a
condutividade térmica do concreto é relativamente pequena,
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ele pode se comportar como um isolante e, em grandes
massas de concreto, a hidratação pode gerar calor elevado.
Paralelamente, no exterior da estrutura de concreto ocorre a
perda de calor, de modo que se forma um gradiente de
temperatura e, durante o posterior resfriamento da porção
interior, podem ser geradas as fissuras, que geralmente
surgem quando a diferença de temperatura entre o interior e o
exterior do concreto supera os 20ºC. A intensidade de calor
liberado depende das propriedades do cimento, da
temperatura ambiente e da característica térmica do sistema
ao qual está submetido. Assim, um método confiável para
determinar o calor gerado pela hidratação do cimento é de
grande utilidade. Atualmente, existem muitos meios de
controlar esse calor liberado e o foco desse projeto foi
justamente a construção de um calorímetro de baixo custo
para monitora-lo, indicando, assim, qual seria o melhor tipo de
cimento para determinada aplicação ou avaliando a
efetividade de adições pozolânicas. Para isso, é necessário
entender as reações envolvidas na sua hidratação e os fatores
que a influenciam, além de conhecer o que ocorre em cada
etapa desta hidratação e quais são os possíveis meios para a
determinação desse calor liberado. Para assegurar sua
funcionalidade, foi indispensável a construção de um sistema
devidamente isolado termicamente e o desenvolvimento de
um sistema preciso para aquisição de dados, no qual a perda
de calor seja mínima e a temperatura obtida pelos sensores
não diferencie muito da real. Assim, foi construído um sistema
adiabático em que se adiciona o material a ser avaliado
(cimento, água e adições com propriedades pozolânicas),
medindo a variação de temperatura em função do tempo. Os
resultados obtidos foram bastante favoráveis, evidenciando
que o equipamento projetado mensura com precisão o calor
de hidratação de matrizes cimentíceas.
Palavras-chaves: Cimento, Hidratação, Calorímetro
ENGENHARIAS - QUÍMICA
CANNABIS NO TRATAMENTO DO GLAUCOMA – UMA
ANÁLISE DO ESTADO DA ARTE SOBRE A SUA EFICÁCIA
TERAPÊUTICA
Autor(es): Emilia Catarina Gonçalves Paim, Guilherme
Macedo Souza, Yuri Guerrieri Pereira, Diana Lima
Resumo: O glaucoma é uma doença crônica caracterizada
por uma neuropatia óptica e alterações no campo visual, e tem
como seu principal fator de risco o aumento da pressão
intraocular (PIO). Por se tratar de uma doença crônica, o
glaucoma requer tratamento contínuo, com a finalidade de
manter controlada a pressão intraocular, evitando a perda de
visão. Atualmente, o tratamento convencional do glaucoma é
feito através de colírios e, em alguns casos, a intervenção
cirúrgica é recomendada pelos médicos. O tratamento com
uso de apenas uma droga é eficaz em parte dos pacientes,
mas não em todos. Nesses casos, é necessário realizar
associação de duas ou mais drogas para se atingir a pressão
intraocular alvo. Considerando que o uso da cannabis tem
sido discutido como uma alternativa terapêutica para esta
doença, este estudo tem como objetivo principal avaliar o
estado da arte sobre a eficácia do uso da cannabis no
tratamento do glaucoma. Para tanto, será realizado um
levantamento e análise dos estudos encontrados nas bases
científicas da área da saúde (Cochrane, Lilacs, Pubmed e
Web of Science), que dispõe de artigos que avaliam a eficácia
da cannabis no tratamento de glaucoma. Serão incluídos na
busca todos os delineamentos de estudos que avaliam
eficácia terapêutica da cannabis no tratamento de glaucoma,
desde a primeira publicação sobre o tema até publicações
recentes. Serão verificados os delineamentos de estudos
realizados nestas publicações, identificando o grau de
confiança dos resultados apresentados, tendo como base a
pirâmide de evidências científicas. . Uma análise preliminar
dos dados já analisados verifica um quantitativo considerável
de artigos publicados sobre o tema, cujas publicações se
iniciaram desde 1971 e têm aumentado significativamente nos

últimos 20 anos, sendo de 2000 a 2010 o maior período de
publicações, e de 1975 a 1980 o intervalo de menor
publicação. Os Estados Unidos aparece como o país com
maior número de publicações, o que pode ser justificado pela
grande repercussão do tema no país e pela legalização da
cannabis em diversos dos seus estados. Os principais
delineamentos deste estudo são artigos e revisões simples,
que, de acordo com a pirâmide de evidências, são
considerados como de baixo nível de evidência. Considerando
os resultados preliminares e a pirâmide de evidências
científicas, verifica-se um baixo nível na qualidade dos artigos,
uma vez que a sua grande maioria trata-se de pequenos
ensaios clínicos. Além disso, conclui-se que há pouco
quantitativo de artigos voltados para o estudo dos
canabinoides presentes na maconha para o tratamento do
glaucoma, visto que a grande maioria tem como foco os
canabinoides sintéticos. Durante a elaboração da revisão de
literatura, foram encontrados 70 artigos através dos
mecanismos de busca, sendo 11 deles correspondentes ao
PICO estabelecido inicialmente.
Palavras-chaves: cannabis, glaucoma, revisão de literatura
ESTUDO DE LÍQUIDOS IÔNICOS PRÓTICOS EM TERMOS
DE APLICAÇÕES INDUSTRIAIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Autor(es): Beatriz Lima de Vasconcelos, Miguel Angel
Iglesias Duro
Resumo: Atividades humanas são responsáveis pela emissão
de cerca de 32 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por
ano. As empresas do ramo de energia, por exemplo, têm
investido em alternativas aos combustíveis fósseis, incluindo
fontes de energia renováveis como energia solar. Mas é
improvável que tal substituição ocorra de forma ampla em
curto e médio prazo devido, principalmente, a limitações
tecnológicas e econômicas. Em suma, os combustíveis fósseis
continuarão como as principais fontes de energia no horizonte
de consideração, demandando, todavia, medidas cautelares
para limitar a emissão de gases como CO2. E uma dessas
medidas, é a utilização de métodos para o sequestro de gases
como o CO2. O gás carbônico é o principal agente do
aquecimento global. Emitido pela queima de combustíveis
fósseis, seu excesso precisa ser removido da atmosfera para
balancear futuras mudanças climáticas. Existem várias
técnicas para adsorver ou reagir de compostos líquidos e
sólidos com o gás carbônico para removê-lo do ar, sendo que
muitas destas substâncias têm nitrogênio em sua composição.
Os Líquidos Iônicos Próticos (LIPs) surgem, neste contexto,
como possíveis candidatos a terem uma alta eficiência de
absorção de CO2, por causa da amina que lhes deram
origem. O grupo PROTEC-LIP lida com estes compostos que
só recentemente vêm sendo categorizados e estudados. O
plano de trabalho a ser realizado neste projeto de pesquisa
visa desenvolver novas alternativas tecnológicas visando à
minimização das emissões de gases de efeito estufa na
atmosfera, como o dióxido de carbono, por exemplo. Neste
sentido, o trabalho pretende colaborar com um plano de
desenvolvimento de novas tecnologias de absorção de gases
de efeito estufa (neste caso, C02), aplicando novos Líquidos
Iônicos Próticos (LIP’s). O foco do projeto caracteriza-se em
desenvolver uma tecnologia eficiente e barata de captura de
gases, baseando-se nas propriedades de absorção induzida
dos Líquidos Iônicos Próticos (alta capacidade de absorção
física e química reversível e natureza condutora de carga
elétrica) que permite a utilização destes num procedimento
misto de captura em fase líquida e fixação com pulso elétrico.
Dessa forma, o gás pode ser facilmente recuperado para uso
comercial, e o baixo requerimento elétrico permite apoio
fotovoltaico para suporte do sistema. Além disso, as condições
operacionais garantem uma vida útil dos Líquidos Iônicos
Próticos, quase infinita, fato que garante eficiência, baixo
custo econômico e biodegradabilidade comprovada do meio
absorvedor.
Palavras-chaves: Tecnologia iônica, Gás de efeito estufa,
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Líquidos iônicos próticos
INTERDISCIPLINAR
GESTÃO

ENGENHARIA,

TECNOLOGIA

E

CONSTRUÇÃO E TESTES INTERLABORATORIAIS DE
DISPOSITIVOS SENSORES ESPECTROFLUORIMÉTRICOS
PARA BIOCOMBUSTÍVEIS E SUAS MISTURAS COM
DIESEL: ADULTERAÇÃO COM QUEROSENE
Autor(es): Irlane Brito, Cristina M Quintella
Resumo: Buscando o crescimento do percentual de
biocombustíveis na matriz energética brasileira, o biodiesel
tem sido obrigatoriamente adicionado ao óleo diesel desde
janeiro de 2008, entretanto, apesar das ações de
monitoramento e fiscalização biocombustíveis fora dos
parâmetros de qualidade têm sido comercializadas. Dentre as
não conformidades destacam-se o teor de biodiesel diferente
do estabelecido e A busca por fontes de energia alternativas e
renováveis tem sido assunto de interesse em todo o mundo,
mas quando ocorreu a crise energética dos anos 70, o
interesse por combustíveis alternativos aumentou de maneira
significativa, dessa forma alternativas aos combustíveis
fósseis se tornaram mais atrativas. O biodiesel é um
combustível composto por ésteres alquílicos de óleos vegetais
ou gorduras animais, que tem como características ser
renovável, biodegradável, além de possuir propriedades
físicas muito semelhantes ao diesel. Uma grande variedade de
matérias-primas pode ser utilizada para a produção de
biodiesel. Podem ser usados óleos vegetais (soja, caroço de
algodão, palma, amendoim, colza/canola, girassol, coco),
gorduras de origem animal (usualmente sebo) e óleos de
descarte (p. ex. óleos usados em fritura). A monitoração da
qualidade dos combustíveis e bicombustíveis é de grande
importância, não apenas em relação ao desempenho de
equipamentos como veículos, por exemplo, mas devido ao
impacto ambiental gerado pela emissão de poluentes.
Bicombustíveis adulterados resultam em aquecimento e
aceleração do motor, além de aumentarem o consumo do
combustível e conseqüentemente o aumento da emissão de
material particulado, hidrocarbonetos e de gases de
exaustão1. Diante dessa situação, é de fundamental
importância que haja um controle de qualidade deste
combustível e a discriminação entre o óleo diesel puro de suas
misturas ou com biodiesel. O querosene foi o primeiro produto
destilado do petróleo com valor comercial e era utilizado
largamente nas residências para iluminação, atualmente esse
combustível é utilizado como combustível de aeronaves e
ainda como adulterante, pois é perfeitamente miscível em
diesel e biodiesel. O método utilizado para a quantificação de
biodiesel nas misturas com o diesel não é adequado para se
afirmar que a mistura contém realmente biodiesel e os ensaios
realizados não são suficientes para detectar adulterações.
Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho foi à aplicação
de um método analítico simples e de baixo custo para a
quantificação de querosene presente nas misturas de
biodiesel e diesel. Dessa forma foram desenvolvidos
procedimentos analíticos baseados na associação da
espectrofluorimetria com quimiometria para identificar a
adulteração do biocombustível concentração de querosene em
uma mistura contendo Biodiesel e diesel em diferentes
concentrações, os métodos espectroscópicos associados a
técnicas multivariadas de análise de dados são ferramentas
utilizadas para analisar amostras complexas e na presença de
agentes interferentes. Assim, foi utilizada a técnica de
fluorescência Induzida por LEDs para identificar e quantificar
as misturas biodiesel/diesel.
Palavras-chaves: biodiesel, querosene, adulteração
CONSTRUÇÃO E TESTES INTERLABORATORIAIS DE
DISPOSITIVOS SENSORES ESPECTROFLUORIMÉTRICOS
PARA BIOCOMBUSTÍVEIS E SUAS MISTURAS COM
DIESEL: ADULTERAÇÃO COM QUEROSENE

Autor(es): Irlane Brito, Cristina M Quintella
Resumo: Buscando o crescimento do percentual de
biocombustíveis na matriz energética brasileira, o biodiesel
tem sido obrigatoriamente adicionado ao óleo diesel desde
janeiro de 2008 em pequenas porcentagens, entretanto,
apesar das ações de monitoramento e fiscalização,
biocombustíveis fora dos parâmetros de qualidade têm sido
largamente comercializados pelo país. A monitoração da
qualidade dos combustíveis é importante, não somente em
função do desempenho dos veículos, mas, devido ao impacto
ambiental das emissões de poluentes. Combustíveis
adulterados resultam em aquecimento e aceleração do motor,
além de aumentarem o consumo de combustível, a emissão
de material particulado e de gases de exaustão, adulterações
de combustíveis ocorrem pela adição de um produto mais
barato, como querosene por exemplo. A Agência Nacional de
Petróleo (ANP) definiu ensaios para testes de qualidade dos
combustíveis e normas para a comercialização da mistura
diesel-biodiesel. Porém, os testes de controle de qualidade
quando realizados nos postos, se restringem às
características físicas do combustível como o aspecto, cor e
massa específica. Diante deste contexto, o objetivo deste
trabalho foi à aplicação de um método analítico simples e de
baixo custo para a quantificação de querosene presente nas
misturas de biodiesel e diesel, método esse que pode ser
utilizado nos postos de gasolina, facilitando assim a
monitoração do produto comercializado. A espectroscopia de
fluorescência é uma técnica analítica conhecida por sua
simplicidade, rapidez da analise, baixo custo e sensibilidade,
outra vantagem desta técnica é que não precisa preparar a
amostra com adição de aditivos fluorescentes, pois o analito
apresenta fluoróforos naturais. Dessa forma foram
desenvolvidos procedimentos analíticos baseados na
associação da espectrofluorimetria com quimiometria para
identificar a adulteração com querosene em uma mistura
contendo biodiesel e diesel em diferentes concentrações, os
métodos
espectroscópicos
associados
a
técnicas
multivariadas de análise de dados são ferramentas utilizadas
para analisar amostras complexas e na presença de agentes
interferentes. Assim, foi utilizada a técnica de fluorescência
Induzida por LEDs para identificar e quantificar as misturas
biodiesel/diesel.
Palavras-chaves: biodiesel, adulteracao, fluorimetria
INTERDISCIPLINAR SOCIAIS E HUMANIDADES
REDE
SOCIAL
TEMÁTICA:
POSSIBILIDADES DE GOVERNANÇA

CONSTRUINDO

Autor(es): Tainara Rodrigues dos Santos Cruz, Elizabeth
Matos Ribeiro, Walter de Oliveira Pinto Jr.
Resumo: O plano de trabalho Rede Social Temática:
construindo possibilidades de governança faz parte do Projeto
Gestão de Rede Social Temática: Proteção dos Direitos
Humanos da Mulher. Esse plano de trabalho tem o intuito de
construir um ambiente de aprendizagem para o
desenvolvimento
de
competências
conceituais
e
metodológicas, incluindo o desenho de instrumentos de
pesquisa alinhados com conhecimentos acerca da gestão e
governança em rede para a construção de conhecimento
sobre gênero, com ênfase nos direitos humanos da mulher. As
pesquisas realizadas permitiram habilidades e competências
conceituais e metodológicas, além disso, o projeto encontra-se
em um momento de construção com outros participantes que
não somente participantes do projeto, também com
organizações e atores sociais que podem contribuir com
informações relevantes adquiridas através de um questionário
de conteúdo acerca de Rede. Foi realizado um mapeamento
com organizações para o desenvolvimento do plano de
trabalho: Rede Social Temática: construindo possibilidades de
governança. Deu-se início a uma comunicação resultando em
troca de saberes entre as partes relacionadas. Utilizando para
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isso abordagens como: contatos através de e-mails,
telefonemas e encontros presenciais, sendo considerada esta
última abordagem muito importante para o desenvolvimento
dos pesquisadores e entrevistados no que se refere à
perspectiva da troca de conhecimentos. Ao discutir sobre
conceito, metodologia e avaliação de políticas públicas temos
que, refletir sobre seu sentido, finalidade e natureza, ou seja,
temos que perguntar qual a função das políticas públicas nas
sociedades capitalistas contemporâneas? E depois, procurar
instrumentos que possam ser importante para o
desenvolvimento social. Os materiais e métodos utilizados
foram baseados em artigos e pesquisa de campo. Os
resultados obtidos foram habilidades e competências
conceituais e metodológicas e aprendizagem a partir de
compartilhamentos de conhecimento entre pesquisadores,
pessoas e organizações que de alguma forma atuam com a
temática proteção dos direitos humanos da mulher.
Discussões sobre a temática abordada no projeto, atividades
realizadas no período desse plano de trabalho, participações
em reuniões científicas e publicações, e por fim, dificuldades
encontradas e causas e procedimentos para superá-las.
Palavras-chaves: Governança,
Humanos da Mulher

Rede

Social,

Direitos

BIOTECNOLOGIA
UTILIZAÇÃO DE ESCAMAS DE PEIXE EM TRATAMENTO
DE ÁGUA
Autor(es): Steve Ribeiro, Welton Luis Cafezeiro Costa,
Aristela Vitoria dos Santos, Angela Machado Rocha
Resumo: Diversas aplicações industriais e urbanas, geram
altas quantidades de efluentes contendo contaminantes como
metais e poluentes orgânicos. Estes podem deteriorar a
qualidade da água dos corpos receptores e tornar os custos
para tratamento da água captada nestes corpos hídricos mais
onerosa, bem como inviabilizar o reuso de água. O uso de
materiais adsorventes pode ser uma técnica a ser adotada no
tratamento de águas, no entanto deve-se escolher um material
abundante, de baixo custo e que apresente boa eficiência.
Portanto, estuda-se a escama de peixe como um produto
substituto ao carvão ativado que é o principal comodity na
filtragem desses contaminantes. No âmbito técnico foi
coletado, catalogado e estudado diversos artigos que
apresentaram uma formação das escamas por uma parte
orgânica (fibras de colágeno tipo I) e uma parte inorgânica
(hidroxiapatita) que juntas conferem uma característica
adsortiva natural ao produto caracterizando-o como um
potencial agente para a depuração de águas pela sua
eficiência em adsorver principalmente certos tipos de metais
pesados. No que tange a mercado foi pesquisado as suas
diversas oportunidades, desvelando tanto um potencial
econômico de mercado onde o carvão ativado movimenta
cerca de 20 milhões de reais por mês, entre importações e
exportações, quanto a fragilidade do produto referente à sua
eficiência, onde ele precisa ser incorporado a alguns aditivos
para obter resultados aceitáveis para o consumo humano ou
reuso da água, aumentando consequentemente seu preço,
enquanto o EPG além de não possuir processo danoso à
natureza para ser fabricada, pois trata-se de um resíduo do
tratamento de peixes, ela por si só, tem a mesma taxa de
adsorção do carvão ativado, tornando o EPG o produto mais
sustentável, barato e eficiente da categoria. Foi notado
também três nichos bastante interessantes (tratamento de
efluentes industriais, tratamento de água para consumo
humano e tratamento de água para aquário) onde está sendo
analisado qual o melhor custo-benefício para inserção inicial
do produto no mercado.
Palavras-chaves:
OTIMIZAÇÃO
DE
BIOCOMPOSTOS DE

MICROENCAPSULAÇÃO
DE
CASCA DE UVA UTILIZANDO

PROTEÍNA DO SORO DO LEITE
Autor(es): Stephane Fraga de Oliveira Tosta, Marcelo Andres
Umsza
Resumo: A produção brasileira de uva no ano de 2015 foi de
1 492 138 toneladas. O processamento industrial da uva para
produção de sucos e vinhos gera o bagaço, que é um
subproduto formado pela casca, semente e talo da fruta. Ele
constitui cerca de 20% do peso da uva processada para vinho.
Cascas e sementes de uva retém grandes concentrações dos
chamados compostos bioativos (compostos fenólicos,
flavonoides, antioxidantes). Esses compostos têm conhecida
atividade antioxidantes, antimicrobiana, efeito cardioprotetor,
vasodilatador, anti-inflamatórias e antitrombóticas. Entretanto,
são sensíveis a diversos fatores do ambiente, como luz, pH,
temperatura de estocagem e presença de oxigênio. A
microencapsulação por spray-dryer é uma técnica na qual
substâncias no estado sólido, líquido e gasoso são revestidas
por um agente encapsulam-te, obtendo-se partículas com
dimensões microscópicas, onde o conteúdo é protegido e o
carreador pode ser modificado com o objetivo de atuação
específico. Proteína do soro do leite, é um exemplo de
carreador que pode ser utilizado para a produção de
compostos microencapsulados. O trabalho tem como objetivo
otimizar o micro encapsulamento de biocompostos de casca
de uva proveniente de resíduo industrial misto (20% de
bagaço de uva da variedade Violeta e 80% de bagaço de uva
da variedade Isabel). Um experimento de planejamento de
composto central rotacional será realizado para verificar a
influência das variáveis independentes (vazão de ar e
temperatura de entrada de ar) na secagem nas variáveis
resposta (umidade, rendimento, e diâmetro da partícula).
Também será avaliado a concentração dos biocompostos no
pó produzido com o obtido no extrato alcoólico, além da
solubilidade, higroscopicidade, atividade de água, cor e Brix º .
O software Statistic® será utilizado para realizar análise de
significância dos efeitos das variáveis independentes sobre os
parâmetros de rendimento, umidade e diâmetro das partículas
(as variáveis resposta) e também a análise de variância
(ANOVA) dos resultados dos parâmetros pré e pós secagem.
O teste F será utilizado como critério de validação da
significância estatística dos modelos obtidos a nível de
confiança de 95%.
Palavras-chaves: Microencapsulação, uva, Spray-dryer
EXTRAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE LIGNINA E TANINO
COMO
PRÉ-TRATAMENTO
NO
PROCESSO
BIOTECNOLÓGICO DE COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS
DO COCO VERDE
Autor(es): João Gabriel Nascimento Teixeira, Paulo Fernando
Almeida, Diego Cerqueira Montes
Resumo: As fibras naturais existem em abundância e tem seu
uso motivado por serem renováveis e pela disponibilidade a
baixo custo, no Brasil, a produção de coco é uma das culturas
de maior destaque referente à geração de quantidade de
resíduos de fibra vegetal. Um dos componentes básicos que
dificultam os bioprocessos para o aproveitamento dos
resíduos de lixo verde é a elevada concentração de fibras
constituídas principalmente por lignina e taninos, sendo esses
últimos inadequados para a utilização do biocomposto como
ração ou mesmo para conduzir bioprocessos. O resíduo de
coco verde, principalmente a casca (exocarpo e mesocarpo) é
um material composto aproximadamente de 38-41% em
lignina, 39-53% em celulose e 6-23% emhemicelulose/taninos
e é usado para várias aplicações, O tanino é extraído dos
vegetais por diversos solventes tais como água, acetona,
etanol ou por soluções aquosas como alguns sais, como o
sulfito de sódio, carbonato de sódio, entre outros, sendo a
afinidade definida de acordo com as organizações
moleculares espelhadas pelas classes, a lignina é o segundo
polímero mais abundante na natureza, depois apenas da
celulose. Presente na parede secundária de tecidos
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especializados, a lignina fornece rigidez estrutural e
resistência aos tecidos das plantas, dificultando a entrada de
fitopatógenos e contribuindo para o controle do crescimento
das células. Outros sim, existem processos químicos
baseados na extração de lignina e taninos, tais como o
tratamento químico com álcalis ou ácidos que são utilizados
para extração desses componentes com o objetivo de produzir
materiais como maior teor de celulose, isto é, mais cristalino.
O extrato obtido nesse processo, como é abundante em
polifenóis, pode ser utilizado para a produção de materiais
poliméricos como as resinas fenólicas. Este tratamento na
fibra facilita a exposição da celulose para a melhor atuação
dos micro-organismos celuolíticos e termofílicos e assim
acelera os bioprocessos para a produção de compostos
químicos, adubo e/ou ração animal. O presente trabalho tem
como objetivo extrair e determinar o teor de lignina e taninos
da fibra do coco verde com a pretensão de produzir resinas
fenólicas, com também, facilitar na biodegradação da fibra
para produção de adubo e/ou ração animal pelo processo da
compostagem.
Palavras-chaves: Lixo Verde, Lignina, Tanino
PRODUÇÃO
DE
NANOCOMPÓSITOS
DE
POLIHIDROXIALCANOATOS
REFORÇADOS
COM
NANOPARTÍCULAS DE CELULOSE DE EUCALIPTO
MODIFICADAS
Autor(es): Jailson Almeida Pinheiro, Paulo Leonardo Lima
Ribeiro, Janice Izabel Druzian
Resumo: O desenvolvimento de filmes bionanocompósitos de
polihidroxialcanoatos (PHA), polímeros obtidos pelo cultivo
microbiano de co-produtos do biodiesel, reforçados com
nanopartículas de celulose apresenta-se como uma via
original e industrialmente importante. Entretanto, apesar de
resultar em propriedades mecânicas melhoradas, os filmes
bionanocompósitos não possuem ação ativa antioxidante e/ou
antimicrobiana sobre os produtos embalados. Neste contexto,
optou-se como primeira etapa deste estudo a produção e
caracterização de agentes bioativos encapsulados, para fim
de incorporação em filmes bionanocompósitos de PHA
mecanicamente reforçados. Neste sentido, cristais de bixina
foram extraídos de sementes de urucum com acetato de etila
e purificados por cristalizações sucessivas. As microcápsulas
alginato-bixina foram obtidas por spray drier, apresentando 78,
56%
de
eficiência
de
encapsulação,
confirmada
qualitativamente por meio da espectroscopia no infravermelho
com transformada de Fourier. O complexo alginato-bixina
destacou-se também pela maior resistência e estabilidade a
luz e a temperatura, apresentando 20% de inibição do radical
ABTS (2, 2&#8242;-Azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido
sulfônico)), e degradando inicialmente à 259, 64 ºC diferente
da bixina livre (224, 54 ºC). O estudo morfológico das cápsulas
revelou formas alongadas, paredes côncavas, aspecto rugoso
e tamanho de 4 µm de diâmetro, denotando a formação e
eficiência do processo de encapsulação. Os complexos
caracterizaram-se pela anfifilia, sendo solúveis tanto em água
como em clorofórmio, diferentemente da bixina, hidrofóbica, e
do alginato de sódio, hidrofílico. Por conseguinte, na segunda
etapa do projeto, a matriz de poli(3-hidroxibutirato-co-3hidroxitetradecanoato-co-15-hidroxipentadecanoato-co-11hidroxihexadecanoato)
[P(3HB-co-3HTD-co-15HPD-co11HHD)] (Mw = 8580 kDa) produzida em biorreator por
Cupriavidus necator IPT 027 em cultivo com glicerina residual
do biodiesel foram reforçados com nanocristais de celulose
grafitizados (NCCsgraf. ) (0, 5-1, 5 m/m%) e moldados na
forma de filmes bionanocompósitos pelo método casting. O
efeito de NCCsgraf. na matriz resultou em aumento da
resistência à tração (47, 79%) e enlogação na ruptura (59,
13%) associado à redução do módulo de Young (38, 18%). A
permeabilidade diminuiu significativamente com a adição de
NCCsgraf. , apresentando um decréscimo máximo de 95, 74%
a 1% de NCCsgraf. Portanto, a partir de uma matriz polimérica
de cadeia longa e elevada massa molecular, baixas
concentrações de NCCsgraf. agregaram propriedades

importantes aos filmes bionanocompósitos, atribuídas às
fortes interações entre as duas fases, resultando em materiais
resistentes, dúcteis e elásticos, com potencial aplicabilidade
industrial em filmes biodegradáveis e sustentáveis. Contudo, o
objetivo deste projeto foi atendido com êxito, com a vantagem
adicional do discente ter participado também do
desenvolvimento das microcápsulas ativas de alginato-bixina,
as quais serão incorporadas em filmes bionanocompósitos de
PHA em trabalhos futuros, haja vista o curto período do
vigente projeto.
Palavras-chaves: Bionanocompósitos, Polihidroxialcanoatos,
Nanopartículas de celulose

ATUAÇÃO DA METALOPROTEASE (GENE APRX) SOBRE
A QUALIDADE DO QUEIJO MINAS FRESCAL
Autor(es): Lício Fábio Almeida Andrade Ferreira, Wilson
Rodrigues Pinto Júnior
Resumo: O controle de qualidade dos derivados lácteos é
necessário e de enorme importância na cadeia de produção
industrial destes produtos. Esta necessidade é devido à
capacidade de diversas espécies de bactérias de formarem
biofilme
e
produzirem
enzimas
termoresistentes
(metaloproteases) que não são inativadas através dos
tratamentos térmicos atualmente aplicados na grande maioria
dos laticínios no Brasil. Após a formação de biofilme, as
células bactérianas se dividem aumentando em número e
produzindo diversas substâncias, dentre estas, enzimas. As
metaloproteases são enzimas que possuem resistência à altas
temperaturas e que mesmo após os tratamentos térmicos
como a pasteurização podem permanecer ativas no leite
levando à perdas de qualidade e vida de prateleira dos
produtos lácteos devido a sua atividade proteolítica. Visando
entender como a contaminação do leite ocorre e consequente
formação de biofilme e produção de enzimas proteolíticas por
bactérias podem influenciar na qualidade do queijo Minas
Frescal este estudo foi realizado. A avaliação da formação de
biofilme foi feita em leite UHT contaminado com a bactéria
Pseudomonas
fluorescens
simulando
condições
de
armazenamento do leite até o seu beneficiamento. O
experimento foi dividido em 2 grupos: Controle e
Contaminado. O grupo controle não recebeu o inoculo ao
passo que o grupo contaminado foi inoculado com 1 mL da
cultura bacteriana de Pseudomonas fluorescens. Em ambos
os grupos foram realizadas as análises de pH e formação de
biofilme nos tempos de 0, 3, 24 e 48 horas. A amplificação do
gene aprX foi realizada bem como a atividade proteolítica para
identificar a capacidade da bactéria de produzir enzimas
termoresistentes. A partir dos resultados foi possível observar
a capacidade de formação de biofilme por essa cepa
bacteriana sob a superfície do aço inoxidável mesmo sob a
refrigeração de 7° C após 3 horas da aplicação do inoculo. O
gene aprX foi identificado na bactéria P. fluorences.
Palavras-chaves: Queijo Minas
fluorences, Metaloproteases

Frescal,

Pseudomonas

COMPOSTOS EXTRAÍDOS DE FUNGOS ENDOFÍTICOS
COM ATIVIDADE ANTIMICROBIANA
Autor(es): Gabriele Rodrigues Conceição, Luana de Sena
Rodrigues Freitas, Fúlvia Soares Campos de Souza, Fabio
Alexandre Chinalia
Resumo: Os fungos endófitos são micro-organismos que
vivem nos espaços intracelulares de tecidos vegetais sem
causar a planta sintomas aparentes. Embora a natureza da
relação entre esses tipos de microrganismos e o vegetal não
esteja de todo esclarecida, um número significativo de
compostos com atividade antibacteriana tem sido isolado
desses fungos endófitos. Entre os tipos de substâncias
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antimicrobianas extraídas de fungos endófiticos encontram-se
os compostos: alifáticos, alcaloides, flavonoides, peptídeos,
fenóis, quinonas, esteroides, terpenoides. O objetivo deste
trabalho é testar extratos de fungos endofíticos isolados da
planta Manilkara salzmannii e avaliar sua atividade
antimicrobiana. A espécie Manilkara salzmannii, conhecida
como maçaranduba, é endêmica no Brasil e possui uma
importância econômica devido à qualidade da madeira. Foram
isolados 8 fungos endofíticos, e a identificação desses fungos
endofíticos está sendo feito através de biologia molecular.
Três fungos (E, F, H) não apresentaram ação antimicrobiana,
não inibindo nenhum dos microrganismos testes. Os isolados
A e G somente inibiram o crescimento de Enterococcus spp.
(halo: 12 mm e 15, 5 mm, respectivamente). Os isolados B e C
foram os que demonstraram maior espectro de influência
antimicrobiana com a formação de halos com diâmetros entre
8-14mm para todas as bactérias gram + e Salmonella sp. E o
isolado D inibiu o crescimento da Candida albicans (halo: 13
mm) e Staphylococcus aureus (halo: 0, 95 mm), mas, não
afetou o crescimento das demais bactérias. Para efeito de
comparação, o melhor extrato que inibiu o crescimento de C.
albicans foi o fungo Penicillium sp. com 6 mm, enquanto que
no nosso trabalho o fungo D teve uma halo de inibição de 13
mm para C. albicans, valor esse 2 vezes maior que o
encontrado no trabalho de Kalyanasundaram et al. (2015),
indicando que o fungo D possui uma atividade antifúngica
mais eficaz que o Penicillium sp. Das nove cepas isoladas,
duas apresentaram significativo efeito inibidor de bactérias
Gram-positivas e parcialmente afetaram Gram-negativa.
Portanto, essas cepas demonstraram resultados significativos
para prosseguirem para uma caracterização mais detalhada
que envolva a identificação do bioativo responsável por essa
inibição.
Palavras-chaves: fungos endofíticos, antimicrobiano, halo de
inibição
DESENVOLVIMENTO DE TESTES ECOTOXICOLÓGICOS
ESPECÍFICOS PARA O BISFENOL-A USANDO ESPÉCIES
DO BANCO DE MICROALGAS DO IB/UFBA
Autor(es): Antonio Alfa Cande, Valéria Gomes Oliveira
Falcão, Suzana Cunha Lima
Resumo: O Bisfenol- A (BPA), é um difenil alcano largamente
utilizado na fabricação de plásticos de policarbonato e resinas
epóxi, este composto é um desregulador endócrino que ao se
ligar a receptores nucleares têm efeitos moduladores sobre
genes específicos, podendo causar diversos problemas de
saúde, dentre eles alterações neuroendocrinológicas e câncer
de próstata e tireoide. O presente estudo visa padronizar
testes ecotoxicológicos específicos para o BPA, usando duas
espécies
dulciaquícolas:
Botryococcus
braunii,
Pseudokirchneriella subcaptata e duas marinhas: Tetraselmis
chuii e Skeletonema costatum, do Banco de Microalgas
Iracema Nascimento (BMIN) do IB/UFBA. A pesquisa foi
desenvolvida no LaBBiotec- Laboratório de Bioprospecção e
Biotecnologia, do IBIO-Instituto de Biologia da UFBA. Para
cultivo das algas inicialmente foi feito o preparo de vidrarias e
de tampões para os meios de cultivo Conway, Oligo e CHU-13
modificado. Procedeu-se a esterilização de material e foi feita
a contagem de microalgas em Câmera de Neubauer. A
técnica de repique das algas e a padronização dos testes de
toxicologia foi baseada nos ensaios de ecotoxicidade
desenvolvidos por Pereira, et al. (2010), tanto para espécies
de microalgas dulciaquícolas quanto as espécies marinhas.
Foram determinadas as melhores condições para
solubilização do Bisfenol – A para o teste ecotoxicológicos, já
que o composto tem baixa solubilidade. Também as
concentrações iniciais se apresentaram muito altas, matando
todas as algas, sendo necessárias diluições muito elevadas
para se observar a curva de crescimento. As concentrações
de BPA estabelecidas para o ensaio com a Tetraselmis chuii
foram de 0, 1; 0, 5; 1, 0; 5, 0 e 10 µM e com a S. costatum de
5;10; 15; 20 e 25 µM. A contagem das algas para inoculação
foi feita em Câmera de Neubauer, no qual 2000 algas foram

inoculadas em erlenmeyer contendo 100 ml de meio Conway
para clorofíceas e diatomáceas para cada concentração
testada, em triplicatas. Após os inóculo as algas cresceram
por um período de 96h, à temperatura de 25±2 °C e
luminosidade de 173µE/m2/s. A análise de inibição de
crescimento foi feita de acordo com o Teste de Sperman
Karber, usando o DSS como controle. Os dados obtidos foram
plotados em programa Graph Pad Prism de onde foram
obtidas as concentrações necessárias para inibir metade do
crescimento algal (CI50), com este composto. Com a alga T.
chuii e a S. costatum os resultados obtidos com o controle
(DSS) até então foram: CI 50 = 34 µM e CI 50= 8, 9 µM, para
o BPA os resultados obtidos indicam um CI 50 = 2, 9 µM e
CI50= 12, 2 µM, respectivamente. De acordo com os
resultados dos ensaios realizados com a T. chuii e S.
costatum as respectivas concentrações de 8, 9 µM e 12, 2 µM
de BPA causam inibição de 50% do crescimento algal. Esse
dado é de grande importância, pois avalia o grau de toxicidade
de um contaminante de águas presente em alta concentração
no Brasil, e um desregulador endócrino com drásticas
consequências para a saúde humana e de animais. Outras
microalgas ainda estão sendo avaliadas neste estudo e terão
seu CI50 determinado para o BPA posteriormente. CANDÉ, A.
A. 1; FALCÃO, V. G. O. 2; CUNHA LIMA, S. T. 31. Bolsista
PIBITI-UFBA; 2. Mestranda em Biotecnologia-UFBA; 3.
Professora Departamento de Biologia-UFBA
Palavras-chaves:
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AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS ENVOLVIDOS NA
PRESENÇA DE MICRORGANISMOS CAUSADORES DE
INFECÇÕES
SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS
NO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA- BA
Autor(es): Arianne Correia Oliveira
Resumo: Diversos molicutes são apontados como
constituintes da microbiota de indivíduos saudáveis.
Ureaplasmas são bactérias comumente isoladas do trato
urogenital humano. O diagnóstico clínico da infecção genital
por micoplasma é praticamente impossível de ser
estabelecido, uma vez que não existe sintoma característico e,
geralmente esses microrganismos estão envolvidos com
patologias multicausais. Entretanto, Ureaplasma urealyticum e
U. parvum também foram associados a infecções genitais,
dificultando a compreensão do papel destes microrganismos.
A melhor compreensão da patogênese dos ureaplasmas e sua
caracterização como agentes oportunistas têm aberto novas
perspectivas na micoplasmologia humana. Neste contexto, o
objetivo do estudo foi detectar a presença de ureaplasmas em
mulheres sexualmente ativas do semiárido baiano. Foram
incluídas amostras de swab vaginal e sangue periférico de 301
mulheres atendidas em Unidades de Saúde da família em
Vitória da Conquista, Bahia. Realizou-se a extração do DNA
do swab vaginal seguida da padronização do PCR
convencional para detectção da freqüência de cada amostra e
por fim fez-se o PCR quantitativo de cada amostra. A
frequência de detecção por PCR convencional foi de 76, 2%
para Mollicutes, 7, 0% para U. urealyticum e 52, 0% para U.
parvum. Na qPCR foi encontrada frequência de 16, 6% para
U. urealyticum 60, 6% U. parvum, sendo a presença destes
microrganismos associada significativamente a sinais e
sintomas de infecção genital. As amostras de U. parvum foram
subtipadas e os sorotipos 6 e 3/14 foram os mais frequentes,
seguidos do sorotipo 1. A frequência encontrada para
Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae Gardnerella
vaginalis e Chlamydia trachomatis foi de 3, 0%, 21, 5%, 42,
4% e 1, 7%, respectivamente. Ainda foi detectada a coinfecção destes microrganismos com ureaplasmas. Sendo
assim, conclui-se que a infecção por U. urealyticum foi
associada principalmente com a região rural e com o número
de parceiros sexuais nos últimos três meses. A infecção por U.
parvum foi associada a mulheres com vida sexual ativa e
também quanto ao número de parceiros sexuais nos últimos
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três meses.
Palavras-chaves: infecção, bactéria, treto-urogenital
CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS
ESTUDO FÍSICO-QUÍMICO DO COCO DE PIAÇAVA
(ATTALEA FUNIFERA MART.) DO BAIXO SUL BAIANO
Autor(es): Priscila Anjos Miranda, Ederlan Ferreira
Resumo: A piaçava é uma palmeira endêmica do Sul do
estado da Bahia, conhecida pela qualidade de suas fibras.
Possui como uma das principais características a
possibilidade de adaptação em solos arenosos de baixa
fertilidade, que são considerados impróprios para outras
culturas agrícolas. Pertencente a espécie Attalea funifera Mart.
; a piaçava é a espécie mais importante do gênero Attalea.
Sendo uma palmeira de grande relevância econômica, a
caracterização físico-química do fruto e do óleo obtido da
semente da piaçava foi realizada nesse estudo. Foram
coletados frutos da região de Taperoá do Baixo Sul baiano e
avaliados quanto aos parâmetros biométricos, análise de
composição centesimal da amêndoa (substâncias voláteis,
cinzas, proteínas, lipídeos, carboidratos e fibra) e quanto as
características físico-químicas do óleo bruto extraído da
semente (densidade relativa, índice de refração e composição
de ácidos graxos). As médias de peso, comprimento e
diâmetro avaliadas em 100 cocos de piaçava foram de 147, 9
g; 9, 7 cm e 5, 5 cm, respectivamente. As médias da
caracterização centesimal realizada para umidade, cinzas,
proteínas, lipídeos, carboidratos e fibra (base seca) foram de
29, 7%, 3, 17%, 5, 63%, 72, 26%, 18, 94% e 15, 53%,
respectivamente. A caracterização físico-química da piaçava
evidenciou a espécie como fonte importante de lipídeos e
fibras. A análise de composição de ácidos graxos por
cromatografia gasosa evidenciou que o ácido láurico (40,
23%) é o principal ácido graxo saturado representante, sendo
esta classe a mais predominante na composição (85, 22%). O
ácido monoinsaturado oleico (10, 11%) e o poli-insaturado
linoleico (4, 67%) foram os principais ácidos graxos
insaturados encontrados na composição dos lipídeos da
amêndoa da piaçava. Pode-se destacar os aspectos físicoquímicos da piaçava como atraentes para o consumo como
fruto in natura, tal como para industrialização devido ao seu
potencial lipídico e manejo sustentável. Os resultados gerados
neste estudo demonstram que o coco piaçava possui outras
possibilidades viáveis de utilização, especialmente como
alternativa na alimentação.
Palavras-chaves: Attalea
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS - MEDICINA VETERINÁRIA
CORRELAÇÃO
DO
PERFIL
HEMATOLÓGICO
E
BIOQUÍMICO DE CÃES NATURALMENTE INFECTADOS
POR LEISHMANIA INFANTUM COM O QUADRO CLÍNICO
DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA
Autor(es): Daniela Menezes Pinto, Deborah Bittencourt Mothe
Fraga, Manuela da Silva Solcà
Resumo: A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma
importante questão de saúde pública e está sendo cada vez
mais estudada no Brasil. Ela apresenta uma ampla
distribuição pelo país e está presente no cotidiano de médicos
veterinários das regiões rurais e urbanas. Camaçari é uma
região endêmica para essa zoonose e já foram relatados
casos clínicos humanos e muitos casos clínicos em cães. A
dificuldade do diagnóstico clínico é um constante desafio para
os pesquisadores, visto que não existe sinal clínico
patognomônico dessa doença. Além disso, existem animais
considerados sintomáticos e assintomáticos o que torna muito

mais complexo esse diagnóstico, levando à análise dos
exames laboratoriais para averiguar se existe relação entre os
parâmetros hematológicos e bioquímicos e a severidade dos
sinais clínicos desses animais. No presente estudo estão
sendo avaliadas amostras caninas coletadas em um estudo de
corte transversal e um estudo de coorte, foram coletados 10ml
de sangue venoso periférico de cães naturalmente infectados
na área endêmica de Camaçari-BA. As amostras foram
enviadas para um laboratório de análises clínicas para o
processamento. Foram realizados: hemograma completo;
alanina aminotransferase, bilirrubina total - direta e indireta,
creatinina, fosfatase alcalina, lactato desidrogenase, uréia,
proteínas totais e frações (albumina e globulina), colesterol
total, triglicerídeos, proteína C reativa, transferrina, capacidade
total de ligação do Ferro, capacidade livre de combinação do
Ferro e Ferro sérico. O estudo tem como objetivo analisar o
perfil hematológico e bioquímico de cães naturalmente
infectados por L. infantum e avaliar a correlação entre o
aumento ou diminuição desses marcadores com a severidade
do quadro clínico. Com os resultados dos exames desses
animais foram feitos gráficos que sugeriram padrões de alguns
marcadores em relação à animais diagnosticados
soronegativos que se tornaram soropositivos. As análises
estatísticas ainda estão sendo realizadas e esses resultados,
apesar de indicarem correlação, ainda não demonstram uma
conclusão confiável. Precisa-se de mais estudos e
confirmações estatísticas dos dados. Esse estudo propõe
complementar o diagnóstico da LVC, podendo auxiliar no
prognóstico e tratamento da doença, além de servir como
base para estudos futuros.
Palavras-chaves: Leishmaniose, Cão, Laishmania Infantum
CORRELAÇÃO
DO
PERFIL
HEMATOLÓGICO
E
BIOQUÍMICO DE CÃES NATURALMENTE INFECTADOS
POR LEISHMANIA INFANTUM COM O QUADRO CLÍNICO
DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA
Autor(es): Daniela Menezes Pinto, Manuela da Silva Solcà,
Deborah Bittencourt Mothe Fraga
Resumo: A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma
importante questão de saúde pública e está sendo cada vez
mais estudada no Brasil. Ela apresenta uma ampla
distribuição pelo país e está presente no cotidiano de médicos
veterinários das regiões rurais e urbanas. Camaçari é uma
região endêmica para essa zoonose e já foram relatados
casos clínicos humanos e muitos casos clínicos em cães. A
dificuldade do diagnóstico clínico é um constante desafio para
os pesquisadores, visto que não existe sinal clínico
patognomônico dessa doença. Além disso, existem animais
considerados sintomáticos e assintomáticos o que torna muito
mais complexo esse diagnóstico, levando à análise dos
exames laboratoriais para averiguar se existe relação entre os
parâmetros hematológicos e bioquímicos e a severidade dos
sinais clínicos desses animais. No presente estudo estão
sendo avaliadas amostras caninas coletadas em um estudo de
corte transversal e um estudo de coorte, foram coletados 10ml
de sangue venoso periférico de cães naturalmente infectados
na área endêmica de Camaçari-BA. As amostras foram
enviadas para um laboratório de análises clínicas para o
processamento. Foram realizados: hemograma completo;
alanina aminotransferase, bilirrubina total - direta e indireta,
creatinina, fosfatase alcalina, lactato desidrogenase, uréia,
proteínas totais e frações (albumina e globulina), colesterol
total, triglicerídeos, proteína C reativa, transferrina, capacidade
total de ligação do Ferro, capacidade livre de combinação do
Ferro e Ferro sérico. O estudo tem como objetivo analisar o
perfil hematológico e bioquímico de cães naturalmente
infectados por L. infantum e avaliar a correlação entre o
aumento ou diminuição desses marcadores com a severidade
do quadro clínico. Com os resultados dos exames desses
animais foram feitos gráficos que sugeriram padrões de alguns
marcadores em relação à animais diagnosticados
soronegativos que se tornaram soropositivos. As análises
estatísticas ainda estão sendo realizadas e esses resultados,
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apesar de indicarem correlação, ainda não demonstram uma
conclusão confiável. Precisa-se de mais estudos e
confirmações estatísticas dos dados. Esse estudo propõe
complementar o diagnóstico da LVC, podendo auxiliar no
prognóstico e tratamento da doença, além de servir como
base para estudos futuros.
Palavras-chaves: Leishmaniose, Cão, Leishmania Infantum
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BIOLOGIA GERAL
ADITIVOS PARA DIETAS DE CRIAÇÃO DE MACHOS
ESTÉREIS DE CERATITIS CAPITATA
Autor(es): Beatriz Silva Moreira, Iara Sordi Joachim Bravo
Resumo: A mosca-das-frutas Ceratitis capitata é considerada
umas das pragas agrícolas mais importantes do mundo. Ela
causa grandes prejuízos à comercialização de frutos,
utilizando-os como sítios de oviposição para as fêmeas e
recurso alimentar para as larvas. O conhecimento da ecologia
comportamental desta espécie é fundamental para a melhoria
de técnicas de manejo, principalmente da Técnica do Inseto
Estéril (TIE). O sucesso desta técnica depende do sucesso de
acasalamento do macho criado em laboratório com a fêmea
selvagem, sendo necessária a criação de insetos mais
competitivos e robustos. Com a finalidade de aprimorar a dieta
usada para a criação de adultos em laboratório e melhorar o
desempenho sexual dos machos, tornando a TIE mais
eficiente, o presente trabalho objetivou testar a eficiência do
guaraná em pó aditivado na dieta básica dos adultos no
sucesso de acasalamentos de machos. Para a realização dos
testes, machos de C. capitata provenientes da criação foram
divididos em dois grupos, mantidos separadamente em
gaiolas plásticas e alimentados diferencialmente durante 2
dias. Um grupo recebeu dieta à base de extrato de proteína +
açúcar (1:3), contendo 30g de guaraná em pó e outro grupo foi
alimentado com dieta à base de extrato de proteína + açúcar
(1:3), sem adição de guaraná em pó. No terceiro dia, 10
machos de cada grupo juntamente com 10 fêmeas virgens de
5 dias de idade criadas em laboratório e alimentadas com
dieta básica, foram liberados em uma gaiola de laboratório
(68x68x90cm), contendo uma muda de Pitanga (Eugenia
uniflora) envasada, com 60 cm de altura e 40 cm de raio de
copa. Cada grupo de machos fora marcado previamente com
tinta atóxica de cores diferentes para posterior distinção. A
observação de acasalamentos ocorreu de 7:00-12:00h e o
tempo de latência para cópula e o tempo de duração da
cópula foram anotados. Foram realizadas 10 réplicas.
Comparou-se a quantidade de machos que copularam em
detrimento das diferentes alimentações, os que foram
alimentados com a dieta com adição de guaraná com os foram
alimentados com dieta sem adição de guaraná. Para testar a
eficiência de cada alimentação foi realizado um teste T
Student para amostras independentes no programa R. Os
resultados evidenciaram que não houve diferenças
significantes (t=0, 41 e p=0. 68). Dessa forma pôde se concluir
que a adição de guaraná na dieta não foi relevante para o
comportamento de cópula, porém muitos estudos precisam
ser feitos, visto que, em outros trabalhos realizados no
laboratório foi constatado a sua eficiência no comportamento
sexual de machos.
Palavras-chaves: Ceratitis, Comportamento sexual, Guaraná
ADITIVOS PARA DIETAS DE CRIAÇÃO DE MACHOS DE
CERATITIS CAPITATA
Autor(es): Beatriz Silva Moreira, Iara Sordi Joachim Bravo
Resumo: A mosca-das-frutas Ceratitis capitata é considerada
umas das pragas agrícolas mais importantes do mundo. Ela
causa grandes prejuízos à comercialização de frutos,
utilizando-os como sítios de oviposição para as fêmeas e
recurso alimentar para as larvas. O conhecimento da ecologia

comportamental desta espécie é fundamental para a melhoria
de técnicas de manejo, principalmente da Técnica do Inseto
Estéril (TIE). O sucesso desta técnica depende do sucesso de
acasalamento do macho criado em laboratório com a fêmea
selvagem, sendo necessária a criação de insetos mais
competitivos e robustos. Com a finalidade de aprimorar a dieta
usada para a criação de adultos em laboratório e melhorar o
desempenho sexual dos machos, tornando a TIE mais
eficiente, o presente trabalho objetivou testar a eficiência do
guaraná em pó aditivado na dieta básica dos adultos no
sucesso de acasalamentos de machos. Para a realização dos
testes, machos de C. capitata provenientes da criação foram
divididos em dois grupos, mantidos separadamente em
gaiolas plásticas e alimentados diferencialmente durante 2
dias. Um grupo recebeu dieta à base de extrato de proteína +
açúcar (1:3), contendo 30g de guaraná em pó e outro grupo foi
alimentado com dieta à base de extrato de proteína + açúcar
(1:3), sem adição de guaraná em pó. No terceiro dia, 10
machos de cada grupo juntamente com 10 fêmeas virgens de
5 dias de idade criadas em laboratório e alimentadas com
dieta básica, foram liberados em uma gaiola de laboratório
(68x68x90cm), contendo uma muda de Pitanga (Eugenia
uniflora) envasada, com 60 cm de altura e 40 cm de raio de
copa. Cada grupo de machos fora marcado previamente com
tinta atóxica de cores diferentes para posterior distinção. A
observação de acasalamentos ocorreu de 7:00-12:00h e o
tempo de latência para cópula e o tempo de duração da
cópula foram anotados. Foram realizadas 10 réplicas.
Comparou-se a quantidade de machos que copularam em
detrimento das diferentes alimentações, os que foram
alimentados com a dieta com adição de guaraná com os foram
alimentados com dieta sem adição de guaraná. Para testar a
eficiência de cada alimentação foi realizado um teste T
Student para amostras independentes no programa R. Os
resultados evidenciaram que não houve diferenças
significantes (t=0, 41 e p=0. 68). Dessa forma pôde se concluir
que a adição de guaraná na dieta não foi relevante para o
comportamento de cópula, porém muitos estudos precisam
ser feitos, visto que, em outros trabalhos realizados no
laboratório foi constatado a sua eficiência no comportamento
sexual de machos.
Palavras-chaves: Ceratitis, Guaraná, Comportamento sexual
AVALIAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DE
METABÓLITOS
SECUNDÁRIOS PELOS CALOS DE LIPPIA ALBA

do meio de Murashige e Skoog (1962) com metade das
concentrações salinas (MS/2). Os meios foram gelificados
com 7, 0 g L-1 de ágar e tiveram o pH ajustado a 5, 7 ± 1. A
fonte energética escolhida foi sacarose, utilizando-se 15, 0 g
L-1. Foi acrescido, ao meio, auxina 2, 4D (1µM e 5µM), e
citocinina BAP (1µM e 5µM), formando um total de quatro
tratamentos distintos: T1 (1µM de BAP + 1µM de 2, 4D), T2
(1µM de BAP + 5µM de 2, 4D), T3 (5µM de BAP + 1µM de 2,
4D) e T4 (5µM de BAP + 5µM de 2, 4D). Além da variável
calogênese, foi avaliada a responsividade dos explantes
quanto à brotação (tamanho), quantidade de folhas, e
ocorrência ou não de oxidação total ou parcial. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado em
arranjo fatorial 2x2, sendo duas concentrações de BAP e duas
concentrações de 2, 4 D, resultando em quatro tratamentos
com 200 repetições. Os experimentos foram mantidos em sala
de crescimento sob temperatura de 25 ± 2 ºC e fotoperíodo de
16 horas/luz. Por fim, a matéria seca foi determinada após
secagem em estufa com ventilação forçada a 40ºC por 15
dias. Dentre os tratamentos, os que tiveram melhores
resultados, por apresentarem maiores calos e, por
conseguinte, maior massa seca, foram os tratamentos T1 (2,
2063 g) e T3 (1, 9593 g). Durante o processo de obtenção dos
calos de L. alba também foram avaliados: ocorrência de
oxidação, tamanho do broto, presença e quantidade de folhas,
pois são elementos que podem interferir na quantidade, tipo, e
qualidade dos metabólitos secundários produzidos. Todos os
explantes apresentaram oxidação parcial desde a primeira
semana de avaliação. Já a presença de brotos, a presença e
quantidade de folhas tiveram um crescimento progressivo
durante as quatro semanas de avaliação. De forma geral,
obtivemos resultados semelhantes na obtenção de massa
seca em T1 (2, 2063 g) e T3 (1, 9593 g), e em T2 (0, 9478 g) e
T4 (0, 7657 g). Em conclusão, a quantidade de BAP
suplementando o meio não se mostrou determinante no
processo de indução e crescimento de calos, de forma que se
sugere o uso da menor dosagem, 1 µM, por questões
econômicas. Já os melhores resultados foram obtidos quando
o meio foi suplementado com 1 µM de 2, 4D, uma vez que em
maiores dosagens esse regulador diminuiu a calogênese. Por
fim, na expectativa de trabalhos futuros, a massa seca de L.
alba está sendo mantida conservada em sílica, no Laboratório
de Cultura de Tecidos Vegetais (LCTV) da UFBA para
posterior qualificação e quantificação dos metabólitos
secundários.
Palavras-chaves: Lippia
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Autor(es): Larissa Bispo, Izabela Leonardo Ruas, Zafira
Evelma da R. Gurgel, Moema Cortizo Bellintani
Resumo: Lippia alba (Mill. ) N. E. Brown pertence a família
Verbenaceae, amplamente distribuída em todo o território
brasileiro, conhecida popularmente como erva cidreira. Esta
planta é considerada medicinal por causa de seus
constituintes ativos, dentre eles o óleo essencial. A
composição do óleo essencial varia de acordo com a base
genética e o local de cultivo, e as plantas medicinais, como
qualquer outra cultura, necessitam de diversas técnicas de
cultivo a fim de determinar métodos que proporcionem,
concomitantemente, maior acúmulo de biomassa e de
constituintes químicos de interesse. Nesse contexto, o
emprego da técnica de cultura de tecidos vegetais traz
vantagens para a produção de metabolitos secundários,
especialmente no que se refere à produção em um ambiente
controlado, independente das variações geográficas, sazonais
e fatores climáticos. Além disso, a cultura de tecidos possibilita
o uso de reguladores vegetais, que quando empregados no
manejo da planta podem modificar seu comportamento,
alterando não só a produtividade desta, como o seu
metabolismo secundário, obtendo-se às vezes um aumento do
teor de óleo essencial. Desta forma, o objetivo geral deste
trabalho foi estabelecer o melhor balanço de auxinas X
citocininas para a produção de metabólitos secundários de
importância industrial e farmacêutica. Para tanto, foi utilizado
como explante o entrenó da planta L. alba. Estes foram
inoculados individualmente em tubos de ensaio contendo 10ml
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O PAPEL DO GLIFOSATO E DO BISFENOL-A COMO
DESREGULADORES ENDÓCRINOS E NA MODULAÇÃO
DO RECEPTOR DE HORMÔNIO TIREOIDIANO (TR)
Autor(es): Jamile Nogueira Santos, Suzana Cunha Lima, Luã
Costa Reis
Resumo: Desreguladores endócrinos são substâncias
químicas que causam alterações em processos endócrinos.
Eles podem atuar mimetizando algum hormônio natural,
causando uma hiper estimulação da resposta hormonal, ou de
modo antagônico suprimindo a resposta de um determinado
hormônio. Entre as substâncias químicas que podem causar
perturbações no sistema endócrino estão os xenobióticos
glifosato e o Bisfenol-A. O glifosato é um herbicida utilizado na
agricultura para combater as ervas daninha, e o Bisfenol-A
(BPA) um composto utilizado na fabricação de policarbonato,
um tipo de resina usada na produção da maioria dos plásticos.
O presente trabalho se iniciou através da avaliação da
toxicidade do glifosato e do Bisfenol-A em células humanas.
Este teste é necessário para se saber a dosagem adequada
do composto a ser utilizada nos ensaios de transfecção e de
dose resposta posteriores. O teste utilizado foi o do MTT (teste
de redução do tetrazólio), que avalia a mudança na
absorbância deste composto químico, a qual está relacionada
com a atividade mitocondrial e viabilidade celular. Após os
testes de toxicidade, os plasmídeos a serem utilizados nos

ensaios de gene-repórter precisaram ser transformados em
bactéria E. coli, e estas crescidas em meio Luria Bertani (LB)
na presença do antibiótico ampicilina, para obtenção do DNA
plasmidial. Os plasmídeos utilizados foram os pCMV contendo
os genes do TR&#946;, PGK1 e pRL-TK, que foram
transformados em células competentes E. coli DH5&#945;
com eficiência, visto que todas as transformações resultaram
em colônias, e estas foram repicadas em meio LB líquido,
contendo o mesmo antibiótico. Estes DNAs foram purificados
utilizando os kits de purificação de DNA plasmidial da
PROMEGA. Dentre os resultados obtidos, a toxicidade do
glifosato foi determinada obtendo-se a dose citotóxica
responsável por 50% da morte celular (IC50) através da
plotagem dos dados de leitura no espectrofotômetro e
avaliação das curvas em programa GraphPad Prism. Para
células HeLa o glifosato apresentou IC50 de 80, 62 partes por
milhão (ppm) e de 66, 58 ppm para as células HEK. Com
relação ao BPA esse indicou IC50 de 330uM para células
HeLa e 401 uM para células HEK. Os valores obtidos no teste
do MTT demonstraram que o glifosato e BPA tem alto grau de
citotoxicidade para as células humanas avaliadas, visto que
concentrações muito baixas de ambos os compostos foram
suficientes para causar toxicidade nas duas células avaliadas.
Palavras-chaves:
endócrinos
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Capı́tulo 2
Pró-Reitoria de Extensão Universitária
2.1

Apresentação

A Extensão Universidade é um espaço privilegiado de articulações. Articula ensino e pesquisa, saberes
de diversas naturezas (acadêmicos, artı́sticos, populares, culturais, de tradição oral), e contribui para
uma visão ampla de universidade pública socialmente referenciada. Na UFBA, a extensão universitária
contribui na formação do profissional cidadão e credencia a Universidade junto à sociedade como um
espaço privilegiado de produção de conhecimento significativo para a superação das desigualdades
sociais.
Em 1996, o prof. Paulo Costa Lima, então Pró-Reitor de Extensão na gestão do Reitor Felippe
Serpa, criou o Programa UFBA em Campo. Pioneiro na extensão universitária brasileira, o UFBA em
Campo deu origem ao Programa de Ação em Curricular em Comunidade (ACCS), e, posteriormente,
ACCS (Ação Curricular em Comunidade e Sociedade). A ACCS é um componente curricular, modalidade disciplina, de cursos de Graduação e de Pós-Graduação, com carga horária mı́nima de 17
(dezessete) horas semestrais, em que estudantes e professores da UFBA, em uma relação com grupos
da sociedade, desenvolvem ações de extensão no âmbito da criação, tecnologia e inovação, promovendo o intercâmbio, a reelaboração e a produção de conhecimento sobre a realidade com perspectiva
de transformação, conforme Resolução de No 01/2013 do CONSEPE.
A ACCS deve ser desenvolvida numa perspectiva dialética e dialógica, participativa e compartilhada por intermédio de intervenções em comunidades e sociedades, na busca de alternativas para o enfrentamento de problemáticas que emergem na realidade contemporânea. A ACCS tem caracterı́sticas
comuns às demais disciplinas, quanto a criação, a oferta e a matricula. Diferencia-se, entretanto, pela
liberdade na escolha de temáticas, na definição de programas e na experimentação de procedimentos
metodológicos, bem como pela possibilidade de assumir um caráter renovável. Assim, é recomendável
a criação de tı́tulos e ementas que possam contemplar essas caracterı́sticas. Essa iniciativa, desde
sua origem, já previa tanto a curricularização da extensão, tema de debate atual nos Fóruns da área,
quanto a concessão de bolsas a estudantes de graduação, antes mesmo da implementação de uma
polı́tica nacional.
Em nı́vel nacional, a oferta de bolsas de extensão foi implementada apenas pelo Decreto No 7.416,
de 30 de dezembro 2010, que regulamenta os arts. 10 e 12 da Lei no 12.155, de 23 de dezembro de 2009,
que tratam da concessão de bolsas para desenvolvimento de atividades de ensino e extensão universitária. O primeiro edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão Universitária
(PIBIEX), foi lançado em 19 de setembro de 2011, com bolsas destinadas a alunos de graduação
regularmente matriculados na instituição. Esse programa se juntou ao Programa de Ação Curricular
em Comunidade e em Sociedade (ACCS), como mecanismo de fomento que prevê pagamento de bolsas
de extensão para estudantes de graduação.
Entre 2011 e 2016 o número de bolsas oferecidas pela PROEXT através desses dois programas
passou de 138 para 260. Em 2015 e 2016, a atipicidade do calendário acadêmico, devido à greve das
categorias, ocasionou a oferta de apenas um edital ACCS no primeiro ano, e a consequente oferta de
três editais no ano seguinte.
As atuais diretrizes da PROEXT buscam cumprir três propósitos centrais: o engendramento entre
tradição e experimentação (promovendo a transversalidade de temporalidades), a coextensão entre
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Figura 2.1: Número de bolsas PIBIEX e ACCS oferecidas a estudantes de graduação da UFBA
pela PROEXT (2011 a 2016)
universidade e cidade (promovendo a dimensão de espaço público) e a coimplicação entre universidade
e sociedade (promovendo a articulação com setores sociais desassistidos, discriminados ou vulnerabilizados). E estão baseadas em três enfoques de ação, que denominamos de: experimentações situadas,
articulações desafiadoras e engendramentos crı́ticos.
A partir dessas premissas, PROEXT lançou em 2016 seus novos programas de extensão, que
incluem a concessão de novas bolsas. Foram implementados novos programas, como o Programa de
Apoio à Extensão Docente (20 bolsas) e os editais especı́ficos para as Artes: o Programa de Apoio
às Artes – Modalidade Apoio Direto (36 bolsas), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Artı́stica (13 bolsas) e o Programa Institucional de Bolsas de Experimentação Artı́stica (29 bolsas).
Assim, a PROEXT atribui 98 novas bolsas em 2016, chegando ao expressivo número de 358 bolsas.
O desafio de consolidação e aprofundamento das ações extensionistas por meios dos programas
de bolsas continua, com as dificuldades crescentes decorrentes do cenário atual. A PROEXT tem
envidado todos os esforços para a superação desses desafios e para o fortalecimento da extensão universitária como contexto privilegiado de produção de conhecimento de uma universidade pública e
socialmente referenciada.

Guilherme Bertissolo
Coordenador de Produção e Difusão da Extensão
Coordenação dos Programas de Extensão
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ACCS

rebanhos de caprinos e ovinos são fatores importantes para suprir as demandas do
mercado interno. Assim, a inseminação artificial é uma ferramenta importante pois,
acelera o melhoramento genético dos animais, por meio da utilização de sêmen de
reprodutores superiores zootecnicamente. O objetivo desse trabalho foi promover a
sustentabilidade na criação de pequenos ruminantes em comunidades de pequenos
criadores, por meio do melhoramento genético do rebanho e conservação de raças
nativas. Para o banco de sêmen de reprodutores nativos e superiores
zootecnicamente foram utilizados animais provenientes da fazenda experimental da
UFBA no município de Entre Rios e Fazenda Parceiras. Esse material genético
superior foi difundido entre os produtores assistidos. O programa contemplou a
comunidade de Cabeça do Boi distrito do município de Jeremoabo-BA, onde está
localizada a Associação dos Pequenos Criadores e Agricultores da Cabeça do Boi do
Município de Jeremoabo. A orientação da comunidade foi realizada por meio de
discussões e dias de campo com os criadores a partir de um diagnóstico obtido,
inicialmente, sobre as necessidades e aptidões de cada produtor, avaliando-se o
sistema de produção na caatinga e o impacto da criação de caprinos e ovinos na
região. Posteriormente ao diagnóstico socioambiental dos criatórios, foram
selecionados animais dentro da localidade e estudadas as estratégias para o
cruzamento e introdução de raças que aumentem a produtividade e sustentabilidade
baseado no uso de biotecnologias como; ultrassonografia para diagnóstico de
ultrassom e exame ginecológico, programas de inseminação artificial em tempo fixo
pelas técnicas transcervical e laparoscópica, com a finalidade de promover e acelerar
o melhoramento genético e produtividade. Os rebanhos assistidos foram monitorados
e avaliados quanto ao seu impacto nas condições de vida da população e no bioma
caatinga. Será permanente a identificação de reprodutores superiores e de raças
nativas para criação e manutenção de um banco de germoplasma ex situ, através da
criopreservação de sêmen. Por sua vez, semanalmente, coordenador, monitor e
alunos se encontraram para discutir os temas envolvidos e as melhores formas de
obtenção de parcerias com outros órgãos, a citar o Grupo de Reprodução Animal e o
de Caprinos e Ovinos da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA. Dessa
forma, esse projeto contribuirá com a melhoria do sistema de criação dos animais,
através de informações de correção de manejo alimentar, sanitário e reprodutivo,
além do melhoramento genético dos rebanhos por meio da inseminação artificial com
sêmen de reprodutores superiores, o que promoverá melhorias nos índices de
produtividade dos rebanhos assistidos.

CIÊNCIAS AGRÁRIAS - MEDICINA VETERINÁRIA
ACCSMEVC53: ATENDIMENTO CLÍNICO PARA EQUÍDEOS DE PROPRIETÁRIOS
DE BAIXA
Autor(es):
GÉSSICA MACHADO,MARISTELA
LOPES,GABRIEL NUNES GUIMARÃES

DE

CASSIA

SEUDO

Resumo: Os equídeos (asininos, equinos e muares), estão presentes no cotidiano
dos homens há muitos anos auxiliando principalmente no trabalho, locomoção e no
esporte, hoje de forma mais significativa. Contudo, assim como diversos outros
animais, devido a sua aproximação com o homem, entrou no ciclo epidemiológico de
várias doenças sendo muitas delas zoonoses de grande importância na saúde
pública, a exemplo a Raiva. Os equídeos ainda estão presentes no convívio humano
em áreas campestres e também urbanas e necessitam ter assistências médica
veterinária e zootécnica para manutenção de seu bem estar, da saúde e função que
desempenham, assistências tais que muitas vezes não alcançam esses animais, seja
por falta de informação de seus proprietários ou por baixas condições financeiras dos
mesmos. É com base nessa e outros problemáticas, que surgiu a iniciativa de criação
do ACCS “Atendimento Clínico para Equídeos de Proprietários de Baixa Renda em
Salvador e arredores” que tem como objetivo principal propiciar, através de palestras,
esclarecimentos aos proprietários durante atendimento/visitas aos pacientes,
cartilhas, folderes, etc, acesso às informações sobre manejo sanitário básico, bem
estar animal e assistência médica veterinária e zootécnica básica e gratuita, que
incluem “campanhas” de vacinação e vermifugação dos animais atendidos,
acompanhamento médico veterinário durante tratamento de doenças diagnosticadas
em atendimento prévio, acompanhamento de gestantes e suporte médico veterinário
e zootécnico no manejo pré e pós - parto da mãe e do recém-nascido, assistência
odontológica, oftalmológica, gástrica, de locomotor, dermatológicos, nutricional,
dentre outros, aos equídeos de pequenos criadores, carroceiros, e proprietários de
baixa renda em área urbana e metropolitana de Salvador e de cidades vizinhas. O
ACCS também possibilita aos discentes colocarem em prática o conhecimento
acadêmico adquirido, aproximando os mesmos das atividades de campo e
propiciando oportunidade às comunidades carentes de ter acesso à informação
médica veterinária, zootécnicas e de saúde pública, além de promover a prática à
campo com equídeos e as relações sociais médico-paciente-propriétario aos
discentes envolvidos.

Palavras-chaves: REPRODUÇÃO,BIOTECNOLOGIA,OVINOCAPRINOCULTURA
MEV454 ANATOMIA: UMA VISÃO COMPARADA VOLTADA PARA ÀS ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA CIDADE DE SALVADOR-BA.
Data da submissão: 19/09/2016 21:55:40

Palavras-chaves: Assistência Veterinária; Equídeos; Saúde Pública
MANEJO ODONTOLÓGICO DOS EQUINOS NA FAZENDA DE ENTRE RIOS-UFBA

Trabalho: MEV454 ANATOMIA: UMA VISÃO COMPARADA VOLTADA PARA ÀS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA CIDADE DE SALVADOR-BA.
Autor(es): Marcia Maria Magalhães Dantas de Faria

Autor(es): Aline Santana Souza,GABRIEL NUNES GUIMARÃES,MARISTELA DE
CASSIA SEUDO LOPES

Resumo: Mev454 Anatomia: Uma visão comparada voltada para às escolas de
ensino fundamental e médio da cidade de Salvador-BA é uma atividade de extensão
desenvolvida no Departamento de Anatomia dos Animais Domésticos da Escola de
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia, que tem como
proposta levar o estudante do ensino Fundamental e Médio o estudo dos sistemas
orgânicos.Em aulas interativas, dinâmicas, participativas e utilizando órgãos de
animais de diversas espécies, em laboratórios, os alunos aprendem de forma
comparada, a anatomia e a fisiologia humana, com metodologia e linguagem
adequada à série e/ou idade dos alunos, facilitando o interesse pelo estudo da
biologia.Tem como objetivo contribuir com a qualidade de educação de ensino
Fundamental e Médio das Escolas, desenvolver e apurar técnicas pedagógicas e de
comunicação que auxiliem na formação acadêmica, promover interação didática entre
a universidade e a comunidade, despertar nos estudantes o raciocínio e o senso de
observação, permitindo que formulem suas próprias ideias.Todas as atividades são
acompanhadas por universitários de Ciências Naturais, Biologia, Nutrição,
Fonoaudiologia, Pedagogia, Bacharelado Interdisciplinar de saúde, Zootecnia e
Medicina Veterinária.Os materiais utilizados são peças previamente preparadas de
cadáveres de animais, modelo anatômicos de resina de humano e de gato, modelos
anatômicos de coração, rins, ouvido, olho, pulmão de humano e entre outros.O
conteúdo proposto é composto pelos sistemas orgânicos, que são: Osteologia
(esqueleto), Aparelho Digestório, Aparelho Respiratório, Aparelho Circulatório,
Aparelho Geniturinário Masculino, Aparelho Reprodutor Feminino, Sistema Nervoso,
Visão e Audição e Visão Geral dos Órgãos (Hemicão).Para melhor aproveitamento da
atividade, recebemos em torno de 60 alunos por visita.Durante o semestre os alunos
da ACCS MEV-454, podem superar seus limites e dificuldades, desenvolvendo
habilidades em práticas pedagógicas, comunicativas e didáticas. Também contribui
para melhoria do ensino fundamental e médio das escolas participantes, e ao mesmo
tempo enriquece o currículo acadêmico dos estudantes da disciplina com um trabalho
de extensão.

Resumo: As doenças dentárias são as desordens orais mais comuns nos equídeos,
e representam, pelo menos, 10% dos casos atendidos, relacionados principalmente
ao manejo alimentar, traumas e alterações congênitas. O bom funcionamento do
aparelho bucal deve ser levado a sério, pois é de fundamental importância à
mastigação correta para que o alimento seja adequadamente triturado e para uma
melhor digestão e absorção dos nutrientes necessários. Por isso, a nutrição, a
fisiologia do sistema digestório e o desempenho do cavalo são diretamente
dependentes da integridade dos dentes, maxila e mandíbula, da oclusão adequada e
da dinâmica mastigatória. Essas alterações estão diretamente relacionadas com o
alto índice de descarte de potros (as) na doma, por ser um período de trocas
dentárias que causa muito estresse ao animal, mudanças no comportamento durante
a equitação, queda na performance de cavalos atletas, casos de cólica recorrentes e
perde de peso progressivo ou dificuldade de ganho, já que essas alterações alteram a
biomecânica da mastigação, prejudicando a digestibilidade dos alimentos, seja
volumoso ou concentrado. Devido a esses motivos, uma atenção maior deve ser
dada dentro da clínica de equinos a odontologia, através de exames periódicos,
diagnóstico, monitoramento odontológico e tratamento clínico-cirúrgico apropriado,
que resultará em um equino mais saudável, minimizando consequências mais graves,
com um melhor desempenho e muitas vezes também, prolongando sua vida. Com o
objetivo de atenuar estas alterações, a prática clínica equina tem vindo a enfatizar
cada vez mais a importância da odontologia. Com isso, por meio desse projeto será
possível proporcionar a prestação de um serviço odontológico especializado para
equinos, realizando a profilaxia dentária e fazendo um levantamento da prevalência
das alterações odontológicas em equinos atendidos na fazenda da universidade na
localidade de Entre Rios e por fim proporcionar uma maior experiência prática na
formação acadêmica em mais uma área especializada dentro da medicina equina.
Palavras-chaves: odontologia,manejo,equinos
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MELHORAMENTO GENÉTICO E BANCO DE GERMOPLASMA DE CAPRINOS E
OVINOS NATIVOS DO NORDESTE BRASILEIRO
MEVB62 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PECUÁRIA FAMILIAR
ATRAVÉS DA CAPRINOVINOCULTURA DE SUBSISTÊNCIA

Autor(es):
ALAIR DAIANE DA PAIXÃO SAMPAIO,RODRIGO FREITAS
BITTENCOURT

Autor(es): LAIANE LOPES,ROSANGELA SOARES UZEDA,VANESSA BARRETO
PINHEIRO,AIANA SOUZA SILVA

Resumo: A eficiência produtiva associada a melhoria na qualidade genética dos
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DOURADO,NICOLE MEIRA
Resumo: A caprinovinocultura levou o Brasil a colocação de 22° e 18° no ranking
mundial de criação de caprinos e ovinos respectivamente no planeta, onde a
concentração da maior parte destes animais localiza-se no Nordeste. No estado da
Bahia o rebanho de caprinos é na ordem de 4,2 milhões de cabeças, e de ovinos na
ordem de 2,5 milhões de animais, corresponde a 42,0% e 16,5%, respectivamente,
do efetivo nacional, onde o principal rebanho do país encontra-se principalmente no
semiárido baiano. A caprinocultura e ovinocultura constituem atividades econômicas
de relevância para pequenos produtores desta região, pois a maior parte da criação
provém da agricultura de subsistência de base familiar. Na região do território do Sisal
que contempla em torno de 20 munícipios como Valente, Santa Luz e Retirolândia , a
maior parte da população vive na zona rural e depende das atividades agropecuárias
para sustento familiar. Diante da criação destes animais, produtores enfrentam
diversos problemas principalmente com a sanidade do rebanho, pois os caprinos e
ovinos são acometidos por várias doenças, entre as quais, a linfadenite caseosa (mal
do caroço), o ectima contagioso (boqueira), a pododermatite (frieira), além das
doenças causadas por ectoparasitas, como piolhos, miíases (bicheiras) e sarnas e,
principalmente, aquelas causadas por endoparasitas (verminoses) e que trazem os
prejuízos mais graves e evidentes na produção animal, em função da mortalidade que
podem causar principalmente nos animais mais jovens. O principal agente etiológico
responsável pelos quadros de verminoses em caprinos é o nematódeo Haemonchus
contortus, parasito hematófago que espolia o hospedeiro os deixando apático, magro,
com pelos arrepiados, apresentando edema submandibular e anemia. Dentre os
principais prejuízos causados pela doença, podemos citar: diminuição dos índices de
parição, diminuição do crescimento dos animais, diminuição na produção de leite e
aumento do número de mortes no rebanho. Diante do fato desses pequenos
produtores utilizarem técnicas de manejo rudimentares e pouco conhecimento a
respeito das doenças e formas de tratamento, acabam resultando na baixa
rentabilidade na produção animal, assim o principal objetivo do ACCS MEVB62 é
levar de forma extensionista/educativa assuntos relacionados ao cotidiano deles, e
abordar de forma esclarecedora os principais problemas enfrentados, como
alimentação, instalações, destino dos resíduos, medicação e principalmente tratar da
verminose em todos os aspectos, desde a profilaxia, ao tratamento e mostrar ao
produtor possíveis soluções sustentáveis que podem minimizar o custo e maximizar a
produção.

Resumo: As sementes da goiaba (Psidium guajava L. – Myrtaceae) têm uma rica
composição de ácidos graxos, em torno de 8 a 16%, tendo como destaque o
esteárico, o palmítico, o oleico e linoleico, que são fundamentais para manutenção da
hidratação cutânea, da barreira cutânea e do manto hidrolipídico. Estas
características permitem considerar as sementes do fruto como fonte promissora para
aplicação na indústria de cosméticos, alimentos e na medicina, o que pode torna-lo
como um novo insumo cosmético, além de agregar valor comercial ao resíduo
industrial. Objetiva-se, portanto, a incorporação e análise preliminar do
comportamento do óleo da goiaba em emulsões cosméticas. Foram desenvolvidas
três emulsões simples O/A com Cera Lanette N, Polawax e Cloreto de Cetil Trimetil
Amônio, contendo na fase oleosa 2,5% (p/p) do óleo comercial de goiaba,
proveniente de uma empresa da região Sudoeste de Brasília, obtido por extração a
frio e filtração. Foram elaboradas três emulsões controles com 2,5% (p/p) de óleo
mineral, tradicionalmente utilizado na indústria farmacêutica. Todas as formulações
foram analisadas por microscopia ótica e submetidas ao espalhamento in vitro
(Knorst, 1991) por extrusão, por meio de placas de vidro, com pesos gradualmente
sobrepostos até constatação da espalhabilidade máxima (Ei máx.). O ensaio foi
realizado em triplicata e os resultados plotados em Microsoft Excel (versão 2010),
gerando gráficos do perfil do espalhamento de cada uma das emulsões (peso das
placas sobrepostas em grama (g) versus espalhamento em mm2). Para avaliar a
estabilidade por envelhecimento acelerado, sugerida pela ANVISA (Brasil, 2004), as
amostras foram submetidas a condições de estresse: centrifugação, vibração e ciclo
gelo-degelo. Na análise microscópica, as emulsões apresentaram glóbulos uniformes,
compatíveis para cada formulação. A partir do perfil de espalhamento dos cremes,
observou-se que o óleo da goiaba apresentou melhor desempenho na emulsão
contendo Cera Polawax, com espalhabilidade máxima de 2248 mm2, já para as
emulsões com Cera Lanette N (1847,45 mm2) e Cloreto de Cetil Trimetil Amônio
(1822,40 mm2) o perfil de Ei máx foi muito semelhante. Nos testes de estabilidade
acelerada tanto macro quanto microscopicamente, todas as emulsões mantiveram-se
estáveis, mesmo com condições variadas de estresse. O perfil graxo do óleo da
goiaba foi elucidado por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas
(GC-MS). Os resultados preliminares mostram que o óleo da goiaba apresenta-se
como uma fonte vegetal proveitosa e de grande potencial para aplicação na área
cosmética, contudo será necessário o acompanhamento gradativo das amostras, bem
como realizar ensaios posteriores, averiguar taxa de fluxo, textura, estresse térmico, a
fim de garantir a seleção do produto que seja potencialmente favorável para
incorporação no mercado industrial.
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MUSEU INTERATIVO DE ANATOMIA COMPARADA
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CIÊNCIAS HUMANAS - CIÊNCIA POLÍTICA
Resumo: O Museu Interativo de Anatomia Comparada (MIAC)promo ve a integração
da universidade com a comunidade em geral com atendimento a alunos da
universidade, de ensino médio e fundamental, através de visitasorientadas por
estudantes da UFBA à exposições de esqueletos de animaisdomésticos e exóticos,
animais taxidermizados e e curiosidades como fetos, etc. Em coleção,
acondicionados conservados emformol; tal como palestras e atividades externas
ligadas à educaçãoambiental, com foco especial nos ecossistemas da mata
atlântica.É importante destacar o aproveitamento do MIAC no ramo da história
natural, o que tem sidoobjeto de resgate na educação da comunidade pela relevância
de estudos e conhecimento dadiversidade da anatomia comparada dos seres vivos.
O MIAC recebe visitas de alunos, que sãorecepcionados por acadêmicos,
professores e palestrantes, responsáveis por promoverem um roteirovariado de
atividades, como exposições de vídeos, palestras, bate-papos, visitas, as
pesquisasdesenvolvidas em seus laboratórios e seu acervo, selecionando o assunto
a ser abordado dentro donível de conhecimento de cada turma que nos fará a
visita.Todos os temas estão relacionados tanto ao acervo do museu quanto á sua
área temáticaprincipal: Educação Ambiental. Temas como: Reciclagem, Caça Ilegal,
Sustentabilidade dos recursosnaturais, Principais Zoonoses, Roedores em geral, etc.
tal como sua influência e importância no meioem que estão inseridos. Nas visitas
feitas no Museu ou nas atividades itinerantes os alunos tem um maior contato comos
animais e os aparelhos anatômicos vistos nos livros durante as aulas nas escolas. A
abordagem trazida pelo museu sobre diversos temas com importância da ecologia,
eciências ambientais faz com que as escolas e outras instituições procurem uma
atividade extra classecom assuntos referentes a sala de aula de todos os professores
e faixas etárias, através do contatocom o MIAC. A disciplina de ACCS (Atividade
Curricular em Comunidade e Sociedade), MEV 458 - MuseuInterativo de Anatomia
Comparada (MIAC) visa estabelecer um estreito contato entre Universidade
ecomunidade, com formação de um elo didático para que sejam melhores estudados
e respeitados osnossos recursos naturais e assim despertar a consciência, a
preservação das espécies e do meioambiente.

FORTALECENDO REDES E TRAÇANDO VÍNCULOS ENTRE A REDE SÓCIO
ASSISTENCIAL EM SALVADOR: UMA INVESTIGAÇÃO SOB A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RUA E SEUS DETERMINANTES.
Autor(es): SELMARA ANJOS FERREIRA DOS SANTOS,LARA TEREZA MOTTA DE
SOUZA,ADRIANA FERRIZ
Resumo: O presente trabalho busca identificar os caminhos percorridos da política
de atendimento da criança e do adolescente em situação de rua, além de analisar os
fatores que ocasionam o enfraquecimento esmagador da Rede de Proteção Social
Infanto-Juvenil, gerando a carência dos acessos aos serviços voltados para este
público. O artigo presente esta baseado numa experiência da ACCs: Intervenção
Psicossocial com Crianças e Adolescentes em situação de rua na cidade de Salvador,
no qual teve como produto essencial a produção de uma Cartilha, cuja proposição
visa ressaltar estratégias que viabilizem uma minimização dos danos estruturais da
conjuntura atual e complexa além da busca pelo fortalecimento da Rede Sócio
Assistencial. A situação de rua é de fato o resultado de um processo histórico da
sociedade e esta também pode ser caracterizada como um processo de
vulnerabilidade onde revela que os laços de vinculação com a rua são graduais, além
da associação às fragilizações dos vínculos familiares. Os ângulos abordados
também estão vinculados ao enfraquecimento do conjunto integrado de iniciativas
públicas e da sociedade representando um grande desafio a ser trilhado, quanto na
integração nas políticas de atendimento, quanto na execução para efetivação do
Sistema de Garantias de Direito. O objetivo central do presente trabalho é promover a
garantia dos direitos das crianças e adolescentes, de forma efetiva, conectiva e
colaborativa entre as demais instâncias do Sistema que produz tais direitos. É
importante sinalizar que a divisão de responsabilidades e competências entre os
órgãos estabelecidos constitui-se como um fator elementar na efetivação do acesso e
garantia de tais proposições legais. É dever da Rede Sócio-Assistencial inspecionar
sinais de violência, capacitar e disponibilizar profissionais que atuem mediante a tal
circunstância de violações de Direitos. Analisando o contexto atual podemos nos
questionar se de fato todos os direitos propostos a este público têm sido efetivamente
assegurados. Ressaltando que a busca e a luta pelo fim de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão contra a criança e
adolescente em situação de rua seja uma concretude em futuros bem próximos.
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FELIX

DE

desigualdades, em particular, a desigualdade socioeconômica. Exemplos práticos
desta mudança socioeconômica já podem ser encontrados na Comunidade do
Binóculo, como a inciativa empreendedora de uma ex-aluna do projeto na fabricação
de pizzas (e sua provável contabilização da produção).
A permanência e criação
de projetos de extensão universitária como este é de vital importância, pois reafirma
atitude inclusiva das Universidades Públicas e demonstra a responsabilidade social
quanto às questões não prioritárias da Administração Pública Direta (Governo).

OLIVEIRA

Resumo:
O Curso de inglês nível intermediário para a Formação de
Empreendedores à sociedade integram as múltiplas atividades executadas pelo
Programa PROEXT/MEC 2015/2016: “Inclusão Produtiva – artesanato,
empreendedorismo e preservação ambiental à inclusão social”. O público-alvo é
composto sobretudo de pessoas que detenham conhecimentos básicos em inglês ou
que já tenham realizado o curso básico com a nossa equipe. São artesãos (ãs),
pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inclusive aquelas que
desenvolvem atividades com resíduos sólidos. Além disto pessoas que residem nas
proximidades do local onde se realizam atividades e pessoas que podem utilizar esta
língua para otimização e abertura de seus empreendimentos, inclusive o MEI (micro
empreendimentos individuais). Compreende, portanto, uma iniciativa de retorno social
através da educação para geração de renda e emprego (formal ou informal) realizada
com a participação de uma estudante do Programa de Graduação Sanduiche Ciência
sem Fronteiras. O curso de inglês intermediário para formação de empreendedores
contempla uma grande parcela da população que não tem acesso ou condições
financeiras para buscar essa capacitação em uma segunda língua em instituições
particulares. Atende, portanto, ao cumprimento da função social da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), enquanto instituição de ensino federal pública, gratuita e
com educação de qualidade, em possibilitar a oferta às comunidades populares em
situação de vulnerabilidade socioeconômica educação profissional, técnica e
tecnológica gratuita à geração de renda e emprego. Tem com objetivos: Oferecer aos
partícipes oportunidades para construção de competências profissionais, na
perspectiva do mundo da produção e do trabalho, bem como do sistema educativo,
proporcionar a habilitação profissional em curto prazo, observando-se as exigências e
expectativas da comunidade e enfatizar, paralelamente à formação profissional
específica, o desenvolvimento de uma segunda língua para aplicação no mercado de
trabalho. O concluinte assume um perfil onde ele saberá interagir e aprimorar
continuamente seus aprendizados a partir do conhecimento sobre novas culturas,
modos de ser e pontos de vista divergentes e serão instruídos para serem cidadãos
críticos, propositivos e dinâmicos na busca de novos conhecimentos como o
despertar pelo interesse em uma segunda língua e uma nova cultura. O curso é
ofertado na comunidade do Binóculo localizado no Bairro da Federação em Salvador
– BA todas os sábados com a carga horária de 4 horas por semana. Tem como matriz
curricular a divisão em quatro disciplinas em nível intermédiário/avançado: Listening
and Speaking, Reading and Writing, Grammar e Integrate Skills. Cada disciplina
citada acima possui carga horária igual a 30 horas totalizando 120 horas/aulas de
curso. Os requerimentos necessários para o curso são: Estar empenhado em
aprender uma segunda língua (muito importante), o curso exige 80% de presença
para que o estudante possa ter a certificação e participar ativamente em discussões e
atividades realizadas em classe, assim como, participar de trabalhos realizados em
grupo. O método de avaliação adotado é um Portfólio construído pelos próprios
estudantes no qual serão incluídas as atividades realizadas no decorrer do curso e
uma avaliação envolvendo todos os conteúdos que foram apresentados. Pode-se
concluir que o curso tem contribuído para o empreendedorismo, inclusive o social,
otimizando parcerias entre artesãos já estruturados com jovens empreendedores,
bem como outras atividades na quais idosos/adultos se unem a pessoas que nunca
ingressaram no mercado de trabalho. Assim, verifica-se que além do próprio curso em
si o espaço é muito rico vez que há interlocução de saberes e fazeres com fins além
do educacionais, também econômicos e de inclusão social pelo empreendedorismo.
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ENGENHARIAS - SANITÁRIA
SANEAMENTO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: RELATO DE
UMA EXPERIÊNCIA A PARTIR DE UMA ATIVIDADE CURRICULAR EM
COMUNIDADE E SOCIEDADE
Autor(es): LÍVIA DE SOUZA DA ROCHA,RAVINE TRINDADE GALLIZA,EMANUEL
DOS SANTOS DE OLIVEIRA,RENAVAN ANDRADE SOBRINHO
Resumo: A carência na cobertura e qualidade dos serviços públicos de saneamento
básico é evidente em quase todo o Brasil, principalmente na zona rural. Tais serviços
são fundamentais na qualidade de vida da população, tendo influência no ambiente,
saúde e educação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, “Saneamento é
o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem
exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e social” (OMS, 2002). Dessa
forma, faz-se necessária a constante busca pela universalização do saneamento de
forma que a zona rural seja atendida equitativamente com a urbana, ou seja, com o
uso de tecnologias apropriadas para comunidades rurais e tradicionais.De acordo
com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9795/1999, Art 1º), entende-se
por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Assim sendo, para a
eficiência de qualquer processo de educação ambiental faz-se necessária uma
comunicação adequada com o indivíduo ou o coletivo com o qual se trabalha. Desta
forma, Scisleski e Tittoni (2006) destacam que a escuta é um importante instrumento
no trabalho com a comunidade, mostra-se como um instrumento por meio do qual se
dá visibilidade ao outro, respeita-se a legitimidade de suas peculiaridades, permitindo
que as diferenças presentes nos modos de existir sejam reconhecidas, legitimadas e
problematizadas, sendo importante para recriar processos de singularização, uma vez
que as peculiaridades de um sujeito/uma comunidade devem ser levadas em conta. A
Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade (ACCS) é um componente
curricular que oferece a estudantes e professores da UFBA a oportunidade de se
relacionar com grupos da sociedade, desenvolvendo ações de extensão, promovendo
o intercâmbio de conhecimento e experiência de vida, além da produção de
conhecimento sobre a realidade com perspectiva de transformação. Objetiva-se aqui
relatar as experiências vivenciadas enquanto graduandos inseridos na ACCS
ENGM20 Saneamento, Mobilização Social e Educação Ambiental, no povoado de
Mocambo, município de Seabra – BA.Trata-se de um estudo crítico-reflexivo do tipo
relato de experiência do projeto de saneamento ambiental participativo, iniciado no
ano corrente, desenvolvido pela turma da ACCS ENGM20, da Universidade Federal
da Bahia, através de mobilização social e com base em educação ambiental. A
atividade em questão, que está em seu segundo semestre, tem como eixo norteador
o trabalho com o povoado de Mocambo. A equipe é multidisciplinar com discentes dos
cursos de saúde, engenharias, serviço social, psicologia, geografia, o que é bastante
importante num processo que aborda diferentes áreas do conhecimento. Inicialmente
objetivou-se o conhecimento da comunidade, seus moradores, seu lugar e costumes.
Além disso, foi preciso identificar o problema da comunidade no âmbito do
saneamento ambiental, obtendo essas informações por meio de conversas em grupo,
entrevistas com as famílias para preenchimento de questionários sócio-demográficos,
dinâmicas de grupo, oficinas, dentre outras atividades. Dentre os resultados
preliminares foi possível identificar a necessidade de uma maior mobilização da
comunidade, assim como do fortalecimento da associação para decidir questões,
dentre outras, sobre o saneamento ambiental local. Dois aspectos críticos foram a
distribuição e qualidade da água e o manejo de resíduos sólidos. Os resultados
esperados são: construção de um banco de dados sobre Mocambo que possa
contribuir para uma melhor gestão e manutenção do projeto iniciado pela ACCS e
desenvolvido em conjunto com a comunidade e empoderamento da comunidade.
Além de se tratar de um direito garantido por lei, tendo em vista a essencialidade dos
serviços de saneamento básico, a universalização, qualidade e equidade se tornam
fundamentais, visto que influenciam na qualidade de vida da população e do meio
ambiente. Assim, o projeto de Extensão, caracteriza uma importante ferramenta de
transformação social, possibilitando uma construção de espaço de interação e
produção de conhecimentos, representando um salto expressivo nas atividades
extramuros.
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MONITORIA (COMO BOLSISTA) DA DISCIPLINA AÇÃO CURRICULAR EM
COMUNIDADE E EM SOCIEDADE FCCB70
Autor(es): AURISTELA FELIX DE OLIVEIRA TEODORO,CARLITO CARVALHO DE
OLIVEIRA JÚNIOR
Resumo: A disciplina FCCB70 (Ação Pedagógica Contábil-financeira: Tecnologia
Social para Geração de Renda e Preservação Ambiental) oferecida pela faculdade de
Ciências Contábeis da UFBA possui como um dos paradigmas a quebra de barreiras
entre a Universidade (centro de formação profissional e científica) e às Comunidades
mais carentes.
Por ser uma disciplina de extensão universitária, além dos
alunos da Faculdade de Ciências Contábeis, podem participar também os demais
alunos da comunidade acadêmica, a exemplo, BI de Humidades, BI de Artes, BI de
Ciência e Tecnologia, dentre outros cursos. Tornando assim, o projeto mais
enriquecedor, o que contribui positivamente nas trocas de conhecimentos e
experiências, tanto entre os alunos da Academia, quanto com a comunidade.
Comunidade, como é sempre reiterado em reuniões da disciplina
FCCB70, “que tem mais a ensinar, do que aprender”. Um valioso ensinamento
passado é a constante busca pelo conhecimento independente das adversidades da
vida. E as expressões que transmitem este ensino podem ser vistas através dos
olhos atentos dos alunos, do lápis empunhado a rabiscar – em especial, os alunos da
Comunidade do Binóculo – Federação –. São imagens singulares e eternas para
cada graduando da disciplina.
A retribuição por parte da Universidade está
acontecendo, nesse contexto, por meio dos próprios alunos de graduação, o que é
demasiadamente gratificante. Ver a mudança de vida acontecer através de cursos de
qualificação profissional, cujo possibilitará ao aluno da comunidade ingressar no
mercado de trabalho com mais conhecimento, o que contribui para a diminuição das
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mesmos. A ideia era a preparação dos estudantes para o trabalho em campo,
fornecendo-lhes e trabalhando o embasamento teórico. Além disso, planejar
cuidadosamente o andamento das atividades que seriam aplicadas na comunidade.
O principal objetivo considerado, era proporcionar aos moradores a capacitação para
construir seus próprios alicerces e sobre os quais pudessem organizar-se
politicamente perante as políticas públicas na área do meio ambiente. Para isso, o
DRP mostrou fundamental importância, uma vez que tornou possível identificar os
pontos cruciais para definição de ações que significassem reais transformações na
realidade das políticas públicas na área ambiental. Quatro comunidades locais foram
atendidas, ao todo. Além da participação em reuniões com moradores para
reconhecimento da realidade e das demandas locais, foram realizadas algumas
atividades como discussões sobre a importância das associações, cooperativismo,
agricultura familiar e conflitos de interesse e socioambientais. Tais temas
mostraram-se de extrema importância, uma vez que a realidade local mostrava um
claro conflito de interesses propiciado, sobretudo, pela chegada da força do
agronegócio.

Resumo: Autores: Taiala Almeida Santos, Débora Abdalla SantosA ACCS Onda
Solidária de Inclusão Digital: Tecnologia a Serviço da Cidadania, constitui-se em um
componente curricular, modalidade disciplina, que tem sido oferecido pelo
Departamento de Ciência da Computação (DCC/UFBA) desde 2009 e apoia as
atividades do programa permanente de extensão Onda Digital, criado em 2004. Esta
ACCS possibilita que estudantes universitários de múltiplas áreas do conhecimento
atuem como instrutores em capacitações para o uso das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC), intercambiando saberes com diversos setores
sociais. Desta forma, a ACCS prepara o educando para o exercício da cidadania e
proporciona uma formação profissional integral, atentando para o seu papel social.Na
ACCS realizamos dois cursos de extensão: Curso de Iniciação a Programação
(CIPROG) e Cursos de Internet e Tecnologias Abertas (CITA). Também temos uma
parceria com o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer (GACC) e realizamos Oficinas
Itinerantes (OI).
O CIPROG tem como objetivo desenvolver o raciocínio lógico
e introduzir os participantes ao contexto de programação de computadores, além de
ampliar as competências e habilidades no uso das tecnologias digitais e na formação
de jovens e adultos. Para isso, no curso são compartilhados conhecimentos nas
áreas de programação de computadores, cultura digital, software livre e trabalho
colaborativo.O CITA tem como objetivo introduzir os estudantes aos conhecimentos
de informática básica, auxiliar no manuseio de dispositivos móveis e orientar sobre o
uso seguro da internet, capacitando-o profissionalmente na utilização dos principais
aplicativos de escritório com propósito de aprimorar o uso das tecnologias digitais
para formação do perfil desejado de cidadão contemporâneo.No GACC
desenvolvemos oficinas de informática básica e desenvolvemos as atividades de
acordo com a faixa etária. Temos como público alvo as pessoas atendidas pelo
GACC: crianças; adolescentes; acompanhantes, que são adultos. Proporcionamos
a eles uma inclusão digital através de um ambiente lúdico e didático onde abordamos
temas variados associados a conteúdos vistos na escola. Também auxiliamos os
adultos a navegar na internet de forma segura e esclarecemos dúvidas que são
trazidas pelos mesmos.A Oficina Itinerante é uma atividade com duração de duas
horas que tem o intuito de levar conhecimentos gerais para a sociedade, na maioria
estudantes de escolas públicas. Utilizamos temas atuais e de grande utilidade pública
que visa esclarecer e auxiliar a comunidade. Este semestre iremos realizar a Oficina
Itinerante com o tema Ciberativismo que visa despertar novas ideias e práticas em
defesas de causas públicas, utilizando como ferramenta de disseminação a internet e
as redes sociais.Contamos com o apoio de alunos matriculados na ACCS e membros
do Programa Onda Digital para desenvolverem essas atividades de extensão.
Também contamos com o auxílio de um monitor para gerenciar e auxiliar os
graduandos e a comunidade visando uma boa experiência de aprendizado para
ambas as partes, ou seja, os graduandos como educadores e a comunidade como
aprendiz. Os cursos, normalmente, são abertos editais para seleção e no semetre
2016.1 abrimos duas turmas de cada curso. As aulas são ministradas por alunos da
ACCS e contam com o apoio de membros do Onda Digital que já ministraram essas
aulas anteriormente, ou seja, já possuem experiência para melhor auxiliá-los. No
GACC existe uma parceria que nos permite realizar as oficinas de informática básica
semestralmente e o público é oferecido pelo GACC, ou seja, não há processo
seletivo. Já as OI, na maioria das vezes, são realizadas em escolas que tenham o
interesse em obter nossos ensinamentos e o público alvo são os estudantes destas
escolas, então, também não há processo seletivo. O contato com as escolas é feito
por intermédio dos alunos da ACCS porém, este semestre 2016.1 contamos com o
apoio da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da UFBA que ajudará
na mediação e na execução da oficina com as escolas.
A alta procura pelos
nossos cursos (no semestre 2015.2 tivemos mais de 2000 pessoas pré-inscritas)
mostra que as pessoas apresentam uma grande necessidade de aprimoramento e
vontade de atualizar-se para as novas exigências que o mercado de trabalho vem
apresentando. Além disso, os cursos permitem que realizem atividades diárias com
mais facilidades pois já adquiriram a prática através de exercícios e desenvolveram a
lógica matemática. No GACC notamos que as crianças melhoraram sua
coordenação motora e os jovens despertaram o interesse em aprender mais sobre o
campo da informática.
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Resumo:
O Distúrbio do Espectro Autista (DEA) é uma alteração do
desenvolvimento caracterizada por anormalidades abrangentes em três domínios: (1)
interação social recíproca, (2) comunicação e (3) presença de um repertório
comportamental de interesses restritos, repetitivo e estereotipado. Este distúrbio
encontra-se inserido nos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e apresenta
causa multifatorial, estimando-se que 90% deva-se a fatores genéticos. As
características autistas são muito variáveis e verificam-se tanto autistas clássicos,
com ausência de comunicação verbal e deficiência intelectual grave, como também
autistas com habilidades verbais e inteligência normal, mas com sociabilidade
comprometida. O Disturbio de Espectro Autista compreende uma condição
clinicamente heterogênea que envolve uma faixa de comportamentos onde o autismo
se insere. Não obstante a severidade variável e deficiência intelectual presente em
muitos casos, medidas de intervenção psicopedagógicas tem possibilitado avanços
no processo de inclusão. Para o conhecimento desta condição o programa de Ação
Curricular em Comunidade e em Sociedade – ACCS BIO A94, no semestre 2015.2
executou atividades associadas ao Programa Genética & Sociedade, implantado no
Instituto de Biologia da UFBA há cerca de 25 anos, pela Profa. Lília Maria de Azevedo
Moreira como uma atividade de genética comunitária, e que permitiu uma abordagem
de pesquisa-ação em duas diferentes instituições e com o foco na autovalorização,
reconhecimento das diferenças e favorecimento à interação social, realizou-se
dinâmicas com dramatizações, cartazes e grupos focais. Participaram das
intervenções alunos e profissionais das instituições. Às famílias foram oportunizados
exames e orientações em genética. A ACCS também participou das comemorações
organizadas pela Associação dos Amigos dos Autistas da Bahia (AMA-BA), no Dia
Mundial da Conscientização do Autismo, com intervenções educativas por meio de
cartazes e folders. Nas intervenções realizadas observou-se que apesar dos avanços
no diagnóstico e tratamento dos transtornos de espectro autista, o papel da genética
é pouco conhecido e requer aumento de pesquisas com diferentes metodologias.
Palavras-chaves: Genética Comunitária,Sociedade,Autismo
INTERDISCIPLINAR SAÚDE E BIOLÓGICAS
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VALORES ÉTICOS EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VOLTADAS PARA O
CUIDADO COM ANIMAIS DOMÉSTICOS EM RESIDÊNCIA DE ACOLHIMENTO
INCLUSIVO

INTERDISCIPLINAR MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS
AÇÃO CURRICULAR EM COMUNIDADE E SOCIEDADE “POLÍTICAS PÚBLICAS
E METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE" (ACCS
FCHK23)

Autor(es):
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Autor(es): ANTONIO MOURA
Resumo: A ACCS Políticas Públicas e Metodologias Participativas na área do meio
ambiente trata-se de uma inciativa interdisciplinar entre a Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas e o Instituto de Biologia que se baseia em uma educação que se
preocupa em produzir conhecimentos científicos que tenham direta e importante
relação com a realidade da comunidade local. Iniciada em 2015.1, teve no semestre
de 2015.2 (ocorrido durante a primeira metade de 2016) sua atuação em
comunidades, do município de Piatã-BA. Através de metodologias como diagnóstico
rápido participativo (DRP) e planejamento estratégico participativo, visava elucidar
para os moradores daquelas comunidades as questões necessárias para que se
articulassem política e socialmente. Em reuniões em sala de aula, textos sobre
ciência política, cooperativas e associações foram discutidos para apresentar os
conceitos aos estudantes que ainda tivessem pouco conhecimento ou contato com os

Resumo: O abandono infantil constitui um relevante problema social associado ao
panorama geral de exclusão que cerca a situação da pessoa com deficiência. O
acolhimento de crianças com deficiências, órfãs ou abandonadas é historicamente
promovido por instituições filantrópicas que procuram estabelecer uma estrutura
residencial. Neste contexto, o Lar Vida (http://www.larvida.org.br/), localizado em um
sitio aprazível, na Estrada Velha do Aeroporto – Salvador/BA, acolhe, como em uma
família atípica, mais de 100 crianças, adolescentes e adultos com idades entre 0 a 35
anos e com diferentes deficiências: auditivas, visuais, deficiências múltiplas, paralisia
cerebral, psicoses e deformidades, reconhecendo, valorizando e respeitando as
diferenças. Foi fundado em 1985 pela socióloga Maria Cristina Cordeiro Caldas, que
cuida desta enorme família, com auxílios públicos e doações. Desde 2001 com o
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UFBA em Campo, a ACCS em Genética Comunitária (BIO 456 - Genética e
Diversidade Humana) e posteriormente com a Ação Curricular em Comunidade e em
Sociedade (BIO A94 – Inclusão: Contribuições da Genética e Educação), procurou-se
contribuir com este relevante trabalho proporcionando exames e orientações
genéticas e realizando oficinas inclusivas voltadas para temas em direitos humanos,
desenvolvimento , relacionamentos, cuidados consigo e com o outro, incluindo neste
último, o cuidado com animais domésticos. No semestre 2015.2 fizeram parte da
ACCS BIO A94, 29 alunos de diferentes cursos de graduação da UFBA que após o
estudo teórico de aspectos voltados à etiologia e caracterização de diferentes
deficiências, desenvolveram projeto de pesquisa-ação com levantamento de
situações-problema e intervenções voltadas ao seu enfrentamento. Na comunidade
do Lar Vida, estão também incluídos cavalos e cachorros, que no contexto da
residência contribuem em trabalhos de equinoterapia e no aprendizado de valores
sociais de afeto, fidelidade e emoções de alegria e tristeza. Com o objetivo de
desenvolver entre os moradores a conscientização da responsabilidade, cuidado e
bons-tratos aos animais, em uma abordagem da ética, virtudes e do cuidar,
considerando a importância de fazer o bem e de ajudar os animais foi realizada uma
intervenção com metodologia de oficina pedagógica. Foram selecionados para
participação no trabalho 12 moradores com diferentes deficiências, incluindo casos de
alheamento ou maltrato aos animais. Foi explicado ao grupo o objetivo do trabalho e
no desenvolvimento, contadas histórias e experiências de todos e elaborados
cartazes. Foram estabelecidas intenções e novos comportamentos que seriam
acompanhadas pelos supervisores da instituição. Conclui-se pela importância da
pesquisa-ação em termos da mudança de atitudes e aquisição de valores éticos
fundamentais ao processo de inclusão.

principalmente o ensino da língua materna, representados nas tiras, e o modo como
esses aspectos são tratados em livros didáticos de português, aprovados no PNLD de
2012. Buscando apresentar uma pesquisa inovadora dentro da área de Letras,
justificando-se por apresentar uma criativa perspectiva sobre o uso de tiras em
materiais didáticos. Este texto apresenta resultados do projeto de pesquisa “Leitura
de traços de humor”, que se encontra em andamento, desde 2010, no Instituto de
Letras da UFBa, e tem como referencial teórico os trabalhos de Quino (2013, 2004),
Barbosa (2009), McCloud (1994), Morin (1973), Possenti (1998, 2010), Ramos (2009,
2011) e Vergueiro (2009), entre outros. O projeto tem como objeto da pesquisa
gêneros textuais que, tendo em vista a produção de humor, são constituídos pela
interação de linguagens verbais e visuais, mais especificamente charges, cartuns e
tiras cômicas, e tem como objetivo a ampliação de competências de leitura de alunos
universitários, através da construção de material para o ensino-aprendizagem de
leitura voltada para tais gêneros.
Palavras-chaves: Tiras,Livro didático,Quadrinhos
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E TECNOLÓGICA CONTRIBUIÇÃO DIRETA E
IMPACTANTE À INCLUSÃO SOCIAL
Autor(es): VICTOR CARVALHO,vilton jeovan viana pinheiro
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Resumo: O presente trabalho busca relatar a experiência vivada no programa de
extensão universitária e tecnológica da FCC/UFBA, desde a preparação, até a
execução das atividades. Evidenciar as discursões de ideias e a metodologia inserida
nas ações comunitárias, bem como a interação entre estudantes, docentes e
comunidades.Ao entrar no ensino superior, o aluno não deve ter apenas a visão de
um ensino teórico em sala de aula, mas de um ambiente acadêmico prático,
sobretudo real que o prepare à vida com conhecimentos que aliem profissionalismo,
competência e capacidade humanística. Ser um bom profissional, significa também
ser um ser humano, atento às problemáticas sociais, ético, enquanto cidadão
comprometido com responsabilidade sociais. Assim, a Universidade Federal da Bahia
(UFBA) evidencia o seu compromisso com a população, também através das
atividades executadas por grupos de extensão, e neste sentido, com o papel
fundamental para estreitar essa relação da comunidade acadêmica com a
sociedade.A contabilidade tem um papel importante neste cenário, pois se as
pessoas conseguem controlar suas finanças, terão um papel mais conciso na
economia nacional. O programa que fazemos parte que incluem atividades da ACCS
FCCB70 (Ação pedagógica contábil-financeira), FCCB91 (extensão universitária ao
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação), PROEXT/MEC (inclusão
produtiva), e nos projetos incluem atividades de tecnologia de informação,
compreensão de inglês e educação contábil-financeira para a formação de
empreendedores coordenado pela Professora Auristela Félix, Dra. (Faculdade de
Ciências Contábeis da UFBA), juntamente com toda a equipe interdisciplinar, se
empenha a trocar saberes e fazeres conceitos econômicos, contábeis e financeiro
com o intuito de gerar renda e emprego aos Microempreendedores, formalizados ou
não.É uma experiência fantástica fazer parte deste programa de extensão
universitária e tecnológica, pois aprendemos muito com as comunidades, e trocamos
experiências práticas com os partícipes dos projetos dando fluidez ao conhecimento
obtido em sala de aula e/ou material bibliográfico (livros, artigos, dentre outros
materiais). As atividades são iniciadas com diversas reuniões, discutindo ideias para a
elaboração da metodologia de ensino, elaboração do material, e escalas de horários.
A partir disso, depois que a aulas se iniciam, tudo que foi planejado é posto em
prática da melhor maneira possível. A sede situada na comunidade do binóculo
recebe os monitores, voluntários, docentes, coletivos sociais e os estudantes de
forma colaborativa e muito participativa. Assim, é criado um ciclo virtuoso no qual a
Universidade depende da população e vice versa. Pode-se concluir que contribuir no
projeto de extensão tem sido um experiência muito rico e de forte aprendizado, no
qual podemos retribuir de forma direta e impactante à sociedade o esforço de
milhares brasileiros que trabalham e se contribuem para manter instituições que
objetivam um futuro mais justo e próspero para as futuras gerações

LETRAS, LINGUÍSTICA E ARTES - LINGUÍSTICA
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LETRAS, LINGUÍSTICA E ARTES - LETRAS
AS VOGAIS MÉDIAS PRETÔNICAS EM PERNAMBUCO COM BASE NO CORPUS
DO PROJETO ATLAS LINGUÍSTICO DO BRASIL
Autor(es): DAIANE SILVA SOUZA,JACYRA ANDRADE MOTA
Resumo: Como é sabido, a variação na realização das vogais médias pretônicas é
um fenômeno que evidencia a diversidade linguística do Brasil. A pronúncia dessas
vogais como abertas ou fechadas tem sido objeto de análise de diversos estudiosos,
pois caracterizam diferentes áreas dialetais. Desde a primeira proposta de divisão
dialetal feita por Nascentes em 1922 e, na sua segunda proposta, em 1953, a
variação das vogais pretônicas foi utilizada como principal fator de delimitação de
áreas dialetais no Brasil. Para observar a ocorrência das vogais serão utilizados
inquéritos de quatro localidades interioranas de Pernambuco - Afrânio, Cabrobó,
Arcoverde e Caruaru - com base no corpus do Projeto Atlas Linguístico no Brasil
(ALiB) e, para análise, serão utilizados os pressupostos da Sociolinguística
Quantitativa e da Geolinguística Pluridimensional. Considerando que a diversidade
na pronúncia dessas vogais atinge tanto as anteriores, /E/, quanto as posteriores, /O/,
e possuindo consciência de que esses dois contextos se comportam de maneira
distinta, pretende-se, com a presente pesquisa, analisar os fatores que condicionam a
realização das vogais em posição pré-acentuada como média-baixa (ex.: fElicidade,
tElEvisão, cOração), como média-alta (ex.: telefone, borracha, borboleta) e como alta
(ex.: niblina, mixirica, culégio). Para a presente exposição, esse condicionamento
será observado à luz de uma variável independente linguística (vogal tônica) e uma
variável extralinguística faixa etária (faixa I de 18 a 30 anos e faixa II de 50 a 65
anos). Ademais às variáveis linguísticas e extralinguísticas, será analisada a diatopia,
a fim de verificar se a realização da vogal pretônica se diferencia ou se aproxima nas
quatro localidades investigadas. O presente estudo corrobora com outras pesquisas
existentes que afirmam a predominância das vogais mais abertas na região de
Pernambuco. O alteamento possui, nessas localidades, baixa frequência. E, por fim,
os fatores linguísticos são os principais condicionantes para a variação das vogais
médias pretônicas.

JARDINS VERTICAIS E ARTE URBANA COMO AÇÃO MOBILIZADORA
Autor(es): TAILA JESUS DA SILVA OLIVEIRA,ALBA VALÉRIA TINOCO ALVES
SILVA

Autor(es): MARCELO ALEXANDRINO,MARIA APARECIDA JOSE OLIVEIRA

Resumo: A tira de Mafalda foi produzida por Joaquin Lavado (Quino), na Argentina,
no período de 1964 a 1973, período que coincide com a permanência no poder do
governo militar na Argentina (1966-1973) e no Brasil (1964-1985). Criada inicialmente
para promover uma marca de eletrodomésticos, cujo nome começava com a letra M,
a personagem acabou se tornando “uma heroína iracunda que rechaça o mundo tal
como ele é”, nas palavras de Umberto Eco QUINO, 2013, p. 5). Apesar de dizer que
não acredita no poder transformador do humor (QUINO, 2013, p. 12), Quino tratava,
pela mirada crítica de Mafalda, as inquietudes da época: as condições de
subalternidade dos países da Ásia, África e América Latina, a posição da mulher, a
relação entre pais e filhos, o papel da escola na sociedade. O foco da análise deste
trabalho são as tiras de Mafalda que representam o ambiente escolar e seus agentes
e seu objetivo é fazer uma análise comparativa entre alguns aspectos da escola,

Resumo: Já é um fato para a maioria das pessoas, a idéia de que o modo de vida
que adotamos é extremamente nocivo ao equilíbrio que garante a vida no planeta,
todavia realizar mudanças concretas na esfera do comportamento é sempre um
grande desafio. É neste cenário que surge esta experiência, fruto do trabalho
realizado pela ACCS Matas Urbanas e Permacultura, em parceria com o movimento
social Canteiros Coletivos e moradores do bairro do Gantois, na qual a arte têm
desempenhado um papel central na mobilização e sensibilização dos membros da
comunidade. Nas ações articuladas pelos três grupos, têm sido realizados mutirões,
em áreas predominantemente impermeabilizadas pelo concreto, nas quais são
montados jardins verticais e painéis de grafite. Os jardins verticais são construídos
com vasos feitos a partir da reutilização de embalagens descartáveis, colaborando
para a discussão acerca da destinação dos resíduos sólidos gerados em ambiente
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doméstico. Nestes vasos são plantadas espécies vegetais das mais diversas, sejam
ornamentais, medicinais ou alimentares, contribuindo tanto para a inserção do verde
nos espaços da comunidade, quanto para o resgate das práticas de plantio. Alguns
dos participantes das ações são oriundos da zona rural, tendo contato com o cultivo
de vegetais em algum momento da vida, enquanto outros (principalmente as
crianças), já tendo nascido em ambiente urbano, pouco ou nenhum contato tiveram.
Essa heterogeneidade possibilita a construção de um espaço horizontal de
aprendizado não formal, assegurando a troca de experiências diversas, a
multiplicação dos saberes e suscita a discussão acerca de temas como a segurança
alimentar. Outro eixo de grande importância nas ações têm sido a prática do grafite. A
pintura de murais em espaços do comunidade, além do efeito estético, têm tido um
papel significativo para a mobilização das camadas mais jovens da localidade, uma
vez que trata-se de um linguagem urbana e moderna diretamente ligada à realidade
deles. Para avaliar a percepção dos moradores sobre as questões ambientais, os
estudantes da ACCS também aplicaram questionários com doze perguntas diretas.
Dados preliminares demonstaram que a maioria dos entrevistados têm interesses em
acessar maiores informações sobre jardinagem, fazem uso de ervas medicinais e
desejam uma maior presença das árvores na comunidade. Neste sentido pôde-se
concluir que este tipo de ação mobilizadora têm contribuído para a realização de
alguns anseios da comunidade, assim como para a construção de uma prática mais
cidadã e sustentável.

vagas, nas quais, apesar de boa parte dos participantes não terem acesso à internet
em casa, não apresentaram dificuldades na assimilação dos conteúdos transmitidos.
Eram alunos pontuais, assíduos e com muita vontade de aprender. Ao final das
atividades se pode perceber um aumento do nível da aprendizagem dos estudantes
da comunidade e dos estudantes da UFBA perante a ação pedagógica contábil
realizada. Tendo em vista que a pesquisa está alinhada ao desenvolvimento das
disciplinas ACCS: FCCB70 (Ação pedagógica contábil-financeira) e FCCB91
(Extensão universitária ao desenvolvimento científico tecnológico e de inovação) a
pesquisa tem tipologia ação-participante. Para atingir os objetivos propostos foi
realizada uma investigação orientada durante a execução das atividades de extensão
executadas nas comunidades, também foi realizada uma pesquisa bibliográfica. A
investigação orientada teve como ferramental metodológico questionário inicial, na
qual foi realizada análise do desenvolvimento dos partícipes da comunidade ao longo
das atividades através de formulário dirigido e um questionário ao final. Os resultados
demonstram que, pontualmente, há um impacto positivo em 80 pessoas que se
inscrevem nos cursos e oficinas, e em consequência suas famílias. Portanto,
considera-se perante a análise dos questionários que as disciplinas atingem em torno
de 300 pessoas, residentes nas proximidades ou, até mesmo em bairros distantes de
Salvador-BA. Conclui-se que as disciplinas ACCS da FCC/UFBA (FCCB70 e
FCCB91) impactam positivamente na geração de renda e emprego das comunidades
abrangidas, seja pela abertura de microempreendimentos individuais, otimização das
atividades que desenvolvem, inserção no mercado de trabalho (formal ou informal)
pelo desenvolvimento de empreendedorismo e/ou capacitação em inglês, informática
e educação contábil-financeira.

Palavras-chaves: Ecologia Urbana,Arte Urbana,Sustentabilidade
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - OCEANOGRAFIA
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BIODISPONIBILIDDE DE METAIS TRAÇO EM SEDIMENTOS DO ESTUARINOS
DA COSTA LESTE BRASILEIRA

Trabalho: : ANÁLISE DO IMPACTO DA INCLUSÃO SOCIAL PELA AÇÃO
CURRICULAR EM COMUNIDADE E EM SOCIEDADE (ACCS): A AÇÃO
PEDAGÓGICA
CONTÁBIL-FINANCEIRA
Autor(es):
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Resumo: O presente trabalho avaliou o nível de contaminação por elementos traço
em sedimentos de diferentes estuários da costa leste do Brasil: i. Estuário do rio
Piraquê-Açu, ES; Baía de Vitória, ES; ii. estuário do rio Capibaribe, PE; Canal de
Santa Cruz, PE; e estuários da Baía de Todos os Santos (Paraguaçu, Subaé,
Jaguaripe, Mataripe e São Paulo), BA. Para o pretratamento das amostras, os
sedimentos foram liofilizados e pulverizadas em moinho de bolas antes de serem
extraídos com HCl 1M, por doze horas em mesa agitadora (200 rpm). Os elementos
traço e maiores foram então determinados por espectrometria de emissão atômica
com plasma indutivamente acoplado. Concentrações de carbono orgânico e
nitrogênio foram determinados por analisador elementar, enquanto a granulometria do
sedimento foi determinada por métodos tradicionais de peneiragem e pipetagem.
Análises estatísticas multivariadas foram utilizadas para analisar os dados químicos,
identificar padrões de distribuição, e fontes dos diferentes elementos químicos
estudados. Os resultados mostram que existe um amplo gradiente de concentração
para a maioria dos elementos traço e maiores avaliados, indicando que existe uma
ampla heterogeneidade nas características químicas dos ecossistemas avaliados.
Dentre estes, dois estuários merecem destaque em função dos teores observados
nos sedimentos. O estuário do rio Subaé pode ser descrito como um sistema
altamente impactado, o qual apresenta concentrações elevadas de vários elementos
químicos (e.g. Pb, Cd, Zn). A degradação deste sistema está associada ao contínuo
aporte de efluentes domésticos e industriais, incluindo uma fundição de Pb que
lançou contaminantes por mais de 30 anos nesta região. Por outro lado, foram
observadas concentrações baixas da grande maioria dos elementos avaliados para o
estuário do rio Jaguaripe. A bacia de drenagem deste apresenta pouca atividade
antrópica, o que somado a grande dinâmica de troca de água entre o estuário e a
zona costeira e os sedimentos predominantemente grosseiros faz com que este
sistema possa ser classificado como relativamente bem preservado. Os resultados
deste estudo serão discutidos considerando o histórico de atividades antrópicas de
cada região, bem como a resiliência de cada sistema em virtude da possível
influencia de mudanças globais nestes ecossistemas.

Resumo: Esse resumo se refere ao plano de trabalho do projeto permanecer
denominado “Análise do impacto socioeconômico em comunidades populares pela
ação curricular em comunidade e em sociedade (ACCS)”. Teve como objetivo geral
investigar e analisar o impacto socioeconômico, enquanto decorrente das atividades
empreendidas pelas disciplinas Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade
(ACCS) desenvolvidas pela Faculdade de Ciências Contábeis em comunidades
populares. As atividades realizadas na comunidade foram: cursos e oficinas de
informática básica e intermediária, inglês básico e intermediário e oficinas de
educação contábil-financeira todos com foco na formação de empreendedores. As
atividades são realizadas na Associação de Moradores da Comunidade do Binóculo,
sendo ministradas três vezes na semana (terças, quintas e sábado). As atividades
foram bem recebidas pela comunidade, contando com o preenchimento de todas as
vagas, nas quais, apesar de boa parte dos participantes não terem acesso à internet
em casa, não apresentaram dificuldades na assimilação dos conteúdos transmitidos.
Eram alunos pontuais, assíduos e com muita vontade de aprender. Ao final das
atividades se pode perceber um aumento do nível da aprendizagem dos estudantes
da comunidade e dos estudantes da UFBA perante a ação pedagógica contábil
realizada. Tendo em vista que a pesquisa está alinhada ao desenvolvimento das
disciplinas ACCS: FCCB70 (Ação pedagógica contábil-financeira) e FCCB91
(Extensão universitária ao desenvolvimento científico tecnológico e de inovação) a
pesquisa tem tipologia ação-participante. Para atingir os objetivos propostos foi
realizada uma investigação orientada durante a execução das atividades de extensão
executadas nas comunidades, também foi realizada uma pesquisa bibliográfica. A
investigação orientada teve como ferramental metodológico questionário inicial, na
qual foi realizada análise do desenvolvimento dos partícipes da comunidade ao longo
das atividades através de formulário dirigido e um questionário ao final. Os resultados
demonstram que, pontualmente, há um impacto positivo em 80 pessoas que se
inscrevem nos cursos e oficinas, e em consequência suas famílias. Portanto,
considera-se perante a análise dos questionários que as disciplinas atingem em torno
de 300 pessoas, residentes nas proximidades ou, até mesmo em bairros distantes de
Salvador-BA. Conclui-se que as disciplinas ACCS da FCC/UFBA (FCCB70 e
FCCB91) impactam positivamente na geração de renda e emprego das comunidades
abrangidas, seja pela abertura de microempreendimentos individuais, otimização das
atividades que desenvolvem, inserção no mercado de trabalho (formal ou informal)
pelo desenvolvimento de empreendedorismo e/ou capacitação em inglês, informática
e educação contábil-financeira.

Palavras-chaves: biodisponibilidade,Metais,Estuario
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ANÁLISE DO IMPACTO DA INCLUSÃO SOCIAL PELA AÇÃO CURRICULAR EM
COMUNIDADE E EM SOCIEDADE (ACCS): A AÇÃO PEDAGÓGICA
CONTÁBIL-FINANCEIRA

Palavras-chaves: ACCS,empreendedorismo,comunidades

Autor(es): TAMIRIS MIRANDA,AURISTELA FELIX DE OLIVEIRA TEODORO
Resumo: Esse resumo se refere ao plano de trabalho do projeto permanecer
denominado “Análise do impacto socioeconômico em comunidades populares pela
ação curricular em comunidade e em sociedade (ACCS)”. Teve como objetivo geral
investigar e analisar o impacto socioeconômico, enquanto decorrente das atividades
empreendidas pelas disciplinas Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade
(ACCS) desenvolvidas pela Faculdade de Ciências Contábeis em comunidades
populares. As atividades realizadas na comunidade foram: cursos e oficinas de
informática básica e intermediária, inglês básico e intermediário e oficinas de
educação contábil-financeira todos com foco na formação de empreendedores. As
atividades são realizadas na Associação de Moradores da Comunidade do Binóculo,
sendo ministradas três vezes na semana (terças, quintas e sábado). As atividades
foram bem recebidas pela comunidade, contando com o preenchimento de todas as
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Resumo: A apropriação do conhecimento científico pelas pessoas e organizações
populares significa à ampliação do entendimento e funcionamento do patrimônio
histórico, natural e social de toda humanidade. Nesse sentido, as ações de
divulgação e gestão do patrimônio geológico vêm se expandindo pelo Brasil para que
as comunidades em geral reconheçam a importância dos sistemas físicos da terra
tais como Sistema Solar e Meteoritos, Minerais e Rochas e Recursos Hídricos e
Energéticos. A ação de expansão das geociências tem
suscitado ferramentas
diversas como painéis interativos, folhetins, mídia eletrônica, ações
escola-museu-comunidade, entre outros. Através do desenvolvimento dessas ideias,
o projeto Geologar: Ciências da Terra
para a Sociedade empreendeu
esforços para realizar ações inter, trans e multidisciplinar com as crianças e
adolescentes da Orquestra Pedagógica Experimental do Neojibá (OPE), propondo a
discussão das geociências, especialmente da Geologia, através de atividades de
português, matemática e ciências. Além da abordagem geocientífica nos
componentes curriculares básicos do ensino fundamental e médio, o projeto tem
desenvolvido roteiros específicos de oficinas para decodificar a linguagem geológica,
torna-la lúdica e acessível para instruir e capacitar professores da educação básica
nesse campo científico, assim a transformação de conceitos teóricos em experiências
práticas serão possíveis e capazes de orientar o processo de ensino e aprendizagem
e desmistificar o pensamento de que as ciências são desconectadas do cotidiano e
se restringem a atividades monótonas e repetitivas muitas vezes reproduzidas em
salas. Pode se dizer que através dessas atividades o projeto Geologar: Ciências da
Terra para a sociedade busca promover no ciclo fundamental uma visão integrada do
planeta, valorizando a experiência como forma de ensino e utilizando recursos como
navegação em jogos eletrônicos, passeios virtuais por geossítios, montagens de
coleção de minerais e saídas de campo como ferramentas indispensável para inserir
o raciocínio lógico e científico que os conteúdos presentes nos Parâmetros
Curriculares Nacionais buscam desenvolver. Esta é a contribuição GPA 2016/21.

EXPERIMENTO UM
Autor(es): THAÍS MEDEIROS SOUZA,RENATA VOSS CHAGAS
Resumo: Trata-se de uma proposta de desenvolvimento de um de livro, com
atividade de caráter artístico, experimental e de divulgação cultural, científica e
tecnológica, visto que apresentará uma técnica fotográfica pouco utilizada e
conhecida no momento atual, reunindo obras que tenham o uso da fotografia como
linguagem principal. A publicação está sendo elaborada de maneira coletiva, desde o
processo de discussão para criação dos trabalhos até a impressão da publicação.
Este projeto tem duas vertentes: a primeira delas, a investigação do livro de artista
como plataforma de apresentação do trabalho artístico e a segunda, o estudo da
técnica do cianótipo – processo de revelação fotográfica do século XIX que utiliza sais
férricos em sua composição – como meio de impressão do livro. O livro experimental
já vem sendo objeto de interesse dentro da Tiragem, que é um Laboratório de Livros
Experimentais da Escola de Belas Artes e que tem o interesse de estudar o livro
como objeto e plataforma de apresentação de trabalhos. Neste ambiente,
desenvolvem-se pesquisas e produtos feitos por professores, artistas, designers que
tenham vínculo ou não com a UFBA. Há a intenção de que a cada projeto realizado
para a Coleção Experimento seja convidado um organizador que proponha uma
técnica e um tema a ser explorado. Para a publicação de 2016 – “Experimento Um” –
o tempo é o tema que vem conduzindo a produção das imagens. Para a elaboração
do livro, já foram oferecidas oficinas de cianótipo, com o objetivo de conhecer o
processo químico desta técnica de revelação; uma oficina de grid para encontrar a
melhor organização e apresentação das imagens, de forma que elas tenham uma
harmonia; testes de tonalização com alguns reagentes químicos; exercícios para
investigar as variações de receitas e de tom do cianótipo, evidenciando melhor as
imagens, a diagramação, para encontrar a disposição adequada para os elementos
do livro; e a prática com a obtenção da cópia, realizando testes com o cianótipo em
vários papeis.

Palavras-chaves: ENSINO,GEOCIÊNCIAS,PATRIMÔNIO GEOLÓGICO
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - GEOCIÊNCIAS
EDUCAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS: FERRAMENTAS PARA A COMPREENSÃO DO
NOSSO PLANETA

Palavras-chaves: livro experimental,fotografia,cianótipo
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Autor(es):
PEIXOTO

COMPUTAÇÃO DESPLUGADA INTERDISCIPLINAR: AÇÕES PARA ATRAÇÃO DE
MENINAS PARA COMPUTAÇÃO (MENINAS DIGITAIS – REGIONAL BAHIA)

Resumo: O projeto Geocientistas do Amanhã, através da parceria entre o Grupo de
pesquisa "Laboratório de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral" da UFBA e o
Programa "Ciência na Escola" da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, visa a
aproximação entre o ensino básico e promove a popularização das geociências
através de ações que relacionem o dia a dia dos alunos com a geologia. Esta
pesquisa de iniciação científica visa dar apoio aos Geocientistas do Amanhã por meio
da elaboração, aplicação e análise de questionários investigativos buscando traçar o
perfil do público-alvo atingido pelo projeto. Neste sentido, a metodologia proposta
inclui diversas etapas, dentre elas (i) a formação de uma equipe multidisciplinar de
voluntários (estudantes, discentes e profissionais da área), (ii) o cadastramento de
professores e escolas interessados nesta abordagem, (iii) o levantamento dos
geossítios localizados na área de atuação geográfica das escolas cadastradas, (iv) a
divulgação científica como motivadora do desenvolvimento de habilidades linguísticas
e cognitivas através de atividades com os estudantes em sala de aula a partir de
palestras, visitas e discussões sobre os geossítios inventariados, e (v) a realização de
curso de capacitação em geociências para os professores participantes do projeto.
Neste trabalho discutiremos especificamente as escolas e professores participantes
do projeto na sua edição 2016. O cadastro das escolas utilizou a ferramenta
googleforms que permitiu aos diretores e coordenadores escolares de 152 escolas
baianas aderirem ao projeto que também já conta com 172 professores e 95
voluntários inscritos. Os voluntários incluem os professores formadores do PCE e
responsáveis pelos núcleos regionais e geocientistas - alunos de graduação e
pós-graduação, pesquisadores e profissionais da área - sendo responsáveis por
identificar aspectos da geodiversidade de interesse em cada município participante e
auxiliar o professor-escola no planejamento de atividades que sejam atrativas a sua
comunidade. As escolas participantes em 2016 atendem, em sua maioria, estudantes
de ensino médio, e possuem inscrição no programa Ciência na Escola e Feira de
Ciências da Bahia - a FECIBA - em 2016. No que diz respeito à localização
geográfica, após a Região Metropolitana de Salvador (RMS), os municípios que
apresentaram o maior número de cadastros foram Jequié e Juazeiro, seguidos pela
região do Litoral Sul - que engloba municípios como Itabuna, Ilhéus e Camacã. A
adesão das escolas da RMS ficou bem abaixo do esperado, com apenas 21 escolas
manifestando interesse na participação. Este fato chama a atenção para a
necessidade de mais incentivos ao ensino de ciências na região. O cadastro de
professores também ocorreu na plataforma googleforms e exigiu a inscrição prévia da
escola ao qual o docente está vinculado. Houve algumas dificuldades nesta etapa
com escolas cadastradas que não possuem ainda cadastro de professores e
vice-versa. Estas dificuldades estão sendo sanadas através de contatos diretos com
os envolvidos pela equipe do projeto. Os professores são majoritariamente formados
em geografia (45,9%), biologia (20,3%) ou química (4,7%), mas também há
profissionais da pedagogia (8,7%) e docentes de formações bastante diversas tais
como matemática, sociologia, português e educação física. Esta formação
diversificada do público envolvido valoriza o caráter inter e multidisciplinar do projeto,
tornando possível a elaboração de atividades que transcendem disciplinas

Autor(es): JANDIACI SANTOS BARRETO
Resumo: Atualmente na educação temos o desafio de prover uma pedagogia que dê
conta dos contrastes e diversidades de nossa sociedade contemporânea, por
intermédio de um pensamento crítico e reflexivo. A interdisciplinaridade pode
representar uma alternativa para superação das dificuldades que são enfrentadas
todos os dias por educadores e educandos. Nesse sentido, as ações de extensão
universitária são importantes para a promoção do compartilhamento de saberes entre
a academia e outras comunidades, bem como de experimentação do que tem sido
pesquisado.O projeto “Computação Desplugada: introdução à computação sem uso
de computadores”, em curso há dois anos, tem promovido a integração dos
conteúdos da educação básica aos da ciência da computação, proporcionando ações
pedagógicas de incentivo à construção de conhecimento tecnológico e interdisciplinar
dentro das escolas, com o desenvolvimento do raciocínio lógico-computacional e
metodologias concernentes a essa nova prática. Apresentando aspectos do raciocínio
computacional a estudantes de escolas públicas de educação básica, de forma
interdisciplinar, com professores e suas respectivas disciplinas, o projeto tem feito
atividades em duas unidades do Colégio da Polícia Militar e no Colégio Estadual
Manoel Devoto, sempre obtendo ótimos resultados em suas aplicações.Neste ano, o
projeto apresenta uma nova variação, desta vez abordando a atração de meninas
para a computação em parceria com o Programa Meninas Digitais, da Sociedade
Brasileira de Computação (SBC). Esse programa tem como objetivo divulgar a área
de Computação para despertar o interesse de estudantes do ensino
médio/tecnológico ou dos anos finais do ensino fundamental, para que conheçam
melhor a área e, desta forma, motivá-las a seguir carreira em Computação. O projeto
“Meninas Digitais – Regional Bahia” visa incentivar a participação feminina na área de
Computação por meio da concepção de atividades desplugadas, sem contudo
incentivar práticas discriminatórias ou sexistas, ao mostrar que a Computação não é
“só coisa de menino.” Dentro do que já é desenvolvido pelo Computação Desplugada
Interdisciplinar buscamos disseminar conhecimento para atrair meninas e jovens
mulheres a ingressarem em cursos e carreiras relacionadas com as áreas de
Ciências da Computação e Engenharia da Computação, também por meio de
palestras e minicursos com uso do raciocínio computação nas escolas parceiras.
Palavras-chaves: gênero,interdisciplinaridade,raciocínio computacional.
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - GEOCIÊNCIAS
CONTEÚDOS INTERDISCIPLINARES EM GEOCIÊNCIAS COMO INCENTIVO AO
ENSINO DE PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS
Autor(es):
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específicas. Os dados levantados também demonstram a necessidade de incluir
disciplinas das geociências nos programas de formação de professores do ensino
básico, com cerca de 70% dos docentes inscritos avaliando seu conhecimento da
área como "fraco" a "básico". Os professores também demonstraram alto interesse
em participar de atividades que discutam temáticas relacionadas a recursos
energéticos, hídricos e mineração.O projeto prossegue em andamento e terá na
próxima etapa a ser executada as interações entre voluntário-professor-escola para a
elaboração de projetos individuais.Esta é a contribuição GPA 2016/18.

PIBExA
ARTES - ARTES VISUAIS
A ARTE DE SE VIVER EM COLETIVO: ESTUDANDO A CRIAÇÃO DE UM GRUPO
DE PERMACULTURA NA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA.
Data da submissão: 20/09/2016 00:09:16
ARTÍSTICAS.
Autor(es): ANA BEATRIZ SOUZA SILVA

Palavras-chaves: Geocientistas do Amanhã,Geociências,Ciência na Escola

Resumo: Este projeto de pesquisa tem a proposta da experimentação de poéticas
visuais que retratem diálogos estéticos entre arte e ambiente com o viés da
sustentabilidade. Para tanto, propomos a implementação de ações em um espaço
comunitário e a produção de registros fotográficos e relatos audiovisuais a cerca da
criação coletiva do cultivo, da ressignificação de espaços, dos usos e percepções em
torno de uma estética ambiental. Tendo como objeto de estudo um grupo
independente de permacultura, buscaremos implementar atividades sustentáveis de
interação com a natureza de modo relacional, com a arte, dentro de um espaço
genuinamente coletivo que é a Residência Universitária 1, palco de vivências
cotidianas, movimentos constantes, interações e criações. O cultivo de uma horta
comunitária situada no terreno ocioso atrás do atelier de artes e outras atividades em
conjunto, tem a intenção de provocar diálogos poéticos-estéticos-políticos sobre os
espaços urbanos, reflexões a cerca da saúde e alimentação dos moradores da
residência e bolsistas, interações e criações, entre outros desdobramentos como
territorialidades, vivências culturais, ecologia, sustentabilidade, política e arte. Tendo
como professores-interlocutores Inês Linke (Escola de Belas Artes), José Geraldo de
Assis (Biologia) e Thais Bhanthumchinda Portela (Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo) encontrei subsídio técnico para realização de tal diálogo. Foram
propostas as atividades conjuntas com o grupo da Rede Panc Bahia (Plantas
alimentícias não-convencionais), de hortas/jardins ambulantes, oficinas de
gastronomia na residência com plantas ornamentais-comestíveis realizada por alunos
de biologia e gastronomia, troca de sementes com outros grupos de ações em
permacultura urbana e recebimento de doações em mudas e adubo na residência;
Piquenique de frutas recicladas, atividade conjunta com colega da Escola de Belas
Artes; Circulação da Zine "Permacultura na Resi" elaborada em conjunto com os
residentes para divulgação dos eventos do grupo, espaço para diálogos sobre arte,
permacultura, política, atividades e produções dos residentes e notícias da casa;
entre outras ações e intervenções que geram novos espaços de vida e reflexões
sobre o cotidiano, serão retratadas na exposição fotográfica de poéticas visuais .
Palavras-chaves:
Poéticas
comunitárias,Intervenção Urbana

Visuais,experiências
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O AMOR É UM CÃO DOS DIABOS
Autor(es): LARA RODRIGUES ROCHA,ADRIANA PUCCI PENTEADO DE FARIA E
SILVA
Resumo: Nesta comunicação, o objetivo é apresentar O amor é um cão dos diabos:
projeto de adaptação audiovisual, coordenado pela estudante Lara Rodrigues Rocha,
contemplado no edital Pibexa/2016. O projeto aconteceu entre julho e outubro de
2016 e teve como proposta desenvolver o diálogo entre literatura e cinema, a partir da
exploração da obra de Henry Charles Bukowski Jr e sua adaptação para o universo
cinematográfico. Charles Bukowski (nascido Henrich Karl Bukowski; Andernarch, 16
de agosto de 1920 – Los Angeles, 9 de março de 1994) foi um poeta, romancista e
contista estadunidense nascido na Alemanha. Por ser bastante cultuado, já teve
algumas de suas obras presentes no cinema. No contexto de exploração de
possibilidades de interlocução entre literatura e cinema, a experimentação teve dois
momentos principais: em primeiro lugar, o estudo sobre narrativas e roteiro, buscando
possibilidades dramatúrgicas para adaptação de contos de Bukowski para o formato
de roteiro literário. No segundo momento, houve a filmagem, transpondo para a
linguagem cinematográfica a obra do autor. Dentro desse processo de interface com
o universo da linguagem cinematográfica, utilizamos como inspiração as marcas
estéticas do Cinema Marginal brasileiro e estabelecemos um diálogo com conceitos
advindos da obra de Bakhtin e seu Círculo, como enunciado concreto e signo
ideológico. Assim, nesta comunicação apresentaremos o roteiro e alguns dos poemas
que o inspiraram, bem como algumas cenas do produto final. Além disso,
fundamentaremos nossas escolhas com base nas teorias estudadas e analisaremos
como a linguagem do Cinema Marginal pode coincidir com o estilo discursivo de
Bukowski. O produto final foi exibido na Universidade Federal da Bahia e os teasers
foram divulgados virtualmente em redes sociais e plataformas de vídeo. Além disso,
houve divulgação pelos campi da UFBA, implementada com o auxílio da PROEXT,
obtido na 2ª etapa da Chamada para utilização das Redes de Outdoors da UFBA.
Importante salientar que o projeto envolveu participantes de diferentes unidades da
UFBA e foi realizado com suporte do Coletivo de Audiovisual do Cult (CAV).
Palavras-chaves: Adaptação audiovisual,Bukowski,Cinema Marginal
ARTES - DANÇA
A DANÇA MANIFESTO - LIGADOCORPO
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suspender-se no ar, utilizando eixos verticais e horizontais, perdendo o contato com o
chão; e segundo a ideia de Fluxo Interrompido, utilizando o máximo de tensão para
que se faça uma interrupção imediata do movimento. Nesse sentido, interessa-nos a
investigação de movimento que tenciona a afirmação, a dança e sua própria
interdição. A coreografia que eleva-se no ar em seu virtuosismo inscrito na
capacidade de suportar o peso fora do chão, assim como o lançar-se no vazio, no
abismo do próprio corpo onde se embaralha o entendimento da noção de linguagem.
Todo o processo criativo foi estruturado em três eixos que atravessam todo o
percurso, coexistindo de forma não-sequencial: em Treinamento, Investigação e
composição cênica. Para a experimentação, estamos confeccionando um aparelho
aéreo com o formato de uma cadeira – mobiliário culturalmente associado a ideia de
corpo em repouso, imóvel -, que constituirá ambiente para a experimentação artística
de suspensão. Por meio da composição cênica, se articulam aspectos relacionados a
coerência na estruturação da configuração artística com seus distintos elementos,
considerações dramatúrgicas, dentre outros. Assim, a investigação estará enfatizando
a dimensão do sensível, desenvolvendo e aprofundando as aptidões técnicas em
propostas de improviso e diálogo entre linguagens. O projeto toma para si os desafios
de: investigar parâmetros estéticos, gerar inovação metodológica de criação e
formação, e constituir mecanismos capazes de articular a transversalidade das
dimensões simbólicas das artes e da cultura do circo.

Autor(es): UILDEMBERG DA SILVA CARDEAL,ANDRÉIA OLIVEIRA ARAÚJO DA
SILVA,FABIO SANTOS
Resumo: A proposta de experimentação coreográfica dessa dança manifesto é
motivada pela necessidade de abordar a invisibilidade do corpo negro na sociedade
contemporânea, e surge do caótico contexto social em que estamos inseridos. O
Corpo coisa, abjeto, negado, excluído, marginalizado, submisso, violentado,
descriminado, improvável, corpo em estado policial, corpo invadido e destituído de
seus direitos em seus estados corporeográficos, reverberam estímulos artísticos para
elaboração de uma dança manifesto concentrada numa Ação política, ideológica,
fomentadora de novos modos de pensar/fazer arte/vida. Apostando sempre nos
processos criativos compartilhados adoto como procedimento metodológico contatar
o público e nossos pares, além de um tablado de trocas online onde será socializado
todo processo criativo, discussões com base no aporte norteador do projeto.
Realização Coletivo LIGAdoCorpo, tutoria de Leda Maria Ornelas de Santana,
estudante proponente Uildemberg da Silva Cardeal contemplado no Edital
PIBEXA/2016.Para sua execução tivemos como eixo norteador a construção de
laboratórios de experimantAção coreográfica de uma Dança Manifesto tendo como
cerne investigativo a invisibilidade do corpo negro na sociedade contemporânea,
utilizando como elemento para criAção o uso de uma cenografia interativa em tempo
real desenvolvida pelo software Isadora. Experimentar composições coreográficas
imersa em ambiente virtual de projeções e capturas interativas em tempo real;
Aproximar estudantes da rede pública a convivência universitária;Empoderar jovens,
estudantes e artistas com a valorizAção da estética afrodescendente e o
fortalecimento da autoestima; Contribuir com o fomento de discussões sobre a
violAção dos direitos humanos da populAção negra; Desenvolver experimentAções
artísticas na tentativa de dissolver fronteiras entre artistas e público, provocando
situAções nas quais os mesmos possam ser participantes e não meros espectadores;
Construir laboratórios de criAção visando aproximar artistas da comunidade UFBA e
da sociedade baiana, visando integrar fazeres de diferentes contextos sociais.Por
apostar na qualidade dos processos artísticos que são construídos coletivamente,
adoto enquanto procedimento metodológico para realização desta experimentAÇÃO,
três principais etapas de retroalimentação: ArtistaXPublico, ArtistaXartistas, Tablado
de trocas.

Palavras-chaves: suspensão,dança aérea,circo
IGBIYANJU: O JOGO DA CONSTRUÇÃO POÉTICA.
Autor(es): FABIO SANTOS,LARA RODRIGUES MACHADO,ANDRÉIA OLIVEIRA
ARAÚJO DA SILVA
Resumo: O presente resumo se refere ao plano de trabalho Corpo, Cultura e
Contemporaneidade: Processo de Criação em Dança Inspirado nos trabalhos
artísticos desenvolvidos na Escola Municipal Eugênia Anna dos Santos no Ilê Axé
Opô Afonjá, Salvador – BA (PERMANECER/ PROAE - UFBA 2016), que propõe
desenvolver pesquisas práticas e estudos teóricos sobre O JOGO DA
CONSTRUÇÃO POÉTICA. Por meio dos estudos teóricos e práticos, desde a
experiência em campo até a cena artística, do jogo entre os corpos e da construção
de cena, desenvolver laboratórios dirigidos, elaborações cênicas, apresentações
públicas em trocas com a comunidade local, além da produção de artigo sobre o
conteúdo pesquisado. Por meio da proposta metodológica O JOGO DA
CONSTRUÇÃO POÉTICA, desenvolver pesquisa artística para a criação cênica da
Dança. Participar dos encontros semanais do GIP – Grupo Interinstitucional de
Pesquisa Corpo e Ancestralidade, das aulas de dança, treinos de capoeira e
pesquisas de campo na Escola Municipal Eugênia Anna dos Santos no Ilê Axé Opô
Afonjá, Salvador-BA. Estudar as relações humanas em todo o decorrer da pesquisa,
desde o campo até criação artística. Realizar troca de experiências com a
comunidade do campo, por meio de apresentações cênicas e produzir artigo científico
sobre a pesquisa realizada. Acreditamos que tanto para o estudante quanto para o
público geral, o resultado dessa pesquisa, seja ele o próprio espetáculo artístico de
dança em apresentações diversas, como as reflexões teóricas em seus relatórios,
serão responsáveis em sua abordagem por processos de troca entre os envolvidos
que vise ampliar olhares, escutas e movimentos sensíveis, despertar linguagens
adormecidas, acionar esferas diferenciadas de conhecimento, mexer o corpo e a
alma, diluindo falsas dicotomias entre corpo e mente, ciência e arte, afetividade e
cognição, realidade e fantasia. Dessa forma, motiva-se a sociedade brasileira ainda
carente de trabalhos com este olhar de poder refletir um processo cênico que mostra
uma abertura de expressões corporais, capazes de estabelecer pontes de
aproximação entre histórias e culturas, que revela aspectos fundamentais de
identidade na contemporaneidade.

Palavras-chaves: DançaManifesto,ExperimentAÇÃO,Cenografia Interativa
Atividade: CALENDÁRIO DO MOVIMENTO
Data da submissão: 19/09/2016 16:44:51
Trabalho:
CALENDÁRIO
DO
MOVIMENTO
Autor(es):
BEATRIZ GONZALEZ LAGOS IZQUIERDO,JOSÉ FRANCISCO
IZQUIERDO YAÑEZ
Resumo: A apresentação final se realizará com intervenção artística e roda de
conversa com o público sobre o trabalho artístico “Calendário do Movimento”. Projeto
multimídia que fusiona as linguagens da dança, da música, do audiovisual em
interação com as redes sociais.Apresentação do resultado do processo de criação em
dança que consistiu em realizar durante quatro meses, criações coreográficas e seus
respectivos relatos utilizando uma fanpage para plasmar estes registros e interagir
com as pessoas. De junho a setembro de 2016, se trabalhou diariamente
desenvolvendo criações mensais,semanais e diárias. Partindo de um problema
pessoal que é comum na vida de muitos estudantes de arte, onde muitas idéias e
inspirações não se concretizam devido as demandas do dia-a-dia, onde muitas vezes
o pensamento termina estando mais tempo na preocupação do ter dinheiro para
pagar as contas que no criar. Situação que traz conflitos internos, angustias e
frustrações. Frente a esta problemática, a emergência de traduzir pensamentos e
sentimentos em dança; na crença que diariamente podemos estar dispostos a criar
como o fez o músico Hermeto Pascoal no seu projeto “Calendário do Som” quem se
lançou à missão de criar uma nova música instrumental a cada dia; inspirada no
trabalho de Crítica Genética descrita pela autora Cecilia Almeida Salles que aborda
no seu livro “Gesto Inacabado” a investigação que vê a obra de arte a partir de sua
construção, acompanhando seu planejamento, execução e crescimento; analisando o
corpo na dança desde a abordagem da teoria corpomídia das autoras Helena Katz e
Christine Greiner e analisando a arte na era da cibercultura a partir do texto escrito
por Deiga Luane Borges de Britto e Cláudio Aleixo Rocha, “A visibilidade e a difusão
da arte por meio das redes sociais” onde se analisa a arte na Internet e o poder de
comunicação artística fora do mercado oficial.

Palavras-chaves: Dança,Cultura,Criação
ODU
Autor(es): SUZANA MARTINS,AMANDA SANTANA DA SILVA
Resumo: EDITAL PIBExA - 2016Projeto de Extensão: “Odu” – solo em performance
artística Intérprete e criação: Amanda Santana (solista). E-mail:
amandaslv8@gmail.com Antônio Oxossi (músico-percursionista). Tutora e Direção
Artística: Suzana Martins. E-mail: bahiasuzana@hotmail.com ou smiaba@uol.com.br
Local: área externa da Biblioteca Central da UFBAData: 21 outubro (segunda-feira)
de 2016Horário: a partir das 15hDuração: 10m, sendo 03 apresentações durante
meia hora, com intervalo de 10m. “Odu”, na mitologia africana dos povos ioruba
significa “caminho traçado” (SANTOS, 2006) no destino das pessoas. Através do
ritual do jogo de búzios descobre-se o “Odu”, ou seja, os caminhos que são traçados
no destino de cada pessoa. Os candomblés da Bahia tratam o “Odu” com muita
sabedoria, sempre ligado a ancestralidade divina dos orixás e para cada orixá existe
um determinado “Odu”, sempre ressaltando a posição ancestral deles na mitologia
africana. O “Odu” desta performance está regido pelo orixá Ogum, denominado de
“Etá Ogunda”! O solo traz agitação, inconformismo, coragem, perseverança e
criatividade, características do “Odu” de Ogum, através do corpo em movimento com
a música ao vivo da percussão, criando, assim, certa dramaturgia em que a
expressão corporal transita entre o presente e o passado. Sob a visão experiente da
diretora artística e tutora deste projeto, a professora doutora Suzana Martins,
acreditamos que “Odu” poderá se tornar mais uma obra de referência em dança
sobre nossas matrizes estéticas africanas/ brasileiras.
“Odu” significa “caminho

Palavras-chaves: Crítica genética,criações artísticas diárias,ciberarte
DANÇA EM SUSPENSÃO
Autor(es): MARTHA BÖKER TÔRRES,RITA FERREIRA DE AQUINO
Resumo: O presente relato diz respeito à experimentação artística na linha de
pesquisa dança-teatro-documentário, tendo como ideia central a ditadura militar no
Brasil, articulando investigações em dança e técnicas circenses, em exploração
aérea, combinada com a projeção de vídeos. A experimentação artística utiliza como
elementos de fundo, fotos e sons de depoimentos de pessoas que contam sobre a
sua vivencia durante a ditadura. A ideia do nome dança em suspensão vem do
diálogo de dois sentidos que a palavra“suspensão” traz: primeiro a ideia de
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traçado” e destino, ou seja, o nosso destino já vem traçado, são os caminhos da
nossa vida e o destino é a morte. Embora eu não seja filha de santo do candomblé,
carrego no sangue três gerações de vidas dedicadas ao candomblé. Através da figura
da minha vó, a primeira da família a se dedicar a religião do candomblé mergulho no
passado numa investigação pessoal que visa conhecer e me apropriar da minha
própria história. A proposta que ora apresento busca experimentar e elaborar um solo
em performance artística com música ao vivo, em que o corpo será o elemento
principal nessa relação entre a morte e a vida, tentando colocar em cena
características estéticas visíveis nesse trânsito do passado com o presente. Como se
lida com a morte em vida? Quais são as possibilidades criativas para que sejam
experimentadas num só corpo em movimento? A intenção é que sejam
experimentados movimentos com música ao vivo, trazendo para a cena, elementos
fundamentais da morte, como, a representação da alma e da própria morte. Além
disso, observar a mudança de atitude, comportamento e alinhamento postural nesse
trânsito entre o presente e o passado através de um ritual contemporâneo. Investigar
com o percursionista, determinados ritmos que possam expressar e representar
ancestralidade através de pesquisa corporal, usando como principal motivação - a
ancestralidade da alma, como algo abstrato, mas possível de representação através
de ritmos, movimentos, gestos e palavras. Não pretendo representar a ancestralidade
através de método de possessão e transe como os filhos de santo o fazem nos rituais
do candomblé. A minha proposta é abstrair essas imagens e transforma-las em
movimentos do corpo dilatando-se, contraindo-se, rodopiando e se entregando aos
ritmos e ao espaço ao meu redor. Criando a trama entre o visível e o invisível. 1.
SANTOS, Inaicyra Falcão. Corpo e Ancestralidade – Uma proposta pluricultural de
dança-arte-educação. São Paulo: Terceira Margem, 2006.

intensidade com a mesma distribuição de energia. Na apresentação, são utilizadas
ferramentas como a audiodescrição para levar os espectadores ao lugar da
experimentação, que é corpo é esse que dança? Durante meio século de existência,
"Trio A" já foi experimentada em diferentes corpos e ambientes. O que interessa aqui
é perceber como a informação que surge em um ambiente vai para outro ambiente
com outras configurações históricas, sociais, culturais e como isso vai funcionar em
corpos diferentes que aprendem essa mesma movimentação.
Palavras-chaves: Trio A,Yvonne Rainer,Configuração Coreográfica
ARTES - TEATRO
TEMPO DE VIDA EM COMUM - 4X TCHEKHOV
Autor(es): HERBERT CARLOS DA SILVA,GLÁUCIO MACHADO SANTOS
Resumo: O projeto “Tempo de Vida em Comum: 4x Tchekhov” contemplado pelo
PIBEXa (Programa Institucional de Bolsas de Experimentação Artística) da PROEXT
(Pró-Reitoria de Extensão) teve como objetivo desenvolver a experimentação cênica
intitulada “KAK TCHEKHOV” inspirada no conto “Pamonha” do escritor russo Anton
Tchekhov (1860 - 1904). Concebido a partir da imersão nas disciplinas POÉTICAS DA
ENCENAÇÃO da Escola de Teatro e CRIAÇÃO LITERÁRIA: PEÇAS TEATRAIS do
Instituto de Letras, o projeto sugeriu um processo interdisciplinar que envolveu a
análise de textos acadêmicos acerca das artes cênicas, do fazer teatral, da recepção
estética e da teatralização de textos narrativos, a fim de subsidiar conhecimentos
teóricos aos integrantes. Foram levantadas questões acerca do ensino em artes,
criação artística, posicionamento do artista perante a sociedade que está inserido,
contexto histórico artístico, além de conexões entre produção artística acadêmica e
sociedade civil. O grupo foi formado por três estudantes do Bacharelado
Interdisciplinar em Artes, um estudante de Interpretação Teatral, um estudante de
Comunicação e dois artistas convidados da sociedade civil, sob orientação de um
professor da Escola de Teatro. Tendo em vista a construção de novos conhecimentos
em conjunto, um conascimento de ideias, num tempo de vida em comum que
agregasse teoria e prática, o projeto proporcionou aos envolvidos através do
processo de criação, a possibilidade de questionar, refletir e inventar seus próprios
modos de fazer teatral em busca da descoberta e identificação de suas próprias
poéticas. Juntos o grupo mergulhou na obra literária e dramatúrgica de Anton
Tchekhov, a fim de desbravar as etapas propostas pelo projeto, onde a ideia central
de participação no SEMENTE é destrinchá-las. Fazer um balanço entre o que foi
proposto, o que foi feito e o que poderia ser melhor explorado no processo.
A experimentação artística contemplou diretamente questões sociais da
contemporaneidade brasileira ao ressignificar o conto escolhido em outras três
diferentes concepções, não perdendo assim a potente essência de observação da
humanidade, retratada na obra de Tchekhov.

Palavras-chaves: ancestralidade,dança afro,performance
TRÂNSITO
Data da submissão: 18/09/2016 20:48:15
Trabalho:
TRÂNSITO: AÇÕES PERFORMÁTICAS
Autor(es): WILLIAM GOMES,EDUARDO ROCHA LIMA

EM

ESCADAS

Resumo: Corpo e arquitetura se relacionam em seus limites possíveis de
desdobramentos. Como pensar a improvisação como proposição artística ao reutilizar
e desprogramar o uso nesses espaços? De degrau em degrau o processo acontece
no corpo, não-sequencial, não-linear. Um trajeto-caos movimenta as dobras desse
corpo. Segue uma degradação no ato de ir e vir, na busca e na perdição de sentidos.
O processo de cada corpo se dá num tempo único, porém sujeito a mudanças
atemporais no encontro com o outro, e como falar de trânsito sem pensar no possível
destino de cada corpo? Essa pesquisa propõe uma aglomeração de signos a serem
significados por quem ali perpassa, atualizando o corpo do performer a cada degrau e
entre-degrau, numa investigação e provocação que obriga o tempo a se desdobrar
sobre si mesmo, ora criando brechas ora ocupando lacunas sensíveis de criação e
atualização de ações. É um experimento sobre o tempo que transpassa num corpo
em transição. Não é para a saída ou chegada, é um convite para o trajeto, pelo trajeto
e durante o trajeto. Assim, esse percurso criativo passa por três motivos de ações:
paragem (em que o estado de "parado" evidencia micromovimentos desse corpo e do
entorno); deslocamento (em que o corpo se desloca e reloca elementos cênicos em
busca de suas ressignificações) e; relação (exercício de observação e troca com o
ambiente no intuito de potencializar acasos). Não deve-se esquecer de pensar a
escada enquanto um elemento também de policiamento e disciplina do corpo que a
utiliza, e sob esse viés o experimento pretende reposicionar hábitos cotidianos
buscando questionar parâmetros como verticalidade do corpo e modos de
deslocamento. O quão dispostos estamos a repensar como nos deslocamos? Quais
estratégias um corpo pode criar para manter-se num determinado percurso? Como
subverter as permanências no trajeto em nos movemos?

Palavras-chaves: experimentação cênica,literatura,dramaturgia
ARTES - ARTES VISUAIS
NOVINHAS
Autor(es): JÉSSICA DUARTE
Resumo: “Novinhas” é uma proposta de experimentação expográfica cujo tema
principal são as representações da palavra “novinha” e o seu tratamento pela
sociedade. Através de rodas de conversa, levou-se em conta o ponto de vista das
meninas que se sentiam encaixadas nesse estereótipo ou que o questionavam, foi
dado então protagonismo para esse grupo que vem sendo descrito e idealizado por
uma perspectiva preconceituosa e adulta. Nessa exposição, a perspectiva é invertida,
de modo que as “novinhas” possam afirmar ou questionar os estereótipos referentes
ao termo.Esse experimento expográfico é parte do projeto “Novinhas”, aprovado pelo
edital PIBIExA- 2016, financiado pela PROEXT- UFBa. Produzido pela aluna de
Interdisciplinar em Artes Jéssica Duarte. O projeto contou com rodas de conversas e
oficinas de criação literária para alunos do Centro de Pesquisa Moinhos Giros de Arte
e moradores da Comunidade de Moradores do Solar do Unhão. Os bate-papos e
oficinas mediados por Karina Rabinovitz, poetisa formada em Comunicação social
pela UFBA , foram os processos de busca para que tais questionamentos fossem
conversados com o público que está na linha de frente do estereótipo. Assim,
pretendeu-se dar “a palavra” a essas meninas.Informações Técnicas; A Instalação
conta com; •
Um quebra cabeça do `` o que é uma novinha``. Inspirado
em um cubo mágico ele produzido com cubos de madeiras empilhados na vertical e
presos ao meio por metal. Dessa forma conseguimos girar os cubos afim de buscar
enquadrar as definições que o visitante da exposição ache mais conveniente.
(Dimensão: 2 X 0,50m)• Boneca russa (Constitui-se de uma série de bonecas, feitas
geralmente de madeira, colocadas umas dentro das outras, da maior (exterior) até a
menor (a única que não é oca)). Cubos que teriam se encaixariam da mesma forma
com as significações de "quem é essa novinha?" (Dimensão: 1,5 X 0,50m)•
Um baú de brinquedos, simbolizando a infância que não acabou, porém,
não seria aproveitada. "brincadeira de novinha é outra" disseram algumas mães
durante bate-papo da comunidade, nesse baú terá brinquedos com etiquetas de
colocações sobre quais seriam as novas brincadeiras de novinhas, brincadeiras ditas
nos bate-papos e ditas por letras de músicas. (Dimensão: 1,5 X 0,50m)• Cama
de
gato, uma estrutura de metal cubica onde haverá vários elásticos trançados
dificultando a passagem do visitante que arriscar passar, nesses elásticos haverá

Palavras-chaves: dança,arquitetura,performance
TRIO A: UM NOVO OLHAR
Autor(es): TAYNAH MELO LIMA DE QUEIROZ,Mara Spanghero Ferreira
Resumo: "Trio A, um novo olhar" consiste em um processo de investigação
coreográfica baseado na obra referencial de dança de mesmo nome, "Trio A", de
Yvonne Rainer (nascida em 24 de novembro de 1934 ), um ícone da dança nos
Estados Unidos, pela sua importância no movimento da Judson Church. O projeto foi
realizado em 5 meses com a colaboração de 4 bailarinas e adotou os procedimentos
do Dança Cover, projeto de pesquisa coordenado pela profa. Maíra Spanghero, que
utiliza a cópia como meio para composição. A obra coreográfica “Trio A” foi criada em
1966, em Nova York nos EUA, em um contexto histórico da pós-modernidade na
dança. Durante a apresentação da coreografia Yvonne Rainer não apresenta nenhum
traço de teatralidade ou dramatização, não existindo a figura personagem que dança,
e muito menos o comando da movimentação parte da subjetividade da bailarina. Uma
ausência de dramaticidade ou subjetividade é construída em vários níveis como por
exemplo, o olhar do bailarino nunca está direcionado à platéia. Partindo da
experiência de assistir e copiar o vídeo registro da famosa obra, os dançarinos
descobrem novas formas de configuração, composição e execução, a escolha da
obra surgiu por ser uma coreografia que qualquer pessoa poderia aprender. O desafio
principal que “Trio A” traz para os bailarinos é a execução de tudo na mesma
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trechos do ``diário das novinhas" onde elas narram os abusos a quais elas não
sabem como lidar. (Dimensão: 2,10 X 1,20 X 1,60m)•
Cubos
com
textos
criados pelas meninas durante as oficinas de criação literária. 7 Cubos (Dimensões
variadas entre 30 e 50cm³)•
Placa de polipropileno (Dimensão: 1X4m)

Palavras-chaves: RAPINA,EXPERIMENTO,TRANSGÊNERES
ARTES - MÚSICA

Palavras-chaves: novinha,estereótipo,instalação

COISAS PARA QUARTETO DE SAXOFONE

PELOS PELOS

Trabalho:
COISAS
Autor(es): GLEISON COELHO

Autor(es): ANDREZA APARECIDA PIRES DE SOUZA OLIVIEIRA,RENATA VOSS
CHAGAS

Resumo: Adaptação e criação de arranjos apartir das composições maestro Moacir
Santos (Coisas 1965) para Quarteto de Saxofones e Percussão.

Resumo: Foram pesquisados cabelos como suporte fotográfico e tinta para
desenho/pinturas

Palavras-chaves: Quarteto,Saxofone,Moacir

PARA

QUARTETO

DE

SAXOFONE

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ARQUITETURA E URBANISMO
Palavras-chaves: cabelo,fotografia,pintura
VIVA-CIDADE
JARDINS | HORTAS AMBULANTES
Autor(es): INES LINKE,FELIPE RIBEIRO CAIRES BRITO

Autor(es): MATHEUS CALDAS TANAJURA,FLORA TAVARES,JONAS LYRIO
XIMENES,NADINE EMANUELE PEREIRA NASCIMENTO,ANDRÉ LUIZ DE
OLIVEIRA SANTOS,JOÃO MAURÍCIO SANTANA RAMOS

Resumo: Jardins | hortas ambulantesNeste artigo relata-se o projeto jardins
ambulantes que relaciona questões ambientais e políticas de forma processual e
interativa. No projeto propõe-se um estudo dos jardins e hortas na arte por meio de
uma investigação prática e teórica criando uma reflexão sobre as funções dos jardins
a partir de um jardim heterogêneo formado por ervas daninhas. Em seu ensaio, de
outros espaços (1998), Focault se refere ao aos jardins enquanto combinações de
espécies de diferentes origens dispostas em um único espaço, ao exemplo do jardim
botânicos. Pode-se dizer que são lugares heterotópicos contraditórios, capazes de
(des)estabilizar territórios homogêneos. Portanto, é possível associar esses jardins às
formas de transgressão e estratégias de resistência que ficcionam com a realidade,
gerando novas experiências que participam no debate de valores e na discussão de
possibilidades de uso.Utilizando um dispositivo de transporte classificado como
transporte ativo, a bicicleta, os jardins são levados para estabelecer situações
relacionais, fricções a fim de discutir territorialidades (uso e valor do solo) e padrões
de beleza, com os jardins heterogêneos constituídos a partir de plantas “sem valor”,
fugindo assim dos padrões dos jardins urbanos.Utilizamos as táticas e estratégias
para levantar e discutir questões de forma direta intervindo diretamente no cotidiano
formando um esquema tático-poético para intervir tanto nos fixos quanto nos fluxos
urbanos (SANTOS) tentando assim reconsiderar a cidade como uma obra passível
de mudanças, revoluções, e reconsiderações de valores e conceitos. O jardim como
interstício social é também um ato político, quanto interfere na realidade propondo
novas ações da sociedade, tanto do poder público, quanto de ações autônomas dos
citadinos. Remodelando assim a “obra” do espaço urbano em acordo a necessidades
e demandas reais.E a arte vem como esse ambiente revelador-libertador propondo
“novas” estratégias, novos meios, novas possibilidades de urbanidades e modo de
viver a cidade ( sem distinção de hierarquia, sem especulações, sem mais-valia).
Aprender a melhor habitar o mundo.

Resumo: O projeto experimental VIVA-CIDADE nasce a partir de inquietações
relacionadas às forças e discursos hegemônicos no fazer da cidade de Salvador na
contemporaneidade. Com a ideia de estimular a reflexão e a experimentação acerca
do fazer coletivo e cotidiano da cidade, o projeto propõe articular pesquisas e
discussões, debates, oficinas e ações lúdicas nos campos físicos e virtuais, além da
instalação artística que será montada entre os dias 21 e 23 de novembro, durante a
edição 2016 do Semente – Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Diante da necessidade de uma cidade socialmente construída por pessoas e para
pessoas, a proposta acredita na potência da arte da arte no estímulo a uma
sensibilidade crítica, como provocação que instiga a mudança, e busca por outras
formas de agir na cidade, outras maneiras, jeitos e modos de participar, outros
espaços de discussão e frentes de ação com a intenção de estimular/auxiliar a ação
do outro. Incentivado pela Universidade Federal da Bahia mediante o Edital PIBExA
2016 - Programa Institucional de Bolsas de Experimentação Artística, o projeto é
idealizado e realizado por André Oliveira (estudante de Comunicação - Produção em
Comunicação e Cultura), Flora Tavares, Jonas Ximenes, Matheus Tanajura e Nadine
Nascimento (estudantes de Arquitetura e Urbanismo), sob a orientação do músico e
professor do curso de Arquitetura e Urbanismo João Maurício Ramos. A instalação a
ser montada no Semente representará a culminância das atividades apoiadas pelo
Edital PIBExA 2016. Pretende-se montar, em um espaço ou uma estrutura da Ufba a
ser definida pela equipe do VIVA-CIDADE junto à organização do Semente, uma
grande tela de projeção, onde os visitantes da instalação, utilizando o teatro de
sombras, poderão vivenciar de forma lúdica a criação coletiva de um espaço urbano
fictício, representativo das suas expectativas acerca da cidade. Espera-se que essa
experiência possa sensibilizar os visitantes acerca da importância de participar dos
processos decisórios do fazer da cidade e da importância de respeitar e interagir com
os diversos discursos presentes nestes processos.

Palavras-chaves: Jardins,Deslocamentos,Cidade

Palavras-chaves: direito à cidade,instalação artística,viva-cidade
LETRAS, LINGUÍSTICA E ARTES - LETRAS

RAPINA-OU A METAMORFOSE DO SER

DIÁLOGO DE IMPROVISOS: APROXIMAÇÕES ENTRE CANTIGAS DE CAPOEIRA
E CANTIGAS DO TROVADORISMO PORTUGUÊS

Autor(es): JESIEL GONÇALVES QUARESMA,ROMARIO ALMEIDA DALTRO
Resumo: RAPINA Ou metamorfose do ser pretende ser um experimento
performativo que une linguagens em artes para discutir questões de gênero e
interseccionalidade. O mito da ave que precisa se metamorfosear para continuar a
viver é a linha que guia o processo performativo, dividido em atos-fragmentos,
musicas, videos, partituras corporais, textos, instalações, blogs. Apresentamos ao
SEMENTE um dos resultados do projetoaprovado pelo Edital PIBIeXA 2016.1, um
vide-o-performance contendo relatos e fragmentos da mostra performativa e dos
trabalhos realizados durante os cinco meses de encontros e pesquisas em torno dos
temas abordados. RAPINA é um voo sobre o corpo, relações, conflitos e belezas de
um universo ainda em construção. É o compilado autobiografico de quatro corpos
dissidentes; transgeneres lutando para sobreviver e resistir a sociedade patriarcal,
misógina, tranfobica e capitalista. Um grito em meio a selva machista. Em julho de
2016, a rua e o atelier da residencia universitária 1 se tornaram palco e ninho dos
encontros para discutir e vivenciar arte, militância e transformação. uma tentativa de
criar e expor desejos e manifestos. Espaço laboratório de experiencias textuais,
corporais e audiovisuais, esse processo, se dá de forma colaborativa horizontal entre
o proponente e as convidadxs, afim de que se unam vivencias e perspectivas em
torno dos corpos e da luta pelo fim das agressões e das transfóbias diárias. Um
manifesto-poético-musical-vídeo-instalado, um espaço-tempo recriado em ritos de
passagem, de encontros e conflitos. Rapina pode ser a morte a vida no mesmo
caldeirão, equilibrando o afeto e tensão em uma balança poética que beira ao delírio.
São corpos que gritam, batem e beijam.Falar através do Vídeo-performance é uma
tentativa de expor narrativas que deem voz a corpos marginalizados e subjugados por
um CIS-tema opressor que segrega e invisibiliza quem não compactua com a
heteronormatividade compulsória. Uma tentativa de criar em arte um espaço de
discussão politica sobre a existência e suas batalhas diárias, enfrentadas por corpos
que são a cada instante subjugados e extintos.

Autor(es): ANDERSON ALEXANDRE LOPES,ANTONIO EDUARDO SOARES
LARANJEIRA
Resumo: Esta é uma proposta de experimentação artística que tem sua composição
cênica baseada na improvisação musical e literária. O cerne desta composição cênica
é o ato de misturar na base do improviso as temáticas das cantigas populares
presentes na capoeira angola preservadas pela oralidade com a forma lírica das
cantigas trovadorescas preservadas pela escrita.
Palavras-chaves: Trovadorismo,Improviso,Capoeira Angola
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mesmos sirva às propostas e qualidades estéticas de todas as cenas apresentadas.
Na grande maioria dos casos isso implica em priorizar quais são as maiores
necessidades de cada cena e negociar, junto aos estudantes responsáveis,
concessões e ajustes possíveis na iluminação, ou até mesmo na própria estrutura da
cena, para que cena e iluminação dialoguem e ninguém fique no escuro. Também
acontece de se fazer reafinações na luz no intervalo entre as cenas, isso quando se
trata de variações pequenas em que uma única afinação para um refletor não é capaz
de satisfazer as necessidades de cenas distintas. Como é importante manter o
intervalo de transição entre as cenas curto, essa medida só é tomada em casos onde
a reafinação do refletor é bem simples e possa ser realizada com rapidez. Alternativa
mais fácil que a reafinação de um refletor é a troca do filtro de cor do mesmo. Aspecto
importante da experimentação é a busca por fisicalizar uma atmosfera que esteja de
acordo com a proposta do estudante e ajude a potencializar a cena. Nessa busca é
possível que a montagem se aperfeiçoe ao longo do mês, pois tal qual as cenas
sofrem alterações de acordo com a resposta das apresentações, também a luz pode
se aprimorar e evoluir. Dessa forma os estudantes responsáveis pela organização do
projeto, que se ocupam da iluminação, realizam um experimento artístico em conjunto
com os experimentos dos estudantes proponentes das cenas.

ARTES - DANÇA
DA CONTEXTUALIZAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR AO ENSINO DA DANÇA
Autor(es): Suane Lima,SABRINA RIBEIRO SIMOES
Resumo:
Bolsista:
Suane
Gabriele
Lima
Santos
(UFBA)
suanemonteiro1@hotmail.com Coautora : Sabrina Ribeiro Simões (UFBA)
saribarq@gmail.com
Supervisora:
Rita
Rodrigues
<ritarodrigues_danca@hotmail.com> Coordenadora/Orientadora: Virgínia M. S.
Rocha vigamaria@gmail.com
Este trabalho junto ao PIBID/DANÇA-UFBA,
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, integrando o projeto da
Escola de Dança, relata uma experiência de docência no Centro Cultural César
Borges (CEAC), onde atuo como bolsista desde Junho de 2016, com o trabalho de
Arte/Dança na educação para estudantes do curso Fundamental l e ll com a faixa
etária de 9 a 13 anos. A atuação como bolsista inicialmente consiste em observação e
diagnóstico do contexto escolar e do ambiente sócio econômico e cultural/familiar que
as alunas estão inseridas, do qual eu já carrego conhecimento prévio como
ex-estudante de Dança nessa mesma instituição e residir no mesmo bairro que as
estudantes e a escola se encontra, aspecto importante para a compreensão e
entendimento do comportamento sociocultural dos educandos, contribuindo para
traçarmos o perfil do estudante. Que mundo imaginativo a dança traz para eles?
Quais questões do contexto familiar e preconceitos trazem consigo para a sala de
aula? Considerando o sujeito como resultado da relação entre
ambiente/cultura,buscou-se desenvolver um trabalho de dança na educação, que
facilite o autoconhecimento e dos outros ao redor, a comunicação afetiva e
desenvolver o pensamento critico e criativo. Para trabalhar com a dança na escola, é
interessante conhecermos os alunos, seus corpos, suas danças. Trabalhar com o
universo sociocultural dos mesmos e, assim, estabelecer relações críticas com a
sociedade em que vivemos em direção a possíveis mudanças de realidade. O
trabalho se desenvolve em conjunto com o projeto de ensino da Supervisora, dos
conhecimentos prévios dos educandos, de estudos e análises conceituais de teóricos
que fundamentam o trabalho como Paulo Freire e de nossas proposições, seguindo o
subprojeto do Pibid de Dança. Palavras- Chave: DANÇA.JOGO.CORPO.ESCOLA

Palavras-chaves: Iluminação,Teatro

Palavras-chaves: Educação,JOGO
ARTES - TEATRO
DRAMATURGIA DO VISUAL
Autor(es): OTÁVIO JOSÉ CORREIA NETO
Resumo: A luz tem função fundamental na determinação de uma cena. Ela dita a
atmosfera, o que vai ser visto, o que não vai ser visto, a forma que será mostrado,
quando será mostrada, ilustra sensações e sentimentos, entre outras coisas. O ato de
4, enquanto projeto de extensão, proporciona ao aluno-encenador a oportunidade de
experimentar sua atividade cênica com o aparato técnico de iluminação necessária
para uma apresentação aberta ao publico da comunidade. Dessa forma a partir da
reação deste, pode-se experimentar semanalmente formas variadas de luz
analisando o efeito que ela causa no experimento cênico e a receptividade do publico.
Desde o inicio do século com advento da luz elétrica e sua imersão no teatro, a partir
de André Antoine e o seu Théâtre Libré, a iluminação cênica vem sofrendo diversas
modificações de estilos e formas, partindo do realismo naturalista, onde esta é quase
imperceptível, passando pelo simbolismo, onde esta ganha mais evidencia, até
chegar ao teatro pós-dramático, onde pode por vezes chegar a ganhar o
protagonismo. No ato de 4 as cenas podem experimentar todas as formas numa
mesma cena e encontrar qual melhor responde as necessidades da mesma. A
presença do publico, proporcionada pela realização ato de 4, é um agente que vai
facilitar a decisão do aluno-encenador, pois o mesmo poderá ouvir de professores,
profissionais da área teatral, colegas e até mesmo de leigos, qual a recepção que
eles tiveram a partir luz do experimento cênico, fazendo dessa forma, o
aluno-encenador refletir sobre qual a luz que cabe no seu experimento. Essas
experimentações de luz propiciam ao aluno-encenador, um repertorio de
conhecimento de iluminação pratico e empírico extra classe, trazendo-lhe assim um
conhecimento que lhe será útil em sua vida profissional fora da universidade, e este é
o objetivo do ato de 4, propiciar o crescimento profissional e acadêmico dos
alunos-encenadores.
Palavras-chaves: iluminação,experimentação,público
EXPERIMENTOS EM ILUMINAÇÃO NO ATO DE 4 DA ESCOLA DE TEATRO
Autor(es): FELIPE VIGUINI DORIA
Resumo: A experimentação em iluminação nasce da necessidade de se realizar uma
montagem de luz que contemple a apresentação de quatro cenas distintas no Projeto
Ato de 4. A cada mês, quatro estudantes tem espaço para apresentar cenas de até
quinze minutos durante as segundas-feiras. Como são poucos os refletores
disponíveis na sala 5 da Escola de Teatro, é preciso que a montagem e afinação dos
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mediante a busca de soluções alternativas e consolidação de novos
empreendimentos, com espírito de liderança, empreendedorismo, pensamento
estratégico. Buscando subsidiar o interesse pela zootecnia, o projeto denominado
“Difusão da Ciência em Zootecnia e a Descoberta de Novos Talentos na Rede Pública
Baiana” utiliza metodologias como o uso de fantoches, participação em roteiro de
teatro, atividades e jogos lúdico-didáticos para despertar o interesse de jovens
estudantes do ensino básico (Fundamental e Médio) no município de Mercês, através
de uma parceria estabelecida entre a escola, os professores e alunos de zootecnia da
UFBA. Criar oportunidades onde se possa mediar o conhecimento, para alunos de
ensino médio e fundamental, através de experimentação científica, ou mesmo lúdica
de forma pedagógica, é contribuir para a divulgação das modernas técnicas da
Produção Animal e Biotecnologia que envolve o curso da Zootecnia. Dessa forma,
através da Extensão, a ciência precisa fazer parte da nossa cultura, não somente por
ser um mero apêndice acadêmico ou tecnológico, mas por ajudar a construir a
cidadania, ampliando a visão dos indivíduos da natureza e do mundo e contribuindo
para o desenvolvimento do país. O projeto, ainda em fase inicial, está possibilitando
aos alunos bolsistas participantes, uma maior interação e a promoção da cidadania e
da inclusão social, através da participação nas atividades relacionadas à confecção
dos materiais a serem utilizados e se espera que o conhecimento adquirido ao longo
desse processo de construção, análise e revisão de conhecimentos possa contribuir
para propiciar um maior interesse pela zootecnia por parte dos estudantes rurais, bem
como o compartilhamento de conhecimentos da área com integrantes dessa
comunidade, de forma a empoderá-los, através de conhecimentos relacionados às
técnicas de produção.

ARTES - ARTES VISUAIS
TERRAÇO
Autor(es): MARINA ALFAYA,INES LINKE
Resumo: Jardins, quintais, hortas, varandas, no âmbito da área urbana, se
configuram como espaços de memória, cultivo e resistência. Nessas pequenas áreas
verdes, são tecidas relações de afetividade, dedicação e pesquisa caseira,
decorrentes de ensinamentos, tradições familiares e trocas cotidianas de
conhecimento. Em um país historicamente agrícola como o Brasil, esses nichos são
heranças muito fortes das ruralidades migradas de diferentes zonas e de resíduos de
ocupações urbanas antigas, com técnicas e espécies que permeiam a culinária, o
lazer, a medicina, a religiosidade e a fitoterapia. Aproximar esse conhecimento do
convívio partilhado, em um cultivo coletivo, cria um espaço convergente de
experimentações, vivências e informações que habitam nosso imaginário e instigam o
debate sobre autonomia alimentar, políticas públicas, diversidade agrícola e cultura. A
instalação Jardim Suspenso carrega esse discurso poético-político que envolve
cidade, natureza e arte a partir dos estudos e ações desenvolvidos pelo projeto de
extensão BEM COMUM – CULTIVOS e se propõe como atividade coletiva do mesmo.
BEM COMUM é um projeto de cunho artístico que tem como interesse discutir e
pesquisar sobre plantas alimentares nativas e seus diferentes usos. Como matéria de
pesquisa, diálogo e experimentação, o projeto mantém canteiros na Escola de Belas
Artes, onde desenvolve o cultivo de plantas como boldo, taioba, maracujá,
língua-de-vaca, feijão, milho e ora-pro-nobis. Através dessa produção são
desenvolvidas atividades com a comunidade externa e da UFBA, como
experimentações gastronômicas, instalações artísticas, oficinas e rodas de conversa.
A instalação visual Jardim Suspenso é fruto desse processo que envolve botânica,
arte, cultura, culinária e autonomia alimentar. Através de uma composição plástica, o
trabalho consiste na instalação de kokedamas (técnica japonesa de jardinagem com
torrões de argila e terra, envoltos por musgos) de plantas endêmicas comestíveis e
medicinais. Diversos núcleos de maracujás, pitangas, babosa, boldos, dentre outros,
serão penduradas em alturas diversas com nylon e dispostas no ambiente, criando
uma nuvem verde, um volume vegetal “flutuante”, por onde o público poderá (re)
conhecer espécies que fazem parte de nossa relação tradicional/identitária com a
flora nativa.

Palavras-chaves: zootecnia,empoderamento,conhecimento
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BIOLOGIA GERAL
APRENDENDO MENDEL EM FAMÍLIA
Autor(es):
POLIANA CARDOSO,Patricia Belini Nishiyama,Leandro Martins
Freitas,Laize Tomazi,HILAN MORAIS LOPES,ALÉXIA ADRIANNE VENCESLAU
BRITO CARVALHO,Elaine Novaes
Resumo: O estudo de Genética desperta interesse por provocar nos estudantes a
curiosidade em entender as bases da hereditariedade. No entanto a formalização do
ensino, a utilização de metodologias tradicionais e a ausência de recursos didáticos
têm relegado esta importante área do conhecimento ao treinamento de exercícios.
Um método comumente utilizado para a compreensão da hereditariedade é através
do uso de heredogramas. Considerando uma perspectiva mais dinâmica na
construção do conhecimento, o desenvolvimento de atividades, como jogos e práticas
lúdicas possibilitam um ambiente interativo e integrado de ensino e aprendizagem,
individual e/ou coletivo. O presente trabalho teve por objetivo construir um modelo
didático para a compreensão de herança mendeliana autossômica dominante e
recessiva utilizando como exemplos (i) o desenho do lóbulo da orelha, com estados
solto e preso, (ii) a capacidade de enrolar a língua, com os estados capacidade e
incapacidade, e (iii) a linha de implantação do cabelo na testa, com os estados “bico
de viúva” (ou em “v”) ou “linha contínua”. A proposta da atividade aqui exposta
propõem-se a contextualização da genética no ambiente familiar, para tanto cada
aluno observará seus familiares quanto às características genéticas propostas e
construirá heredograma da sua família. A partir da realização desta pesquisa, o aluno
poderá aprender de forma empírica os princípios básicos do padrão de herança
mendeliana. Para isso, serão disponibilizadas: (i) fichas para a avaliação fenotípica;
(ii) cartelas com imagens que representam tais características no sexo masculino e
feminino; (iii) cartelas para a montagem dos esqueletos de heredogramas. Para o
prosseguimento da atividade, o estudante deverá imprimir os materiais, recortar as
imagens representativas e colar o velcro no verso. A parte complementar do velcro
deve ser colada no esqueleto. Utilizando a ficha de avaliação fenotípica, o aluno
deverá dispor das imagens para a representação de cada indivíduo da família na
montagem do seu heredograma familiar.

Palavras-chaves: arte,cultivos,experimentação
CIÊNCIAS AGRÁRIAS - ZOOTECNIA
TEATRO DE FANTOCHES: PRODUÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE ROTEIROS
TEATRAIS EDUCATIVOS
Autor(es): SUZY CLEIDE VIEIRA SANTOS,Claudio de Oliveira Romão
Resumo: Este trabalho visa a popularização da ciência e o desenvolvimento e
aprendizado através da produção e participação de roteiros de teatros educativos
lúdicos e adaptados para o tema Zootecnia. Pretende-se despertar o interesse para a
atuação no meio rural, bem como preparar, com mais embasamento, a importância
das disciplinas afins e assim otimizar os estudos acadêmicos dos alunos. Nesse
sentido, o projeto reúne extensão e ação onde será possível, de forma interdisciplinar
e contextualizada, abordar os aspectos da biologia, química, física e matemática nas
atividades que envolvidas no tema e a extensão de forma lúdica e prática em um
ambiente fora da sala de aula. O formato foi o teatro de fantoches com música e
história evidenciando as atividades rurais e apresentando de forma lúdica aos
estudantes da escola rural, desmistificando assuntos abordados no cotidiano e
valorizando essas atividades locais. Os teatros de fantoches, com o seu lado didático,
tem despertado o interesse dos alunos, principalmente quando apresentado com
ênfase no tema abordado através de subdivisões de temas, facilitando a fixação,
favorecendo o raciocínio e a interpretação, abrindo um leque de diálogo entre
professor, aluno e pais. A confecção do mesmo encontra-se em desenvolvimento para
que nos próximos meses possa ser aplicado em salas de aula. Estão previstos três
roteiros de sejam compatíveis a três diferentes séries escolares. Depois da
apresentação do teatro o mediador fará a reflexão sobre os temas abordados levando
em consideração a importância das disciplinas estudadas em sala de aula. Este
trabalho está possibilitando, aos participantes, uma maior interação com o ensino e a
promoção da cidadania e da inclusão social, através das atividades relacionadas ao
ensino, no processo de construção, análise e revisão de conhecimentos, promovendo
um maior interesse pela zootecnia por parte dos estudantes rurais através de
conhecimentos relacionados às técnicas de produção animal.

Palavras-chaves: Material didático,Leis de Mendel,Heredograma
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BOTÂNICA
BOTÂNICA EM
BIODIVERSIDADE

FOCO:POPULARIZAÇÃO

DO

CONHECIMENTO

DA

Autor(es): MORGANA MARIA DO CARMO BARBOSA,ANDREA KARLA ALMEIDA
SANTOS
Resumo: A crescente perda da biodiversidade em todos os grupos é uma
preocupação crescente e clama que as instituições de pesquisa assumam sua
parcela de colaboração para informar a comunidade sobre os problemas dessa perda
e principalmente sobre o conhecimento da biodiversidade. As Coleções Botânicas
constituem um dos principais recursos de material didático para o ensino e
aprendizagem, tanto no âmbito acadêmico quanto fora dele. Com estes recursos os
alunos podem revisar os assuntos vistos em sala de aula ou aprender sobre temas
ainda não conhecidos acerca da biodiversidade ou de estruturas das espécies
vegetais. Desde 2009, através do Programa Permanecer e recentemente através do
PIBIEX, ações com uso de coleções didáticas vem sendo desenvolvidas por
discentes do curso de Biologia do IMS/CAT/UFBA, como parte do projeto de ação
permanente “Botânica em foco” que tem como objetivos promover a popularização do

Palavras-chaves: teatro de fantoches,ensino-aprendizagem,zootecnia
A ZOOTECNIA NA DESCOBERTA DE NOVOS TALENTOS NA REDE PÚBLICA
Autor(es): TEOFANES DE ASSIS SANTOS,CLAUDIO OLIVEIRA ROMÃO
Resumo: O Curso de Zootecnia da UFBA visa formar profissionais criativos,
competentes, críticos e reflexivos, com um conhecimento holístico do que envolve
sua profissão, e assim capazes de agregar valor aos produtos e serviços prestados,
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conhecimento sobre biodiversidade vegetal, auxiliar na montagem e manutenção de
coleções botânicas didáticas em escolas ou instituições de interesse, além de auxiliar
na organização e manutenção do acervo do Lab. de Botânica do IMS/CAT/UFBA. As
ações realizadas incluem exposições com exemplares dos diferentes grupos (algas,
fungos e plantas), forma de coleta e preservação dos materiais. O projeto acontece
de forma contínua e periodicamente acontecem exposições, a exemplo das duas
últimas que ocorreram neste mês de Setembro no Lab. de Botânica do
IMS/CAT/UFBA. No primeiro semestre deste ano foram preparados e doados kits
para as escolas participantes do projeto, cada kit conta com espécimes botânicos que
auxiliarão às aulas práticas das escolas parceiras. Juntamente com a entrega do kit
foram entregues questionários para os professores avaliarem a atividade
desenvolvida, os quais foram recolhidos e estão servindo para direcionarmos os
próximos passos do projeto. O projeto tem sido bastante importante porque além de
mostrar a importância das coleções como ferramenta didática para se conhecer a
biodiversidade, também contribuiu na formação acadêmica dos participantes
graduandos, na medida em que estimulou a revisão de conteúdos, o exercício da
leitura e produção de textos científicos, a oralidade em apresentações públicas e até
a formação de laços sociais e profissionais a exemplo de convites para expor em
outros locais que vem surgindo periodicamente. Isso tem sido bastante gratificante e
tem estimulado a equipe a trabalhar cada vez melhor.

cada quinze dias, no turno vespertino, às terças-feiras. Resultados: Foram
desenvolvidas ações reflexivas acerca do acolhimento e assistência multiprofissional
às pessoas em risco para o suicídio, incluindo a produção de textos, elaboração do
jornal de informação galera Vida Neps, bem como a distribuição de cartilhas,
montagem de painel (mural de caráter informativo e interativo), fitas amarelas
alusivas à prevenção mundial do suicídio e seminários sobre a estigmatização dessa
temática nos cenários nacional e internacional. Estes em parceria com o Centro de
Informações Antiveneno, através do Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio
(CIAVE/NEPS) e a Liga Acadêmica Multidisciplinar de Assistência Hospitalar
(LAMAH). Conclusões: Tanto as oficinas terapêuticas quanto as ações para uma
abordagem multiprofissional às pessoas com risco para o suicídio favoreceram a
troca de informações e experiências, contribuindo assim, para a promoção da saúde
e o acolhimento a todos os envolvidos no fenômeno do suicídio – usuários do serviço,
amigos, familiares, profissionais e a sociedade em geral.

Palavras-chaves: Coleções didáticas,Ensino,Botânica

Autor(es):
ALMEIDA

Palavras-chaves: Prevenção,Ações Integradas de Saúde,Suicídio
EXPERIENCIANDO NOVOS SABERES E PRÁTICA COM A MONITORIA: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ZOOLOGIA

ELEN DA CRUZ CALDAS,CINTIA COUTINHO DA CRUZ,MARIZA

Resumo: O presente resumo baseia-se na experiência de monitoria junto ao projeto
de extensão “A Enfermagem frente à mulher no ciclo gravídico-puerperal: Conhecer
para melhor cuidar”, 7ª turma, desenvolvido pela Escola de Enfermagem da
Universidade Federal da Bahia. As atividades em andamento tiveram inicio em
fevereiro do ano de 2016 numa Maternidade pública de Salvador/Bahia tendo como
participantes graduandas de Enfermagem. A experiência tem nos possibilitado por em
prática saberes relativos à gestão, que inclui a formulação e adequação da escala
das alunas de acordo com suas disponibilidades e demandas da Maternidade. Além
dessa, destacamos o suporte aos(as), professores(as), preceptores(as) e alunas na
realização das aulas de atualização teórica sobre as temáticas desde o pré-natal ao
nascimento como: cuidado à mulher no pré-natal, o acolhimento com classificação de
risco, boas práticas no trabalho de parto, a mulher e seu autocuidado, cuidados com
o(a) recém-nascido(a), morbidades associadas ao período gravídico-puerperal, o
cuidado à mulher em situação de abortamento e oficinas com enfoque na mulher,
questões de gênero, dentre outros. Além da atualização teórica, destacamos as
ações e estratégias que visam educar para a saúde envolvendo mulheres,
acompanhantes e familiares, de modo a dar-lhes ferramentas para o autocuidado e
apoio familiar frente às necessidades apresentadas pela mãe quando de retorno para
o lar. Para o desenvolvimento da atividade prática fez necessário a apresentação das
alunas às instalações da Maternidade e aos(as) profissionais da assistência,
esclarecendo-lhes sobre regras, normas e rotinas institucionais, contribuindo sobre
maneira para facilitar a comunicação entre professores(as), preceptores(as) e alunas.
Acreditamos que a aproximação obtida com a experiência de monitoria contribuiu
sobremaneira para a aplicabilidade prática dos conhecimentos acerca da gestão em
Enfermagem e do conteúdo teórico-prático referente ao cuidado de Enfermagem
reforçado pelo aprimoramento das relações interpessoais entre estudantes do projeto
de extensão, preceptores(as), docentes, mulheres e suas famílias, agentes principais
dessa atividade.

REDE DE ZOOLOGIA INTERATIVA: OS BICHOS DO MUSEU VÃO À ESCOLA
Autor(es): MIRELLA MEDEIROS CARVALHO,REJÂNE MARIA LIRA-DA-SILVA
Resumo: A Rede de Zoologia Interativa (REDEZOO) foi fundada em 2003 pela
Professora Drª Rejâne Maria Lira da Silva junto ao Núcleo de Animais Peçonhentos
(NOAP) com o objetivo de contribuir no ensino e popularização da zoologia. Tendo
como foco os animais peçonhentos, o projeto lança-se ao desafio de coadjuvar, junto
à sociedade, na melhoria da qualidade e popularização do ensino e desenvolvimento
científico/sócio-cultural da Bahia, visando a preservação, a pesquisa e a comunicação
do acervo do NOAP/UFBA. Desde 2010, os acidentes com animais peçonhentos são
considerados doenças tropicais negligenciadas pela OMS, constituindo um problema
associado à pobreza com maior proliferação em ambientes de precariedade.O projeto
utiliza de atividades lúdicas como: kits zoológicos (Zookits), animais em terrários
(Zoologia viva) e peças de teatro de fantoche organizadas em exposições itinerantes
levando à população baiana a construção de conhecimentos acerca dos animais
peçonhentos, cuja principal causa de óbito é a falta de informação. Além destas
exposições a REDEZOO também ministra Cursos de Extensão Universitária, além de
palestras e oficinas sobre vários assuntos referentes à Zoologia: Serpentes e
Ofidismo; Aranhas e araneísmo; Escorpiões e Escorpionismo. Em conjunto com estas
exibições e cursos, o projeto busca, em segundo plano, realizar um retrato da
situação atual do ensino sobre acidentes por animais peçonhentos em cursos de
Biologia, de instituições estaduais do ensino superior (IES) da Bahia, visto que os
profissionais de biologia, principalmente os professores, estão sujeitos a lidar com
esta problemática em seu dia a dia e precisam estar preparados para desempenhar
suas funções tanto nas ciências básicas quanto aplicadas. Desde o começo do ano já
foram realizadas 6 exposições, sendo a maioria por mais de um dia, com públicos
alvos de diferentes faixas etárias, inclusive em comunidades com grande incidência
de acidentes e 6 cursos ministrados para públicos de professores à técnicos do
controle de zoonoses. Em relação à pesquisa do ensino de animais peçonhentos, das
5 universidades pesquisadas até então, nenhuma apresentou em seu fluxograma
alguma disciplina obrigatória que tenha foco no tema.
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HOSPITAL É LUGAR DE BRINCADEIRA: A IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE
LÚDICO E DO BRINCAR PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS

Palavras-chaves: Animais peçonhentos,Museu,Zoologia
Autor(es): ISADORA CANTARINO,NAIANA COELHO,VIVIANE JESUS,MARIA
CAROLINA,ANA CAROLINA SILVA,AYALA CAROLYNE MIRANDA GOES,JESSICA
NASCIMENTO DA SILVA,LUIZE DA SILVA REZENDE DA MOTA,REBECA SANTOS
DO AMARAL DE SOUZA,THAYSY ANDRADE

CIÊNCIAS DA SAÚDE - ENFERMAGEM
DESENVOLVENDO
AÇÕES
PARA
PREVENÇÃO
E
ABORDAGEM
MULTIPROFISSIONAL A PESSOAS EM RISCO PARA O SUICÍDIO

Resumo: Introdução: A doença e a hospitalização podem estar presentes em algum
momento da vida da criança. O cuidado à criança hospitalizada deve ser planejado
para atender as necessidades físicas, afetivas, emocionais, cognitivas e sociais. Ao
considerarmos a presença da doença e da hospitalização, o lúdico e a brincadeira
podem minimizar o estresse, a dor, e o medo provocado na criança e na sua família
durante esse período. Brincar é fundamental e de direito, que deve ser preservado e
está garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Programa Nacional de
Humanização da Assistência Hospitalar e pelo Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente. Objetivo: Desenvolver atividades lúdicas nos setores de
pediatria do Hospital Universitário Professor Edgard Santos. Metodologia: A atividade
extensionista foi desenvolvida na unidade Pediátrica (UDAP) no Hospital Universitário
Professor Edgard Santos Escola localizado no bairro Canela, Salvador, Bahia. As
visitas na unidade Pediátrica (UDAP) ocorrem semanalmente ás terças-feiras no
turno vespertino. Realizaram-se encontros quinzenais na Escola de Enfermagem –
UFBA para realização de oficinas no período entre maio e agosto. O foco inicial das
oficinas foi a dinâmica de apresentação, contextualizando o processo de saúde e
doença no ambiente hospitalar. Em seguida, tivemos outros encontros para
capacitação dos voluntários através de oficinas sobre a importância do brincar para
crianças hospitalizadas, customização da mala de brinquedos, jogos e brincadeiras
adequados para cada faixa etária, cantigas de roda, esculturas de balão, e

Autor(es): LÍVIA SOARES SANTOS,FABRICCIO ALVES MACEDO,ISABELA
CAROLYNE SENA DE ANDRADE,CÍNTIA MESQUITA CORREIA,NADIRLENE
PEREIRA GOMES,MAÍRA OLIVEIRA CERQUEIRA
Resumo: ntrodução: O Mapa da Violência 2014 sinaliza para um dado preocupante as mortes por lesões autoprovocadas apresentaram um crescimento acelerado nos
anos de 2002 a 2012 (33,6%), em comparação com os homicídios (2,1%) e as mortes
por acidentes de trânsito (24,5%). Nessa perspectiva, profissionais de saúde devem
estar atentos para o reconhecimento e abordagem de indivíduos susceptíveis para o
ato suicida. Independente da estratégia de trabalho e do ponto de vista de análise
adotado para acolhimento e assistência, torna-se imperioso o entendimento de que o
sofrimento se apresenta como dimensão central do ato suicida, o que pode
estabelecer a comunicação como instrumento básico do cuidado, presente em todas
as ações realizadas, seja para orientar, informar, apoiar, confortar ou atender às
necessidades humanas básicas. Objetivo: Desenvolver ações para abordagem
multiprofissional às pessoas em risco para o suicídio, com vistas à promoção de
espaços reflexivos e sensibilização acerca do comportamento suicida. Métodos:
Trata-se de um projeto de intervenção, a ser realizado em Salvador (BA), com
duração de 12 meses. São realizadas atividades em grupo - Oficinas Terapêuticas - a
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caracterização dos personagens. Resultados Parciais: Pode-se observar que o
brincar no hospital favorece o processo de humanização e minimiza o sofrimento
decorrente da doença tanto da criança quanto de seus familiares, contribuindo para
minimizar potenciais fatores estressores durante o período de hospitalização.
Considerações finais: As ações de extensão no ambiente hospitalar apresentam-se
enquanto uma forma de promover o resgate da alegria, da brincadeira, da interação
social, de melhorar a comunicação entre a criança e equipe e de minimizar os
impactos causados pelo ambiente hospitalar e pelo tratamento da doença.

apresentaram positividade pelo método do Faust. Das amostras positivas, os
parasitos mais frequentemente encontrados foram Endolimax nana, presente em 21
amostras (11,5%), seguida de Entamoeba coli encontrada em 20 amostras (10,9%) e
Iodamoeba butschlli encontrada em 6 amostras (3,2%). Em uma das amostras foi
detectado Trichuris Trichiura, cujos ovos são considerados de baixa densidade. Das
39 amostras com parasitos diagnosticados no Faust, 17 (9,3%) foram também
positivas na sedimentação espontânea. Esses resultados corroboram com a literatura
que reporta maior sensibilidade do Faust na detecção de protozoários, bem como a
identificação de ovos leves de helmintos.

Palavras-chaves: Criança,Hospital,Brincar
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MONITORIA EM ACCS ENFA79:

CIÊNCIAS DA SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA

Autor(es): WELTON SOUZA CAMPOS DE ARAÚJO,NADIRLENE PEREIRA
GOMES,KÁTIA CORDEIRO,RAIANE MOREIRA DOS SANTOS,ROSANA SANTOS
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PAIS - PROJETO DE ACOLHIMENTO, INFORMAÇÃO E SUPORTE A FAMILIARES
DE CRIANÇAS SURDAS.
Autor(es): DESIRÉE DE VIT BEGROW,CAMILA LIMA DE SOUSA,JÉSSICA
ANTÔNIA DA SILVA MOURA

Resumo: Introdução. A monitoria visa o aperfeiçoamento das habilidades
teórico-práticas, sendo ela uma estratégia de apoio pedagógico que oportuniza um
ambiente adequado entre monitor e discentes para discussão e revisão dos assuntos
ministrados em sala de aula pelos (as) docentes. Objetivo. Relatar a experiência
vivenciada por discente graduando exercendo a função de monitor do Componente
Curricular ACCS: Abordagem Interdisciplinar e Transdisciplinar dos Problemas de
Saude Relacionados à Violência (ENF A79), da matriz curricular da graduação da
Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (EEUFBA), no semestre
2015.2. Metodologia. A escolha do discente para a monitoria ocorreu por meio de
seleção conduzida pela docente coordenadora do componente curricular supracitado.
Logo após a efetivação, foi realizado um plano de ação visando atender as
necessidades do componente. Foram então estabelecidos, em reunião, com as
docentes, a carga horária, os dias e horários de trabalho, bem como as estratégias,
material didático e ações a serem desempenhadas junto aos discentes matriculados
no componente curricular. Os encontros entre monitor e discentes foram realizados,
presencialmente, sempre nos dias de aula, nas oficinas e seminários realizados,
respectivamente, na escola pública (local da atividade de intervenção) e na EEUFBA.
Também foram utilizados o email e o software de comunicação whatsapp para
discussão dos temas propostos. Resultados e discussão. Durante a experiência de
monitoria, participei da realização de oito oficinas educativas na escola, com as
temáticas: violência contra a mulher, a pessoa idosa, a criança e o adolescente;
bullyng; consumo de álcool e drogas. Também pude participar da realização de dois
seminários com os seguintes temas: 10 anos da Lei Maria da Penha, e Atividade
Curricular em Comunidade ACCS, estes abertos à comunidade acadêmica. Os
materiais utilizados para a realização das oficinas e seminários: Notebook, software
Powerpoint, projetor multimídia, cartolina, papel metro, pincéis atômicos cola, fita
adesiva, vídeos temáticos, filmes educativos, artigos científicos e jogos interativos
Conclusão. A interação entre o monitor e a turma proporcionou um melhor
desenvolvimento da capacidade de relacionamento interpessoal e do trabalho em
equipe, tão importantes para o exercício profissional da Enfermagem. Possibilitou
também, a ampliação do conhecimento ao oferecer estratégias para estimular a turma
na busca pelo conhecimento e fortalecimento do aprendizado teórico-prático, estudo
individual e em grupo sobre a temática em questão. O desenvolvimento da monitoria
foi benéfico tanto ao monitor quanto aos discentes com relação a organização,
responsabilidade, comprometimento com os estudos e maturidade nas relações
interpessoais. Além disso, fortaleceu a aproximação de estudantes com a área
temática e facilitou a exposição/esclarecimentos de dúvidas, sendo esta uma
experiência de mão dupla, rica e geradora de novos desafios.

Resumo: É notório que o impacto do diagnóstico de surdez sobre as famílias
ouvintes gera uma série de questões nunca antes pensadas por geralmente tratar-se
de algo “distante” do idealizado na cultura ouvinte. Contudo, é sabido que a perda
auditiva não escolhe classe sócio-econômica (embora possa também associar-se a
condições de vida e saúde precárias), etnia, idade ou distribuição geográfica. Desta
forma, Begrow (2009) relata que o momento do diagnóstico da perda auditiva é
fundamental no desenvolvimento integral da criança. E para tanto, faz-se necessário
profissionais de saúde prontos a oferecer informações sobre o surdo e a surdez bem
como ser capaz de dar suporte aos familiares servindo como ponto de referência e
apoio na trajetória a ser seguida. E é com este objetivo que o projeto se apresenta à
comunidade, servir como “apoio” em qualquer momento para a família ouvinte com
filho surdo, amparando-os através de informações para o bom desenvolvimento da
criança. O trabalho trata-se de um projeto de extensão desenvolvido por docente e
discentes do curso de Fonoaudiologia da UFBA e abrange questões que norteiam os
caminhos mais efetivos a serem abraçados pela família e que geram decisão
sustentada em informações a respeito das possibilidades de estímulo para o surdo,
quer seja por meio da tecnologia como Implante Coclear ou Aparelho Auditivo, ou
ainda ao contato com a língua de sinais. Assim, este projeto objetiva: Promover
espaço de discussão sobre surdez com as famílias e/ou qualquer pessoa que se
interesse pela temática; auxiliar no papel da família para inserção e desenvolvimento
linguístico da criança e aproximar famílias ouvintes aos filhos surdos, à escola, ao
acompanhamento fonoaudiológico, à língua de sinais. Para alcançar tais objetivos o
projeto tem como metodologia oferecer à comunidade em geral e de profissionais de
saúde e educação espaço de atenção e informação. São desenvolvidas também,
atividades específicas com os familiares de crianças surdas já em atendimento no
Centro Docente Assistencial de Fonoaudiologia – CEDAF, clínica-escola do curso de
Fonoaudiologia, como reuniões informativas, oficinas de Libras, espaço para trocas
de experiências, palestras e etc. O projeto também oferecerá apoio quanto a
conhecimento de legislação ao qual o surdo é beneficiário, possibilidades de uso de
recursos tecnológicos, esclarecimentos sobre escolarização, entre outros aspectos. O
projeto conta com a participação de dois estudantes de Fonoaudiologia que atuam
em forma de plantões a fim de atender a população que busca orientação e auxílio
quanto a surdez entendendo que a reflexão sobre a importância da assistência aos
pais para o desenvolvimento da criança surda pode atuar de forma positiva sobre o
processo. Isso é evidenciado, por acreditarmos que a informação é fundamental para
a tomada de qualquer decisão entendendo o relevante papel da Fonoaudiologia neste
sentido. Espera-se com esse trabalho criar oportunidades para que crianças surdas
possam ter o melhor desenvolvimento linguístico pela conscientização de seus
familiares sobre sua diferença linguística e assim desejamos que a pessoa surda
possa ocupar, na sociedade, lugar como qualquer outro cidadão.
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CIÊNCIAS DA SAÚDE - FARMÁCIA
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS TÉCNICAS DE FAUST E SEDIMENTAÇÃO
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TECENDO O CORPO HUMANO - UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA INOVADORA
PARA DEFICIENTES VISUAIS E CADEIRANTES-2015

Resumo: As infecções parasitárias intestinais possuem ampla distribuição geográfica
e são um grande problema de saúde pública, principalmente em países que estão em
desenvolvimento, onde são frequentemente encontradas. No Brasil, a prevalência de
enteroparositoses é alta devido ao clima favorável para a disseminação de parasitos
e as baixas condições socioeconômicas e de saneamento básico de populações
carentes. O diagnóstico laboratorial de rotina é realizado utilizando o exame
parasitológico de fezes, variando o tipo de metodologia de acordo com a indicação
clínica. A sedimentação espontânea (método de Hoffman, Pons e Janer) é uma
técnica usada para a pesquisa de ovos e larvas de helmintos e cistos de protozoários,
e se baseia na sedimentação dos parasitos em água, por ação da gravidade. Já o
método de Faust é utilizado para a pesquisa de cistos e oocistos de protozoários e se
baseia na diferença de densidade dos parasitos em uma solução de sulfato de zinco
a 33%. O objetivo deste trabalho foi analisar a frequência de parasitos em amostras
de pacientes do Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia
(LACTFAR) analisadas pelas técnicas de Faust e sedimentação espontânea,
comparando a concordância entre os métodos. Foram avaliadas 182 amostras fecais
que foram processadas pelas duas técnicas, destas, 39 amostras (21,4%)

Autor(es): LUISA DA PAZ FRAGASSI,TELMA SUMIE MASUKO
Resumo: O Museu Itinerante de Anatomia (MIA) é uma nova proposta pedagógica
que utilizaelementos da evolução tecnológica para aprimorar o ensino sobre o corpo
humano. Nesse contexto, alunos e professores do ensino médio de duas escolas
públicas de Salvador, são apresentados a modelos de resina e peças anatômicas
plastinadas com o objetivo de compreender a organização e o funcionamento do
sistema reprodutor masculino e feminino, quando abordamos os riscos das relações
sexuais sem preservativos e contraceptivos, como, por exemplo, as doenças
sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada. Este estudo teve como objetivo
demonstrar o uso de modelos anatômicos de resina e peças plastinadas como auxílio
ao aprendizado da anatomia entre alunos com a visão preservada e alunos com
deficiência visual, além de buscar a conscientização dos estudantes. Na primeira
escola que visitamos, não tivemos a presença de alunos com deficiência visual, e os
estudantes com idade acima de 18 anos foram submetidos a pré e pós-testes acerca
do assunto, recebendo juntamente com o termo de consentimento livre e esclarecido.
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No pré-teste, com 10 questões, os estudantes responderam e obtiveram um
percentual de acerto de 61,90%. No pós-teste, com 15 questões, os estudantes
responderam e obtiveram um percentual de 47,33%. Na segunda escola em que
estivemos, houve a presença de estudantes com deficiência visual e sem deficiência
visual. Novamente os estudantes com idade acima de 18 anos foram submetidos a
pré e pós-testes acerca do assunto, recebendo juntamente com o termo de
consentimento livre e esclarecido. No pré-teste, com 10 questões, estudantes sem
deficiência visual e com deficiência visual responderam, tendo um percentual de
acerto de 64,70% e 60%, respectivamente. No pós-teste, com 15 questões,
estudantes sem deficiência e com deficiência visual responderam, obtendo 73,94%
73,33%, respectivamente.A partir desses dados conseguimos analisar o impacto nas
duas escolas, que reagiram de forma diferente as palestras ministradas, sendo que
na primeira escola não houve um impacto positivo no pós-teste, diferente da segunda
escola que quantitativamente pontuou mais questões. Além disso, pudemos perceber
que houve um impacto positivo mesmo entre os alunos com deficiência visual,
demonstrando que as palestras também conseguiram alcançar a eles, apesar de ter
sido experimentada nesse primeiro momento apenas a audição. Concluímos que o
processo educacional é uma busca constante para inovar os métodos de trocas do
conhecimento, sendo necessário ultrapassar as dificuldades entre o método de
ensino tradicional e as mudanças constantes no mundo contemporâneo, buscando
sempre a inclusão e equidade no modo de ensino.

e os professoras(es). Os membros que fazem parte da escola apontam, por meio de
relatos, a importância do projeto e do trabalho nas escolas, mostrando que é possível
construir um conhecimento ligando conteúdos científicos da Computação com os
conteúdos curriculares. Essa experiência tem sido apresentada em congressos e
workshops nacionais, como os dois artigos publicados no IV Congresso Brasileiro de
Informática na Educação - CBIE 2015, especificamente nos Workshop de Informática
na Escola e no Workshop de Ensino em Pensamento Computacional, Algoritmos e
Programação, além de um capítulo no volume 3 da “Série Professor Criativo”
organizada pelo professor Alex Sandro Gomes - UFPE. Nessas pesquisas são
apresentados como foram elaborados os planos de aula e as atividades, de forma
que a atividade só é qualificada como ideal para ser aplicada no momento que é
validada por ambos. E como trabalho futuro está sendo planejada a sistematização
de todas as atividades já desenvolvidas, além das que estão sendo criadas esse ano.
A sistematização está em andamento e o grupo está trabalhando na refatoração das
atividades com o objetivo de colocá-las em um formato mais adequado para este tipo
de publicação. Para fins de divulgação científica, também está sendo desenvolvido
um site e páginas em redes sociais.
Palavras-chaves: computação desplugada,educação básica,interdisciplinaridade
GESTÃO PARTICIPATIVA
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CIÊNCIAS DA SAÚDE - NUTRIÇÃO

Resumo: O Programa Onda Digital (POD) criado em 2004 é um programa
permanente de extensão da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e sua missão é
contribuir com a inclusão sociodigital na Bahia, envolvendo a Universidade em ações
educativas e de difusão da filosofia do Software Livre, o programa foi criado por
iniciativa de estudantes e docentes do Departamento de Ciência da Computação
(DCC) do Instituto de Matemática e Estatísca (IME), com o propósito de compartilhar
conhecimentos vivenciados na Universidade para a comunidade externa à
UFBA.Seguindo a missão do programa, nesse ano de 2016 foi dado continuidade ao
projeto Onda Solidária de Inclusão Digital (POSID), trabalhando em conjunto com a
Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) intitulada Onda Solidária
de Inclusão Digital: tecnologia a serviço da cidadania. Para isso utilizamos de
diversas ferramentas para gestão e controle dessas atividades, como criação de
formulários on-line, planejamento de aulas e gerenciamento da plataforma moodle.
Todos esses instrumentos geram uma complexa nuvem de informação que necessita
de gerência e organização de forma que melhor atenda os objetivos do programa,
tornando assim a busca por informações mais eficiente.O programa é formado,
atualmente por aproximadamente 70 membros, estudantes de graduação, de pós
graduação e voluntários. Portanto, há uma necessidade de auxílio à coordenação
para gerenciar tantos membros. Assim, criamos um grupo de trabalho especial de
gerência de membros denominado “Coordenação de acompanhamento de pessoas”
que substitui a antiga “Coordenação administrativo-financeira”, buscando viabilizar a
continuidade das ações de extensão de forma mais prática e justa com todos os
membros, monitorando as ações e desempenho de cada bolsista.As ações em
educação digital do Programa Onda Digital geram uma quantidade muito grande de
informação. É essencial para que sejamos mais precisos nos nossos projetos e/ou
pesquisas científicas, que esses dados sejam devidamente registrados para que
possam ser tratados e assim gerar conhecimento que promova a melhoria das ações
desenvolvidas. A divulgação desses trabalhos é essencial para que o programa seja
visto, por isso estamos sempre procurando meios de promover o programa, sabemos
que atualmente a internet é a maior rede de comunicação no mundo, por isso a
coordenação de comunicação é tão ativa na rede, divulgando as ações do Programa
em redes sociais e em seu site, classificando e mapeando o público para uma melhor
comunicação entre a sociedade e as ações do programa, trabalhando ativamente no
design e no layout das páginas e projetos do programa.Atualmente estamos
colocando em prática tudo que produzimos com base nos estudos das turmas dos
cursos de extensão, e finalizando a implantação da identidade visual do programa
que será apresentada em seu novo site, em materiais didáticos e de divulgação do
POD. Acreditamos que a imagem de um programa de extensão é fator impulsionador
para seu crescimento, assim como suas ações que promovem uma “quebra” de
fronteiras entre a comunidade e a universidade.

CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO EM GRUPOS
TERAPÊUTICOS PARA O CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E
DIABETES MELLITUS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM VALÉRIA
NO MUNICÍPIO DE VITÓ
Autor(es):
GÉSSICA DE SOUSA,CHEILA VANESSA,YANNA ANDRADE
FERRAZ,ELVIRA CAIRES DE LIMA
Resumo: A transição nutricional ocorrida ao longo dos anos instituiu um perfil de
risco, em que as doenças crônicas como o diabetes mellitus e a hipertensão arterial
sistêmica alcançaram destaque crescente e preocupante na população brasileira. A
educação nutricional é uma ferramenta que dá autonomia ao usuário para ele assumir
com consciência a responsabilidade pelos seus atos relacionados à alimentação e
estar em conformidade com a estratégia educativa do auto-cuidado. Este estudo tem
por objetivo acompanhar as condições de saúde dos portadores de hipertensão
arterial sistêmica e diabetes mellitus de forma frequente e sistematizada, de modo a
estimular a adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis. O presente trabalho faz
parte de um projeto de extensão intitulado “Contribuição de grupos terapêuticos para
o controle da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus” que tem por objetivo
estruturar grupos de apoio terapêuticos em uma Unidade de Saúde da Família (USF)
do município de Vitória da Conquista. Propôs-se a inserção do estudante de nutrição
na rotina de atividades da Unidade de Saúde da Família (USF) através da
participação em grupos educativos; realização de avaliação antropométrica dos
usuários hipertensos e diabéticos; condução de grupos de educação em saúde que
envolvam temas como, alimentação saudável, reeducação alimentar e orientações
sobre cuidados nutricionais na alimentação dos portadores de diabetes e hipertensão.
O discente também terá a oportunidade de acompanhar as atividades desenvolvidas
pelo nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) de modo a ampliar
seu olhar sobre a Nutrição e a Saúde Coletiva. Espera-se como resultados desse
projeto contribuir com a adoção de hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis por
parte dos usuários. Assim como, ampliar a vivência do estudante de graduação em
nutrição na rede de serviços da Atenção Primária a Saúde e aprimorar suas
habilidades técnicas relativas a avaliação nutricional, práticas de atividades de
educação nutricional, condução de grupos educativos e interconsulta na atenção
primária a saúde.
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
COMPUTAÇÃO DESPLUGADA INTERDISCIPLINAR:
APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

EXPERIÊNCIAS

DE

TECCIENCIA – UMA NOVA FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM EDUCACIONAL.

Autor(es): LEONARDO RIBEIRO AZEVEDO,ECIVALDO DE SOUZA MATOS

Autor(es):
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SCHWARZELMULLER

Resumo: O projeto Computação Desplugada interdisciplinar visa o desenvolvimento
de ações pedagógicas inicialmente embasadas no livro “Computer Science
Unplugged - Ensinando Ciência da Computação sem o uso do computador” (BELL et
al, 2011) (http://csunplugged.org/), com apresentação de aspectos do raciocínio
computacional a estudantes de escolas públicas de educação básica do município de
Salvador/BA. As intervenções do projeto são integradas com conteúdos curriculares
voltadas à inserção do estudante de Licenciatura em Computação na escola como
elemento mediatizador de ações pedagógicas interdisciplinares com uso do raciocínio
computacional e sem uso de computadores. Desde 2014, elaborou-se 21 planos de
aulas, em conjunto com os professores parceiros, em três escolas parceiras. O
projeto tem sido desenvolvido a partir práticas colaborativas com os estudantes da
graduação e pós-graduação (extensionistas), os(as) coordenadoras(es) pedagógicos

Resumo: Vivemos em um mundo em que as tecnologias digitais estão presentes na
maior parte do cotidiano das pessoas e utilizamos as redes sociais com o objetivo de
diminuir as distâncias, compartilhar valores e objetivos em comum de forma não
hierarquizada. Dentro de algumas destas redes sociais é possível destacar as
denominadas comunidades, agrupamentos de conteúdos e usuários em que o
compartilhamento de informações são realizadas de forma livre e colaborativa. O
TecCiencia é uma rede sócio educacional voltada para criação destas comunidades
trazendo uma nova concepção de educação, fazendo com que jovens, estudantes,
professores e pessoas conectadas em geral possam interagir, expor opiniões e trazer
novos conceitos diante de determinado contexto. Com o sistema colaborativo das
comunidades educacionais do TecCiencia, são imensuráveis os ganhos para o
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conhecimento e proporcionam aos usuários mais recursos para criação de novos
conteúdos, mostrando que o professor não é mais o detentor do saber, mas sim um
orientador para os seus educandos.
Entre os objetivos da universidade
temos:produzir conhecimento, gerar pensamento crítico, organizar e articular os
saberes, formar cidadãos, profissionais e lideranças intelectuais dentro e fora dela. O
TecCiencia funciona como uma rede facilitadora da integração entre a universidade e
público externo, criada com o intuito de prover um ambiente de colaboração e
disseminação de informação de forma aberta. Ele traz consigo a praticidade e
interatividade em sua interface para que o usuário desta ferramenta não tenha
dificuldade no seu uso. Neste contexto, o ambiente faz com que os estudantes em
uma determinada instituição escolar apropriem-se das potencialidades tecnológicas,
facilitando a aproximação das novas tecnologias, integrando-as no cotidiano dos
estudantes para realização, por exemplo, das suas tarefas cotidianas, promovendo a
concepção de novas formas de aprendizagem em um contexto interdisciplinar com a
cultura, o trabalho e as práticas sociais necessárias à conjuntura atual, em que os
próprios estudantes são protagonistas no próprio processo educacional.A rede
sócio-educacional Tecciencia é uma rede de tecnologia livre feita a partir da
plataforma Noosfero (plataforma livre web, própria para redes sociais), desenvolvido
pela Colivre (Cooperativa de Trabalho em Tecnologias Livres ). A cerca de um ano, a
STI da UFBA disponibiliza o serviço Noosfero. Através das parcerias firmadas com a
comunidade escolar, foram realizadas a promoção da construção de materiais,
abordando temas relacionados com os conteúdos programáticos das respectivas
turmas. Os materiais publicados nos anos anteriores estão sendo revisados,
ajustados e reparando os links disponibilizados, bem como os textos, imagens,
vídeos e todos os itens relacionados às comunidades e perfis criados pelos
estudantes com o apoio da equipe pedagógica do Programa Onda Digital e equipe do
TecCiencia.A importância de uma rede social educacional dinamiza o conteúdo
passado em sala de aula, faz com que haja um certo grau de interação de professor
para aluno e de aluno para professor, o sistema aberto e colaborativo mostra ao aluno
como se apoiar em “ombros de gigantes”, diversificando o compartilhamento de
recursos e fortalecendo o canal entre instituição de ensino, professor e plano de
ensino.

realizados em parceria com a Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade
(ACCS) MATC53: Onda Solidária de Inclusão Digital - Tecnologia a serviço da
cidadania, um componente curricular, modalidade disciplina, oferecido regularmente
desde 2009 pelo Departamento de Ciência da Computação do Instituto de
Matemática e Estatística (IME) da Universidade Federal da Bahia para estudantes de
graduação e pós-graduação da universidade dos mais variados cursos.Dentre os
cursos de extensão oferecidos pode-se citar o Curso de Internet e Tecnologias
Abertas, o Curso de Iniciação à Programação de Computadores e o Curso de
Montagem e Manutenção de Computadores. Estes cursos podem ser realizados nos
laboratórios de informática do IME ou nos laboratórios disponibilizados pelas
instituições parceiras, como: escolas, organizações não governamentais, associações
de bairro, Centros Digitais de Cidadania (CDC) e Centros Sociais Urbanos (CSU).
Independente do local de realização dos cursos, o planejamento e execução destes
constitui-se em um processo que envolve diversas pessoas e setores, dentre
estudantes e servidores docentes e técnicos-administrativos. A oferta dos cursos de
extensão envolve algumas etapas como definição do formato do processo seletivo,
reserva de laboratórios, capacitação de instrutores, elaboração de materiais didáticos,
acompanhamento e monitoramento das atividades, registros audiovisuais e emissão
de certificados, além das atividades administrativas de cadastro, aprovação e
prestação de contas da ação no Sistema de Registro e Acompanhamento de
Atividades de Extensão da UFBA.A cada edição dos cursos são incorporados novos
procedimentos e técnicas a fim de melhorar o processo como um todo. Dado o
grande número de etapas surgiu a necessidade de se desenvolver um Manual de
Procedimentos para Oferta de Cursos de Extensão do Onda Digital contendo as
informações como procedimentos, documentos de referência e modelos correlatos,
bem como fluxograma dos processos. A fim de possibilitar que a versão piloto do
manual esteja próxima da realidade do programa, no primeiro semestre letivo de
2016, os participantes do programa de extensão, bem como os estudantes
matriculados no componente curricular MATC53 que atuam como instrutores nos
cursos de extensão, serão consultados, por meio de questionários e entrevistas,
sobre os procedimentos, documentos e padrões que não estão registrados de forma
estruturada, dificultando a organização e execução dos cursos. Estas informações e
os registros já existentes possibilitam a construção de um manual que tornará o
processo de oferta de cursos mais ágil e menos desgastante. O manual terá o
objetivo de orientar, padronizar, gerenciar e melhorar os processos desenvolvidos,
contribuindo assim para o aprendizado e gestão do conhecimento desenvolvido no
programa de extensão, além de servir de base para projetos que desenvolvem ações
similares.
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TECCIENCIA: A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS ATRAVÉS DAS
NOVAS TECNOLOGIAS
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CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO

Resumo: O TECCIENCIA é uma rede social voltada para a educação que utiliza
recursos facilitadores através de interfaces que propiciam um aprendizado lúdico para
os estudantes. Através da construção de atividades e materiais didáticos, os próprios
estudantes podem ser atuantes no processo educacional.O ambiente agrega
usuários, professores, pesquisadores, sendo que é possível criar comunidades,
objetos de aprendizagem, mídias, adicionando assim os mais diversos recursos na
própria plataforma, promovendo a integração de todos os envolvidos.Os mediadores
das atividades (membros do projeto) realizam um levantamento dos possíveis temas
para serem incluídos nas comunidades (espaços abertos colaborativos, divididos por
temas previamente escolhidos, onde os próprios estudantes contribuem com todos os
diversos tipos de mídias) presentes em subdivisões do ambiente TECCIENCIA.As
publicações para o ambiente são feitas, por exemplo, através dos objetos de
aprendizagem, dois quais são utilizados como auxiliadores na compreensão dos
conteúdos abordados em sala, podendo ser utilizados em todas as atuais matérias
escolares. Através de uma escolha dos alunos, juntamente com os professores e os
mediadores da atividade, é definido o que será abordado pelos integrantes daquela
respectiva comunidade, é iniciado uma busca de materiais de diferentes formatos
para compôr o respectivo espaço virtual, sendo possível fazer comentários, registrar
informações adicionais, agregar novos conteúdos para as publicações, além de
várias outras funcionalidades disponíveis na plataforma..Através das parcerias
firmadas com as escolas públicas, ações em conjunto com a comunidade escolar
foram realizadas, promovendo a construção de materiais abordando temas
relacionados com os conteúdos programáticos das respectivas turmas. Em
aproveitamento de uma atualização sofrida na plataforma NOOSFERO/UFBA, onde o
projeto encontra-se hospedado, os materiais publicados nos anos anteriores estão
sendo revisados, ajustando/reparando os links disponibilizados, bem como os textos,
imagens, vídeos e todos os itens relacionados às comunidades e perfis criados pelos
estudantes com o apoio da equipe pedagógica e do TECCIENCIA.

CLUBE DE CIÊNCIAS: ESPAÇO INTERATIVO PARA ENSINO-APRENDIZAGEM
DE CIÊNCIAS NATURAIS
Autor(es): ÍCARO ANDRADE,MANUELA CONCEIÇÃO DE JESUS,ANA VERENA
MAGALHÃES MADEIRA,IZAURA SANTIAGO CRUZ
Resumo: Este trabalho visa compartilhar a implantação e rotina do Clube de
Ciências do Colégio Estadual Abílio César Borges (CEACB), que está localizado no
bairro de Roma, Salvador, Bahia. Desde o início do ano de 2014, o CEACB é um dos
colégios contemplados pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID). Os bolsistas que atuam na unidade escolar são do subprojeto de Ciências
Naturais. Ainda no primeiro ano de atuação do programa no Colégio, alguns dos
bolsistas implantaram o Clube de Ciências de forma experimental. Entendemos os
Clubes de Ciências como ambientes de discussão, estudo e debate da Ciência que
se mostram como uma importante alternativa para melhorar o ensino, a alfabetização
científica e a ecoformação de estudantes do nível básico de ensino. A seleção dos
clubistas fora feita através de carta de interesse, que foram analisadas e escolhidas
pela equipe. O primeiro trimestre de funcionamento do Clube deu muito certo,
encerramos 2014 com louvor e fomos motivados continuar na jornada nos anos
seguintes. O Clube de Ciências do CEACB tem como principais objetivos instigar a
criatividade, senso investigativo, o desejo pelo conhecimento e pesquisa científica,
trazer relação entre os conteúdos aprendidos em sala de aula e o cotidiano dos
discentes e despertar em nossos alunos a vocação para carreiras científicas. As
atividades são desenvolvidas em alguns ambientes não-formais do Colégio:
Laboratório de Ciências, Laboratório de Informática, Jardim Escolar e Sala de Vídeo.
No laboratório de Ciências são trabalhados experimentos científicos, visando
reproduzi-los e explicá-los de acordo com as teorias da área de Ciências Naturais.
Em cada experimento é possível conhecer a dificuldade dos alunos e tentar
superá-las, encontrar novas maneiras de captar a atenção das crianças e assim
dividir o conteúdo de forma simples e atraente. O Laboratório de Informática é usado
nas aulas que precisam de acesso a internet para fazer pesquisas. Na sala de vídeo,
costumamos fazer o “cine-ciências”, onde trazemos filmes que possibilitem
discussões relacionadas aos conteúdos que estamos estudando. E por fim, temos o
Jardim. A jardinagem escolar proporciona aos alunos uma visão mais ampla sobre a
educação ambiental, admiração do que a natureza nos oferece de belo e, sobretudo
trabalha a relação dos estudantes com a natureza. Essa aproximação
estudante-natureza proporciona respeito, preservação, sensibilidade e cuidado. Os
encontros no Clube são divididos por momentos. Cada momento tem importância
muito significativa que vai além de somente questões científicas. Temos momentos
motivacionais, onde trabalhamos alto-estima, discutimos questões de convivência e

Palavras-chaves: TECCIENCIA,Tecnologia,Rede
UM MODELO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS PARA GESTÃO DE CURSOS
DE EDUCAÇÃO DIGITAL
Autor(es): JULIANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS,DÉBORA ABDALLA SANTOS
Resumo: Uma das ações realizadas pelo programa permanente de extensão Onda
Digital (www.ondadigital.ufba.br) consiste na oferta de cursos de extensão de
Educação Digital para comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica
de Salvador e Região Metropolitana. Os cursos são ofertados semestralmente e
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respeito com o outro em nossas dinâmicas de grupo, temos também o momento que
separamos para refletir sobre situações-problemas que nos rodeiam, visando
desenvolver um olhar sensível, reflexivo e crítico de nossos clubistas. Ao final de cada
encontro, os sócios do clube precisam fazer um relatório escrito sobre todas as
atividades que participaram ao decorrer da manhã. Analisando a participação dos
estudantes desde a primeira edição do clube, temos percebido uma aproximação
mais significativa dos objetos do conhecimento científico, desenvolvimento da escrita,
posicionamentos críticos diante das situações do cotidiano, dentre outras habilidades
que vem sendo desenvolvidas pelos clubistas.

<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/issue/view/1726>
Acesso em 10 set.2016TEIXEIRA, A. A educação como reconstrução da
experiência.In: DEWEY, J.Vida e educação. 10 ª ed. São Paulo: Melhoramentos; [Rio
de Janeiro]: Fundação Nacional de Material Escolar, 1978
Palavras-chaves: Formação,Projeto Político Pedagógica,Experiência
CIÊNCIAS HUMANAS - SOCIOLOGIA
CIRCUITO FELLINI

Palavras-chaves: clube de ciências,educação não-formal,ensino de ciências
Autor(es): GABRIELA PROTÁSIO MOTA
EXPERIÊNCIAS E FORMAÇÃO A PARTIR DE PROJETO DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA EM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL

Resumo: O presente projeto dá continuidade às pesquisas sobre o neorrealismo
italiano iniciada em 2012, no âmbito da sociologia da arte e, mais especificamente, no
âmbito da sociologia do cinema. Desde 2001, o grupo de pesquisa Arte, Ciência e
Ideologia (NUCLEAR) se propôs a pesquisar sucessivamente: as representações
sociais do mundo rural no cinema brasileiro, o urbano e o rural no cinema brasileiro,
as representações sociais no cinema documentário brasileiro e, por fim as
representações sociais no cinema latino-americano. Inicialmente tomamos a
contextualização do historiador do cinema G. Sadoul: “O súbito aparecimento do
neorrealismo foi dentro do mundo ocidental o fenômeno mais importante do
pós-guerra! ” (SADOUL, G., 1949, p. 326). O projeto em questão considera que
mesmo nos dias atuais, passados mais de sessenta anos do seu surgimento e, pelo
menos cinquenta do seu auge enquanto movimento cinematográfico, o neorrealismo
continua sendo referência fundamental para compreender-se o cinema, suas
tendências ao longo do século XX e, sobretudo, para compreender os próprios
dilemas sociais no capitalismo avançado. Pode-se afirmar que este movimento fecha
um ciclo no desenvolvimento da arte cinematográfica, ao mesmo tempo em que abre
as portas para todo o desenvolvimento posterior tanto do cinema ficcional quanto do
cinema documentário. No entanto, parece-nos que a eles deve-se acrescer a
dimensão da atualidade deste cinema, pois as questões sociais nele postas, que
pareciam temporariamente (em função do interregno do Estado de Bem-Estar social)
superadas no mundo ocidental – ainda que prementes em toda periferia do
capitalismo – retornaram com força no mundo desenvolvido. Fellini, mesmo nas suas
obras mais próximas do neorrealismo dará vazão à fantasia e à vida coletiva. A
extraordinária produção fílmica de Fellini contém utopia, ilusão e memorialismo e,
como, inúmeras vezes afirmou em entrevistas, sua obra terá por referência a sua
própria imaginação, todos os episódios são resultantes de suas lembranças, mas
essas foram recriadas, reinventadas e, segundo o diretor, não guardam mais relação
com os fatos reais. Os filmes fellinianos oferecem um amplo panorama da Itália dos
anos 1960 e 1970, do vazio do pós-guerra nas classes dominantes e do
empobrecimento espiritual da sociedade italiana sofrendo forte influência do modo de
vida americano, mas essa nova supraestrutura encontrava-se em contraste com a
criatividade da cultura popular e da auto-ironia da sociedade italiana. Ao longo das
pesquisas realizadas sobre o cinema, o NUCLEAR, parte da ótica Sociológica, da
Estética e na Teoria do cinema buscado construir uma metodologia que nos permita
compreender a obra de arte a partir de suas características intrínsecas, envolvendo
uma visão de mundo que é transcrita a partir da forma fílmica. No entanto, temo-nos
preocupado em não cair em uma perspectiva formalista que atribui toda a significação
da obra aos processos de produção fílmica visando determinado resultado. Nesse
sentido, compreende-se à análise interna da obra, envolvendo aspectos técnicos,
imagéticos, discursivos e poéticos; a sua inserção social, o que significa que é
importante, ainda que não determinante, compreender o contexto de produção da
obra, as perspectivas ideológicas que aí são representadas e, sobretudo como
fragmentos da vida encontra, através da representação, a perenização de seu
movimento. Isto implica, portanto, do ponto de vista metodológico em partir do filme,
compreendê-lo internamente através das técnicas de decomposição (décupagem) e
sua reconstrução. A obra escolhida para ser analisada no trabalho em questão é
Noites de Cabíria. Lançada em 1957, a película possuiu grande repercussão no
circuito internacional de cinema, garantindo ao Diretor seu segundo Oscar.
Protagonizado por Giulietta Masina, o filme conta a estória da vida de Cabíria,
prostituta que sonha em encontrar um amor verdadeiro. Nessa obra aparece uma das
marcas mais conhecidos de Fellini : a esperança. Apesar de sofrer vários golpes
durante a trama, Cabíria sempre recomeça sua vida. A análise da obra supracitada,
perpassa pela pesquisa em fontes históricas e análises críticas para compreender a
inserção da obra em determinada conjuntura. Aqui se recupera, de um lado, as
posições estéticas e políticas do diretor (no caso do cinema ficcional), a recepção do
filme pela crítica de arte e, sobretudo, compreende-se a interseção entre a obra de
arte e o mundo no qual está inserida.

Autor(es): GABRIELLA PITTA
Resumo: O presente trabalho configura-se em um relato de minhas experiências,
enquanto uma estudante negra de Pedagogia, bolsista e estagiária do Projeto de
Extensão da Universidade Federal da Bahia intitulado: “Atualização do Projeto
Político-Pedagógico de escolas municipais parceiras do CEAP” durante o primeiro
semestre de 2016. São expostas reflexões sobre a própria formação em mais um
percurso de construção de conhecimento para além dos muros (ainda altos) da
universidade, neste caso, no Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica – CEAP –
e em algumas escolas municipais com parceria já estabelecida para a construção ou
atualização de seus Projetos Político-Pedagógicos em conjunto com a UFBA. Neste
breve relato, a função cidadã da extensão universitária expõe-se na troca de
experiências entre mim e os sujeitos envolvidos nos projetos aos quais mais
aproximei-me na ONG, que dedica-se, entre outras propostas, à formação
político-pedagógica emancipatória de profissionais da educação, jovens e adultos da
periferia em variados projetos. Além disso, neste trabalho, destaca-se o
reconhecimento de que tais experiências são formas de viver e produzir currículo por
múltiplas referências durante uma etapa da formação de uma futura professora.
Aborda-se o termo experiência com base em Larrosa (2006) e Teixeira (1978),
Segundo Larrosa (2006), experiência é “eso que me pasa” (p.44), que pode ser
traduzido como “isso que acontece a mim”. A experiência só ocorre quando agrega
um saber, mas não apenas para informar de qualquer modo. Ela ultrapassa o limite
do que sabemos, a partir de um laço sentimental que só se constrói singularmente no
sujeito sensível, vulnerável, disposto e exposto ao novo, ao perigo, à aventura, que
não são previstos. Teixeira (1978) nos complementa que experiência é “agir sobre
outro corpo e sofrer de outro corpo uma reação”. Desse movimento íntimo entre o
exterior e o sujeito, resulta aformação, a transformação ou a deformação do sujeito
sobre o qual acontece a experiência (LAROSSA, 2006). No Centro de Estudos e
Assessoria Pedagógica – CEAP – tenho atuado principalmente voltada para o projeto
de extensão já citado, que colabora com escolas municipais de regiões populares de
Salvador na construção ou atualização de seus projetos político-pedagógicos (PPP).
Como estagiária, devo participar e registrar as ações das oficinas de formação e
operacionalização do PPP nas escolas ou no CEAP, participar da criação e aplicação
de instrumentos de pesquisa para diagnóstico e acompanhamento dos planos de
ação das unidades escolares, além de elaboração de relatório final, entre outros
objetivos. Além dos objetivos do projeto de extensão relacionados a Projeto
Político-Pedagógico diretamente, tenho participado de outro projeto da ONG, o “Tá
Ligado em Quê?”. Tal empreendimento socioeducativo, já antigo na instituição, busca
a inserção de jovens da periferia em atividades e debates semanais sobre temas de
seu cotidiano, visando estimular a criticidade, a autoestima, valores de cidadania.
Esses encontros têm sido coordenados também por outrosjovens além de mim, que
planejam e ministram as atividades, havendo orientações da assistente social da
ONG. Durante o período de estágio decorrido, tenho obtido como resultados, entre
outros: a ressignificação de leituras, correlacionando-as com práticas vivenciadas;
maior compreensão, por diferentes referências práticas e teóricas, acerca de como se
dão as relações raciais e de gênero, principalmente sobre e pelos corpos de sujeitos
de realidades de escolas públicas da periferia de Salvador, além do meu corpo;
aprendizagens práticas sobre modos de diálogo com tais sujeitos; além da relação
entre tais experiências, currículo e formação de professoras(es). As experiências, que
se fazem ainda mais reflexivas ao serem investigadas no presente trabalho,
certamente me ajudam e ajudarão a encontrar respostas teóricas e práticas sobre a
formação inicial e continuada de professores e embasam-me para refletir sobre os
currículos que temos e quais queremos. Este estágio “híbrido”, que me faz transitar
em diferentes espaços, estando em escolas reais em funcionamento (com vozes de
crianças e sirenes) e ainda interagindo com sujeitos, que certamente apresentam em
suas histórias pontos em comum com o público ao qual pretendo dedicar a minha
formação enquanto professora, proporciona-me momentos singulares em minha
formação que são de extrema necessidade para formação de professores mais
críticos, com múltiplas referências e linguagens, com mais consciência do seu próprio
corpo e da sua influência nos corpos com os quais interagem nas realidades
educativas (escolares ou não) e mais conscientes de sua prática – indissociável de
teorias. A extensão universitária em um organização não governamental faz-me
enxergar o potencial da ciência como transformadora da sociedade, por permitir que
as demandas sociais de grupos historicamente oprimidos sejam apresentadas pelos
próprios grupos e ouvidas por quem está disposta a levar tais demandas para a
construção de novos currículos, que apresentam como importante instrumento o
Projeto Político Pedagógico.REFERÊNCIASLARROSA, J. Sobre la experiencia.
Revista Educación y Pedagogía, Medellín. Vol. 18, 2006. Disponível em:

Palavras-chaves: Sociologia da Arte,Cinema,Fellini
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ADMINISTRAÇÃO
O PAPEL DA PESQUISA PARA O EMPODERAMENTO E A AFILIAÇÃO NA
GRADUAÇÃO EM SECRETARIADO EXECUTIVO/UFBA
Autor(es): IRUSCA CONCEIÇÃO DE JESUS,ANA CRISTINA MUNIZ DÉCIA
Resumo: Este trabalho tem como objetivo identificar a produção de pesquisa
realizada por estudantes do curso de secretariado executivo na forma de trabalhos de
conclusão de curso (TCC) disponíveis na unidade. Este trabalho reflete um dos
objetivos do projeto promovido pela PROEXT/UFBA, Edital Pibiex 2016 - Por uma
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Cultura de Pesquisa no Curso de Secretariado/UFBA - que visa a fomentar a
extensão universitária nesse curso de graduação da Ufba em articulação com o
ensino e a pesquisa; reflete também a participação de graduandas de secretariado no
grupo de pesquisa no PDGS/UFBA, na linha sobre questões da Gestão de Políticas
em Gênero e Raça/ Etnia, como um espaço de diversidade de concepções,
estimulando colaborativamente as discussões na gestão em torno das questões
etnicorraciais, afiliadas com a ideia de equidade na educação superior pública, objeto
de pesquisas entre integrantes desse grupo. Como recorte, categoriza e analisa os
TCCs dos semestres 2015.1 e 2015.2 e seus tipos de produção. Nesse sentido, o
trabalho terá como base os conceitos de afiliação, pertencimento e empoderamento
para identificar se esses conceitos aparecem nos trabalhos e se há relação entre eles
na permanência de graduandas e graduandos. O curso de secretariado executivo da
Ufba por sua matriz curricular interdisciplinar, integra componentes curriculares para
gestão executiva tais como línguas portuguesa e estrangeiras, competência
informacional, informática, empreendedorismo, técnicas e gestão secretariais e isso
faz com que os estudantes possam produzir seus trabalhos acadêmicos com um
olhar amplo sobre a área secretarial e sua participação na gestão organizacional para
finalizar a graduação. Porém, estes trabalhos após concluídos e apresentados a seus
professores não chegam a ser publicados ou divulgados por seus
autores/orientadores nos repositórios institucionais. Para entender tal situação,
inicia-se o estudo do trabalho com afiliação institucional, intelectual e pertencimento
para ter pistas do motivo desse comportamento de invisibilidade da pesquisa e das
respectivas autorias. Diante da produção não sistematizada e não divulgada, o curso
de secretariado fica resumido ao campo do ensino; enquanto que a pesquisa
científica, que traz notoriedade, status e mais visibilidade, está ausente. Devido a
essa quase ausência da participação discente no campo da pesquisa, os estudantes
sentem-se pouco confiantes, com baixa autoestima, desprestigiados e sem
autonomia para participar da vida acadêmica de forma integral. Essa subordinação
acaba comprometendo a mobilidade estudantil após a graduação. Considerando que
universidade assegura o tripé ensino-pesquisa-extensão e que a pesquisa torna-se
um eixo importante para o empoderamento estudantil, surge como questão de
pesquisa: “Qual o papel da pesquisa para o empoderamento e a afiliação na
graduação?” A abordagem metodológica a ser utilizada é a qualitativa crítica,
considerando que ações nesse processo estão carregadas de intenções e valores
que influenciam a representação social do curso e de estudantes, além da pesquisa
bibliográfica e documental, como os projetos de pesquisa dos egressos e sua
produção de conhecimento, a autorreflexão e a experiência no cotidiano das autoras
do presente trabalho. Como contribuição espera-se desenvolver a construção e a
disseminação de projetos de pesquisa, integrados ao ensino na área de secretariado
executivo, para conhecer melhor o contexto da formação que se articula com a
sociedade por meio da extensão, oportunizando a inclusão estudantil na permanência
universitária, criando assim, espaços de reflexão crítica, pertencimento, afiliação e
empoderamento estudantil via integração ensino, pesquisa e extensão.

ROTEIROS DE NARRATIVAS SERIADAS: OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DO
ROTEIRISTA PARA O MERCADO BAIANO

Palavras-chaves: Pesquisa,afiliação,empoderamento

Resumo: O saneamento básico é um direito básico para a promoção da saúde e a
qualidade de vida. Apesar de se reconhecer a sua importância, o Brasil ainda sofre
com um elevado déficit do acesso e qualidade dos serviços. A meta do Plano
Nacional de Saneamento Básico é que o abastecimento de água seja universalizado
até 2023 e que 92% da população brasileira tenha acesso ao tratamento de esgotos
até 2033. Porém, a realidade demonstra que essa meta ainda está distante de ser
alcançada. A vulnerabilidade do País a doenças endêmicas tem se agravado e tem
afetado de forma mais crítica a população mais carente. Doenças como a Dengue,
Zika e Chikungunya têm se tornado cada vez mais frequentes, tendo a falta de
saneamento básico um dos fatores associados. Torna-se necessário, além de
políticas e programas continuados com investimentos capazes de superar o grave
déficit, a ampliação do controle e participação social de forma a garantir uma ação
pública capaz de democratizar o acesso ao saneamento básico no País. O controle
social é um dos princípios fundamentais da Lei Nacional de Saneamento Básico. No
entanto, tal princípio está longe de ser efetivado no País dado o nível de fragilização
da sociedade civil organizada. Para vencer o desafio de garantir tal controle social é
necessária a articulação, como também a integração das ações da sociedade
civil.Dessa forma, este trabalho irá apresentar a experiência do Observatório do
Saneamento Básico da Bahia, através de relatos da experiência do Observatório a
partir de suas reuniões, debates e eventos organizados para articular e delinear as
suas ações.O Observatório do Saneamento Básico da Bahia é uma iniciativa pioneira
no estado. Sua proposta é monitorar a política, os programas e ações de saneamento
básico na Bahia. Sua atuação envolve a ação de entidades de instituições tais como:
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), o Sindicato dos
Trabalhadores em Água e Esgoto no Estado da Bahia, a Universidade Federal da
Bahia, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o Ministério
Público da Bahia e o Grupo Ambientalista da Bahia. Objetivo geral do Observatório é
promover a articulação e ação conjunta, autônoma e crítica de instituições com vistas
a promover e assegurar o direito ao saneamento básico de qualidade para todos por
meio de gestão pública.O Observatório surge da necessidade de mobilização
organizada para uma atuação crítica e participativa diante do atual cenário brasileiro,
na tentativa de possibilitar que o saneamento básico seja levado de fato até a
população, como lhe é de direito. A inserção da comunidade UFBA no Observatório
se faz de extrema importância, possibilitando o acesso a informação, a realização de
debates e ações que contribuam para a melhora do saneamento no estado.É objetivo
do Observatório gerar e disseminar um conjunto de informações sobre o saneamento
básico na Bahia. Para isso, vem sendo realizado um levantamento dos dados sobre
as condições de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos
por meio dos sistemas de informação disponíveis como o Sistema de Informação
sobre Saneamento (SNIS) e Censo Demográfico do IBGE. O objetivo é elaborar um
panorama geral sobre o saneamento na Bahia, dando apoio às atividades realizadas

Autor(es): GABRIELLE VILAS BOAS NUNES GUIDO,Maria Carmem Jacob
Resumo: A Lei Nº 12.485, de setembro de 2011 foi um grande passo para o cenário
do mercado audiovisual brasileiro e baiano. A lei cria condições para que o Brasil se
torne um polo produtor de audiovisual ao dar oportunidades de crescimento para
diferentes segmentos do mercado. Com o conceito de canal qualificado e a cota de
exibições de programas brasileiros, onde os canais que exibem predominantemente
filmes, séries, animação, documentários passam a ter a obrigação de dedicar 3 horas
e 30 minutos semanais de seu horário nobre à veiculação de conteúdos audiovisuais
brasileiros, sendo que no mínimo metade deverá ser produzida por produtoras
independente, novos desafios são pautados aos profissionais da área. Na Bahia, no
entanto, ainda há um déficit de roteiristas capacitados a integrar este movimento de
expansão, devido, entre outros fatores, ao incipiente mercado local de
teledramaturgia. Nesse cenário onde se amplia o mercado das séries ficcionais e
não-ficcionais, se torna necessário o incentivo e investimento na capacitação de
profissionais roteiristas habilitados para as especificidades dos recursos da
serialização. O Estação do drama é um programa de extensão e espaço de criação e
análise de roteiros de narrativas seriadas para serem exibidas na televisão e na
internet, é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa A-tevê – Laboratório de Análise de
Teleficção do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura
Contemporâneas, que tem se especializado na análise poética das séries, dando
destaque ao lugar autoral do roteirista. Desde 2014 atua através de cursos, oficinas,
seminários, workshops, master class, mesas-redondas e eventos como Pitching
pedagógico entre estudantes e produtoras. Desde então, foram muitas as
descobertas que demarcaram a importância da experiência e os desafios que os
profissionais do audiovisual, dentre eles o roteirista, lidam em suas condições de
criação e de trabalho. Espera-se apresenta-las nesse fórum e mostrar o papel
fundamental da Universidade de ampliar os espaços de formação dos roteiristas de
narrativas seriadas e o intercâmbio dos pesquisadores acadêmicos com os
profissionais do audiovisual que atuam na cena baiana.
Palavras-chaves: narrativa seriada,roteirista,formação
ENGENHARIAS - SANITÁRIA
OBSERVATÓRIO DO SANEAMENTO BÁSICO DA BAHIA: QUALIFICANDO O
DIÁLOGO COM A SOCIEDADE
Autor(es): IRIS LIDIANE JESUS,PATRÍCIA CAMPOS BORJA

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - COMUNICAÇÃO
LATITUDES LATINAS: MÚSICA E CULTURA LATINO-AMERICANA
Autor(es): ROSANA SILVA DE JESUS,CARLOS BONFIM
Resumo: Ao longo de oito anos, o projeto de extensão Latitudes Latinas tem
trabalhado para divulgar aspectos do universo cultural e artístico da América Latina,
assim como visibilizar o conhecimento produzido há mais de um século sobre a
região. Essas ações se justificam, entre outras razões, por conta do desconhecimento
relacionado às culturas latino-americanas. Ao longo dos séculos, representações
equivocadas contribuem para a manutenção de estereótipos que reduzem a realidade
em que essas culturas estão inseridas. Para superar reducionismos e
desconhecimentos, realizamos ações que envolvem um programa de rádio, um site,
um grupo de estudos, ciclos de encontros sobre arte e cultura latino-americana, além
do Festival, que acontece a cada dois anos. O programa de rádio faz circular a
diversidade da música que se faz no continente e, por meio da seleção musical,
convidamos os/as ouvintes para escutar, conhecer e pensar sobre diversos assuntos
que dizem respeito aos povos que vivem no continente. Nos ciclos de encontros
sobre arte e cultura latino-americana, buscamos aproximar ainda mais o público do
universo em questão. Neste semestre realizamos um bate-papo com a cineasta
brasileira Shaynna Pidori, exibindo seus documentários o Baile do Carmo e o Lenço
do Samba, que exploram aspectos da diversidade das culturas negras no Brasil.
Também realizamos o ComPARTE pela Humanidade, um festival que reuniu artistas
brasileiros para pensar possibilidades criativas de intervir no mundo. Além disso,
realizamos um bate-papo com o jornalista e escritor Alejandro Reyes acerca das
ações promovidas pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional, que vem
influenciando coletivos diversos em todo o mundo. Nós temos trabalhado no
gerenciamento do site e das redes sociais, com a produção e difusão de conteúdos
relacionados ao universo artístico e cultural em questão. Dessa forma, procuramos
contribuir para alcançar os objetivos do projeto no sentido de superar preconceitos e
estereótipos, ampliando cada vez mais o olhar do público e de todos os envolvidos
sobre a diversidade de aspectos que cercam as culturas latino-americanas.
Palavras-chaves: América Latina,Arte,Cultura
O ESTAÇÃO DO DRAMA COMO ESPAÇO DE CRIAÇÃO E ANÁLISE DE
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pelo Observatório. Dentre esses levantamentos, as principais ações a serem
executadas são:- Realização da coleta, análise e disseminação sobre a atual situação
da disposição dos resíduos sólidos da Bahia, mapeando os municípios baianos
através de aplicativos como o SNIS e dados diretos com as prefeituras.- Exposição
dos dados e análises realizadas através do site do Observatório do Saneamento
Básico, bem como, a disseminação de informação pelas redes sociais, atingindo
públicos diversos.Todo esse trabalho será feito através do reconhecimento de
estudos do Ministério Público do Estado da Bahia, bem como estudos realizados no
âmbito municipal e Estadual. A produção de mapas, tabelas, gráficos e a
disponibilização destas informações ao Observatório, ajudarão na disseminação dos
dados para a sociedade como um todo. A participação nas discussões realizadas com
as entidades que compõem o Observatório também contribui para uma ampliação da
capacidade crítica e para alavancar a busca por soluções que melhorem o
saneamento básico.A deficiência no saneamento básico ocorre em escala nacional, e
até mesmo global, se configurando em um agravante para os problemas na saúde
pública. Mas através de ações concretas e discussões abertas à sociedade é possível
impulsionar a mudança e a melhora na qualidade de vida e o acesso ao um direito
fundamental ao saneamento. Através de ações que visem à melhoria dos serviços
públicos, e a disseminação de informação será possível trabalhar cada vez mais para
cumprir com o objetivo de universalizar o serviço de saneamento básico em todo
território nacional e melhorar a situação que milhões de brasileiros vivem atualmente
sem esse serviço ou os tem de forma precária.

desenvolvimento humano, ocorrendo transformações físicas, biológicas cognitivas e
sociais, estas sendo associadas a determinantes sociais, políticos, culturais e
econômicos afetam direta ou indiretamente a processo saúde-doença dos
adolescentes. No Brasil, as práticas de saúde voltadas à adolescência, têm como
base a Organização Mundial de Saúde (OMS), para qual a adolescência corresponde
ao período que vai de 10 a 19 anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em 2010, a população de adolescentes era de aproximadamente
34 milhões de pessoas com idades entre 10 e 19 anos, das quais mais de 6 milhões
residiam no campo. Apesar dos avanços no âmbito da saúde coletiva e com a
implementação da Estratégia de Saúde da Família em processo de ampliação
contínua, observa-se ainda a vulnerabilidade dos adolescentes segundo os preceitos
da promoção de saúde, necessitando de ações efetivas que promovam a
integralidade do cuidado e ampliação das estratégias de vinculação com os
dispositivos de saúde. Reinventar ações envoltas nos diversos fazeres em saúde,
adentrando nas questões indentitárias do adolescer, enaltecendo potencialidades e
evocando a criatividade de acordo ao contexto social e parâmetros culturais, são de
suma importância. O processo de educação em saúde se faz de várias formas, das
quais podem requerer uma pessoa que facilite as discussões e reflexões,
atribuindo-se por proporcionar um ambiente de aprendizagem ativa, a partir de
atividades criativas, que façam sentido e que tenham continuidade. Os adolescentes
se manifestam através de diversos mecanismos, sobretudo o da comunicação, as
rodas de conversa, a busca de soluções para problemas comuns entre os
adolescentes, propiciam reflexões e mudanças de atitudes, revelando-se a
importância desses instrumentos. Ao prezar-se pela questão dialógica e horizontal no
processo formativo, as demandas pelas quais emergem ganham espaços para novas
indagações, permitindo uma inquietação permanente entre os indivíduos envolvidos
no contexto. Objetivos: Desenvolver e realizar atividades de educação em saúde com
os adolescentes. Levantar temas geradores e norteadores da intervenção, significado
pelos adolescentes como emergentes. Metodologia: O presente trabalho trata-se do
relato dos primeiros encontros de educação em saúde do projeto Adolescer na Zona
Rural: Educando os Pares com os adolescentes do sexto ao nono ano do ensino
fundamental, da Escola Municipal José Rodrigues do Prado, situada na comunidade
do Pradoso, zona rural do município de Vitória da Conquista, BA. Nesses encontros
foram trabalhadas algumas temáticas abordadas na pesquisa ADOLESCER, visando
como fator principal a organização das relações interpessoais, articulando conteúdos
à prática, compreendendo e explicando aos adolescentes a realidade que o cerca de
forma estratégica e dialógica buscando-se processos reflexivos – enaltecendo
potencialidades a respeito de suas condições de saúde. Objetivou-se a partir destes
primeiros encontros levantar temas a serem trabalhados nos próximos, baseando-se
na premissa da participação ativa dos adolescentes na escolha das temáticas.
Resultados: Foram realizados encontros entres os adolescentes abordando temáticas
da pesquisa ADOLESCER, o encontro realizado no sexto ano foi o da auto imagem
corporal, onde problematizava-se com esses jovens a importância da afirmação social
que os mesmos devem possuir em relação as suas ações, comportamentos, desejos
e aparências. Os adolescentes tiveram contato com áudio e imagens, para refletirem
sobre as questões impostas pela sociedade em relação a imagem corporal, afirmadas
como padrões. Os mesmos tiveram um processo reflexivo após a dinâmica, onde
alguns demonstraram entendimento de que para se afirmar como pessoas não
carecem de padrões impostos. No sétimo ano foi realizada a dinâmica de abordagem
ao respeito as diversidades, os adolescentes colocavam seus nomes em crachás,
houve uma troca previamente organizada, e posteriormente o adolescente falaria
sobre o colega. Como resultado houveram várias rotulagens. Durante o processo do
encontro era abordado a importância de se respeitar a diversidade, mostrando que
apesar de conviverem no mesmo ambiente, haviam ali pessoas com comportamentos
e aparências totalmente discrepantes. Então no processo reflexivo, explicitou-se a
necessidade de se conviver com todas as diferenças que existiam entre os colegas e
sociedade. O grupo realizado no oitavo ano, teve como temática as concepções de
saúde. Na primeira vista os adolescentes mostraram-se acanhados na presença dos
facilitadores, contudo expressaram-se na escrita, explanando o que eles entendiam
como saúde – que não se importavam tanto com a saúde propriamente dita, mas sim
com o corpo, nas concepções de beleza e estética. Durante a reflexão foram
abordadas as importâncias dos adolescentes iniciarem o cuidado da própria saúde,
os mesmos mostraram conhecimento de saúde em seu conceito ampliado – “a saúde
é um conjunto, em sintonia do psicológico e bem-estar”. No nono ano foram
abordadas as temáticas de preconceito e discriminação, realizando-se uma dinâmica
onde os adolescentes seriam divididos entre “coisas” e “pessoas”, sendo que a
“coisa” não teria sentimento e nem ações, apenas obedeceriam a “pessoa”. No
processo da construção observou-se um certo conforto em ser “pessoa”, onde os
mesmos ordenavam tarefas as “coisas”. Após a dinâmica, durante a reflexão
perguntou-se a esses adolescentes quem seriam as “coisas” e as “pessoas” na
sociedade, e observou-se discursos como – “as coisas somos nós e as pessoas são
os políticos”. Perguntou-se também se alguém ali presente havia sofrido algum tipo
de preconceito ou discriminação, e foram relatados discursos de preconceitos
sofridos por causa de gosto musical, de aparência e de prática esportiva. No decurso
da reflexão, abordou-se a importância do respeito ao próximo, e do fim da
perpetuação do preconceito entre os adolescentes e sociedade. Ao final de todos os
encontros foi passada uma caixa de sugestões sobre os temas elencados pelos
facilitadores, norteando-se na pesquisa ADOLESCER. Conclusão: A estruturação da
educação em saúde entre os adolescentes se mostra significativa, pois os mesmos
possuem certa dificuldade de acesso ao sistema de saúde e ao diálogo sobre saúde.
O método de roda de conversa e grupos se revela de forma importante onde os
adolescentes podem construir seus processos de reflexão acerca de um tema
abordado, mostrando também a importância das relações interpessoais. A caixa de
sugestão se mostrou um importante instrumento para reconhecimento das temáticas
de interesse dos adolescentes, essencial para continuidade das atividades de

Palavras-chaves:
Universalização do Saneamento Básico,Observatório do
Saneamento Básico da Bahia
INTERDISCIPLINAR SAÚDE E BIOLÓGICAS
A AIDS EM PAUTA NUMA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Autor(es): JUAN FELIPY FELIX DE OLIVEIRA,MARIA THEREZA ÁVILA DANTAS
COELHO
Resumo: Introdução: A descoberta de uma nova epidemia, que viria a ser conhecida
como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), foi um marco para a história
da humanidade. Diversos autores descrevem o início da síndrome como uma
unânime sensação de medo, receio e preconceito. Hoje - embora bem menos – ainda
podem-se perceber traços destes sentimentos, ao associarem-se automaticamente
profissionais do sexo, travestis, transexuais e homossexuais à condição de
soropositivos. Em um segundo momento - seja pela pressão exercida pelos
movimentos sociais, ou até mesmo pela evolução das políticas públicas –as questões
relacionadas ao HIV/AIDS começam a ganhar mais espaço. Pouco a pouco, as
informações acerca da síndrome começam a ser mais difundidas, alguns paradigmas
começam a ser quebrados e alguns preconceitos, repensados. Tendo isso em mente,
a Universidade Federal da Bahia deu início – sob a coordenação da Professora Drª
Maria Thereza Ávila Dantas Coelho – ao projeto de extensão “AIDS: Educar para
Desmitificar”, visando aproximar a temática junto aos alunos e proporcionar reflexões
acerca das principais dificuldades e superações por aqueles que convivem com o
HIV/AIDS. Objetivos: Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência
desenvolvida ao longo desta atividade de extensão, assim como apresentar as
concepções dos alunos acerca do HIV/AIDS. Método: Foram realizados encontros,
quinzenalmente em 2015, com os estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares
(assim como com a comunidade externa). A cada encontro eram abordados
diferentes assuntos relacionados ao HIV/AIDS (dados epidemiológicos, campanhas
publicitárias, questões de sexualidade, formas de tratamento e prevenção, etc.) a fim
de proporcionar uma ampla visão do assunto. Os alunos tinham permissão para se
expressarem sempre que preferissem, assim como levantar questionamentos acerca
da reflexão dos outros colegas. Resultados: Foi possível observar, durante os
encontros, que as dúvidas eram recorrentes em função da presença flutuante dos
participantes. Entre as principais, destacam-se: questões relacionadas ao gênero,
formas de contágio, de prevenção e tratamento. Embora as ideias tenham sido
trabalhadas de forma interativa, observou-se que alguns participantes - considerando
que o tema ainda é tratado como tabu - apresentaram dificuldades em verbalizar e
expressar as suas questões livremente e, quando as traziam, era como se a pergunta
fosse de outrem e não sua. Quando se tratava de alunos do Bacharelado
Interdisciplinar em Saúde, as ideias geralmente apresentavam um respaldo teórico
maior do assunto; porém, a concepção “biomédica” do HIV/AIDS se mostrava
majoritariamente presente. Palavras como “doença”, “saúde” e “tratamento” surgiam
constantemente durante as discussões. Considerações: Desde o ano de 2009, a
Universidade Federal da Bahia vem trabalhando com o projeto de extensão “AIDS:
Educar para Desmitificar” que, como o próprio nome sugere, tem como principal
objetivo o diálogo com os alunos – e pessoas externas à Universidade – acerca dos
aspectos socioculturais ligados à AIDS. Partindo da máxima de que a Universidade
tem um papel fundamental na sociedade - seja pela produção de conhecimento ou
formação de pensadores – ela se mostra indispensável na luta contra esta síndrome.
Palavras-chaves: AIDS,Extensão Universitária,Educação Superior
ADOLESCER NA ZONA RURAL: EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Autor(es): RENART SANTOS COSTA,DANIELLE MEDEIROS
Resumo: Introdução: A adolescência caracteriza-se como uma importante etapa do
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educação em saúde.

Eletromagnetismo em instituições públicas de ensino médio de forma lúdica e
interativa; organizar e presidir as oficinas, motivando os alunos de ensino médio a
participarem da confecção de protótipos através da manipulação de instrumentos e
ferramentas técnicas a fim de comprovar experimentalmente leis físicas relacionadas
a princípios de Eletricidade e Eletromagnetismo; utilizando mecanismos como
analogias com temas mais corriqueiros do cotidiano para facilitar a absorção das leis
físicas, tais quais as comparações entre a lei das correntes de Kirchhoff a um sistema
de canos conectados, a circulação da corrente elétrica e o fluxo de massas, dentre
outras. A partir de conceitos teóricos confeccionar experimentos práticos,
relacionados a esses temas. São experimentos simples de forma que o estudante
possa posteriormente reproduzi-los, em casa ou na sala de aula e entendendo a
essência da física envolvida. Uma segunda etapa desse projeto é a elaboração de
vídeos, com abordagens teóricos e práticos, com o objetivo de deixar esse trabalho
acessível a qualquer pessoa a qualquer momento. Além do trabalho de concepção,
teste das atividades, elaboração de roteiros e de formulários de avaliação. O trabalho
engloba 50 % das atividades previstas pelo projeto do orientador, que inclui também
oficinas sobre outra temática (Eletrônica básica). Os objetivos centrais do plano são:
estimular o aprendizado por meio de atividades experimentais, raramente
implementadas nos cursos tradicionais de nível médio (não profissionalizantes);
corrigir eventuais distorções no aprendizado de conceitos relacionados à Eletricidade
e ao Eletromagnetismo, presentes nos currículos de Física para o ensino médio;
despertar o interesse dos alunos do ensino médio para a investigação científica. A
partir disso mostrar como esses conceitos estão presentes na vida do estudante.
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INTERDISCIPLINAR SOCIAIS E HUMANIDADES
LATITUDES LATINAS: MÚSICA E CULTURA LATINO-AMERICANA
Autor(es): SAMUEL NOVAIS DA SILVA,CARLOS BONFIM
Resumo: O grupo de pesquisa e extensão “Latitudes Latinas” tem o objetivo
compartilhar com as pessoas as produções artísticas e a reflexão teórica no espaço
cultural latino-americano. Utiliza assim ferramentas midiáticas como o site do projeto,
a página na rede social facebook e o programa de rádio, transmitido pela Rádio
Educadora FM, de Salvador, pela Rádio Educativa FM, de Maceió, pela Rádio da
Universidade Federal de São Carlos, pela radioweb da Universidade Federal da
Integração Latino-americana e pela Rádio da Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas, no México. No site são publicadas constantemente informações acerca das
produções artísticas e culturais na América Latina, tais como eventos, seminários,
rodas de conversas, ciclos de encontro. Divulgamos também essas informações na
página do facebook com o intuito de atingir o maior numero de pessoas possível ,
convidando-as para conhecerem mais sobre esses aspectos citados, inclusive
conhecerem também os programas da radio Latitudes Latinas, postados
semanalmente. Também articulamos ciclos de encontros com o objetivo de aproximar
ainda mais as pessoas do universo artístico e cultural do continente. Nesse âmbito
nos foi permitida a realização do festival “CompArte pela humanidade”, evento com
objetivo de unir pessoas em diversas partes do continente na luta e autodeterminação
do Exército Zapatista da Libertação Nacional – EZLN, onde as armas são as artes e
as ciências em missão de resgatar o que há de bom na humanidade. Nele
organizamos bate-papos com escritores, performances e apresentações de artistas,
em espaços públicos como a Livraria Boto Cor de Rosa, na Barra, em frente à
Biblioteca Central, na UFBA, e na Biblioteca Comunitária do bairro do Calabar.
Latitudes Latinas também impulsiona seus integrantes à produção de conhecimentos
através de grupo de pesquisa voltado ao universo artístico e cultural latino-americano,
com o objetivo de apresentar iniciativas de combate aos preconceitos e aos
estereótipos enraizados sobre as culturas latino-americanas.

Palavras-chaves: Ciência no Ensino Médio,Oficinas Científicas,Popularização da
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ENGENHARIAS - ELÉTRICA
OFICINA DE INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA BÁSICA
Autor(es): IGOR DOS SANTOS NOVAIS
Resumo: Esse trabalho tem como foco a disseminação do conhecimento acerca do
manuseio e funcionamento de alguns componentes e equipamentos eletrônicos, de
modo que os participantes das oficinas possam verificar na prática algumas leis
básicas que regem a eletricidade, além do funcionamento e aplicações de alguns
dispositivos eletrônicos. Visando como público alvo alunos de escolas públicas e
privadas, a oficina engloba conteúdos como conceitos básicos sobre eletricidade
(corrente AC e DC, tensão, resistência e potência elétrica, malha, nó, ramo,
curto-circuito, circuito aberto condutores e isolantes de corrente elétrica), noções de
segurança no manuseio de componentes de equipamentos eletrônicos, associação
de resistores, código de cores de capacitores e resistores, Lei de Ohm, Leis de
Kirchhoff, Efeito Joule e noção básica de lógica e sistema binário. Além dos
conteúdos abordados, esse trabalho inclui a disseminação do conhecimento não só
acerca do manuseio, funcionamento e aplicabilidade de alguns componentes
eletrônicos como fonte de tensão regulada, multímetro e placa de ensaios, mas
também de componentes eletrônicos básicos como resistor, diodo, potenciômetro,
capacitor, circuitos integrados e sensores tais como LDR e infravermelho. A partir de
tais conteúdos, a oficina visa desenvolver nos participantes uma noção de
aplicabilidade dos componentes, e a percepção através da comparação da situação
ideal (leis que regem a eletricidade) e a situação real simulada na placa de ensaio,
acerca da atuação de um profissional da engenharia, de modo que, os participantes
possam se interessar mais pela ciência e engenharia. Por fim, a oficina é realizada de
maneira que viabiliza que os participantes tenham uma noção do funcionamento de
alguns equipamentos eletrônicos utilizados comumente no dia-a-dia como chuveiro
elétrico, lâmpada incandescente, sensor de presença e luminosidade, carregador de
celular, pilhas, circuitos para obtenção de corrente DC, botão ajustador de frequência
de rádio, entre outros, através de exemplificações práticas realizadas pelos
participantes durante a oficina.
Palavras-chaves: Oficina de eletrônica,Instrumentação eletrônica,Eletrônica básica
ENGENHARIAS - ELÉTRICA
OFICINAS DE ELETRICIDADE, ELETROMAGNETISMO PARA O ENSINO MÉDIO
Autor(es): WERLES SALVIO,Edson Santana
Resumo: Este trabalho consiste em a partir da realização de pesquisas e revisão na
bibliografia disponível, visando confeccionar material didático e artefatos
experimentais de baixo custo a serem utilizados nas oficinas de Eletricidade e
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Resumo: Considerando as demandas do ambiente acadêmico, paralelamente com
desenvolvimento tecnológico, houve a necessidade de transformar as interações
humanas usando o advento do conceito de rede social, para assim aproximar em
tempo real estas interações. Para isto viu-se a necessidade de implantação de uma
ferramenta de construção do conhecimento colaborativa e amplamente difundida
entre os membros da comunidade acadêmica, além de prover fácil acesso para os
não-membros, participantes das comunidades atendidas pela extensão. O perfil de
uma rede social consegue abraçar essas necessidades de forma coesa. Dentre
as
opções para implantação de rede social institucional, o Noosfero é uma plataforma
baseada em software livre de destaque a nível nacional e internacional, com casos de
uso bem sucedidos na Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Brasília
(UnB), no Governo Brasileiro, dentre outras. Visto que o projeto Onda Digital já
necessitava da criação de uma rede social com o TecCiência, viu-se a possibilidade
de prover o serviço do TecCiência dentro do plataforma Noosfero. Primeiramente este
sendo realizado em parceria com a ONG Safernet. Porém, o crescimento do projeto e
a necessidade de abranger a comunidade acadêmica assim como a de extensão, o
projeto foi migrado para o STI, tendo todo suporte dado à comunidade UFBA.A
utilização de um projeto de software livre tem o diferencial da construção colaborativa,
assim como os desenvolvedores do projeto, os seus utilizadores podem contribuir
com o aprimoramento da ferramenta. No âmbito dos projetos do Onda Digital, com o
seu crescimento e abrangência de ações de extensão notou-se que somente as
funcionalidades oferecidas nativamente pela ferramenta noosfero não cobriam mais o
espectro de necessidades dos projetos, porém pelo caráter colaborativo da
ferramenta, viu-se a possibilidade de adição de tais funções para esta ferramenta de
forma que elas possa ser usadas futuramente dentro dos projetos.
Para
dar
seguimento a essas atividades é necessário o aprendizado e domínio da tecnologia
utilizada pela ferramenta. No caso da ferramenta especificada, a tecnologia a ser
dominada é ruby on rails. Por isso é necessário a prática de atividades que
contribuam para o entendimento e domínio desta tecnologia específica, assim
podendo adicionar as funcionalidades que darão base para as adequações dos
projetos do Onda Digital que usam o Noosfero como base de rede social.

municipais, são realizadas as oficinas sobre eleições com o objetivo de orientar as
pessoas a como utilizar a internet para exercer um voto mais qualificado.Nosso
objetivo é desenvolver oficinas teórico-práticas, com maior foco na parte prática,
como forma de motivar e despertar o interesse para o aprendizado, principalmente
quando as oficinas abordam eleições e ciberativismo, temas de desafeição entre
jovens, por exemplo. Porém, nem sempre é possível realizar atividades práticas com
computadores e internet devido à infraestrutura escassa dos locais onde as oficinas
são realizadas e, portanto, a oficina deve ser preparada como uma palestra.A
ebulição política dos últimos anos e a recente cultura de transparência na
administração pública apontou para a necessidade de oferecer uma oficina sobre
ciberativismo com o objetivo de instruir o público quanto às diversas formas de
ativismo via internet usando plataformas digitais de participação popular para
acompanhar gastos públicos, por exemplo, e denunciar irregularidades, despertando
assim, o interesse para causas, campanhas sociais e políticas e colaborando na
formação de cidadãos críticos e conscientes.A primeira edição da oficina de
Ciberativismo aconteceu no primeiro semestre letivo de 2015. Foram realizadas 8
oficinas, a maioria no formato de palestra que atingiram em média 150 pessoas. A
maioria dos participantes eram estudantes de escolas públicas, sendo 4 oficinas com
estudantes de escolas de Salvador, 2 oficinas com estudantes de uma escola do
município de Vera Cruz e 1 oficina com estudantes de uma escola do município de
Senhor do Bonfim. Além destas, 1 oficina foi realizada com os frequentadores da
Associação Educacional Sons do Silêncio (AESOS), uma instituição de Salvador que
atende surdos. Nesta edição, houve uma baixa procura pela oficina em comparação a
outros temas que já abordamos e, além disso, constatamos que a quantidade de
vídeos disponíveis sobre o assunto com legendas é ínfima, tornando a acessibilidade
para determinados públicos inexistentes. Na instituição para surdos em que a oficina
foi ministrada, a apresentação dos vídeos tornou-se inviável e apontou também a
necessidade de reformulação da apresentação de slides considerando uma
comunicação mais visual, de modo a respeitar a diferença lingüística e sociocultural
de alunos surdos.O grande desafio para a produção dos materiais didáticos desta
oficina consiste em ter uma diversidade de tópicos a abordar de acordo com a faixa
etária e necessidades do público, conscientizando os participantes da importância de
sua participação nas decisões políticas da escola, do bairro, da cidade, do país, entre
outros, com a apresentação de recursos que podem ser utilizados para reivindicar
seus direitos, organizar uma manifestação, arrecadar fundos para projetos e
iniciativas sociais, acompanhar gastos públicos e etc.No primeiro semestre letivo de
2016 será realizada um novo ciclo das oficinas itinerantes de Ciberativismo, levando
em consideração as reformulações e aprendizados da edição anterior. Além do
envolvimento dos membros do POD e dos alunos da ACCS MATC53, a
Superintendência de Tecnologia da Informação da UFBA (STI-UFBA) será também
uma parceira dando apoio logístico e pedagógico para realização das oficinas.

Palavras-chaves: Construção colaborativa,rede social,software livre
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CIBERATIVISMO: A INTERNET COMO FERRAMENTA PARA O EXERCÍCIO DA
CIDADANIA

COMUNICAÇÃO DIGITAL – A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA ONDA DIGITAL

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
ADEQUAÇÃO DO USO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO COLABORATIVA
DENTRO DO ÂMBITO ACADÊMICO-CIENTÍFICO E EDUCACIONAL
Autor(es): RAPHAEL MATOS COSTA,DÉBORA ABDALLA SANTOS,ITALO VALCY
SILVA BRITO
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Autor(es): GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS,JULIANA MARIA OLIVEIRA DOS
SANTOS,DÉBORA ABDALLA SANTOS
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Resumo: As mídias sociais mudaram a forma como as pessoas se relacionam e
comunicam com o mundo, formam a vanguarda que alterou conceitos e criou uma
nova realidade para os modelos tradicionais de comunicação social. Essa nova
realidade de acesso ao mundo digital vem influenciando o modelo de comunicação,
emissor - receptor, abrindo a possibilidade de interação direta com o público a partir
de conteúdos cada vez mais dinâmicos. É a chamada comunicação “2.0”, na qual o
internauta tem toda interação com quem produziu aquele tipo de informação, o que
pode facilitar também na participação ativa de pessoas com interesses em comum.O
uso das mídias sociais no Programa Onda Digital apoia o processo de comunicação,
favorecendo a comunicação interna e externa, além de ser um caminho para
comunicar e fazer visível suas ações. Para que a comunicação aconteça de maneira
eficiente no programa de pesquisa e extensão Onda Digital (POD) e contemple todo o
seu público alvo, é necessário um planejamento baseado no fluxo de informações
provenientes das atividades rotineiras do programa. É importante, portanto, que se
tenha um tipo de comunicação voltada ao público interno, entre trocas de e-mails,
whatsapp e o moodle, além dos informes durante as reuniões, como também uma
divulgação que consiga ultrapassar as barreiras da Universidade por meio das redes
sociais.A gestão da página do Facebook, perfil do Twitter, site do Onda Digital e canal
no youtube, visa estreitar o relacionamento alunos/bolsistas e o público com interesse
em novas tecnologias, mais precisamente atividades de inclusão digital, além de
manter a comunicação com os egressos dos cursos e ações realizadas pelo Onda.
Os conteúdos disseminados em qualquer uma das plataformas citadas acima, visam
esclarecer e aproximar aqueles que tenham interesse em temáticas como educação e
inclusão digital. Por isso, as postagens ganham este foco no momento do
planejamento. Grande parte das informações, dúvidas ou sugestões - feedbacks,
chegam através das redes sociais.A comunicação com o público de interesse e com
pessoas que não conhecem o funcionamento de um grupo de extensão ou mesmo
que não estão inseridas no cenário de atividades acadêmicas, é um desafio aos
membros da coordenação decomunicação do POD, desafio este onde se pretende
chegar de forma on line e off line entendendo, assim, os diversos tipos de
comunicação e interação.

Resumo: O Programa Onda Digital (www.ondadigital.ufba.br) por meio de suas
ações de extensão e pesquisa fomenta o aprendizado e promove o desenvolvimento
social tanto dos estudantes de graduação e pós-graduação participantes quanto das
comunidades beneficiadas pelas ações. Dentre as ações realizadas, podemos citar
as Oficinas Itinerantes que são ações de formação que buscam contribuir no
processo de desenvolvimento e transformação social, criando espaços para
discussão e aprofundamento de temas que incluam o acesso à informação, o futuro
da sociedade e a socialização da tecnologia, permitindo a reflexão acerca das
interferências dos avanços tecnológicos na sociedade e levando seus participantes a
se conscientizarem da importância da apropriação deste conhecimento.As Oficinas
Itinerantes são ministradas pelos estudantes matriculados na disciplina MATC53:
Onda Solidária de Inclusão Digital - Tecnologia a serviço da cidadania, um
componente curricular denominado Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade
(ACCS) oferecido desde 2009 pelo Departamento de Ciência da Computação do
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia.Os temas
mais diversos são propostos para discussão, como por exemplo software livre, lixo
eletrônico, navegação segura na internet, serviços ao cidadão, domínio público,
eleições e ciberativismo. Atendendo aos mais diversos públicos, as oficinas
promovem o intercâmbio e a troca de experiências, além de estimular que os
participantes se tornem multiplicadores dos conhecimentos adquiridos em suas
comunidades. Dentre os espaços onde as oficinas são realizadas temos escolas,
associações de bairro, ONGs, Centros Digitais de Cidadania (CDC) e Centros Sociais
Urbanos (CSU) de Salvador e Região Metropolitana.Os alunos da ACCS MATC53 e
membros do POD são responsáveis pela confecção das peças de divulgação,
reformulação dos materiais didáticos das oficinas e busca por espaços para
realização das oficinas. A coordenação geral do Programa Onda Digital (POD) define
o tema que será trabalhado nas oficinas itinerantes em cada semestre e a mesma
oficina é realizada nos diversos espaços que firmam a parceria para realização da
oficina. Os temas são escolhidos de modo que sejam atrelados às discussões em
voga no momento. Por exemplo, entre os meses de janeiro e fevereiro são realizadas
oficinas sobre navegação segura na internet em consonância com as comemorações
pelo Dia Mundial da Internet Segura, celebrado na 2ª terça-feira do mês de fevereiro
em mais de 100 países. Nos anos em que ocorrem eleições federais e estaduais ou
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DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS LIVRES NO PROGRAMA
ONDA DIGITAL

Resumo: O presente trabalho propõe apresentar um relato de experiências dos(as)
instrutores(as) de informática do curso de Internet e Tecnologias Abertas, sobre as
atividades desenvolvidas no Centro Educacional Livre Vida Plena - CELViP, mantido
pela Sociedade Hólon, organização não governamental, que atua no bairro de Pau da
Lima, Salvador - BA, durante o período de 17 agosto a 05 de novembro de 2016.
Observa-se que diante do crescente avanço das Tecnologias de Informação e
Comunicação na contemporaneidade, a juventude entra em contato desde cedo com
as inúmeras inovações tecnológicas (computadores, celulares, tablets) e aplicativos,
aprendendo a manuseá-las de forma cada vez mais rápida. Entretanto, esse
aprendizado não vem acompanhado das instruções de como eles deveriam se
apropriar desses equipamentos. A falta de incentivo e condições ao acesso a um
curso de informática pago dificulta o desenvolvimento de habilidades que precisam
ser aprendidas. Diante disso, o Programa Onda Digital (POD) oferece o curso de
Internet e Tecnologias Abertas. Este Programa conta com o apoio da ACCS (Ação
Curricular em Comunidade e em Sociedade) MATC53: Onda Solidária de Inclusão
Digital - Tecnologia a serviço da cidadania. A ACCS MATC53 promove reuniões
semanais para troca de conhecimentos acadêmicos sobre as Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC), especialmente no uso do Software Livre, além de
disponibilizar estudantes para atuarem como educadores no POD.O curso de
Internet e Tecnologias Abertas oferece uma visão de como funcionam os principais
componentes físicos de um computador, o sistema operacional Gnu-Linux e os
principais aplicativos de escritório. Para estudantes que vivem em situação de
vulnerabilidade social no bairro de Pau da Lima, o curso está sendo oferecido em
duas turmas e assiste 40 jovens que já estão cadastradas no Centro Educacional
Livre - Vida Plena (CELViP), com idade entre 10 e 18 anos.As turmas são
participativas, em alguns momentos, o que é normal, há distrações por parte de
alguns alunos, mas os instrutores contornam a situação, conversando e explicando
que durante a aula teórica eles não podem acessar a internet livremente, e sim
prestar atenção. Cada turma de 20 alunos é acompanhada por 4 instrutores entre
membros do Onda Digital e alunos da ACCS, sendo dois instrutores do Onda Digital
financiados pela ONG Sociedade Hólon. Estes participam de reuniões semanais com
a equipe do CELViP para alinhamento das ações desenvolvidas.Todos os instrutores
são estudantes em fase de formação, mas possuem o acompanhamento necessário
para desenvolver nas crianças e jovens a capacidade de concentração, organização,
compartilhamento, habilidade manual, paciência e perseverança. Itens necessários
para a construção de sujeitos cooperativos. Ademais, o curso objetiva capacitá-los
profissionalmente. Durante as reuniões da ACCS MATC53, os instrutores planejam,
junto com a coordenação do programa Onda Digital, as ações em educação digital a
serem realizadas e constroem materiais e ambientes de aprendizagem que visam
guiar o aprendizado, a fim de garantir que os alunos aproveitem ao máximo as aulas
oferecidas.No segundo dia de aula foi feito um um levantamento de dados sobre o
acesso às TICS e foi constatado que 90% dos assistidos não possuem computador
em suas casas. Por conta disso, os instrutores destinam cerca de 15 minutos antes
do início da aula, para que os alunos usem o computador e possam se familiarizar
com o sistema operacional Gnu/linux e os aplicativos de escritório. Além disso, no
final da aula, os professores deixam os alunos utilizarem a internet para
entretenimento. Dessa forma, tenta-se amenizar a falta desse equipamento no
cotidiano deles. Nesse processo de ensino, os instrutores entendem que é
fundamental o papel social do facilitador, pois é ele quem deve criar condições para
que cada aluno (a) desperte a consciência coletiva. Por fim, acreditamos que através
da participação nas reuniões da ACCS MATC53, das leituras realizadas sobre ensino,
juntamente com o apoio da equipe de psicopedagogos do projeto CELViP, será
alcançado o objetivo principal do curso: favorecer a inclusão sociodigital dos alunos
menos favorecidos para a melhoria na vida de cada um na comunidade onde vivem,
tornando-os mais preparados para enfrentar os futuros desafios profissionais.

Autor(es):
BRUNO RIOS MORAES,KAREN AUZIDÉA DOS SANTOS
PEREIRA,CAIO GUACHE,RAYANE CLIMACO DOS SANTOS,DÉBORA ABDALLA
SANTOS
Resumo: O Programa Onda Digital (POD) tem como missão contribuir com a
inclusão sociodigital, por meio de ações educativas e difusão da filosofia Software
Livre. Para sua promoção dentro e fora da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e
cumprimento da sua missão, possui como membros os próprios alunos da instituição
em seus vários níveis acadêmicos, graduação e pós-graduação, professores e
colaboradores. Visando auxiliar seus membros, a comunidade universitária e a
comunidade externa a qual o Onda Digital presta serviços e parcerias, no uso de
softwares e hardwares juntamente com a difusão e expansão do conhecimento
tecnológico, o grupo conta com a formação de uma equipe técnica, formada por
alunos bolsistas e voluntários da graduação, onde são desenvolvidas as mais
variadas atividades com foco em ensino, pesquisa e extensão. Dentre elas podemos
citar: a instalação, configuração, atualização e manutenção dos equipamentos e
dispositivos disponíveis em laboratórios internos e externos da instituição;
capacitação dos novos membros do projeto, por membros com um nível maior de
conhecimento e experiências, com mini cursos e treinamentos que são voltados não
só com intuito de aplicação na parte técnica mas em outras áreas do programa como
forma de colaboração, muitas vezes essenciais ao desenvolvimento de atividades. Há
uma constante rotatividade dos membros da técnica, por isso a descentralização do
conhecimento se faz necessária. Temos a iniciativa do recondicionamento de
máquinas, que consiste no reaproveitamento de equipamentos eletrônicos doados ao
POD. Essas doações de materiais foram por meio de instituições e pessoas físicas e
tem relação com antigo projeto E-lixo, que consistia no recolhimento do lixo eletrônico
tecnológico. No projeto foi feita uma análise, separação e seleção de hardwares em
boas condições para reaproveitamento, que irão servir no conserto e montagem de
novos computadores que retornarão para uso ou doação para instituições parceiras
que assim necessitem desses equipamentos. Isso implica em uma redução
considerável de lixo eletrônico descartado de forma incorreta, além de um
reaproveitamento justo destes materiais. Atualmente o Programa não atua mais com
o projeto E-lixo, indicamos os pontos de coleta seletiva da cidade de Salvador, e
realizamos oficinas, em escolas públicas da cidade, sobre recondicionamento e
descarte correto do lixo eletrônico. Partindo para a análise do espaço físico do Onda
sob responsabilidade de sua equipe técnica, temos a sala 159 onde fica localizado
Centro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Informação (CICTI) localizado no
Instituto de Matemática e Estatística. Um espaço reduzido e pequeno considerando a
quantidade de membros existentes no programa, e que o utilizam para as mais
diversas atividades desde reuniões, convívio e estudos. Nesta sala tinham 4
computadores, atualmente possui 9, os membros coordenadores técnicos foram
responsáveis pelo aumento do número de máquinas e pelo recondicionamento.
Recentemente, foi colocado em prática as políticas de utilização das máquinas,
visando uma conservação dos equipamentos e desenvolvimento de bons costumes e
práticas dos membros, para o controle e organização do espaço. Estas políticas
serão aplicadas no Mezanino Digital, o novo espaço do programa. O Mezanino está
localizado na Biblioteca Reitor Macedo Costa no campus de Ondina, e atualmente
passa por reformas, reestruturação para futuramente abrigar os cursos desenvolvidos
para a comunidade externa da UFBA. A exemplo disso há o projeto de Robótica
Educacional desenvolvido pelo grupo de pesquisa e extensão Onda Digital, que
consiste em cursos de curta duração para alunos da rede pública de ensino, por meio
do uso da plataforma de prototipagem arduino, que conta com hardware e software
livres. Dentro desse espaço haverá máquinas recondicionadas de lixo tecnológico
computacional, bancada para manutenção, com utilização múltipla para atividades
como estudo e reuniões pelos membros participantes do projeto. Devido este grande
contingente de atividades desenvolvidas e buscando manter a organização e controle
das funções a serem feitas, utilizamos provisoriamente as plataformas Trello e Google
Drive, até que a plataforma web livre Noosfero (para o POD) esteja pronta. No Trello
é feita a colocação de atividades dentro de status (pendentes, em execução e
finalizadas) e prioridades a serem seguidas, já no Drive é disponibilizado uma pasta
compartilhada entre os membros onde constam dados dos membros que constituem
a equipe, documentação de softwares para padronização dos computadores, material
para estudo e materiais desenvolvidos pelos membros para os cursos de capacitação
da equipe. Desta forma ocorre uma visão ampla das atividades desenvolvidas pela
parte técnica e o quanto essas funções podem e influenciam na formação
acadêmicas de seus membros. O Programa Onda Digital proporciona em toda sua
extensão as mais diversas formas de aprendizagem, com ênfase na equipe técnica
que é o setor descrito; as atividades desempenhadas não se restringem apenas ao
conhecimento sobre hardwares e software, mas engloba gestão e iniciativas de
interação social.
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TECCIENCIA UMA FERRAMENTA SOCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE
CONHECIMENTO ABERTO
Autor(es):
IOLANDA VICTORIA MORAIS RAMOS,ANNA FRIEDERICKA
SCHWARZELMULLER
Resumo: As redes sociais são, atualmente, as nossas principais ferramentas de
sociabilidade virtual, através delas mantemos em tempo real as relações que
porventura não podem ser estabelecidas em meio físico, agrupamos e construímos
conteúdos, e todas as “n” possibilidades que temos ao nosso alcance. Apesar da
grande influência que redes sociais possuem nas nossas vidas pessoais, elas ainda
não possuem a mesma força quando tratamos dos ambientes de ensino e
aprendizagem. Ainda não há uma forte cultura de uso das ferramentas digitais nesses
processos pedagógicos. Com intuito de aproximar ambientes virtuais com os
ambientes físicos e de aprendizagem, nasce o TecCiencia (www.tecciencia.ufba.br),
uma rede social educacional, que utiliza principalmente o recurso de criação de
comunidades educacionais, que tem como objetivo facilitar a criação coletiva e
disseminação de informação de forma aberta. O ambiente foi desenvolvido na
plataforma Noosfero, um software livre desenvolvido pela Colivre (Cooperativa de
Trabalho em Tecnologias Livres) para construção de redes sociais. A rede social
tecCiencia inicialmente foi desenvolvida em uma parceria com a Safernet, no entanto
com novas demandas ligadas ao crescimento do projeto e o alcance que este teria, o
ambiente do TecCiencia está sendo migrado para o ambiente Noosfero da UFBA,
gerido pela Superintendência de Tecnologia da Informação - STI .Atualmente, depois
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EDUCAÇÃO DIGITAL: INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA
JOVENS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Autor(es): DÉBORA ABDALLA SANTOS,BRUNO ALMEIDA RIBEIRO,THIAGO DA
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de um estudo prévio das funcionalidades e do ambiente do TecCiencia, estudo do
funcionamento do Noosfero e processos de capacitação na linguagem Ruby,
estamos trabalhando no processo de migração citado anteriormente, no
desenvolvimento de novas funcionalidades que ampliem as possibilidades no
aprendizado colaborativo e no estudo sobre os Recursos Educacionais Abertos
(REAs), políticas de uso da rede e de disponibilização de conteúdos abertos,
respeitando as licenças livres para que possamos orientar usuários do TecCiencia, de
forma que estes mantenham a política de livre criação, uso, aprimoramento e
distribuição do conhecimento ali produzido. Entendendo o potencial que o projeto tem
e a necessidade de melhorias na plataforma, consideramos essencial o empenho no
desenvolvimento na rede TecCiencia, para que esta se torne futuramente referência
dentre as redes sociais, educacionais e abertas no Brasil.

Palavras-chaves: educação ambiental,escolas sustentáveis,ações socioambientais
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CURSO DE INFORMATICA BÁSICA PARA FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES
Autor(es): LAELTON REGO
Resumo: A realização do curso de informática básica integra PROEXT-MEC:
empreendedorismo as vizinhanças da UFBA como inclusão social. sua realização
ocorre desde janeiro de 2013 na comunidade que representa uma importante
oportunidade de capacitação profissional e para os estudantes da UFBA uma
contribuição ao processo de ensino - aprendizagem aliado à responsabilidade cidadã
e social. o curso é realizado na sede do Binóculo localizada no bairro da federação –
salvador – Bahia, presidida por senhor Florisvaldo Bomfim. “Empreendedorismo
mostra-se cada vez mais frequente no brasil como opção de carreira, frente às
dificuldades socioeconômicas que assolam o país e reduzem as oportunidades para
aqueles que querem ingressar no mercado de trabalho, no entanto, a prática do
empreendedorismo convive com a falência de muitas organizações, em decorrência
dos baixos níveis de educação e da desmotivação dos empresários para utilizarem
ferramentas gerenciais capazes de profissionalizar suas atividades”. Atividade
desenvolvida: formação e capacitação de membro da comunidade como
empreendedores, ensinar o uso de planilha eletrônica e suas ferramentas, ensinar a
trabalhar como editores de textos e suas ferramentas, atualizar sobre mídias
modernas e meio de comunicação moderno (e-mail, site, nuvem virtual, etc.) - curso
básico de informática: introdução do computador, história, mídia, nuvens e suas
ferramentas; introdução dos sistemas operacionais; introdução e trabalho com
editores de textos; introdução e trabalhos com planilhas eletrônicas; introdução à
internet, redes sociais e suas ferramentas; proteção dos arquivos e do equipamento;
e outras atividades correlacionadas como elaboração de documento oficial;
elaboração de procuração, currículo, oficio, memorando e outros docs.; trabalho e
elaboração de planilhas eletrônicas. - público alvo: moradores da comunidade com
objetivo de capacitação profissional para melhor inserir no mercado de trabalho com
profissional autônimo ou empregado - finalidade: é de grande importância na
sociedade moderna o conhecimento básico sobre o mundo virtual e suas ferramentas
para, além de outros, controlarem suas despesas, receitas, estoques, fazer uma
solicitação pública ou privada – via documento oficial, além de inclusão na nova forma
de comércio virtual.
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CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO
ESCOLAS SUSTENTÁVEIS: CONHECER, PROPOR E AGIR DIANTE DOS
DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS
Autor(es): THAINÁ MARIA,GERSON CORREIA JUNIOR,ROSILÉIA DE ALMEIDA
Resumo: Esse trabalho, que integra o Programa PROEXT-MEC “Escolas
Sustentáveis: conhecer, propor e agir diante dos desafios socioambientais”, envolveu
a parceria com o Colégio Estadual Ypiranga e com o Colégio Estadual Ernesto
Carneiro Ribeiro que têm o selo da Com-Vida. Este selo é conferido pela Secretaria
Estadual de Educação a escolas que apresentam uma Comissão de Meio Ambiente e
Qualidade de Vida (Com-Vida), desenvolvendo projetos voltados para a
sustentabilidade sócio educacional. O objetivo das atividades de pesquisa-extensão
foi diagnosticar o nível de institucionalização da Com-Vida nas escolas e ao mesmo
tempo apoiá-las no desenvolvimento de seus planos de ação. A primeira escola, o
Colégio Estadual Ypiranga, situado no bairro Dois de Julho, tem o selo Com-Vida
desde 2012 e atualmente não existe nenhum projeto educacional e socioambiental
em vigência. A partir do diagnóstico do espaço físico da escola, uma das dimensões
importantes da proposta de Escolas Sustentáveis, foi possível perceber que o clima
da cidade de Salvador por ser incostante prejudicava de forma intensa os alunos
usuários da quadra poliesportiva, fonte de lazer dos mesmos. Com isso idealizamos e
elaboramos para a escola um projeto de cobertura da quadra utilizando materiais
recicláveis, em sua totalidade garrafas PET, cuja implementação envolverá
estudantes e comunidade próxima ao colégio. Já a segunda escola, Colégio Estadual
Ernesto Carneiro Ribeiro, situada no município de Vera Cruz em Mar Grande (Ilha),
estamos colaborando com a reativação do projeto "Praia dez, lixo zero", projeto este
que levou a escola a obter o selo Com-Vida que consiste em coletar materiais
recicláveis na praia que situa a menos de duzentos metros da então escola Carneiro
Ribeiro a fim de, através de oficinas oferecidas semanalmente transformar os
resíduos coletados em brinquedos, móveis, entre outros artefatos que deem não só
um novo destino aquele lixo, mas também colaborando a estimular a imaginação.
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PROEXT/MEC DA FCC/UFBA EM FOCO: CONTRIBUIÇÃO À CIDADANIA,
RESPEITO ÀS DIVERSIDADES E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Autor(es): TIAGO ALVES DA SILVA PINTO,AURISTELA FELIX DE OLIVEIRA
TEODORO
Resumo: O projeto denominado PROEXT-MEC visa estabelecer uma busca nas
pesquisas através de recursos softwares. O planejamento e elaboração dos
minicursos, oficinas, palestras e demais atividades geraram uma grande obtenção de
conhecimento. Na natureza prática foram realizadas as práticas na Sede comunidade
do binóculo – Federação/Salvador-BA e em Ilhéus - BA, onde desenvolvemos desde
2013 até o momento. Pelos trabalhos e pesquisas realizadas, juntamente com
estudantes de nível superior e médio, foi desenvolvido uma comunicação direta com
as comunidades onde trocamos saberes e conhecimentos. A troca de saberes em
diferentes áreas do conhecimento é a busca de um aprendizado mais globalizado,
busca-se, portanto, contribuir para um mundo com foco na responsabilidade
socioambiental, respeito às diversidades e fortalecimento da consciência cidadã. Nas
comunidades e adjacências da Universidade Federal da Bahia(UFBA),
desenvolvemos, na prática, os trabalhos pesquisados no ambiente acadêmico. Os
cursos, oficinas e palestras desenvolvidos na Sede Comunidade do Binóculo e Ilhéus
– BA são resultados de busca e pesquisa juntamente com professores e alunos da
UFBA de maneira interdisciplinar. Tal realização dos trabalhos tem como motivação
precípua a capacitação para geração de renda, pela empregabilidade em mercado
formal ou regularização de micro empreendimentos individual. A forma como o projeto
PROEXT/MEC tem se inserido nas comunidades através de alunos, docentes, líderes
comunitários, coletivos sociais e voluntários, faz com que a população adquira
melhores condições de vida social e econômico-financeira pela troca de saberes de
forma efetiva e satisfatória, evidenciando-se que a Universidade cumpre com sua
função social de formar cidadãos e acessibilizar saberes para melhoria da sociedade.
Dessa forma, a ACCS - Ação pedagógica contábil-financeira: tecnologia social para
geração de renda e preservação ambiental-FCCB70 e Extensão universitária ao
desenvolvimento científico, tecnológico e inovação-FCCB91 têm um papel importante
nas comunidades populares que é a troca de saberes, juntamente com o
PROEXT-MEC, disponibiliza para a sociedade o conhecimento adquirido com o
ensino e a pesquisa desenvolvidos nas instituições de ensino.
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ESCOLAS SUSTENTÁVEIS: CONHECER, PROPOR E AGIR DIANTE DOS
DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS
Autor(es): ROSILÉIA DE ALMEIDA,CARLOS AUGUSTO SANTOS SOUZA
Resumo: O crescimento econômico de um país é muito importante na garantia da
qualidade de vida da população e não pode estagnar-se, pois isso pode interferir
negativamente sobre os mesmos, mas a grande dificuldade é que estamos buscando
somente o “crescimento econômico” com base na exploração dos recursos do meio
ambiente. Na tentativa de sancionar esse problema, o que se propõe é o
desenvolvimento sustentável, que é crescer sem comprometer as gerações futuras,
dentro desse conceito, a Educação ambiental entra como uma importante ferramenta
no auxilio a aprendizagem dos alunos, pensada de uma outra forma, tendo um
enfoque maior ao meio ambiente local e global. Inserido no campo da educação
ambiental o Programa “Escolas Sustentáveis: conhecer, propor e agir diante dos
desafios socioambientais”, subsidiado pela PROEXT-MEC, visa apoiar as ações da
Comissão do Meio ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA) em escolas situadas
na cidade de Salvador. A equipe do programa tem como desafio acompanhar, apoiar
e colaborar com as ações socioambientais desenvolvidas pela COM-VIDA, com vistas
à construção de um espaço socialmente justo e ambientalmente equilibrado. A
COM-VIDA é constituída por alunos, professores e outros membros da comunidade
escolar, sendo eles os protagonistas e responsáveis pelos projetos e ações ali
estabelecidos. O projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Helena Celestino
Magalhães, situada no bairro do IAPI. Em um primeiro diagnóstico, foi observado o
ambiente físico da escola, que dispõe de um espaço amplo e com diversas aberturas
para a iluminação natural pelo sol e circulação de ar, o que reduz o consumo de
energia, além de ter um local reservado para horta, contemplando uma das
dimensões mais importantes para caracterização de uma “Escola Sustentável”. Em
parceria com a escola foi definido um plano de ação voltado para a construção de
uma horta, visando atender toda a comunidade escolar, sendo que a elaboração e
aplicação do projeto é um dos desafios da COM-VIDA.
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saúde e humanidades) proporcionando uma linguagem ampla e criativa, permeando
várias áreas do conhecimento.A equipe da UFBA é dividida em equipe de apoio,
monitores e colaboradores, todos são corresponsáveis e atuam de forma
compartilhada e colaborativa por dar assistência técnica e atuar pro ativamente nas
atividades, havendo circulação entre as funções.É notável o interesse e apoio da
comunidade para com o projeto realizado, refletido no grande número de partícipes
com forte impacto nas comunidades, inclusive de localidades bem distantes, e na
intensa divulgação para os colegas e familiares por parte dos contemplados pelo
projeto, além do seu retorno em outras oficinas.A grande procura, por parte da
comunidade, ratifica a necessidade e importância de projetos como esse, que visam
capacitar em elementos fundamentais para ingresso no mercado de trabalho e gestão
da vida pessoal.Tem sido uma experiência gratificante estar em contato com a
comunidade, poder observar de perto sua evolução e potencial, e como esses fazeres
e saberes são fundamentais e proporcionam uma emancipação social a estas
pessoas.

Autor(es): GUIDO MANOEL SANTOS ARAUJO,DÉBORA ABDALLA SANTOS
Resumo: O Programa Onda Digital foi criado sob coordenação do Departamento de
Ciência da Computação como uma iniciativa permanente de extensão universitária da
Universidade Federal da Bahia (UFBA) visando disseminar a cultura do software livre
e o acesso à tecnologia ao número máximo de cidadãos, partindo dos princípios da
inclusão sociodigital, da colaboratividade e da utilização consciente de tecnologias
abertas. O Plano de Comunicação do Onda Digital busca atender as demandas de
diálogo interno e externo do programa, viabilizando, no âmbito interno, uma interação
entre os atuantes nos projetos desenvolvidos, tais como estudantes, professores,
voluntários e integrantes de instituições parceiras na missão de difusão da inclusão
sociodigital. No âmbito externo, o objetivo do Plano de Comunicação é a divulgação
das atividades que estão sendo realizadas pelo Programa nos mais diversos meios impressos, digitais, audiovisuais - através de peças gráficas, hotsites, posts em redes
sociais, textos de redação web, notas institucionais, além de expressões
pós-modernas que ressignifiquem o conceito da mídia tradicional, a exemplo de
intervenções de marketing de guerrilha, QR-Code art, experimento de realidade
aumentada(RA), dentre outras possibilidades que concatenem a semiótica publicitária
com a qualidade da ubiquidade computacional. Para alcançar as metas do Plano
referentes aos projetos em andamento, como POSID, Meninas Digitais - Regional
Bahia, Tecnologias Assistivas, instalação do Mezanino da Biblioteca Central Reitor
Macedo Costa, além do programa parceiro PROFCOMP, dentre outros, encontram-se
os desafios a serem trabalhados pelo grupo responsável pela comunicação. Em um
nível inicial, existe a necessidade básica de um repositório composto com o contato
(nome, e-mail, telefone/whatsapp) de todos os integrantes e parceiros do Programa
Onda Digital, com os canais de divulgação dentro da Universidade Federal da Bahia
e, por fim, com a comunidade externa no âmbito municipal, estadual, federal e
internacional. Dessa maneira são identificados os orientadores, bolsistas, voluntários,
equipes de extensão (que totalizam 12 no momento), de gestão (7) e de pesquisa (5),
primeiro passo para o reconhecimento das prioridades do Programa como um todo,
bem como das prioridades de cada equipe específica, de modo a antecipar a
produção dos materiais gráficos e textuais necessários. A consolidação de rede de
contatos e a dinamização do diálogo entre todas as partes envolvidas nas atividades
do Programa Onda Digital são exemplos das tarefas que integram o rol de atribuições
do Plano de Comunicação. A produção de mídia digital através de registros
audiovisuais, a gestão (publicação e monitoramento) das redes-sociais e o
desenvolvimento de textos jornalísticos complementam as demandas do Plano de
Comunicação, fundamentais para que seja assegurado o posicionamento da imagem
do Programa Onda Digital à altura da proposta social para a qual o mesmo se propõe.
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
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Resumo: O programa Escolas Sustentáveis: Conhecer, Propor e Agir diante dos
Desafios Socioambientais visa apoiar a formação de estudantes para atuarem na
formação e consolidação das Comissões de Qualidade de Vida e Meio Ambiente
(COM-VIDA) em escolas situadas na Região Metropolitana de Salvador. O trabalho
traz os resultados de atividades desenvolvidas em uma escola pública da rede
estadual de ensino situada no bairro da Federação, na cidade de Salvador, Bahia. O
estudo foi desenvolvido com a comunidade interna da escola (professores, gestores,
COM-VIDA e alunos) ao longo do ano de 2016. Envolveu a realização de diagnóstico
do atendimento das dimensões da proposta de Escola Sustentável e o
desenvolvimento de atividades em colaboração com a COM-VIDA. As ações
priorizaram o trabalho colaborativo com a escola, dando suporte à implementação do
Plano de Ação escolar, tendo em vista a adesão da escola ao Programa Juventude
em Ação e sua participação na Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente. Este
programa tem como referência o conceito de escola sustentável como um ‘local onde
se desenvolvem processos educativos permanentes e continuados, capazes de
sensibilizar o individuo e a coletividade para a construção de conhecimentos, valores,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a construção de uma sociedade
de direitos, ambientalmente justa e sustentável’(BRASIL, 2012ª, p. 10.). Uma escola
sustentável é também concebida como uma escola inclusiva, que respeita os direitos
humanos e a qualidade de vida e que valoriza a diversidade. O projeto
metodologicamente teve caráter de pesquisa-ação, pois teve como uma de suas
linhas de ação avaliar, em colaboração com a escola, os seus avanços tendo em vista
o conceito e os princípios desustentabilidade ambiental. A partir daí buscou-se
subsidiar a escola pesquisada a sistematizar a sua experiência, especialmente diante
de sua proposta de manutenção de uma horta escolar com fins didáticos. Em suma,
buscou-se promover um espaço vivencial e interativo nos níveis social e ambiental
que desencadeassem nos educandos habilidades e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente e sua sustentabilidade.
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INCLUSÃO PRODUTIVA: UMA AÇÃO INTERDISCIPLINAR
Autor(es): KARINE LOUISE SANTOS SANTANA,JUCA LIMA,AURISTELA FELIX DE
OLIVEIRA TEODORO
Resumo: A extensão universitária se constitui num rico espaço que pode
proporcionar aprendizagens de saberes e fazeres na prática. Aprender enquanto uma
via de mão dupla com comunidades, pela força extramuros que tem as pessoas,
nossos concidadãos.Trata-se de uma força coletiva na qual pessoas mesmo sob as
mais diversas dificuldades conseguem participar das atividades, se empoderarem e
nos ensinarem lições que não se aprendem nos livros, ou mesmo, em ambiente
hermético em condições pré-determinadas. Adentramos no Programa PROEXT/MEC
intitulado “Programa de inclusão produtiva: Artesanato, empreendedorismo e
preservação ambiental à inclusão social” no mês de agosto/2016, em meio as ações
que já existiam desde 2015. Atualmente, contribuímos com as atividades de
tecnologia da informação direcionadas às comunidades populares.O programa
PROEXT/MEC, consiste em promover a inclusão produtiva às comunidades
populares através do empreendedorismo. Assim, busca oportunizar sob os princípios
da economia criativa e solidária à inclusão social, atentando-se para a importância da
preservação ambiental. Foca-se no desenvolvimento de atividades que incluam as
pessoas e suas comunidades no processo produtivo e, consequentemente, gerarem
emprego e renda. Neste sentido, as atividades são trabalhadas de forma adaptada e
ajustada às realidades do público-alvo residentes em locais periféricos. O público-alvo
são pessoas atraídas pela possibilidade de agregar conhecimento para uma melhor
gestão econômica de suas finanças.A partir de agosto/2016, fase em que para nós é
primeira etapa do projeto, contribuímos para elaboração, em reunião, do
planejamento e posteriormente fizemos panfletagem nas proximidades da Sede do
Binóculo, divulgando a data, horário e local das atividades. Salienta-se que estivemos
em ruas, vielas, escadarias, ladeiras e este contato direto com a população, foi uma
atividade muito interessante pois se verificou a aceitação do projeto nas comunidades
e o reconhecimento de seus resultados positivos através das falas das pessoas que
recebiam os informes e panfletos.Numa segunda etapa, realizamos as inscrições
presenciais que foram de 01/08 a 26/08/2016, na comunidade do binóculo. Já na
terceira etapa contribuímos na produção do material de apoio para as comunidades,
bem como impressão, encadernação e distribuição.As atividades ocorrem três vezes
por semana, duas turmas terças e quintas-feiras, e uma aos sábados. Os temas
tratados durante as aulas são, informática básica (word, excel, power point, internet,
software livre), economia doméstica/criativa, marketing, ética e consumismo. Em
abordagem dialógica, problematizada e interdisciplinar pelos integrantes do projeto,
cada um trazendo os fazeres e saberes de sua área de atuação (artes, contabilidade,
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Autor(es): VANESSA MENDES,ROSILÉIA DE ALMEIDA
Resumo: O presente trabalho trata de Atividades Lúdicas nas séries iniciais do
Ensino Fundamental: Contribuições para o envolvimento e aproximação dos
Estudantes aos conceitos de Ciências Naturais e apresenta resultados de uma
pesquisa qualitativa, cujo objetivo foi analisar a contribuição das atividades lúdicas na
promoção do envolvimento e aproximação aos conteúdos nas aulas de ciências
naturais. Com a finalidade de se alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, foi
feito um levantamento bibliográfico, apoiando-se nos autores que defendem
uma educação de qualidade e compromissada dentro, sobretudo, do Ensino das
séries iniciais. A pesquisa de natureza qualitativa foi desenvolvida, por meio de
intervenções com a turma do 4º ano do Ensino Fundamental I de uma das escolas da
rede pública de Salvador. A iniciativa para a escolha do tema decorre de minha
vivência como estagiária em uma escola municipal de educação de Salvador, onde
mediei a prática de um dos programas da Prefeitura, o Programa do Fluxo, no ano de
2013. O texto está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo, Ludicidade no
Ensino de Ciências serão tratadas as questões referentes ao histórico do ensino de
ciências e as contribuições de Vygostky em relação ao tema. O segundo capítulo, a
metodologia de pesquisa destacará a pesquisa em torno de uma intervenção
com abordagem lúdica apresenta-se a abordagem teórica, em que se
demonstra a descrição dos sujeitos da investigação e as estratégias de
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recolhimento de dados, bem como o modo como foram tratados. Para finalizar, o
terceiro capítulo, Resultados e Discussão. A coleta de dados foi realizada no período
de 21 de julho a 30 de agosto de 2016, compreendendo observação de três aulas e
três com intervenções, totalizando assim seis aulas, num total de 24 horas de
observação e intervenções das aulas de Ciências Naturais. A atividade lúdica,foi
realizada com os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I, correspondente a 100%
(cem por cento) do universo de alunos freqüentes.

Projetos Especiais PROEXT
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ARQUITETURA E URBANISMO
FABRICAÇÃO DIGITAL DA TOPOGRAFIA DA MAQUETE DOS CAMPI DA UFBA
Autor(es): DANIELLA SANTANA,VIVIAN OLIVEIRA SANTOS SILVA,LARISSA LAÍS
SANTIAGO FRAGOSO COSTA,ÉRICA DE SOUSA CHECCUCCI,MARIA EMÍLIA
REGINA,NAIA SUAREZ
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Resumo: Este artigo objetiva apresentar e discutir o processo de fabricação digital
da topografia da maquete física dos Campi de Ondina, Federação e São Lázaro da
Universidade Federal da Bahia (UFBA). O trabalho faz parte do projeto “Maquete dos
Campi da UFBA: Uma construção colaborativa”, apoiado pela Reitoria da
Universidade como parte da comemoração dos seus 70 anos. A maquete física é
desenvolvida por uma equipe de professores e alunos da Faculdade de Arquitetura e
da Escola de Belas Artes. Ela visa promover o entendimento da espacialidade da
Universidade e subsidiar a estruturação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
da UFBA, o PDDU-UFBA. O trabalho de produção da maquete física da foi divido por
duas equipes: a responsável pela produção das edificações e a responsável pela
produção da topografia. Este texto trata do processo vivenciado pela equipe da
topografia. A preparação da base topográfica foi feita utilizando-se a base SICAR de
1992, e o software AutoCAD versão 2016. Para a atualização da base, vias e
edificações do entorno, utilizou-se também imagens do Google Earth e arquivos
disponibilizados pela Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura (SUMAI) da
UFBA. O corte da topografia foi realizado na cortadora a laser Glorystar GLC1080 e
as vias em uma cortadora de papel Silhouette Cameo. Todo o processo foi dividido
em 6 etapas: (1) limpeza e ajustes da base topográfica; (2) separação em módulos;
(3) preparação das pranchas de corte das curvas de nível; (4) preparação das vias
para corte; (5) montagem da topografia com as vias e, (6) preparação das edificações
do entorno. Por se tratar de uma área extensa, a maquete foi dividida em 10 módulos
de 78 x 78 cm, e cada um deles foi trabalhado separadamente. Essa divisão otimizou
as etapas de desenvolvimento da maquete. Para cada módulo foram seguidas 6
etapas: (1) separação das curvas de nível; (2) inserção de vias e entorno; (3)
marcação e implantação dos prédios da Ufba; (4) preparação das pranchas para
corte; (5) corte e, (6) montagem. Ao fim da montagem de cada módulo foi iniciada a
etapa (6): preparação das edificações do entorno. Esta etapa foi dividida em três
processos: (a) levantamento do gabarito das edificações, (b) atualização do entorno e
(c) inserção das curvas de nível e modelagem das edificações. Ao fim da primeira
fase da construção da maquete física da UFBA foi observado que a utilização de
tecnologias de fabricação digital combinadas proporcionou precisão, agilidade, além
da possibilidade de individualizar processos A inserção do entorno é um exemplo
disso, pois com a topografia já montada, não seria possível sua alteração,
obrigando-nos a adaptar os prédios à topografia, e não o contrário, como foi feito com
os edifícios da Universidade. Isso não seria possível numa fabricação artesanal, pois
não haveria o nível de precisão necessário para a montagem final.

RELATO DAS ATIVIDADES DENTRO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E
TECNOLÓGICA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS/UFBA
Autor(es): SHEILA RODRIGUES SANTOS PEIXOTO,AURISTELA FELIX DE
OLIVEIRA TEODORO
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo descrever as atividades
extensionistas realizadas no âmbito do Programa PROEXT/MEC: “Inclusão produtiva:
Artesanato, empreendedorismo e preservação ambiental à inclusão social”,
disciplinas ACCS FCCB70 – Ação pedagógica contábil-financeira e ACCS FCCB91 –
Extensão universitária ao desenvolvimento científico tecnológico e de inovação e
Programa Vizinhanças – empreendedorismo às vizinhanças na UFBA como inclusão
social (hoje é um projeto retransformado aprovado pelo Edital PAEXDoc).As vivências
práticas extensionistas em comunidades desenvolvidas em equipe colaborativa e
interdisciplinar tem sido um aprendizado muito rico e um experiência humanística
muito gratificante. É uma via de mão dupla em aprendizados. Em Banzaê, foi uma
experiência sensacional. Desenvolvemos as atividades numa tribo indígena. Local
bastante diferente, e no qual foi o trabalho mais desafiante para mim. As condições
em que eles vivem não são boas, mas mesmo assim são sorridentes. Quando
chegamos eles ficaram muito desconfiados, porém logo entenderam que estávamos
ali para contribuir. Foi incrível ver a força de vontade deles, alguns não sabiam ler
direito, mesmo assim conseguiram digitar e formatar um texto. A finalidade era
aproximá-los da tecnologia para poder divulgar os trabalhos artesanais e ter acesso a
mais informações. Em ilhéus, eu e equipe levamos oficinas de educação financeira,
de captação de recurso e o curso de informática básica. Tivemos o apoio da
associação do bairro e da comunidade. Num dos cursos que durou três dias, um dos
microempreendedores informou que ao acabar o curso aprendeu em três dias, o que
durante a vida toda não sabia. Em Feira de Santana, primeiramente participamos de
reuniões para definir um local e conhecer as atividades da comunidade para aplicar o
curso. O local escolhido foi uma escola municipal de Feira, lá levamos para a
comunidade o conhecimento sobre Educação Financeira durante um dia. Ao findar
esse dia de trabalho, o que é mais gratificante é ver que a nossa missão foi comprida,
pois as pessoas não saíram daquela sala de aula do mesmo jeito que entraram.Na
comunidade do Binóculo - Salvador, realizamos Oficinas de Educação Financeira,
Curso de Informática (Word, Excel e Internet) e Curso de Inglês para Formação de
Empreendedores. Trabalho no curso de informática básica desde quando comecei no
projeto em 2013. Vou descrever uma história de um senhor que foi demitido do
emprego por não saber nada sobre computação. Ele começou a tomar o curso e foi
aprendendo o básico. Ao findar, ele muito emocionado, deixou uma carta em nossas
mãos e saiu: Era uma linda carta de agradecimento. Aquela carta me fez perceber o
quanto esse curso é importante na vida das pessoas e que isso de alguma forma
ajuda a preencher a vida delas. É lindo ver de crianças a idosos participando do
curso, isso é a prova de que para adquirir conhecimento não tem idade e nem
barreiras, por que já tivemos mães de famílias que iam para o curso com seus filhos e
pessoas que vem de outros bairros. A palavra que define um conjunto de sentimentos
que sinto a cada de trabalho é gratidão. Só tenho a agradecer a todos que fez, faz e
irão fazer parte desses projetos, tenho certeza que transforma e proporciona um novo
sentido a vida delas. Passei (e estou passando) por cada trabalho, deixei um pouco
de mim e carreguei um pouco de cada um. Parabéns a todos pelo excelente trabalho
que vem sido desenvolvido, obrigada pela maravilhosa equipe participativa, que se
importa e se preocupa com as atividades. Agradeço a cada comunidade por nos
receber e nos acolher e acreditar em nosso trabalho.
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FABRICAÇÃO DIGITAL POR MEIO DE IMPRESSORA 3D
Autor(es): LUCAS FERNANDES LIMA SANTOS,DANIELLE DE ALCANTARA
BORGES,LÍVIA DOMINGUES DOS SANTOS,LUCIANA FRAGA LIMA
NUNES,CAROLINA FERREIRA CARICCHIO DE SANTANA,NAIA SUAREZ,ÉRICA
DE SOUSA CHECCUCCI,MARIA EMÍLIA REGINA
Resumo: O projeto da Maquete UFBA foi solicitado pelo Reitor da Universidade à
direção da Faculdade de Arquitetura (FAUFBA) visando o seu uso como elemento de
apresentação e compreensão do espaço da Universidade e o papel da mesma
dentro da cidade de Salvador, além de auxiliar no desenvolvimento do PDDU da
Universidade. A partir deste pedido, criou-se o projeto “Maquete dos Campi da UFBA:
Uma construção colaborativa”, que selecionou estudantes para participar da
execução da mesma sob orientação de professores de diversas áreas e subprojetos.
Este texto trata especificamente do subprojeto desenvolvido na Faculdade de
Arquitetura e na Escola de Belas Artes, que objetiva construir a maquete física dos
campi da universidade utilizando novas tecnologias computacionais. Para tal, os
estudantes foram alocados em três frentes de trabalho: uma responsável pelo
desenvolvimento e fabricação da Topografia e das Vias da maquete; outra
responsável pelo Corte a laser da topografia; e, finalmente, uma terceira equipe ficou
com a tarefa de Modelagem numérica e Impressão 3D das edificações da UFBA e do
seu entorno. Este resumo se refere ao trabalho desta última equipe. O projeto
Maquete UFBA foi iniciado a partir do Campus de Ondina. A escala de trabalho foi
estipulada em 1/500, gerando a divisão do campus em 10 módulos independentes. O
processo de modelagem consiste inicialmente em colher informações sobre cada
edifício, analisando sua volumetria, identificando seus apectos geométricos mais
relevantes e definido como eles serão representados na escala da maquete. Além
disto, é analisada a implantação da edificação no terreno. Os dados base foram
encontrados nos projetos arquitetônicos disponibilizados pela Superintendências de
Meio Ambiente e Infraestrutura (SUMAI) da UFBA, em formato DWG, editáveis pelo
software Autodesk Autocad e complementados com imagens disponíveis na Internet e
no Google Earth. Para a modelagem dos prédios da UFBA, foi utilizado o programa
SketchUp, uma ferramenta de modelagem rápida e eficiente para a proposta dos
edifícios da maquete, que foram modelados com poucos detalhes. Após a
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modelagem foi preciso verificar a integridade do modelo, exportando o mesmo no
formato STL (formato que descreve apenas a superfície geométrica de modelos
tridimensionais, sem outros atributos como cor, textura, etc.), para checagem de
possíveis erros. O software Netfabb foi utilizado para esta verificação. Para a
impressão 3D foi utilizada a impressora Cliever CL1, um sistema aditivo de fabricação
digital (PUPO, 2008), que utiliza o filamento PLA (filamento biodegradável de ácido
polilático). O modelo foi importado para o software da própria impressora (Cliever
Studio), no qual foram ajustados os parâmetros de impressão de acordo com a
necessidade e qualidade requerida. Ao fim da etapa de modelagem e impressão 3D
dos edifícios da UFBA, foi iniciada a etapa de preparação das edificações do entorno.
Esta etapa foi dividida em quatro processos: (a) levantamento do gabarito das
edificações, (b) atualização do entorno nas pranchas base, (c) inserção das curvas de
nível no perfil de cada edifício do entorno, e (d) modelagem das edificações, que
foram representadas na forma de volumes simplificados. Desde abril, a equipe
produziu 47 edificações do Campus da UFBA e 137 edificações do seu entorno,
somando um total de aproximadamente 1.410 horas de impressão e cerca de 1.480
metros de filamentos utilizados. A partir da experiência vivenciada, pode-se concluir
que o uso de processo de fabricação digital otimizou o projeto da maquete em
quisitos como custo, acabamento, tempo e mão de obra.

o uso de novas tecnologias, o que otimiza o período de produção e a qualidade do
acabamento. O processo do corte das curvas de níveis está sendo realizado na
Escola de Belas Artes, utilizando um sistema de fabricação digital tipo subtrativo –
corte a laser - que se caracteriza pela subtração do material base, no caso, papel
Couro n° 50, com dimensão de 1.0mx0.80m. Está sendo utilizada a máquina de corte
e gravação a laser Glorystar 100. O trabalho envolveu etapas de análises do
processo de corte, ajuste de escala no software da máquina, uso do AutoCAD e
Illustrator na preparação anterior ao corte. Foram configuradas, no software da
máquina, velocidades e potências adequadas para o corte e a marcação, tendo o
corte a velocidade em torno de 40mm/s e a potência que varia entre 90W e 95W, já a
marcação fica com a velocidade em torno de 100mm/s e a potência entre 20W e
25W. Esse valores determinam a qualidade e o tempo de corte das curvas. Atrelado
às análises iniciais, foram sendo registrados dados referentes ao processo de corte,
como o tempo de corte das folhas das curvas de nível (média de 6 min por folha),
desperdício do papel couro por falta de organização das curvas em cada folha e
dados de configuração da velocidade e potência quando ocorrido algum tipo de erro.
Também foram feitas pesquisas referentes às tecnologias de fabricação digital. As
curvas de nível cortadas foram encaminhadas para o processo de montagem final da
primeira etapa da maquete, sendo elas, a colagem das curvas, inclusão da
vegetação, das vias e dos edifícios da UFBA e do seu entorno. Ao fim dessa primeira
fase, notou-se como o uso do corte a laser no projeto, foi capaz de potencializar os
estudos na área de fabricação digital, ampliando as experiências empíricas da equipe
envolvida e construindo conhecimentos que embasarão futuras produções científicas
sobre o tema em questão.
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SOARES BATISTA
Resumo: De uma carta enviada por Lina Bo Bardi a Edgar Santos nasceu um
projeto de extensão e de pesquisa que se traduziu, primeiramente, em forma de
"exposição-aperitivo" de uma investigação arquivística ainda em curso, que
desdobrou no espaço e no tempo as relações entre a UFBA e a cidade de
Salvador.Naquela carta, datada de 24 de agosto de 1960, a então diretora do
recém-inaugurado Museu de Arte Moderna da Bahia reclama ao então Reitor da
Universidade da Bahia o apoio que a instituição havia prometido e firmado, por meio
de convênio, ao bom funcionamento daquele nascente equipamento de educação
cultural. A carta era um vestígio de uma contemporaneidade que nós pesquisadores
reconhecíamos em outro tempo: era o índice de que compartilhávamos com aquele
outro momento histórico o mesmo desejo de entremear cidade e universidade. Ao
puxar essa linha inicial, encontrada nos arquivos do Museu de Arte Moderna da
Bahia, uma trama começou a aparecer na forma de correspondências, recortes de
jornal, rascunhos de textos, informativos de eventos. A Lina Bo Bardi e Edgar Santos
somaram-se Lavínia e Juracy Magalhães, Martim Gonçalves, Glauber Rocha, Yanka
Rudzka, H. J. Koellreuter, Milton Santos, Agostinho da Silva, Pierre Verger, Diógenes
Rebouças.Essa constelação nos obrigou a recorrer a outras fontes para continuar a
realizar, com pontos justos, esse movimento-costura entre a capital baiana e a
Universidade da Bahia. Assim, desde o arquivo do Museu, expandimos a investigação
para outros lugares da cidade: Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Fundação
Gregório de Mattos, EPUCS, Escola Parque, Docomomo. E para arquivos da
universidade: Escola de Teatro, Centro de Estudos Afro-Orientais, Conselho
Universitário, Escola de Belas Artes, Faculdade de Arquitetura, Diretório Estudantil
Acadêmico.A seleção de documentos que apresentamos inicialmente na exposição
buscou lançar luzes sobre um trecho dessa trama de nomes e relações que, entre
1946 e 1964- quando a ditadura militar interrompeu as atividades- se formou em torno
de um interesse comum pelo popular como mote de produção de conhecimento, de
criação e de experiência da cidade.Atualmente além das buscas em acervos,
passamos a documentar conversar que estamos tendo com pessoas que viveram
esse período- como o professor Mário Mendonça, o professor Pasqualino Magnavita,
entre outros -que evidencie mais essa trama e nos mostre também novas relações
para que possamos então expor de uma outra forma essa relação que se formou
entre a Universidade da Bahia e a cidade de Salvador no período pesquisado.
Palavras-chaves: cidade,universidade
USO DE CORTADORA A LASER NA FABRICAÇÃO DIGITAL DA MAQUETE
CAMPI UFBA
Autor(es):
CAMILLA RIBEIRO,EMILLY SILVA SALES,ÉRICA DE SOUSA
CHECCUCCI,MARIA EMÍLIA REGINA,MAYANE TAYNA CARVALHO DE
OLIVEIRA,NAIA SUAREZ,TAYGOARA AGUIAR DO CARMO SOUSA
Resumo: Este estudo aborda aspectos técnicos e teóricos que norteiam a etapa de
corte das curvas de nível de topografia, para a execução do projeto “Maquete dos
Campi da UFBA: Uma construção colaborativa”, apoiado pela Reitoria da
Universidade como parte da comemoração dos seus 70 anos. Tem sua equipe
formada por docentes, técnico-administrativos, estudantes estagiários de quatro
unidades da Universidade Federal da Bahia. O objetivo da maquete é ajudar na
compreensão espacial da Universidade, promovendo sua inserção urbana e
permitindo uma futura contribuição para seu Plano Diretor. O projeto compreende três
momentos de produção: Campus Ondina/Federação, Campus Canela e de Vitória da
Conquista. A etapa analisada e apresentada aqui ocorre no primeiro momento, que
teve caráter empírico. A maquete tem sido executada na escala 1:500, contando com
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SEMINÁRIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO
À DOCÊNCIA DA UFBA
A Iniciação à Docência é a inserção do licenciando no conjunto de práticas próprias da profissão
docente, quando experiências se transformam em saberes, como revelam os trabalhos apresentados
no IX Seminário PIBID UFBA. Tal aproximação entre formação e profissão se dá pela realização de
atividades formativas organizadas em colaboração entre os professores dos cursos (coordenadores de
área) e os profissionais da Educação Básica (supervisores), tomando a escola pública como espaço
de formação com base na investigação sobre a ação docente. Esperamos que o olhar sobre esta
produção possa contribuir para qualificar o debate sobre a polı́tica de formação de professores em
nossa universidade.
Este ano, reunimos um total de 158 (cento e cinquenta e oito) resumos, relativos ao trabalho
realizado por 345 (trezentos e quarenta e cinco) licenciandos, 63 (sessenta e três) supervisores e 26
(vinte e seis) coordenadores de área. Abrangem as áreas de Artes Plásticas e Visuais, Biologia,
Ciências Naturais, Ciências Sociais, Dança, Educação Fı́sica, Filosofia, Fı́sica, Geografia, História,
Letras, Matemática, Música, Pedagogia, Quı́mica, Teatro. Ao todo, traduzem o trabalho realizado
em 54 (cinquenta e quatro) escolas públicas parceiras da UFBA.
Com a finalidade maior de valorização dos profissionais da educação e de sua formação, o PIBID
vem buscando estimular o ingresso e permanência dos jovens nos cursos de licenciatura. Desde quando
foi criado pela CAPES e desde a implementação do Projeto Institucional do PIBID UFBA em 2007, o
Programa passou por várias etapas, por avanços e recuos, mas sempre cumprindo um papel estratégico
na instituição. Fato é que tendo iniciado com 68 (sessenta e oito) bolsas de iniciação à docência na
UFBA, contamos hoje com um total de 345 (trezentos e quarenta e cinco) concessões. Além das áreas
citadas anteriormente, o Programa chegou a atender ao curso de Licenciatura do Campo, Projetos
interdisciplinares de Educação Especial, Letramento e Arte-Educação.
A manutenção do Programa em 2016 foi resultado de intensa mobilização frente a sérias ameaças
de cortes de bolsas e mudança do modelo pedagógico. Em fevereiro de 2016 o encerramento das cotas
de bolsas chegou a ser anunciado pelo governo federal. Em julho do mesmo ano, a Portaria 046/2016
obrigava as IES a realizarem adaptações no projeto institucional que implicavam em mudança do foco
do Programa, da formação de professores para o reforço escolar, excluindo áreas de conhecimento
como as artes e a educação fı́sica.
O movimento nacional em defesa desencadeado pelo Fórum Nacional do PIBID logrou êxito, em
que pese o apoio incondicional e decisivo da UFBA nessa conquista, diminuı́do o impacto dos cortes de
bolsas e, especialmente, conseguindo a revogação da portaria. O processo de luta pela continuidade do
PIBID não impediu que tivéssemos redução de bolsas, mas houve um significativo ganho polı́tico com
a manutenção do Programa sem mudança de seu enfoque original, com a ampliação do reconhecimento
da comunidade acadêmica sobre o Programa e sobre a polı́tica de formação lhe dá sustentação, com
a busca de novas formas de financiamento, em diálogo com as secretarias estadual e municipal de
educação. Mesmo diante de condições adversas, as experiências formativas desenvolvidas, incluindo
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CAPÍTULO 3. PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
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de participação dos bolsistas na discussão polı́tica sobre o Programa, resultaram em oportunidade
de profissionalização e de produção e difusão de conhecimento sobre a escola e o ensino na educação
básica. Os trabalhos apresentados foram avaliados satisfatoriamente pelo Comitê Externo de Avaliação
do PIBID UFBA. Entre as conclusões dos avaliadores destacamos que o domı́nio do tema por parte
do bolsista foi considerado muito bom ou bom em 89,2% das comunicações, os bolsistas demonstram
conhecimento sobre o assunto e segurança na sua exposição em 87,5% das comunicações, O bolsista
aborda do contexto educacional, os problemas em sua área de ensino e discute possı́veis enfrentamentos
em 67,9% dos trabalhos.
Dado o seu papel estratégico, a consolidação do Programa na UFBA é um desafio a ser enfrentado. Há demanda crescente pela ampliação do número de bolsas para licenciandos e melhoria do
valor das bolsas, necessidade de retomada de áreas interdisciplinares e atendimento à licenciatura em
computação, demanda de escolas que solicitam a parceria, necessidade de investimentos de recursos de
custeio. Atender o PIBID é investimento inadiável, para qualificar a formação de professores realizada
pela UFBA e para delinear, cada dia mais claramente, a sua polı́tica de formação de profissionais para
a educação básica, comprometida com a qualidade da educação para todos.

COMISSÃO ORGANIZADORA
COMISSÃO LOCAL DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS PIBID-UFBA
Artes e Linguagens
Evandro Sybine
Ludmila Cecilina Martinez Pimentel
Virginia Maria Rocha Chaves
Regina Sandra Marchesi
Daniele de Oliveira
Simone Bueno Borges da Silva
Flavia Maria Chiara Candusso
Mara Pinheiro Menezes
Celida Salume Mendonca
Luiz Claudio Cajaiba Soares
Ciências Naturais e Exatas
Claudia Luizon Dias Leme
Ana Verena Magalhaes Madeira
Flora Souza Bacelar

Luiz Antonio Vieira Mendes
Barbara Carine Pinheiro da Anunciação
Jailson Alves dos Santos
Ciências Humanas
Roselene Cassia de Alencar Silva
Juliana Ortegosa Aggio
Rafael Lopes Azize
Noeli Pertile
Wendel Henrique Baumgartner
Maria Ines Correa Marques
Joseph Nee Anyah Yartey
Mariana Cassol
Rilmar Lopes da Silva
Sandra Maria Marinho Siqueira

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PIBID – CAP-UFBA
Alessandra Santos de Assis
Maria Cristina Martins Penido
Raquel Nery Lima Bezerra
Daniele de Oliveira
Claudia Luizon Dias Leme
Bruna Vasconcelos de Santana
Felipe Barbosa Dias
Tamires Torres da Purificação
Silvia Maria Leite de Almeida
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COMITÊ EXTERNO DE AVALIAÇÃO DO PIBID-UFBA
Artes e Linguagens
Simone Souza de Assumpção (ILUFBA)
José Raimundo Magalhães Rocha (EBA)
Maria Emı́lia Rodrigues Regina (EBA)
Jailson Cesar Borges dos Santos (EBA)
Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira
(FACED)
Daniela Maria Amoroso (ETUFBA)
Ciências Naturais e Exatas
Cassio Bruno Magalhães Pigozzo (IFUFBA)

Tiago Franca Paes (IFUFBA)
Gilberto Cafezeiro Bonfim (IBIO)
Carlos Eduardo Bahiano (IM/UFBA)
Eliane da Silva dos Santos (IM/UFBA)
Ciências Humanas
Ana Paula Albuquerque (FACED)
José Antônio Saja (FFCH)
Kleverton Bacelar Santana (FACED)
Nubia Bento Rodrigues (FFCH)
Ronaldo Figueiredo Venas (FACED)

EQUIPE TÉCNICA DO PIBID-UFBA
Carlos Lomanto Cordeiro do Nascimento
José Vandélio Luz de Souza
Júlio Cézar Gonçalves Rocha

Luiz Macena da Conceição
Saionara da Silva Santos

ESCOLAS PÚBLICAS ENVOLVIDAS
Centro Estadual de Educação Profissional em
Apoio Educacional e
Tecnologia da Informação Isaias Alves
Centro Estadual de Educação Profissional em
Saúde Anı́sio Teixeira
Centro Estadual de Esportes, Arte e Cultura
César Borges
Centro Estadual de Educação Profissional em
Logı́stica e Transporte Luiz Pinto de Carvalho
Colégio Estadual Abı́lio César Borges
Colégio Estadual Alfredo Magalhães
Colégio Estadual Almirante Barroso
Colégio Estadual Álvaro Augusto da Silva
Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata
Pires
Colégio Estadual da Bahia - CENTRAL
Colégio Estadual David Mendes Pereira
Colégio Estadual de Praia Grande
Colégio Estadual de Vila de Abrantes - Camaçari
Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes
Colégio estadual Dona Leonor Calmon
Colégio Estadual Duque de Caxias
Colégio Estadual Edison de Sousa Carneiro
Colégio Estadual Edvaldo Fernandes
Colégio Estadual Governador Lomanto Junior
Colégio Estadual Hildete Lomanto
Colégio Estadual Luiz Viana
Colégio Estadual Manoel Devoto
Colégio Estadual Manoel Novaes
Colégio Estadual Marcı́lio Dias
Colégio Estadual Mário Augusto Teixeira de
Freitas

Colégio Estadual Monsenhor Manoel Barbosa
Colégio Estadual Odorico Tavares
Colégio Estadual Pinto de Aguiar
Colégio Estadual Plataforma
Colégio Estadual Polivalente de Amaralina
Colégio Estadual Professora Maria Bernadete
Colégio Estadual Raphael Serravale
Colégio Estadual Rotary
Colégio Estadual Ruth Pacheco
Colégio Estadual Ruy Barbosa
Colégio Estadual Senhor do Bomfim
Colégio Estadual Tereza Conceição Menezes
Colégio Estadual Thales de Azevedo
Colégio Militar de Salvador
Escola Estadual Getúlio Vargas
Escola Irmã Sheila (municipal)
Escola Municipal Adroaldo Ribeiro Costa
Escola Municipal Anfilófio de Carvalho
Escola Municipal Carmelitana do Menino Jesus
Escola Municipal Centro Educacional Carlo
Novarese
Escola Municipal Dona Arlete Magalhães
Escola Municipal Doutor Augusto Lopes Pontes
Escola Municipal Iacy Vaz fagundes
Escola Municipal Male Debalê
Escola Municipal Osvaldo Cruz
Escola Municipal Santa Bárbara
Escola Municipal São Domingos Sávio
Escola Municipal Xavier Marques
Escola Municipal Zulmira Torres
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Instituto de Quı́mica (IQUFBA)
Instituto de Matemática (IMUFBA)
Instituto de Biologia (IBIO)
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas

(FFCH)
Instituto de Letras (ILUFBA)
Instituto de Geociências (IGEO)
Escola de Dança da UFBA
Escola de Teatro da UFBA (ETUFBA)
Escola de Música (EMUS)
Escola de Belas Artes (EBA)

APOIO
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior – CAPES
Instituto Anı́sio Teixeira – IAT
Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC-BA
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ARTES - ARTES VISUAIS

câmera, recursos audiovisuais exemplificando a fotografia teatral, trabalho artesanal,
realização de captura das imagens com a pinhole, revelação do filme e culminância
com exposição das fotos tiradas pelos alunos. É esperado com a realização desse
projeto, ampliar o conhecimento técnico e teórico, além de engrandecer a
sensibilidade visual, ajudando a desenvolver a criação de cenas e enquadramentos
para que, de forma visual, consigam expressar emoções e sentimentos. A construção
da câmera será de grande importância, pois ajudará no conhecimento dos
fundamentos e princípios da fotografia, dando a oportunidade de o aluno saber utilizar
outros tipos de câmera de grande formato.

POSSIBILIDADES CONCRETAS NO MOLDE VAZADO
Autor(es): VINICIUS IBRAHIM ALVES BARBOSA, EVANDRO SYBINE
Resumo: As atividades artísticas das escolas públicas necessitam despertar o
interesse dos estudantes, estimulando-lhes a liberdade de pensamento, a reflexão e o
envolvimento pessoal com o que produzem. Em determinados contextos
socioculturais, ao despertar o interesse do aluno pelas atividades artísticas podemos
contribuir para o desenvolvimento intelectual dos mesmos, expandindo seu campo de
conhecimento e intercalando-o com experiências do seu cotidiano. Esse projeto visa
o ensino das Artes Visuais através do uso de técnicas de gravura para os alunos do
1º ano do Ensino Médio. Nas Aulas Teórico-expositivas são analisados o conceito de
gravura, o parâmetro estabelecido entre artes e sociedade, a análise do
desenvolvimento artístico e cultural, o processo criativo e seu resultado final e a
história da importância das artes na sociedade. Nas Aulas Práticas são feitas
pesquisas sobre o tema proposto o que auxilia no processo sociocultural dos alunos,
construção de moldes para gravura e estêncil, colagens, desenhos, montagens e
exposição dos trabalhos. Tendo em vista esses fatos, o objetivo deste projeto é
observar se o aluno é capaz de compreender a gravura (molde vazado/estêncil) como
processo criativo, plástico, histórico, técnico e material; observar se é capaz de
materializar um pensamento visual, graficamente (realizar um projeto: croqui ou
esboço); transportá-lo para a matriz; se ao gravar utiliza bem as diferentes
ferramentas de corte; a sua capacidade para fazer a impressão e assiná-la. Deve-se
observar o que trazem da cultura para os desenhos; o que veem no ambiente, o que
filtram, como filtram e o que levam para os seus trabalhos, e de que forma levar em
conta as diferentes tendências plásticas dos alunos; os estilos e fazê-los refletir. É
importante que o aluno se reconheça em seu percurso. É importante que durante o
processo de produção ele se sinta estimulado a criar; seja levado a se perceber na
linha de tempo das produções artísticas para que seja capaz de localizar a sua
produção; situá-la no tempo e se situar. A metodologia utilizada considera a
valorização das experiências como fonte para o desenvolvimento das atividades
artísticas com apresentações teóricas seguidas de práticas que influenciem no
despertar de habilidades artísticas e reflexão sobre atitudes individuais e coletivas. Na
parte teórica, o aluno será introduzido ao contexto de cada técnica de gravura:
Xilogravura, Litogravura, Serigrafia, Gravura em Metal, Linóleo gravura com ênfase
no molde vazado e no estêncil. Nas Aulas Práticas são feitas pesquisas sobre o tema
proposto, que auxiliam no processo sociocultural dos alunos, construção de moldes
para gravura e estêncil, colagens, desenhos, montagens e exposição dos trabalhos.
Os resultados alcançados pelo projeto foram em sua maioria melhores do que o
esperado, os alunos compreenderam o assunto e o tema proposto e tem conseguido
executá-lo de maneira satisfatória. Foram encontradas algumas dificuldades durante
a realização do projeto tais como a mudança do calendário escolar com redução da
quantidade de aulas – algumas aulas foram remanejadas ou agrupadas e os
conteúdos resumidos para que o conteúdo previsto fosse trabalhado – as
paralisações de funcionários terceirizados, devido à falta de subsídio salarial, o
começo tardio das atividades do bolsista já que a escola começou o ano letivo com
mudanças na direção. Todas essas dificuldades impactaram no projeto e ele ainda
será concluído gerando o produto e a conclusão do mesmo. Mesmo com esses
contratempos, é notório o engajamento dos alunos no cumprimento das atividades,
bem como o interesse dos mesmos durante conversas extraclasses.

Palavras-chaves: Fotografia, Pinhole, Construção
PROMOÇÃO CULTURAL DA GALERIA CAÑIZARES
Autor(es): TAIANE DIAS MENDES DOS SANTOS
Resumo: A Galeria Cañizares foi o espaço utilizado para desenvolver o projeto
“Promoção Cultural na Galeria Cañizares”. Antes desse desenvolvimento fez-se
necessário o conhecimento e experiência ambiental, no que se refere ao espaço
físico da Galeria Cañizares e seus funcionamentos. Inicialmente observei a
montagem da exposição “De raspão” do artista e atual professor de desenho na
escola de Belas Artes, Zé de Rocha. Foi um começo de novidades na Galeria
Cañizares entre montagem individual, mediações iniciais, produções de vídeos.
Conheci o espaço expositivo e como caminhar ali, ainda imbuída em constantes
questionamentos de como receber e como mediar. Esses questionamentos foram
respondidos durante as posteriores práticas cotidianas, após diálogos com a
orientadora e os demais orientandos. Ao longo do tempo o espaço foi pensado como
uma casa de arte que recebe e passeia em um universo do pensar. Passei a viver
uma experiência laboratorial, do experimento, do fazer enquanto se pensa e do
pensar enquanto se faz. Nesse período aprendi a trabalhar em equipe, ampliar
possibilidades, reverberar os resultados. Recebemos a capacitação e troca de
vivências no espaço cultural através de seminários internos mediados por Maria
Ferreira, Nyrlin Seijas, Felix Toro. E por isso as mediações se tornaram mais
dinâmicas, desafiadoras, únicas. Pudemos experimentar o espaço de mediação como
um trânsito, uma praça, um lugar para jogar e transver o que se vê. Foi possível
ampliar as várias maneiras de receber diversas pessoas, o que serviu de referência
para a minha participação na publicação do Jornal da Galeria Cañizares, fruto de
entrevistas com Anderson e David Glat. Anderson experienciou uma primeira visita a
uma Galeria e despertou um olhar estético, fresco, primário. Nesse diálogo,
tornaram-se “tangíveis” as discussões do texto “Hípias Maior, de Platão”. Conhecer
David Glat foi um presente, como surgir de um mundo encantado de objetos que
contam histórias, revelam o inusitado. Onde encanta-se com a descoberta. O que foi
um acréscimo aos meus questionamentos iniciais sobre a “definição” do que é o dia a
dia em mediação. Essas foram experiências que apoiaram o desenvolvimento do
projeto, com o conceito interativo de promoção cultural digital, mais que uma
divulgação unilateral e informativa, um veículo de relacionamento digital atraindo o
público virtual ao espaço expositivo, tornando a Galeria interessante e movimentada,
independentemente do que tem exposto, visto que as exposições são efêmeras. Por
isso, além das atividades fixas como “Oficinas” e “Conversa com artista/curador”, a
Galeria convidou o público para o Sarau que excedia o horário normal de
funcionamento. O Sarau abriu espaço para exposições de dança, canto, declamações
de poesia e mediações ‘calorosas’. Utilizamos esteiras e bancos, os bancos externos
e o próprio chão, e degraus da escada de entrada. A nossa voz e criatividade
movimentaram também esse lugar. Outro ponto foi a participação da criança
quebrando paradigmas da Galeria através da Atividade “A história secreta da obra de
arte” movendo o público à imaginação e ao envolvimento com as obras que deu início
a uma atividade de promoção cultural de interação com o público virtual. A partir disso
surgiram propostas de atividades interativas de Promoção cultural: “Troca de
Palavras” que torna o público familiar com as redes sociais da Galeria interagindo
através de comentários das publicações que definem assuntos informalmente
discutidos no Jardim da Galeria. A outra atividade é o uso da #galeriacanizares que
veicula a todos nas redes sociais compartilhando imageticamente o espaço. Isso
porque o uso do símbolo (#) permite uma ampla visualização e divulgação. Os
compartilhamentos são de mídias expressivas fruto de sensibilidades percebidas
através de visitas à exposição, diálogos com a equipe de mediação, participações de
atividades culturais/educativas, etc. Os resultados são fotografias, desenhos,
esboços, estudos, poesia, performance, todo e qualquer meio de arte em processos
criativos, laboratoriais. As páginas no Facebook e Instagram devem compartilhar os
resultados mais visualizados, o que promove outra exposição, agora virtual, porém de
experimentos iniciais. A Justificativa para não realização foi a mudança na
coordenação da Galeria Cañizares que impossibilitou o cronograma supracitado ser
realizado.

Palavras-chaves: Artes Visuais, Gravura, Conceito
ENSAIO COM PINHOLE DE PAPEL
Autor(es): ANTONIO GENERALDO SANTOS MORAIS
Resumo: A fotografia hoje está nos nossos bolsos e em qualquer momento podemos
capturar o momento que quisermos, mas nem sempre foi assim, existia de certa
forma um encantamento de tirar fotos e só saber o resultado quando fosse revelado.
O projeto busca mostrar um pouco dessa magia para os alunos, que com essa
facilidade, provavelmente nunca ouviram falar de um rolo de filme, e não só em
colocá-lo em uma câmera e usar, mas também de construí-la e deixar a sensação
ainda mais prazerosa. Utilizando materiais simples será possível realizar a construção
de uma câmera pinhole e com esta apresentar um ensaio com o tema proposto para
a IV unidade, que será Teatro. Em tempos de fotografia digital, o analógico ficou no
passado, nas lembranças das pessoas que compravam filmes e esperavam alguns
dias para ver o resultado das suas capturas. A fim de mostrar o fantástico mundo da
fotografia, o trabalho tem como base as câmeras pinhole, que são caixas escuras
com um furo para entrada de luz e dentro, um filme ou papel fotográfico para o
registro, que logo será revelado. A construção será toda artesanal, usando materiais
simples e de fácil acesso, o único item mais complexo seria o rolo de filme, mas ainda
assim nada impediria a sua execução. A ideia surgiu após a leitura de uma matéria do
site DXFA – Experiências fotográficas em filme e outras analogias, sobre um projeto
de uma câmera feita com papel que estava sendo desenvolvido para que qualquer
pessoa pudesse construir em sua própria casa, utilizando papel e um filme 120mm.
Como seria um pouco inviável fazer o uso desse formato de filme, a escolha mais
adequada foi o uso do filme 35mm, pois seria mais fácil de encontrar. Além da
construção da pinhole, o projeto teria ainda um ensaio baseado em fotografia teatral,
onde os alunos irão compor cenas e mostrar as diversas emoções criadas apenas
com imagens. Através de pesquisa, buscar modelos e materiais necessários para
construção, aulas sobre história da fotografia, funcionalidades e manejo de uma

Palavras-chaves: digital, mediação
IDENTIDADE NO CORPO E NA FORMA: A INTENÇÃO DOS ESTILOS COMO
REPRESENTAÇÃO DE PERTENCIMENTO E TERRITÓRIO
Autor(es): LILIANE LAURA HAYNES DOS SANTOS, EVANDRO SYBINE
Resumo: Esse projeto pretende construir uma relação afetiva e contextual com povos
do continente africano, através de suas representações formais; reconhecer sua
estética, suas características identitárias e culturais, seus saberes e fazeres artísticos.
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A partir desses conhecimentos, criar estampas decorativas a serem desenvolvidas
em estamparia, com a técnica da isoporgravura. A formação educacional, através da
arte, destina-se, dentre outros ensejos, motivar inquietações para construir reflexões
e ações transformadoras. A arte e a cultura revelam histórias, muitas vezes, não
contadas nos livros ou mostradas como algo menor, no entanto, fazem parte da
nossa existência. A importância de se trabalhar este conteúdo é assumir um
compromisso com a verdade histórica dos povos do Continente Africano, estabelecida
pelas leis 10.639/03 e 11.645/08, e atender à necessidade se de desenvolver o
pensamento crítico sobre suas contribuições na construção das diversas sociedades
em todo o mundo, sobretudo, a partir de uma análise contextual e com base nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Artes. O objetivo do projeto é saber
identificar os povos africanos, Masai e Akan, a partir de suas características formais
identitárias e desenvolver estamparia com a técnica da isoporgravura, a partir dessas
representações simbólicas. A realização do projeto teve início no segundo semestre
de 2016, atuando em turmas de 3º e 5º ano, na Escola Municipal Carmelitana do
Menino Jesus. Primeiro realizou-se algumas visitas para ambientação com a proposta
pedagógica da escola e, sobretudo, para conhecer a realidade dos educandos. O
primeiro encontro foi iniciado com a apresentação de todo o projeto e uma
demonstração do resultado do fazer artístico proposto, a fim de despertar nos
estudantes uma relação de interesse e uma perspectiva de possibilidades e
capacidade. O processo está sendo desenvolvido através de aulas teóricas e
práticas, um momento com o povo Masai e outro momento com o povo Akan; com
utilização do uso de imagens, vídeos, apresentação de materiais e demonstração de
técnicas e utilização de músicas para ambientação da sala de aula. O primeiro
momento traz o conhecimento e a valorização da cultura dos referidos povos, em
encontros distintos e sempre numa perspectiva de contextualização. Brevemente,
será promovido um encontro, previamente agendado, com uma pessoa nativa da
etnia Akan, que escolheu a cidade de Salvador para viver. O desenvolvimento
criativo, crítico-analítico, começa com a própria aproximação oral, observando e
comparando a cultura dos povos estudados, com a cultura local, seguindo com as
releituras de elementos estéticos das culturas observadas, até a construção de sua(s)
própria(s) imagem(ns). Finalmente, as imagens construídas pelos alunos serão
utilizadas para desenvolver a técnica da Isoporgravura, que será impressa tanto com
o papel como suporte, durante o processo, quanto com o tecido como suporte da
obra. A culminância será com a participação no evento “Respeito Às Etnias”,
anualmente organizado e realizado pela escola Carmelitana do Menino Jesus, no
mês de novembro; expondo suas peças indumentárias, num desfile de moda e numa
exibição de dança. Embora ainda seja precipitado fazer uma avaliação, é possível
dizer que a resposta aos primeiros contatos das crianças com esse projeto, despertou
nelas um desejo de antecipar os resultados. É importante perceber que esse trabalho
traz uma proposta, para além do cumprimento das leis 10.639/03 e 11.645/08; vem
para contar, contextualizar e construir histórias de identidade e acredita no
fortalecimento e continuidade dessas reflexões e ações sobre essas histórias.

estudante, possibilitando-o criar, a partir desses elementos, novos objetos e ter novas
ideias. A própria arte enquanto linguagem original do ser humano é capaz de construir
relações entre o ensino, a pesquisa e o objeto de arte. A proposta triangular de Ana
Mae Barbosa, que é hoje a principal referência do ensino da arte no Brasil, está
alicerçada em três pilares básicos: a leitura da imagem, objeto, ou campo de sentido
da arte; contextualização e prática artística. Com essa proposta, o fazer artístico deve
não só apontar o desenvolvimento dos estudantes, mas as suas necessidades e seus
interesses, observando o avanço individual dos educandos. Esses alicerces foram
compreendidos na contextualização da comunidade Ticuna através da observação
dos seus trabalhos, costumes e produções imagéticas e da produção de máscaras
com base na mesma. Os Ticuna estão localizados no noroeste brasileiro, na
Amazônia, sendo a maior tribo da região. Também estão no Peru e na Colômbia,
ultrapassando a fronteira. Utilizam tintas e corantes de mais de quinze espécies de
plantas. Na esfera ritual, os suportes mais representativos da arte gráfica são
máscaras e escudos, os quais utilizam como matéria-prima básica entrecascas de
determinadas árvores e os motivos ornamentais podem estar distribuídos pela
vestimenta inteira. Na parte superior ou “cabeça”, a decoração serve para salientar as
feições da entidade sobrenatural, mas é nas entrecascas com as quais cobrem o
corpo que se observa um maior número de desenhos. As máscaras Ticuna são
usadas nas festas de iniciação feminina, para afastar os espíritos malignos
representados por elas. Para criação dessas máscaras em sala foram usados
recursos como a criação do desenho individual, seguindo para a massa feita em sala
utilizando baldes, papel higiênico e cola, materiais importantes para a confecção da
mesma. Cada discente forrou uma telha de cerâmica com o desenho e por cima
foram acrescentando a massa modelando rostos com volume de nariz, bochechas,
boca e testa, observando através disso a anatomia da peça, dando ênfase ao
acabamento e adereços como o cabelo. Além da confecção das máscaras, o
conteúdo de pesquisa pôde ser dado em aulas teóricas e para além do objeto final, o
processo foi muito interessante, desde a confecção da massa de papel machê até os
desenhos. O propósito de ensinar uma nova técnica artística pôde ser afirmado por
relatos dos próprios discentes, narrando que fizeram a massa em casa e têm
modelado novos objetos. O objetivo inicial foi alcançado com beleza estética e livre
expressão individual de trabalho, visto que o objetivo final era produção de máscaras,
feitas desde a confecção da massa ao detalhamento, modeladas e pintadas pelos
educandos, passando por todas as etapas do planejamento com sucesso. Além do
objetivo do PIBID no auxílio para formação ao docente cumprir o seu papel com
supervisão e orientação, o planejamento pôde ser cumprido e as dificuldades e
aprendizagens servirão de experiência e referência para os próximos trabalhos.
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MODA E COMUNICAÇÃO NO COLÉGIO ESTADUAL THALES DE AZEVEDO
MÁSCARAS INDÍGENAS - COMUNIDADE TICUNA

Autor(es): LUCAS CARVALHO, EVANDRO SYBINE
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Resumo: Somos Influenciados pelos diversos meios de comunicação, a publicidade
de produtos no mercado consiste de um bom planejamento de marketing e da forma
pela qual a comunicação influencia o consumidor seja em questões com fins
lucrativos ou não; a moda é uma ferramenta de comunicação que gera uma grande
influência sobre tudo e todos os setores dentre eles cultural, social e moral. Esse
projeto analisou como a moda está vinculada à sociedade por meio da cultura e da
arte e como ferramenta efêmera e comunicativa, influencia em questões individuais e
coletivas; permitindo assim que o estudante reflita sobre o papel que a moda tem na
sociedade contemporânea e sua influência nos meios econômicos, culturais e
midiáticos. Além das questões que são aplanadas, os estudantes puderam se
apropriar das Artes e suas variadas técnicas para a execução do projeto contribuindo
para um repertorio bastante criativo, através de pesquisa, recursos audiovisuais,
aulas expositivas, trabalho artesanal e exposição no fim do projeto. O trabalho
coletivo com a turma, teve como objetivo fazê-los compreender e analisar a Moda em
uma linha constante de interação comunicativa entre sociedade e seus parâmetros. E
como resultado esperado por meio dessa metodologia norteou-se a analise entre a
relação artística da moda como uma linguagem visual presente no cotidiano por
compreender o processo e etapas contidas na comunicação, através de técnicas e
processos artísticos para o desenvolvimento do projeto durante as duas unidades
curriculares. Socializar e contextualizar conhecimentos teóricos sobre Música e Artes
Visuais que contemplem conceitos antropológicos, culturais e artísticos relacionados
com a moda e suas vertentes contemporâneas relacionados à comunicação com fato
social de grande importância para a sociedade. Comunicação essa que influencia as
massas pelas mídias e o estudo conciso da Moda como uma dessas ferramentas
comunicativas geradoras de símbolos e cultura associado à arte, norteando pautas
como: a Compreensão dos processos e etapas contidas na comunicação visual,
marketing e stylist; Socializar e contextualizar conhecimentos teóricos sobre Música
( I unidade); a reflexão dos alunos sobre moda permita perceber a influência da
música na questão comunicativa e expressiva contemporânea; o estudo
teórico-prático de elementos básicos do desenho, e da serigrafia como técnica para
execução prática do trabalho ( II Unidade). Com isso o projeto alcançou um resultado
coletivo com os alunos, por fazê-los compreender e analisar a Moda como sendo um
meio outrora de comunicação e expressão de um modo de vida social
individual/coletivo dentro de um contexto social especifico com atribuições e valores,
tendo o estudo da música e das artes visuais como vertente para auto expressão
criativa de tal contexto; As dificuldades encontradas durante todo o processo foram a

Resumo: Devido à importância do ensino da arte indígena, foi apresentado para os
discentes do 4º ano de escolarização do fundamental I o conteúdo de máscaras,
modeladas a partir da confecção de papel machê, adornadas com grafismos étnicos
com cores que fazem referência à comunidade indígena Ticuna, que tem uma vasta
produção de máscaras e grafismos ritualísticos. Além do conhecimento sobre a
cultura indígena, foram apresentadas também suas diferenças e sua realidade social,
aproximando essa comunidade à realidade do educando. A partir da promulgação da
Lei 11.6458, fica decretada a obrigatoriedade do ensino de temas sobre a cultura
indígena e afro-brasileira nas escolas. Tal iniciativa pretende promover a produção de
conhecimentos e formação de atitudes e valores capazes de auxiliar na formação de
cidadãos conscientes de suas origens étnico-raciais. Os indígenas não podem ser
generalizados em relação a sua cultura, pois cada um tem sua história, sua
iconografia, seu tipo de pintura, rituais, etc, nenhuma comunidade é igual. Pensando
no exposto e a partir do tema macro desenvolvido na unidade de ensino intitulada “As
Influências Étnicas na Formação da Identidade Brasileira”, a comunidade Ticuna foi
escolhida como recorte para aprofundamento do conhecimento, em função de sua
riquíssima cultura ritualística com o uso de vestimentas e máscaras zoomórficas. A
partir da cultura dessa comunidade, foram ministradas oficinas que contavam com
aulas teóricas e práticas, confecção da massa de papel machê com papel higiênico e
sua modelagem, com ênfase nos grafismos existentes na cultura dessa comunidade,
localização geográfica e costumes, aproximando a realidade desses grupos à dos
educandos, desenvolvendo de forma associada técnicas de desenho, modelagem,
grafismo e colagem. A atividade foi realizada através do PIBID - Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - no ano de 2016 na Escola Municipal
Carmelitana do Menino Jesus, situada no bairro do Uruguai, direcionada aos
discentes do 4º ano do ensino fundamental I. A aplicação dessa atividade em sala,
além de agregar conhecimento cultural sobre a comunidade e seus costumes,
também promove o auxílio na construção de diversos aspectos do indivíduo, como a
vivência com um material diferente do habitual; a experimentação e concentração,
tendo por objetivos a compreensão das formas plásticas como contornos, volumes,
anatomia facial simples; desenvolvimento e ampliação das habilidades motoras
através da modelagem; estímulo à criatividade na criação de um objeto único,
convertendo o conteúdo estudado nesse objeto com uso do papel machê na
modelagem e dos grafismos na pintura; podendo assim abrir horizontes para o
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mudança do calendário escolar na redução da quantidade de aulas, por isso algumas
aulas foram remanejadas ou agrupadas e os conteúdos resumidos para que o
conteúdo previsto fosse trabalhado; as paralizações de funcionários terceirizados
devido à falta de subsídio salarial; o começo tardio das atividades do bolsista já que a
escola começou o ano letivo com mudanças na direção; todas essas dificuldades
impactaram no projeto que foi concluído e gerou o produto, porém o motivo pela
constante luta educacional foi notório pelos alunos a partir da participação dos
mesmos nas instâncias da escola juntos aos professores, e mesmo de uma forma
corrida durante as aulas e ajuda mútua entre os próprios alunos e os bolsistas gerou
um projeto criativo que resultou em um produto específico como instrumento de
avaliação. É notável também o interesse demonstrado pela turma desde o bate-papo
gerado em sala de aula, o diálogo construído a partir das opiniões empíricas, como
também pelas aulas teóricas e práticas com todos participando e mostrando interesse
contínuo sobre cada processo e a expressão individual de cada estudante em sua
arte-final.
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mundo e de como se dão as transformações por estes sujeitos na sociedade. Desta
forma, estes educandos começam a fazer relações com suas próprias vivências,
socializam seus pensamentos de forma crítica com seus pares e desenvolvem a
criatividade, a partir das imagens apreciadas em sala de aula, como os próprios
PCN`s (Parâmetros Curriculares Nacionais) propõem: a formação deste educando
como um ser social completo, crítico, reflexivo e responsável. Concomitantemente,
saber da história e cultura das etnias formadoras do nosso povo é extremamente
importante para compreender nosso passado, fazer relações com o presente e
construir um futuro mais igualitário e justo. As culturas indígena e afro-brasileira são
parte do contexto nacional, e essenciais para o conhecimento, a compreensão e a
reflexão de todo um processo histórico-cultural existente na cidade, sobretudo no
bairro onde a escola está inserida. Com isso, trouxemos e sintetizamos o resgate e a
valorização, das etnias formadoras do nosso povo e de todo legado perpetuado por
eles. É nesta perspectiva que o PIBID torna-se um instrumento fundamental na
formação dos professores, preparando o licenciando para o exercício da docência e
em contrapartida proporcionar uma devolutiva do conhecimento vivenciado no curso
de licenciatura em Artes Visuais UFBA para os estudantes da educação básica.
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Resumo: A pesquisa e a oficina que serão realizadas com alunas e alunos da Escola
Estadual Thales de Azevedo, na disciplina Artes, junto ao Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/UFBA, têm como objetivos elaborar um plano
metodológico de aula e um processo de trabalho prático-pedagógico com base na
relação de ensino e aprendizagem estabelecido pela instituição, sob a orientação da
professora Sônia Moraes e do supervisor de área do programa professor Evandro
Sybine. A prática de colar cartazes é antiga. Os mais diversos estilos e formatos
produzidos e reproduzidos com múltiplos objetivos disseminaram intenções e ideias
no espaço geográfico influenciando decisivamente os rumos da História. A
transformação dos cartazes associa-se à tecnologia, à estética e ao pensamento de
cada época. O conceito atribuído a esse tipo de manifestação, segundo Ferreira
(2005), é variado pois a cada peça gráfica (cartaz, pôster e lambe) existe um sentido
diferente de correspondência à intenção da confecção. O cartaz possui valor
funcional e comercial e está relacionado à propagação de uma ideia, um produto ou
serviço. O pôster tem valor estético, decorativo e, em geral, é colocado em espaços
privados, podendo ser criado individualmente ou produzido através de foto copiadora,
sendo geralmente colado com cola de polvilho (forma que será utilizada na oficina). O
lambe-lambe, cujo nome surgiu no século XXI, tem no cartaz o seu precursor, mas
sua função o diferencia deste, pois está relacionado a um movimento com viés crítico
e propõe um ideal ou reflexão contrária a alguma conduta política, social ou
desigualdade, ou, simplesmente, é resultado do trabalho de artistas e grupos de
artistas que ocupam o espaço público com o objetivo de espalhar suas criações. A
execução da oficina Lambe-lambe: Prática Artística, Sócio-Político-Cultural surge com
o objetivo de iniciar os estudantes à técnica (Lambe) dentro da arte urbana,
contextualizando com as práticas pedagógicas de ensino e ao programa escolar
vigente, bem como a explanação de conteúdos teóricos: como surgiu a técnica, a
história do lambe-lambe dentro da arte urbana e sua contribuição para a comunicação
e veiculação de mensagens na sociedade. O lambe-lambe ou, apenas, lambe, é um
pôster artístico de tamanho variado que é colado em espaços públicos. Como foi dito,
há diversas utilizações do lambe como: divulgações de serviços, propagandas,
informes, porém, a utilização artística é que o enquadra na categoria das novas
linguagens da arte urbana, sendo essa perspectiva o objeto de prática que será
realizada pelos estudantes. As ações serão realizadas conforme o calendário da
escola, contextualizando com os temas das unidades III e IV, nos meses de setembro,
outubro e novembro. As atividades serão desenvolvidas por meio de aulas expositivas
– teóricas e práticas.

ARTES - DANÇA
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A DANÇA COMO UMA PORTA ABERTA PARA UMA NOVA REALIDADE

PINTURA MURAL: A FORMAÇÃO ÉTNICA DO POVO BRASILEIRO

Autor(es): TAMARA SOUZA, JULIANA FERNANDEZ CASTRO, LUDMILA CECILINA
MARTINEZ PIMENTEL

A DANÇA COMO PROTAGONISTA NA FORMAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
Autor(es): POLIANA DOS SANTOS RAMOS
Resumo: O relato de experiência que apresento descreve minhas vivências e
observações enquanto bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a
Docência, PIBID UFBA Dança, tendo como local da minha prática o CEAC – Cesar
Borges, Centro de esporte, arte e cultura, localizado no bairro de Plataforma em
Salvador-BA. O diagnóstico visa relatar os motivos da evasão dos estudantes da
educação básica (Fundamental II e Ensino Médio) alcançados nas aulas de dança,
em uma instituição que atende os discentes das escolas parceiras e comunidade
local. As questões circulam sobre como o caráter avaliativo escolar pode ser
identificado como ponto de evasão de alunos e como os reflexos da carência de
alicerce familiar desencadeiam essa falta de comprometimento com as aulas de
dança. Existe também o fator do CEAC exigir que os alunos então matriculados
façam reforço das matérias de português e matemática em paralelo com as aulas de
dança. Essa obrigação é outra característica importante da problemática citada. A
prática de rodas de conversas inserindo conceitos de dança, debates sobre temas
atuais de interesse do nosso público, a aproximação da dança para a realidade deles,
trabalhando com abordagens sugeridas por eles, e trazendo a dança cada dia mais
para a rotina de cada um de nossos alunos é o trabalho que está sendo desenvolvido
por nós bolsistas com a orientação da supervisora para que esse cenário da grande
evasão ao longo do ano diminua paulatinamente. Venho me embasando sobretudo
em teorias do educador Paulo Freire nas diversas formas de ter autonomia dentro da
pedagogia, também utilizo para fundamentar meu trabalho Helena Kartz, Rudolf
Laban, Klauss Vianna. Diante das perspectivas de mudança que nós bolsistas
estamos trabalhando a expectativa é que a dança seja o fio condutor para que os
jovens reflitam o quanto a dança é importante como instrumento de socialização para
a formação deles como cidadãos críticos, íntegros e responsáveis. Para mim,
enquanto bolsista do projeto PIBID, o enriquecimento e a bagagem pedagógica é de
extrema importância para a minha formação profissional e pessoal.
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Autor(es): GEISIANE CORDEIRO FERREIRA, EVANDRO SYBINE
Resumo: Com este relato, compartilho as experiências e processos que venho
desenvolvendo na Escola Municipal José Calazans Brandão da Silva, localizada no
Bairro da Santa Cruz, em Salvador – BA, instituição que comporta o ensino
fundamental I. Esta ligação do ensino superior com o ensino fundamental só é
possível devido ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID),
onde temos o acompanhamento da professora de Dança da escola e com a
coordenação de professoras da Universidade Federal da Bahia. Um dos maiores
objetivos é educar os alunos através do ensino da dança tornando-os seres
conscientes de si, que compreendem sua capacidade intelectual e de movimento,
seres realmente vivos. “Na atualidade, é perfeitamente compreensível que a
educação escolar deva levar em conta o tema do ensino da dança. A pergunta é
como proceder?”. Laban (1990, p. 128), trouxe essa afirmativa e indagação no seu
livro Dança Educativa Moderna. Ao ingressar no programa PIBID no final de
maio/2016, percebi apenas em sala de aula a importância e a dificuldade que têm em
como proceder: de que forma trazer os ensinamentos que temos em sala na

Resumo: O projeto “Pintura Mural: A Formação Étnica do Povo Brasileiro” foi
desenvolvido na Escola Municipal Carmelitana do Menino Jesus, localizada no bairro
do Uruguai, na capital baiana, com alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. Propôs
a experimentação e aplicação de técnicas artísticas do desenho e da pintura, na
criação de personagens que caracterizam nosso povo e sua formação étnica, a partir
da Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e
indígena nas escolas públicas e privadas. Este projeto fez parte do PIBID UFBA Artes
Visuais e foi norteado pelo projeto macro da escola, intitulado “As Influências Étnicas
na Formação da Identidade Brasileira”. Um espaço escolar lúdico e esteticamente
agradável é importante para que as crianças se sintam acolhidas. A fruição estética
através do conhecimento, apreciação, contextualização e práticas artísticas
promovem o desenvolvimento sensório-motor, cognitivo, emocional, criativo e social
destes alunos na construção de suas identidades. Os recursos estéticos trazidos
pelas artes proporcionam um olhar mais ampliado sobre valores, da percepção do
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universidade e transformar nosso aprendizado de modo tal que haja a compreensão
das crianças? A cada semana planejamos as aulas, trabalhamos em duplas e as
aulas acontecem com o uso de jogos, dinâmicas, aquecimentos, alongamentos e
recursos audiovisuais que se fazem necessários para o aprendizado. Dialogamos e
conforme o perfil da turma traçamos os métodos, trabalhamos com processos de
criação individual e em grupo, utilizamos os próprios conhecimentos trazidos por eles,
assim é perceptível mais o interesse deles de conhecer e entender todo esse
processo. “Trata-se aqui de uma verdadeira reviravolta pedagógica: o professor não
mais dá ordens a seus alunos para obter sequências que lhe são impostas do
exterior, mas torna-se guia que os orienta para uma descoberta pessoal de suas
faculdades” (Berge,1988). No que diz respeito a compreensão dos alunos referente à
matéria dança, temos que levar em consideração que os alunos são seres biológicos,
sociais, físicos e psíquicos e que eles são vítimas da desigualdade social, vindos de
um seio familiar desestruturado e convivem diariamente com a violência e a pobreza,
essas questões refletem em seus gestos, agitações, gritos e relatos. Embora haja
barreiras, é possível aproveitar os saberes de cada um, e construir um todo.
Posteriormente seus corpos trarão em si uma educação estudantil, que os compõe
como seres humanos e os modifica na vivência em sociedade. “A dança é
considerada uma arte de se divertir, se expressar e integrar uns aos outros, usando
simples movimentos, podemos construir uma unificação de pessoas, mesmo que a
civilização e o progresso os deixem distantes.”(NANNI, 2008, p. 1). A matéria dança
nas escolas tem sua importância como mais uma ferramenta de consciência; a dança
é arte, e se faz o uso da arte para mover, causar e modificar. Todo o trabalho tem
objetivos e metas a se alcançar, por isso fazer o uso da curiosidade da criança de
aprender, do interesse e dedicação em executar, e de toda imaginação e criatividade
para criar, tendo o objetivo de juntos, professores e alunos ultrapassar os obstáculos
do cotidiano e trazer uma nova consciência e perspectiva para o futuro. Para Fayga
Ostrower (1978, p. 31), nem na arte existiria criatividade se não pudéssemos encarar
o fazer artístico como trabalho, como um fazer intencional produtivo e necessário, que
amplia em nós a capacidade de viver.

emancipação, o quanto educar é, principalmente, um ato político.
Palavras-chaves: Dança, Educação, Política
BREAK DANCE: DESENVOLVENDO A CONSCIÊNCIA CORPORAL DE UM
REFLEXO SOCIAL
Autor(es): ADRIELLE SILVA BISPO, LUDMILA CECILINA MARTINEZ PIMENTEL,
VIRGINIA MARIA SUZART ROCHA
Resumo: O presente trabalho relata uma ação pedagógica em dança no âmbito do
Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES), junto ao Centro de
Esporte, Artes e Cultura César Borges, situado à Rua dos Ferroviários, no bairro de
Plataforma, Salvador, BA. Visa possibilitar o desenvolvimento integral dos
adolescentes e estudos de conceitos científicos, referentes aos temas dos bolsistas. A
metodologia contempla observação participativa, intervenções pedagógicas
integradas, oficinas de dança em espaços culturais, apreciação estética em espaços
de arte - apreciações de obras de Arte realizadas na Casa de Angola, na Bahia - e
pesquisas em ambientes culturais diversos para o desenvolvimento de material
artístico. Durante o período de julho a setembro de 2016, o grupo de estudantes que
se encontra na faixa etária de 10 a 18 anos, passou por laboratórios de corpo e por
oficinas de diferentes linguagens. Umas delas, a oficina de Hip-Hop que tem como
pesquisa “BREAK DANCE: Desenvolvendo a consciência corporal de um reflexo
social”. Dentro dessa temática o Break Dance foi utilizado como ferramenta de
percepção dos reflexos sociais dentro e fora da comunidade do CEAC, com o objetivo
de desenvolver/aprimorar a consciência corporal e a visão dos jovens adolescentes
acerca da Arte. Alinhando os componentes essenciais de movimento corporal
estudados por Rudolf Laban à dança de rua, explorou-se a criação de sequências
construídas em conjunto com os alunos, ao longo das aulas, com base nas
experimentações e estudos desenvolvidos no semestre, o que incentivou a
socialização, autonomia, o trabalho em equipe e a criatividade. A construção do
conhecimento foi se organizando, com uma metodologia de abordagem participativa e
compartilhada, construíram-se os planos de ação e indicadores de aprendizagem
para o grupo em consonância com o projeto de ensino da Supervisora, dos
conhecimentos prévios dos educandos e de nossas proposições, seguindo o
subprojeto do PBID/Dança: “Artes fora dos Muros da Escola: educando olhar”.

Palavras-chaves: Dança, Educação, Consciência
ATO EDUCACIONAL: A DANÇA COMO MOVIMENTO TRANSFORMADOR E
POLÍTICO
Autor(es): DANIELE DE CARVALHO SANTOS, GREYCE SPOSITO, JOANE
MENDES DE BRITO, VIRGINIA MARIA SUZART ROCHA, JULIANA FERNANDEZ
CASTRO

Palavras-chaves: Educação, Corpo, Dança

Resumo: O presente relato é um recorte das experiências enquanto bolsistas do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no subprojeto
Dança “Dança e Educação: por uma política do corpo”. Em parceria desde março de
2014 com a Escola Municipal José Calazans Brandão da Silva que contempla
estudantes do Ensino Fundamental I, localizada no Bairro Santa Cruz, Salvador – BA,
ambiente marcado por violências, que se entrecruzam, e adentram os portões da
escola e o cotidiano das aulas. A prática pedagógica se faz com a interação de nove
bolsistas e um supervisor – parte do corpo docente da instituição – pesquisadores da
dança enquanto movimento transformador e político. Alinhados com a proposta do
subprojeto Dança, os planos têm como uma das metas de ação mediação cultural
comprometida com temas transversais como violência, sexualidade, letramento,
saúde, entre outros, buscando elementos facilitadores e enriquecedores do processo
de aprendizagem, hoje uma das atividades prejudicadas pelos cortes orçamentários
sofridos pelo PIBID. “Vivemos num tempo paradoxal (...) Nunca foi tão grande
discrepância entre a possibilidade técnica de uma sociedade melhor, mais justa e
mais solidária e a sua impossibilidade política” (SANTOS, 1996, p.15), por isso nos
questionamos sobre como construir uma metodologia de ensino emancipadora ao
mesmo tempo em que tentamos compreendê-la dentro de uma estrutura educacional
que vai ao encontro de seus valores e objetivos. “O aluno desenvolve sua cultura de
arte fazendo, conhecendo e apreciando produções artísticas, que são ações que
integram o perceber, o pensar, o aprender, o recordar, o imaginar, o sentir, o
expressar, o comunicar” (PCN – Arte, 1998). Objetiva pensar e questionar os conflitos
gerados e o processo de reorganização das atividades nas escolas, os impactos e
dificuldades trazidos pela crise sócio, política e econômica nacional com o clima
assustador que assolou o programa, mas também reconhecer PIBID como prática de
singular importância para a formação do licenciando e a aproximação da
Universidade com os demais níveis de ensino, com suas contribuições. Como
método, trabalhamos a contextualização das aulas considerando os indivíduos
envolvidos, assim como as referências históricas e culturais locais e mundiais,
fazendo-se conhecer desde a arte no bairro e expandindo pela cidade, país e mundo,
através da apreciação de vídeos, imagens e atividades externas. Além de propostas
alinhadas com o plano pedagógico da escola na construção do conhecimento, e
incentivando o envolvimento da família, toda a comunidade escolar e dos arredores
da escola. Como resultados observáveis nesse período de 2015-2016 percebemos
que foram marcados pela instabilidade política e econômica no país, e
expressivamente conturbado por medidas que atingiram a cultura, arte e educação
brasileiras, ameaçando inclusive a continuidade do PIBID. Refletimos sobre a
tentativa de pesquisa e desenvolvimento de uma práxis pedagógica emancipatória
imersa nessa estrutura que tende a ser liberal tradicional (Luckesi, 2011), onde a
relação professor estudante é vertical / hierarquizada, e toma o indivíduo como um
ser receptor de informações que o ajudará a se adequar a uma função social sem
considerá-lo de forma integral e contextualizada. Diante do exposto, nos
questionamos sobre o quanto ser professor demanda um posicionamento político, a
percepção da educação e cultura enquanto ferramentas de opressão ou de

DANÇA ALÉM DA SALA DE AULA: REINVENTANDO O AMBIENTE ESCOLAR
Autor(es): ROGÉRIO DE MEDEIROS SILVA, VIRGINIA MARIA SUZART ROCHA,
JULIANA FERNANDEZ CASTRO
Resumo: Este estudo relata as descobertas do autor enquanto bolsista do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que proporciona a iniciação à
docência, formação prática para o exercício do magistério no sistema de ensino da
rede pública e incentivo à formação de professores para a educação básica. O
acesso ao programa se deu a partir do curso de licenciatura em Dança da
Universidade Federal da Bahia e a aprendizagem em questão foi vivenciada na
cidade de Salvador/Bahia no período entre janeiro e agosto de 2016, dentro das
escolas municipais: Anjos de rua e Jose Calazans Brandão. Ambas as escolas
atendem séries iniciais e tem a dança como parte do currículo. A partir das vivências
e observações nos ambientes educativos foi possível elaborar uma proposta-base
para investigar formas de aprender/fazer dança na escola pública. A ideia objetivou
promover um ambiente de autodescoberta além da sala de aula, abordando o espaço
físico escolar por meio de cruzamentos entre práticas corporais/artísticas (Breaking,
Parkour, Release Technique), em sinergia com os conteúdos específicos da dança,
que foram percebidos nos pensamentos de Isabel Marques, como: aspectos e
estruturas do aprendizado do movimento, disciplinas que possam contextualizar a
dança e possibilidades de experienciar a dança em si, em composições e
improvisações (2010, p. 28 - 31). Na metodologia há colaborações da educação
somática, que nos envolve numa perspectiva do corpo enquanto experiência,
organismo vivo indivisível, indissociável da consciência (BOLSANELLO, 2005), onde
propõe ao estudante o reconhecimento de si através do movimento/sensação,
estimulando a reflexão a partir das próprias descobertas. Dessa forma, o trabalho
basicamente fomenta junto aos discentes: a ampliação da intimidade com os próprios
processos internos, estimular o desenvolvimento da consciência corporal, resolver
problemas através de desafios, autonomia, corpos propositores em seu ambiente,
criadores de arte e reconhecedores da própria unicidade. Por fim, após estudos e
observações nas práticas do ensino, foi possível perceber que existe um novo
paradigma educacional, em que a aprendizagem é o centro das atenções e o ensino
ganha um novo sentido. Hoje, existem vários métodos de ensino preocupados em
descobrir a melhor forma de aprender e ensinar, desde os tradicionais aos novos
métodos, vem evoluindo e evidenciando importantes questões do aprendizado. E,
este estudo não é muito diferente, pois busca colaborar para este desenvolvimento e
outras formas de solucionar os desafios do ambiente escolar.
Palavras-chaves: Dança, Educação, Consciência-corporal
DANÇA EM CORPONECTIVO/COGNITIVO: DIALOGANDO E PERCORRENDO O
ESPAÇO ENTRE MENTE E CORPO DE FORMA LÚDICALÚDICA
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Autor(es): ALINE CÁSSIA FAUSTINA DOS SANTOS, LUDMILA CECILINA
MARTINEZ PIMENTEL

planos de ação e indicadores de aprendizagem numa ação coletiva entre o grupo dos
bolsistas e a Supervisora. O desenvolvimento do trabalho consistiu inicialmente da
observação participativa, intervenção nas aulas e oficinas de dança e pesquisa.
Atividades e ações desenvolvidas durante o período de onze de julho até o presente
momento, em consonância com o projeto de ensino da supervisora, do conhecimento
prévio dos educandos e de nossas proposições, seguindo o subprojeto do PIBID
Dança, consubstanciado por estudos e análises conceituais dos teóricos que
fundamentam o trabalho, tais como: os educadores Paulo Freire e Jacques Dolors,
Antônio Augusto Arantes, Pedro Rodolpho Sungers Abib, Zeca Ligiero e Stuart Hall.

Resumo: Pesquisa desenvolvida na Escola Municipal Anjos de Rua, localizada entre
os bairros de Piatã e Bairro da Paz, propomos aos meninos e meninas desta escola,
uma abordagem educativa, lúdica e investigativa do seu corpo, utilizando a dança
como a nossa principal ferramenta para possibilitar a aprendizagem. Temos alguns
objetivos como: a percepção do corpo e suas estruturas pelos alunos, que
pesquisando movimentos, como forma do processo criativo, e fazendo intercessões
entre o diálogo corporal e verbal, em última instância reverbera como parte integrante
do processo de compreensão e absorção das práxis vivenciadas nas aulas. O foco é
tecer uma efetiva relação de si com seu corpo, e com o outro, no viés da educação
somática, campo teórico prático que busca a melhoria dos processos de
concentração, equilíbrio além do cognitivo e/ou afetivo das pessoas. Assim, partindo
deste mote através da dança estudada e produzida na escola, o intuito é facilitar o
entendimento, promovendo o envolvimento para que a construção se faça de forma
prática e orgânica, sobre a dança, o corpo, pulso, ritmo e espaço. Corpo este que
muitas vezes já tão cedo é afetado por intervenções sociais do meio em que vive, e
até mesmo no seio familiar, e neste processo a busca principal é viver a dança na
escola e que o aluno sinta-se parte da construção que une os pedacinhos e conta a
sua história. O empenho é para que a dança não seja apenas uma mera forma de se
mexer, e sim que seja vista como um instrumento de aprendizagem,
desenvolvimento, crítica e multiplicação dentre todas estas etapas é necessário que a
identidade de cada um esteja presente fazendo sentido do por que estar, por que
fazer e por que seguir.

Palavras-chaves: Dança popular, Conhecimento
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL A PARTIR DA ARTE/DANÇA
Autor(es): ISABELLE NASCIMENTO ARAUJO, VIRGINIA MARIA SUZART ROCHA,
JULIANA FERNANDEZ CASTRO
Resumo: O presente trabalho relata uma ação pedagógica em dança no âmbito do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência junto ao Ensino
Fundamental na Escola Municipal José Calazans, no bairro de Amaralina, que utiliza
o conhecimento corporal na dança objetivando possibilitar o desenvolvimento integral
das crianças. Consiste de observação, intervenção, análise e diagnóstico acerca do
contexto escolar (do espaço, do entorno, comportamento, condições estruturais,
qualidades e necessidades presentes). Com as turmas, compostas por meninos e
meninas de 5 a 12 anos, foram desenvolvidas atividades e ações com foco no corpo
e nos processos de criação visando o (re)conhecimento de si mesmo e do outro,
descobertas de suas potencialidades, convergindo para uma possível convivência
social onde há demandas de determinados comportamentos. O período de iniciação
da atividade foi em julho de 2016 e se estende até o momento. Pude notar com a
experiência no PIBID que grande parte das crianças transmite em seus corpos
vestígios de experiências precoces, danças midiatizadas e inapropriadas para sua
faixa etária. Em meio a uma sociedade que impõe determinados padrões de
movimento é perceptível desde cedo esse registro. Mas de que forma a dança pode
contribuir? Como trabalhar o corpo que dança para modificar essa realidade? A
conscientização corporal nos leva a desenvolver oposições frente a identidades
construídas e cristalizadas. A dança assume um papel transformador de informação
cultural e histórica, através dela o ensino-aprendizagem é facilitado. As crianças
devem ter contato com a arte que as representam. Através do poder transformador da
Dança, o comportamento e seu movimento se modificam. A partir da observação
participante, coleta de informações, de estudos e análises conceituais de teóricos que
fundamentam o trabalho: Paulo Freire, Jean Piaget e Lev Semenovich Vygotsky, a
construção do conhecimento foi se organizando, com uma metodologia de
abordagem participativa e compartilhada construiu-se os planos de ação em
consonância com o projeto da supervisora, dos conhecimentos prévios dos
educandos e de nossas proposições seguindo o subprojeto do PIBID Dança.

Palavras-chaves: Educação, Dança, Identidade, Investigar, Família
DANÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL I
Autor(es): ISIS DANDARA
Resumo: O presente trabalho relata uma ação pedagógica em dança, que se iniciou
no mês de julho de 2016 no programa PIBID/DANÇA/UFBA junto ao Ensino
Fundamental I na Escola Municipal Anjos de Rua, localizada no bairro de Piatã, na
cidade de Salvador, BA. O objetivo deste trabalho desenvolvido na escola é abordar
de forma lúdica a linguagem artística da Dança, criando mecanismos de introdução a
algumas técnicas próprias da Dança, desenvolvendo possibilidades criativas e
expressivas, explorando criativamente elementos básicos como espaço, movimento e
forma, além de fazer com que a criança seja participativa, questionadora e consiga
criar movimentos para ter abordagens corporais múltiplas. Para a construção do
conhecimento em dança utilizou-se a metodologia de abordagem participativa e
compartilhada entre bolsistas/supervisora/educandos. Foram construídos os planos
de aulas a partir dos indicadores de aprendizagem em consonância com o projeto de
ensino da Supervisora, Clarice Contreiras, professora da rede municipal de ensino,
dos conhecimentos prévios dos educandos e de nossas proposições, seguindo o
subprojeto do PIBID/Dança, elaborado pelas coordenadoras, as professoras Virgínia
Maria Suzart Rocha e Ludmila Pimentel (UFBA). Algumas ações foram desenvolvidas
objetivando abordar estudos sobre cinesiologia visando o (re)conhecimento do
próprio corpo e suas diversas possibilidades de movimento, experimentando as ações
básicas do cotidiano nas mais diversas qualidades do movimento. Foram realizadas
também atividades de apreciação estética utilizando-se de filmes e vídeos das
diversas contribuições de Dança e suas manifestações culturais, painéis expositivos
além de células coreográficas de movimento, contextualizando a produção em Dança
no Brasil e no mundo. Possibilitando deste modo, o educando a pensar de forma
crítica, sobre o seu aprendizado em dança, dinamizando as aulas existentes,
valorizando e co-relacionando a dança com aspectos do corpo/sociedade/cultura.
Para a fundamentação teórica deste trabalho foram utilizados conceitos dos seguintes
teóricos: Rudolf Laban (1978), Paulo Freire (1996), Ana Mae Barbosa (1989),
Laurence Louppe (200) e Edgard Morin (2001).

Palavras-chaves: Dança, Consciência corporal, Educação
O CORPO QUE DANÇA NA ESCOLA: FACILITADOR DA CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO
Autor(es): GEOVANE NOVAIS DOS SANTOS, VIRGINIA MARIA SUZART ROCHA
Resumo: O presente texto trata de um relato de experiência pedagógica iniciado em
julho de 2016, como bolsista do Programa PIBID de Dança da Universidade Federal
da Bahia, junto à Escola Municipal José Calazans Brandão da Silva, localizada no
Nordeste da Amaralina no subúrbio de Salvador. O público alvo são crianças entre 7 e
11 anos, cujo objetivo visa ao desenvolvimento de atividades no qual o intuito é a
promoção de ações educativas que possibilitem o desenvolvimento de forma integral
das crianças. Foi constatado que o âmbito escolar possibilita múltiplas dimensões da
educação como a arte da dança para o desenvolvimento cognitivo e educacional das
crianças. Ao tratar da dança na educação trabalhamos com uma metodologia
multidisciplinar, através de oficinas de dança contemporânea e intervenções a partir
de atividades propostas com a técnica de improvisação. Temos como fundamentação
teórico-metodológica Michel Foucault, Lev Vygotsky e Klauss Viana. Foram realizados
trabalhos investigativos retratando os jogos olímpicos, temática em evidência tendo o
Brasil (a cidade do Rio de Janeiro) como sede das Olimpíadas, apreciações de vídeo,
capoeira, teatro, improvisação em dança, com experimentações investigativas e
montagem coreográfica. Através da pesquisa diagnóstica, buscamos o perfil dos
alunos, baseados nas indagações: Que corpos são esses, como se movimentam?
Qual a relação desse corpo/criança com o contexto? Qual o processo da dança que
possibilita o desenvolvimento daquelas crianças? Identificamos a princípio, uma
suposta dificuldade de concentração entre algumas crianças que associamos ao seu
contexto de vida: a convivência com a violência no bairro. A temática central
levantada, a partir desse diagnóstico e perfil do alunado, objetivou trabalhar a
violência e sua interface com o processo de educação daqueles corpos dançantes.
Haja vista, de acordo com Foucault em seu livro Vigiar e Punir (1987), percebemos
que a nossa sociedade é vigiada pela submissão da violência e responsabilidade em
reestruturar o indivíduo para ser social enquanto mercado e produto. No entanto, Lev
Vygotsky (apud Rego, 1994) acredita na teoria sóciointeracionista, ou seja, a
interação entre o indivíduo e a cultura. Para Vygotsky, é fundamental que o indivíduo
se insira em determinado meio cultural para que aconteçam mudanças no seu
desenvolvimento. Pensando na dança torna-se nítido a importância da educação do

Palavras-chaves: Corpo; Dança; Educação
DANÇA POPULAR: EXPRESSÃO CORPORAL
Autor(es): RAQUEL SOUZA
Resumo: O presente trabalho relata a experiência educativa em dança no âmbito do
PIBID/UFBA, junto ao Ensino Fundamental na Escola Municipal José Calazans,
situada no bairro do Nordeste de Amaralina, na cidade de Salvador, para um grupo
composto por meninos e meninas, a maioria negros e negras, com idade de cinco a
doze anos, moradores do bairro. Trata da introdução do ensino das danças populares
objetivando propiciar informação e conhecimento aos estudantes sobre as matrizes
culturais brasileiras e afro brasileira. A opção por dança popular e expressão corporal
está ligada ao conhecimento histórico, pois acredito que ao conhecermos nossa
relação com o ambiente sócio-histórico-cultural, podemos conhecer a nós mesmos,
nossas raízes ajudando a nos assemelharmos com o outro e manter a reciprocidade
e o respeito. Pensando a cultura popular como um conjunto de manifestações,
criadas por grupos de pessoas que têm uma participação ativa e simbólica como o
hábito de se expressar, uma atitude no seu ambiente sociocultural, não se perde de
vista que, como todo o conceito, o de cultura popular também constrói identidades e
possui uma história. A construção do conhecimento foi se organizando a partir de
uma metodologia de abordagem participativa e compartilhada, com elaboração dos
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corpo e seu movimento para o desenvolvimento do sujeito individual e social, tendo
como ponto de partida o conhecimento de si e do outro. Em contrapartida, Klauss
Vianna (1990) em seu livro A Dança, faz uma referência sobre a observação dos
corpos enquanto movimento e técnica, como uma forma de pensar na dança
educacional que resulta no saber-fazer, da observação do participante e sua
interação corpo-mente. Neste sentido, a escola é um pilar de estimulação do sujeito
enquanto ser social e sensível. Considerando que a construção do conhecimento
enquanto educação perpassa pelo sujeito e seu meio social e a dança como ação
facilitadora da construção do conhecimento cognitivo, interpessoal e social é uma
ferramenta eficaz para as mudanças, que se mostram necessárias. Surge como efeito
de mecanismo nas atividades pedagógicas da educação formal, tendo em vista que o
corpo que dança aciona os esquemas mentais de caráter cognitivo (percepção e
imaginação) socioafetivo e psicomotor estimulando saberes, habilidades e
informações. Construindo saber-fazeres de forma mais lúdica, possivelmente
potencializará o aprendizado, sobretudo com criatividade.

enquanto bolsista do PIBID-Dança? O atual currículo e vivências ofertadas na Escola
de Dança da UFBA comportam os saberes e fazeres necessários para atuar na
educação básica?
Palavras-chaves: Dança, Corpo, Educação básica
OS CAMINHOS DA DANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL ANJOS DE RUA
Autor(es): PRISCILA KARINE DAMASCENO BARRETO
Resumo: Este resumo apresenta o trabalho desenvolvido pela bolsista Priscila
Barreto, que integra o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID/DANÇA/UFBA), no período entre os meses de janeiro a junho de 2016. O
PIBID se materializa como um conjunto de atividades que articulam a rede pública de
ensino com a universidade, proporcionando aos futuros licenciados a vivência no
ambiente escolar, bem como a promoção do diálogo entre o ensino superior e ensino
básico. O objetivo é favorecer a aproximação dos estudantes do ensino fundamental I
da Escola Municipal Anjos de Rua, localizada no bairro de Piatã, com a cena atual da
dança no mundo, através de pesquisa e estudos de diversas técnicas de dança,
como moderna e contemporânea, junto com as atividades de improvisação e
composição coreográfica propostas em sala de aula, que os estudantes apresentam
para toda a escola, além da apreciação estética e produção de espetáculos de dança
que acontece no mês de dezembro. A metodologia utilizada é participativa, de caráter
teórico e prático a fim de incentivar o estudante a reconhecer no corpo suas
possibilidades de movimentação, proporcionando assim o desenvolvimento de suas
potencialidades técnico-criativas-expressivas. Além de facilitar a compreensão das
partes do corpo humano, associando as suas funções motoras, a partir da
experimentação de alguns elementos básicos da dança. O contato com a linguagem
artística Dança acontece para todas as turmas do 1° ao 5° ano do ensino
fundamental I estimulando a criatividade e o desenvolvimento integral do aluno
levando-o a reconhecer a Dança como linguagem artística, e um modo especial de
conhecer e saber. Para a fundamentação teórica deste trabalho foram utilizadas as
ideias dos seguintes teóricos: Educador Paulo Freire (1996), Rudolf Laban (1978)
coreógrafo e estudioso do movimento, Helena Katz (2005) crítica de arte e teórica de
Dança e o sociólogo Edgard Morin (2001).

Palavras-chaves: Corpo, Dança, Educação
O PIBID-DANÇA E A EDUCAÇÃO BÁSICA: TENSIONAMENTOS E REFLEXÕES
SOBRE EXPERIÊNCIAS EM PROCESSOS DE ENSINAR-APRENDER
Autor(es): LARISSA PEREIRA MEDEIROS, VIRGINIA MARIA SUZART ROCHA,
JULIANA FERNANDEZ CASTRO
Resumo: O trabalho a ser desenvolvido pretende relatar os desdobramentos de
experiências educativas e pedagógicas proporcionadas pelo PIBID-UFBA, programa
financiado pela CAPES/MEC e que promove e valoriza as licenciaturas ao
estabelecer pontes entre a universidade e as escolas públicas. A área aqui referida é
a de Artes, e o Subprojeto de Dança, que atualmente tem parceria com uma escola
municipal, uma associação beneficente e um centro de esporte, arte e cultura. A
experiência em questão vincula-se à Escola Municipal José Calazans Brandão da
Silva, que atende à Educação Infantil (Grupo 4 e 5) e ao Ensino Fundamental I,
localiza-se no Bairro da Santa Cruz, pertencente ao complexo Nordeste de Amaralina,
em Salvador - BA. O PIBID-Dança tem parceria com essa escola desde 2014 e meu
ingresso ocorreu em 2015. No presente momento, vivencio o terceiro plano de
atividades do bolsista, que, assim como os dois anteriores, espera alinhar-se com o
tema gerador do subprojeto, “Dança: políticas de corpo e sociedade”. Sendo assim,
ainda que as reflexões aqui empreendidas tenham como foco o segundo semestre de
2016, carregam consigo todo o percurso já traçado desde a inserção no programa.
Dentre os objetivos do trabalho proposto, tem-se a potencialização da ponte “ensino
superior-educação básica”, por meio de construções coletivas e colaborativas,
promovendo um ambiente de interação entre educadores e educandos e
considerando as demandas suscitadas pelo locus de atuação (escola municipal
pública). Intenta-se propiciar durante as aulas momentos de investigação e
descoberta do próprio corpo, bem como estimular o potencial criativo, a dança que
cada corpo dança, a capacidade relacional entre os conhecimentos de artes e dos
demais componentes curriculares, prontidão e autonomia. A metodologia de
observação participante permite atividades compartilhadas e dialógicas, em que as
proposições e intervenções se constroem ao longo do processo, moldando o plano
inicial às intercorrências constitutivas do trabalho. Também prevê nosso contato direto
e frequente com o ambiente escolar, implicando-nos em um saber-fazer cotidiano.
Utiliza-se diversos recursos durante as aulas, como jogos e brincadeiras, apreciação
de vídeos e imagens, leitura e rodas de conversa, experimentação de movimentos e
montagem de células coreográficas. O referencial teórico abarca Helena Katz (2005)
e suas compreensões da dança como um pensamento do corpo; Helena Katz e
Christine Greiner (2005) para entender o corpo como corpomídia, Christine Greiner e
seus estudos indisciplinares acerca do corpo (2005), e Lenira Rengel (2009) e seus
escritos sobre o corponectivo; Isabel Marques (1999) para abordar a dança na escola;
Marcia Strazzacappa e Carla Morandi (2006) e suas noções da formação do artista
docente; Ana Mae Barbosa (2012) e a interface entre arte e educação; Paulo Freire
(1996) para pensar uma pedagogia autônoma e um currículo crítico-libertador; Edgar
Morin (2011) com suas discussões do pensamento complexo; e as contribuições de
Phillippe Perrenoud (1999) em relação ao ensino e a aprendizagem. Tais experiências
no PIBID-Dança, o contato semanal com a escola, as revisões bibliográficas e
debates empreendidos, encaminham-se para reflexões e tensionamentos. Nesse
sentido, são gerados questionamentos e problemáticas pertinentes a atuação
enquanto bolsista do programa, principalmente no que tange às especificidades do
trabalho desenvolvido com crianças. Essa realidade implica em lidar com temáticas
como infância e ludicidade e, com isso, adequar vocabulários e sugestões que
evoquem os repertórios e potencialidades próprias dessa fase da vida, sem propor,
entretanto, homogeneizações e determinismos. Também convoca a estabelecer
relações entre as vivências na sala de aula da universidade com as proposições e
intervenções planejadas para a escola, tentativa essa cercada por impasses e
dúvidas, o que parece indicar a necessidade de uma análise crítica acerca da
estrutura do currículo da licenciatura em dança na universidade. De modo que,
cabem algumas indagações, que a princípio não demandam respostas imediatas,
mas visam inquietar e deslocar, como por exemplo, quais as peculiaridades do
trabalho com dança na educação básica? De que maneira pode-se desenvolver um
processo educativo e pedagógico em dança que se estruture por meio de jogos e
brincadeiras lúdicas? Quais as implicações que conhecimentos acerca da criança e
da infância podem ter nas experiências com dança na educação escolar? De que
forma a dança na escola pode mover-se de um ensino de conteúdos para um
desenvolvimento de competências? Como aproximar as experiências vividas
enquanto estudante da universidade com os planos e atividades construídas
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ARTES - MÚSICA
BRINCANDO APRENDE-SE MELHOR
Autor(es): CECILIA NASCIMENTO OLIVEIRA, JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO
OLIVEIRA, GILSON JOSÉ MEIRELES DE OLIVEIRA
Resumo: A Escola Municipal João Fernando da Cunha está situada no bairro Parque
São Cristóvão onde atende crianças da comunidade com ensino integral. Sua
modalidade é de ensino fundamental I e educação infantil. Nós, bolsistas do PIBID
Música, passamos a conhecer a realidade da escola no início do segundo semestre.
A escola é bem estruturada, com salas amplas, áreas de lazer e de integração, porém
a grade escolar não disponibiliza aos alunos um tempo de intervalo, conhecido como
recreio. Atualmente a cultura do brincar tem sido cada vez mais valorizada no âmbito
escolar. Vários profissionais da área da educação têm refletido sobre a ação dessa
cultura no ser humano. É importante ressaltar que nem sempre o brincar foi
valorizado, como exemplo disso podemos tomar como referência a capoeira e o
samba que era denominado como ‘’vadiagem’’, um termo pejorativo. Segundo Lídia
Hortélio o brincar é importante para o desenvolvimento da criança que aprende as
regras da vivência em sociedade (tomadas de decisões, relações interpessoais,
respeito ao tempo e espaço do outro), domínio cognitivo, desenvolvimento da
coordenação motora e ampliação da bagagem cultural. Pensando nessa falta de
tempo para o brincar nosso tema em foco para o trabalho realizado na escola é o
aprender brincando nas aulas de música. Como meio para isso podemos usar as
cantigas de roda e rima de versos parlendas e jogos de mãos que, além dos
conteúdos citados, favorece a continuidade da tradição oral e os próprios conteúdos
da música (pulsação, intensidade, timbre, melodia, ritmo, entonação, prosódia).
Dessa forma, pensamos em explorar os espaços que a escola possui, por exemplo: a
área verde. Com isso podemos vislumbrar um pouco do que Hortélio defende que é
o ‘’levar os alunos a brincar na natureza’’. Sendo assim, tem-se a expectativa de lidar
com o processo de aprendizagem de modo mais enriquecedor.
Palavras-chaves: Brincar, Educação, Música, Aprendizagem
DEFICIÊNCIA NA LEITURA X VIVÊNCIA MUSICAL: UM PARADIGMA NACIONAL
Autor(es): SINDNEY BORGES OLIVEIRA, RAÍSSA SILVA, TÁSSIO SARROSÍ,
MARA MENEZES KROGER, EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS
Resumo:
O presente trabalho parte das observações feitas pelos
professores/bolsistas de Licenciatura em Música da UFBA dentro do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) que em parceria com Escolas
do município de Salvador, levantaram o seguinte questionamento: até que ponto a
deficiência na leitura (alfabetização) interfere no aprendizado musical? Esse
questionamento partiu de uma observação em sala de aula com a aplicação de uma
prova de música na Escola Municipal Maria do Carmo Vilaça, na qual foram
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observados dois aspectos relevantes: a dificuldade de interpretação, compreensão e
análise das questões e a falta de motivação em respondê-la. Tal análise nos fez
refletir sobre os conteúdos ensinados e as formas de avaliação. Esse trabalho é, pois,
uma pesquisa reflexiva de cunho qualitativo cujo objetivo é fundamentar a importância
da alfabetização de crianças, de forma eficiente, já no primeiro ano do ensino
fundamental para tornar o ensino teórico/musical mais compreensível. Para tanto, o
trabalho cita dados do IDEB, PISA e um comentário sobre o Acelera Brasil que aponta
a real situação do ensino de base nas escolas brasileiras e através dessa reflexão e
análise buscar caminhos, dentro do projeto do PIBID/UFBA/Música para a melhoria
do ensino de música nas escolas associadas ao projeto. A disciplina de Música na
Escola Maria do Carmo Vilaça é ministrada pelo professor Ednaldo Rodrigues e tem
como bolsistas Sindney Borges, Geanderson Brito, Raíssa Pessoa, Tássio Rodrigues
e Gleidiane Macedo. A escola está situada no bairro de Águas Claras, em Salvador e
atende alunos nos dois turnos ativos. É praticamente nova e as instalações
comportam de forma confortável 38 funcionários e 423 alunos aproximadamente.
Embora não disponha de instrumentos musicais para ministrar as aulas práticas, o
conteúdo teórico é lecionado dentro do plano de trabalho do professor para as turmas
do 1º ao 5º ano e é essa dificuldade de aplicação de conteúdos teóricos musicais,
devido ao comprometimento com a leitura, que se buscou entender e criticar as
formas de avaliação dos órgãos que medem a qualidade do ensino público no Brasil.
O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), por exemplo, relata que o
desempenho da escola vem crescendo de 2009 (3.5) à 2015 (4.6), superando as
metas projetadas. A escola Maria do Carmo Vilaça, em particular, subiu de 3.9 em
2007 para 4.6 em 2015. Na capital baiana esse índice subiu de 3.8 em 2007 para 4.7
em 2015. Ora, quando se relaciona esses dados frente à realidade de quem convive
diariamente nas escolas públicas, o mínimo que se espera é pôr em questão esse
paradoxo. Outro dado importante, do PISA (Programme for International Student
Assessment), propõe avaliar alunos que estão na fase final do ensino básico. Dos
países associados ao programa, o Brasil é um dos que apresenta o pior índice de
qualidade de ensino, ficando em 58º lugar em um total de 60 países participantes em
2016, apesar de apresentar uma melhoria na taxa de escolarização e acesso à
educação. Outra fonte de pesquisa analisada é o programa Acelera Brasil. Criado em
1997 por iniciativa do IAS (Instituto Ayrton Senna) demonstra interesse em reduzir o
índice de evasão escolar e a reprovação em massa, mas não consta em seu currículo
a participação dos alunos nas disciplinas de artes e de música. Surge aí uma das
maiores preocupações quanto à forma de avaliação. Tem-se um problema pontual: a
deficiência na leitura que compromete o ensino de música. Quando a prova foi
aplicada percebemos que os alunos tinham dificuldades de responder questões
óbvias e acabamos por orientá-los. A falta de compreensão pode gerar desmotivação
e foi exatamente o que se observou em sala. Por mais que o Sistema mostre real
preocupação em resolver problemas educacionais, há, na nossa concepção um
paradoxo: como o Sistema permite que um aluno avance, uma vez que o seu
desempenho não condiz com a série em que atua? Tornar a leitura compreensível é
um grande avanço para que o indivíduo passe a ter uma melhor compreensão do
mundo, da sua realidade social e anseie, por meios morais, transformar sua realidade
e a realidade do seu meio. O Sistema até permite que esse aluno avance, mas não
se preocupa em resolver problemas pontuais. Como possíveis soluções o professor
de música, para se adaptar a esse contexto, procura alternativas para que o
conhecimento musical chegue até os alunos da forma positiva. O uso de outras
linguagens, como a aprendizagem através das figuras e representações
simbólicas/musicais tem sido um meio empregado no processo de avaliação.

próprios alunos em seu cotidiano, ao mesmo tempo também em que eles têm a
possibilidade de reconhecer suas qualidades, fazendo um paralelo com o que é dado
em sala de aula.
Palavras-chaves: Aprendizagem, Potencialidades, Identidade
EDUCAÇÃO MUSICAL E A CULTURA DA INFÂNCIA NA BUSCA DA
VALORIZAÇÃO HUMANA
Autor(es): UBIRATAN MARQUES DOS SANTOS JUNIOR, DIANA ALVES SILVA,
DAVID ALVES TOURINHO, FLAVIA CANDUSSO, MARA MENEZES KROGER
Resumo: A música faz parte da cultura e retrata a diversidade (pluralidade),
momentos históricos, traduz sentimentos, desperta lembranças e aproxima pessoas.
Uma arte que vai do popular ao erudito e pode ser trabalhada em diversas
perspectivas, ela atinge todas as pessoas independentemente da classe social ou
faixa etária, sendo uma excelente ferramenta para expressar ideias, compreender
valores da cultura e da sociedade. Os aspectos cognitivos são desenvolvidos através
do ensino musical, mas, o principal resultado é a sua utilização como uma ferramenta
eficiente de transformação social, no qual o processo de ensino e aprendizagem
propicia a flexibilidade, a cooperação, a disciplina, o respeito e a amizade, tão
indispensáveis ao desenvolvimento humano. Dessa forma, é importante que esteja
presente no ambiente escolar. O brincar e as músicas do brincar são a origem da
formação da identidade do ser humano e da cultura nacional. Uma riqueza de
conteúdo que escorre pelas mãos dos adultos que estão “perdidos” diante das
manifestações sonoras dos pequenos. Os aspectos cognitivos são desenvolvidos
através do ensino musical, mas, sem dúvida, seu principal resultado é que seja
utilizado como ferramenta de transformação social. A música tradicional da infância,
feita pela e para a criança, a embala desde o nascimento e percorre todos os seus
passos até que chegue à idade adulta. Essa mesma música carrega os ritmos e
molejos da música brasileira; a riqueza da nossa poesia popular; os gestos,
movimentos e desafios imprescindíveis ao desenvolvimento da criança e a nossa
diversidade cultural. Por tudo isso, é uma música essencial na educação musical das
crianças brasileiras. Levando em consideração que a arte é um elemento libertador
da mente humana, através da qual conteúdos internos (mentais: conscientes e
inconscientes) podem ser expressos ao mundo, a música surge como uma
ferramenta/instrumento que propicia o contato das experiências objetivas com os
conteúdos subjetivos (inconscientes) do indivíduo e vice-versa. No processo
educacional, deve-se levar em consideração o contexto do indivíduo, conhecer sua
realidade e interesses, explorar suas potencialidades, a música é uma maneira do
jovem (criança e adolescente) canalizar a energia, liberar a criatividade e se
expressar enquanto ser que pensa, sente e age no mundo. Encontrar uma atividade
que está atrelada ao prazer e a emoção facilita o aprendizado. Aprender música exige
disciplina, desperta a sensibilidade, aguça os sentidos. A proposta metodológica
versa sobre o paradigma crítico reflexivo e a partir da visão de homem na perspectiva
da abordagem sócio-histórica, na qual o homem é um sistema plural, flexível, aberto,
influenciável, dinâmico e sistêmico. O processo ensino-aprendizagem é desenvolvido
com base na inter-relação entre a experiência (ação) e o pensamento
(noção-representação) que se estabelecem nas interações entre o educador e o
aluno. O educador age com o objetivo de promover oportunidades de aprendizagem.
Desta forma, os procedimentos metodológicos versarão sobre a promoção de uma
relação efetiva e afetiva entre professor e aluno, planejamento de aprendizagem
voltado para a intensificação dos sentidos, busca pelo desafio e superação,
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo dos conteúdos dados, o despertar
da curiosidade, incentivar as atitudes: exploratória, de contribuição e
compartilhamento, dar vazão à expressão da criatividade e valorização do
conhecimento detido pelo aluno. Para o grupo do ciclo II (3º ano) que envolve os
alunos que trabalharam os conteúdos musicais de forma exclusivamente lúdica
durante o ciclo I (1º e 2º ano), o eixo principal da proposta pedagógica está
direcionado para o desenvolvimento das habilidades de leitura e percepção musical
levando os alunos a compreender o procedimento de transição entre os conteúdos
musicais lúdicos e a alfabetização musical. Durante esse processo apresentamos os
primeiros elementos musicais teóricos como as claves, o pentagrama e a localização
das notas dentro da partitura. Para esse tipo de conteúdo trabalhamos com atividades
de jogos pedagógicos musicais utilizando materiais impressos, eletrônicos e de
construção com recortes e colagem. Com a intencionalidade de desenvolvermos
produtos (apresentações) para os alunos do ciclo II, foram produzidos trabalhos de
canto coral com coreografias que são apresentados em eventos dentro e fora da
escola. Evidentemente o interesse maior está no processo de desenvolvimento que
busca trabalhar questões sociais e culturais como temas ligados a valorização da
cultura regional, combate ao preconceito e a intolerância. Centrada no tema principal
que é a cultura da infância, a música é uma atividade que está ligada às emoções.
Associada ao prazer, ela está no campo do lúdico, que de acordo com o dicionário
Priberam, tem origem no latim ludus que é relativo a jogo, distração, divertimento, ou
seja, atividades que servem para divertir e dar prazer. A música também é uma forma
de entretenimento, de expressar a subjetividade e de fazer parte de uma coletividade,
estando inserido em grupos, se relacionando com pessoas e desenvolvendo a
criatividade, sendo estimulante e prazeroso. Se o universo do aluno nessa faixa etária
está na cultura do brincar o processo ensino-aprendizagem não deve se dissociar
destes elementos que compõem o universo do aluno, atividades diferenciadas que
possibilitem o afloramento dos sentidos e dos sentimentos, que permitam a expansão
da ordem criativa devem ser estimuladas/aplicadas.
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DESENVOLVIMENTO POTENCIALIDADES MUSICAIS NOS ALUNOS DA REDE
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Resumo: Sabemos que o ser humano ao longo de sua evolução biológica passa a
apresentar potencialidades específicas nas diversas tarefas em que se propõe a
realizar. O ambiente escolar é um dos lugares que englobam esta realidade, pois
neste espaço os professores devem ter como objetivo o desenvolvimento das
habilidades facultativas de seus alunos; jamais os docentes devem tratar seus
educandos apenas como receptores de conteúdos; é fundamental fazer com que
cada aluno crie a capacidade reflexiva de identificar e aplicar o que lhes é pensado
em seu cotidiano, assim como afirma o autor suíço, considerado o grande teórico da
educação, Jean Jacques Rousseau, quando enfatiza a necessidade de educar a
criança para que se torne autônoma. Afirmando que a “função da educação é ensinar
a criança a viver, aprender e exercer a liberdade” (Rousseau,1999). O ensino de
música em escola de ensino básico, não é diferente, pois esta e as outras artes estão
presentes direta ou indiretamente na vida de cada aluno, e é com base na
experiência no Colégio Lomanto Júnior que estamos tendo a oportunidade de
vivenciar na prática essas e outras teorias. Os alunos estão experimentando em sala
de aula as primeiras noções de leitura musical, identificação dos instrumentos e suas
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movimentos corporais, peculiar à tradição das músicas africanas, as quais estão
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brasileiro, enaltecendo a autoestima de cada aluno através dessa conscientização,
apesar dos mesmos não terem consciência dessa provocação. Nessa perspectiva, o
tema apresentado tem como objetivo continuar desenvolvendo a comunicação entre
os códigos existentes na esfera musical, em conformidade com as experiências dos
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Autor(es): MISAEL SANTANA CRUZ, TITO SOUSA TEÓFILO, ANTONIO MARDSON
DE OLIVEIRA SILVA, MARA MENEZES KROGER
Resumo: O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que diz
que “os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos”. É notório que, mesmo depois de tanto tempo, muitos desconhecem e
não exploram em sala de aula a rica diversidade cultural brasileira. O
desenvolvimento da prática coral é um desafio, e se torna maior quando é trabalhado
em outros idiomas. Porém é importante, pois é tratado o reconhecimento e
valorização das origens, reforçando o respeito e a tolerância com as diversidades. No
coral da Escola Municipal Allan Kardec estamos trabalhando músicas de origens
africana, indígenas e portuguesas, e podemos perceber o quanto ainda é grande o
desconhecimento e a intolerância referente às nossas raízes culturais. É necessário
que haja a apresentação e a valorização da diversidade cultural local, regional,
brasileira e de outros países na formação das crianças, pois é importante para que
elas se reconheçam como verdadeiros brasileiros. O coral está proporcionando o
ensino dessa diversidade de uma forma diferente; através das músicas propostas,
eles ouvem a letra, a melodia e o ritmo das mesmas. Após se apropriarem dos
conteúdos e seus significados, os alunos mudaram de atitude em relação a algumas
canções passando a gostar das mesmas. E agora eles já estão cantando com mais
alegria e sem nenhum tipo de intolerância. Já estão sendo trabalhados alguns
exercícios rítmicos que mais tarde serão inseridos junto com a música cantada, onde
uma parte da turma realizará o ritmo das músicas estudadas. O desenvolvimento da
música africana na aula traz outras informações para a vivência deles; diferenças
rítmicas e canto com vozes alternadas, torna um grande avanço para a prática em
sala de aula, com sua consciência no futuro de reconhecimento e respeito às
diferenças étnicas.

Palavras-chaves: Educação Infantil, Educação musical, Cultura do Brincar
TODA CRIANÇA NASCE ARTISTA
Autor(es): MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA, FELIPE SANTOS PIRES, DAVID
ALVES TOURINHO, FLAVIA CANDUSSO, MARA MENEZES KROGER
Resumo: Com base nos elementos que integram a formação do ser humano,
partimos do entendimento que são peculiares à formação da criança aspectos
sobremodo importantes como: o brincar, descobertas no seu processo de criação, o
olhar para o outro. A nossa construção teórica relaciona com o entendimento de que
todas as crianças carregam consigo os elementos primordiais para o seu
desenvolvimento sociomusical, desta forma, a criança já nasce apta a adquirir os
conhecimentos musicais, de modo que é dever do educador estimular esses saberes
intrínsecos no inconsciente de cada indivíduo. “A capacidade da criança para o fazer
musical e artístico, ao menos em potencial, é muito grande: “toda criança nasce
artista, isso significa que ela ama sonhar, imaginar e criar” (Jaques-Dalcroze apud
DUTOIT-CARLIER, 1965, p. 339). O instrumento e a canção vêm como uma forte
força para recolorir e dar o necessário sentido à essa forte e delicada etapa da
formação humana, a infância. Tendo como principal desafio para essa meta
pedagógica, os contextos sociais em que cada aluno se encontra, contextos esses,
que influenciam de forma ativa no processo de adultização infantil, amadurecimento
precoce, além de acesso à múltiplas ferramentas tecnológicas que resultam na
exclusão de atividades e práticas infantis relacionadas às suas idades. Essas
brincadeiras esquecidas são extremamente importantes para o corpo da criança que
está em formação e são trabalhadas com movimentação. Outra questão que essa
nova forma tecnológica de brincar impossibilita a criança, é trabalhar a interação e
socialização. O instrumento tem tamanha importância para esse fazer arte-educativo,
com a didática separada através de ciclos de aprendizagem, que a educação musical
vem com o intuito de respeitar e dar a devida atenção à um fantástico e marcante
ciclo da vida, a infância. São utilizadas canções infantis regionais, para que as
crianças cresçam conhecendo as crenças e os fazeres típicos do Nordeste. São
encontradas na aprendizagem lições e versos com temáticas importantes para a
construção ética da criança, como o respeito à natureza, histórias sobre as
ancestralidades locais, sotaques e dialetos nordestinos, enredo e compreensão das
diversas festas e rituais regionais. Nas turmas do 4º ano (3º ciclo), a educação
musical através da flauta doce tem possibilitado o aluno vivenciar a prática da
disciplina, uma vez que o mesmo começa o processo de leitura com os elementos
visuais da música a partir do 3º ano de escolarização. Com a passagem do aluno
para o 4º ano, se vê a necessidade de um instrumento que possa ao mesmo tempo
exercitar a memorização das notas na pauta, além de continuar o desenvolvimento do
processo auditivo ao mesmo tempo trabalhando a respiração, socialização,
estreitando toda distância, valorizando o companheirismo. Devido a sua construção
específica, a flauta doce possibilita emissão de som imediato, por isso mesmo antes
de se aprender sua técnica ou entender o uso do diafragma para a produção de um
sopro de qualidade, é possível fazê-la soar. Outro fator importante para o uso desse
instrumento é seu baixo custo, visto que normalmente os educadores que trabalham
na rede pública enfrentam a dificuldade financeira dos seus alunos como obstáculo. A
utilização da flauta doce nas aulas de iniciação musical pode ser muito eficiente
quando bem orientada por proporcionar às crianças o contato com um instrumento
melódico, ajudando-as no desenvolvimento de seu ouvido interno, o contato com a
leitura musical, o estímulo à criatividade além de auxiliar no seu desenvolvimento
psicomotor e sua lateralidade (a utilização das mãos direita e esquerda). Possibilita
ainda a formação de conjuntos, melhorando a capacidade de memorização, de
atenção, exercita o físico, o racional e o emocional das crianças, além de
proporcionar belíssimas melodias para apresentações em público, elevando a
autoestima, valorizando o fazer musical de modo espontâneo. Na Escola Municipal
Carmelitana do Menino Jesus, os alunos do 5º ano, na aula de música, além de terem
a prática de instrumento (flauta doce), através das canções folclóricas, o professor
David Tourinho trabalha movimentação e interpretação, tendo como base a
performance musical. As aulas têm sido estimuladas com brincadeiras que trabalham
a coletividade, partindo disso as crianças passam à desconstruir essa imposição da
era da tecnologia, de cada vez mais tornar a diversão infantil um fazer individual entre
a criança e um aparelho. São aulas com um olhar bastante sensível e respeitoso com
o mágico direito da criança: a imaginação. Assim implantamos outro conceito do
aprender para os alunos, resultando no crescimento do rendimento individual. O que
para eles seria uma aula de métodos normativos e não brincantes, passa a ser uma
brincadeira séria, utilizando a música, instrumento e imaginação para aprender.

Palavras-chaves: Educação Musical, Diversidade, Cultura
ARTES - TEATRO
A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO PRÉ-TEXTO PARA A CONSTRUÇÃO DE
IDENTIDADES PELO ENSINO DE TEATRO
Autor(es): SILAS MENEZES SILVA
Resumo: A Contação de História como pré-texto para a construção de identidades
pelo ensino de teatro é uma reflexão sobre um trajeto da aula de teatro com a turma
do 5º ano B, da Escola Municipal Vales das Pedrinhas em Salvador-BA, por meio do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Parte de um
planejamento que já vinha sendo desenvolvido com a mesma turma, antes no 4º ano
B, que passa a ser 5º ano B, um trabalho com foco nos jogos dramáticos e teatrais,
de improvisação e contação de história. No decorrer desse percurso notamos a
relevância do estudo do corpo, a partir de jogos que pudessem auxiliar no
desenvolvimento das noções básicas do teatro como: prontidão, concentração,
percepção, ritmo, formas de movimentar o corpo – refletir sobre o corpo enquanto um
sistema integrado – a criação em grupo, a criatividade, a sensibilidade e ludicidade
nos processos criativos no ensino de teatro. Serviram de aporte teórico para as
práticas das aulas Beatriz Cabral (Drama como método de ensino); Augusto Boal
(Jogos para atores e não-atores); Viola Spolin (Jogos Teatrais – o fichário de Viola
Spolin). Dar continuidade a esse processo foi fundamental para melhor desenvolver
as relações com o corpo, tanto do aspecto de investigação individual quanto da
coletiva. Pensar poéticas teatrais a partir de vivências com as práticas de contação de
história para compreender a noção de cultura, de identidade e, assim, possibilitar a
partir de tais experiências uma aproximação com obras que narrem histórias
africanas, tendo em vista a necessidade de se trabalhar a literatura de matriz africana
nas escolas, sua mitologia, ainda que basilar, mas com o objetivo de aproximar uma
turma majoritariamente negra de suas raízes e desmistificar alguns preconceitos,
equívocos que a cultura ocidental, principalmente as religiões de matriz cristã, vem
pregando. Para isso, pensamos a obra Oxalufã de Edsoleda Santos e Renato da
Silveira, baseada na obra de Pierre Verger, como ponto de partida e propulsor do
processo e também o vídeo "História completa dos orixás", planejado pelos bolsitas
Silas Menezes Silva e Nicole Raposo Ferreira, sob a supervisão da professora
Bárbara Pessoa e a coordenação de Célida Salume Mendonça e Cláudio Cajaíba
Soares.
Palavras-chaves: Ensino de Teatro, Contação de História, Construção de Identidade
A CULTURA POPULAR NO ENSINO DO TEATRO
Autor(es): ADENILSON DE ANDRADE ARGOLO CLAUDIO, REJANE ALVES DOS
ANJOS ANJOS, CÉLIDA SALUME MENDONÇA, REBECA OLIVEIRA
Resumo: O presente trabalho traz o resumo das principais ideias desenvolvidas no
subprojeto ligado ao PIBID Teatro da Universidade Federal da Bahia – UFBA, mas
especificamente do subprojeto desenvolvido na Escola Municipal Professor Antônio
Carlos Onofre, localizado no bairro da Federação em Salvador/BA, com as turmas de
2º e 4º ano do ensino fundamental 1. Dentre as várias possibilidades do trabalho com
teatro na escola, a escolha da cultura popular se deu como eixo central por
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entendê-la como um elemento capaz de agregar e valorizar saberes outros. Advindos
de variados espaços que não sejam o científico e mesmo diante das imprecisões
acerca do termo cultura popular comungamos com a ideia Burke (2010) quando
defende a cultura popular como “uma festa que o povo promove para si mesmo”, ou
seja, “arte do povo, para o povo”. Assim, os principais objetivos traçados para esse
trabalho são possibilitar uma vivência dramática a partir de elementos da cultura
popular, estimular a percepção dos educandos enquanto protagonistas da criação e
ação dramática, incorporando elementos do cotidiano no fazer teatral e valorizar as
tradições da cultura popular local e regional a fim de fortalecer as identidades
individuais e grupais. Com isso pretendemos recuperar e valorizar a cultura popular
dentro do ambiente escolar, compreendendo também as possibilidades cênicas e a
importância da mesma em trabalhos grupais, já que em sua essência estão presentes
o diálogo e a construção do conhecimento de maneira horizontal. A adoção dessa
metodologia de ensino do teatro tendo como base a cultura popular se deu por
percebermos a mesma como um grande “guarda-chuva” que nos permite, enquanto
educadores teatrais, trilhar inúmeras direções e chegar a variados resultados, além
de ser uma linguagem que se comunica de melhor forma à realidade dos educandos,
já que estamos nos referindo a elementos culturais que a todo tempo estão sendo
expostos e vivenciados por eles nos lugares que frequentam e/ou vivem.

e africana, com aula executada em ambiente aberto e natural (onde existam plantas e
árvores). A costura destes quatro projetos se deu através do fomento da
transdisciplinaridade por parte do supervisor, que captou e trabalhou as estratégias
docentes aplicadas pelos bolsistas, mapeando e discutindo as que funcionaram para
o alcance das metas, bem como avaliando motivos pelos quais algumas abordagens
metodológicas não funcionavam em determinada ocasião. Tais estratégias
focavam-se em debates coletivos entre docentes e discentes fomentando a
construção coletiva do conhecimento, e na prática de docência de forma individual ou
em dupla, e em alternância de turmas onde cada docente ministrava aulas. Estas
estratégias de aprendizado pautaram-se nos educadores Paulo Freire e Flávio
Desgranges, que, cada qual em sua vertente, defendem a autonomia do aprendiz no
processo de ensino-aprendizado. Toda a experimentação metodológica ocorreu (e
ocorre) de maneira colaborativa, coletiva e processual, onde grupos de trabalho
desenvolveram técnicas teatrais distintas (criação de texto fictícios embasados ou
não em fatos reais com uso da comédia, criação de máscaras e de fantoches),
fomentando reflexão e construção do conhecimento. O resultado é um aprendizado
pautado na experiência, com significado para o aluno.
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EXPERIMENTAÇÃO DOCENTE DE DIFERENTES FORMATOS DE CONTAR
HISTÓRIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II ATRAVÉS DO TEATRO: DA FICÇÃO À
REALIDADE
Autor(es): NATAN CARLOS RAPOSO DUARTE, CARLOS EDUARDO DE LIMA
SILVA, CASSIUS FABIAN COSTA SOUZA, LARISSA LIBÓRIO PINTO, VÂNIA
SANTOS, CÉLIDA SALUME MENDONÇA

EXPONDO E TENTANDO CONHECER
Resumo: Descrição compilada de quatro experimentações docentes realizadas por
bolsistas PIBID em três séries do ensino fundamental II em escola da rede municipal
de ensino de Salvador. Diferente das demais áreas do conhecimento, a área ‘Artes’
além de desenvolver nos alunos da educação básica técnicas e métodos, trabalha no
jovem sua sensibilidade, muitas vezes despertando, além de suas potencialidades,
seus anseios, medos e traumas. O experimento em questão possui o objetivo
principal de fomentar no educando a criticidade e a sua autonomia enquanto ser
social, a partir da tomada de consciência sobre sua própria história, diferenciando a
realidade da ficção através de técnicas teatrais diversas de contação de histórias. O
projeto tem período de desenvolvimento que se estende de Julho a Setembro de
2016, na Escola Municipal Alfredo Amorim, situada na cidade de Salvador, Estado da
Bahia. O eixo norteador da prática docente – contação de histórias – tem possibilitado
estudo de como conteúdos específicos e distintos de teatro podem ser utilizados na
formação do educando no que se refere ao ‘ser social’, empoderando-o de criticidade
e fomentando nele a autonomia para interferir e modificar a realidade que o cerca. A
contação de histórias, reais e fictícias, adaptadas para a apresentação teatral, foi o
eixo norteador para o desenvolvimento de propostas metodológicas executadas em
turmas de sexto, sétimo e nono anos do ensino fundamental II da rede municipal de
ensino de Salvador. Tais projetos de pesquisa docente (PIBID) geraram projetos na
escola cuja execução foi compartilhada por quatro bolsistas graduandos em
licenciatura em teatro (Escola de Teatro da UFBA) sob supervisão do professor
municipal de teatro Natan Duarte. Abaixo apresenta-se compilação da ação ocorrida
na escola: 1.Contação de Histórias: O projeto “Contação de histórias” tem o intuito de
estimular a autonomia discente, focando na criação e reprodução de histórias
pessoais, incentivando a prática de atividades em grupos, através da utilização de
jogos teatrais que despertem a criatividade e o estimulo à leitura, provocando o
desenvolvimento artístico, criativo e crítico do aluno, e assim contribuindo com a
valorização da cultura identitária individual e social. O fator motivador está na escolha
de um fato marcante na vida de cada aluno, sendo este compartilhado em grupo e
ressignificado para apresentação cênica através da costura com outras histórias,
transformando os fatos em uma peça cômica. 2.A atuação e suas diferentes formas:
O projeto “A atuação e suas diferentes formas” visa proporcionar aos alunos a
vivência com o lúdico e o imaginário, valorizando as diversas possibilidades de
criação de personagens que a arte teatral abrange. Busca-se uma nova perspectiva
de lidar com emoções e sentimentos, atingindo o humano em sua amplitude. Neste
sentido, se dá ênfase ao teatro de animação, a construção de texto, cenário e
manipulação de objetos e bonecos. 3.Teatro de formas animadas: O projeto “Teatro
de formas animadas” visa desenvolver o lúdico através de contação de histórias com
uso de fantoches criados pelos próprios alunos. De início se experimenta a animação
de objetos cotidianos que estão inseridos no contexto escolar (lápis, borracha,
caneta, mochila e etc.) incorporando ao processo criativo a abstração e
ressignificação destes. Os alunos confeccionam fantoches de ‘meias’ e, em grupo,
criam histórias fictícias onde os personagens, gerados de forma individual, tenham
que se relacionar, promovendo a reflexão para a socialização e respeito às
diferenças. 4.Teatro afro-brasileiro: Performance e Animação: O projeto “Teatro
afro-brasileiro: Performance e Animação” tem sua base na Lei 11.645/08 que
regulamenta o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas.
Nesta perspectiva se desenvolve em sala o trabalho de resgate da ancestralidade e
toda uma cultura identitária que constitui a população brasileira. Por meio da
arte-educação e com estudos dos elementos, signos e símbolos constrói-se um
processo que resulta em experimentações teatro-performáticas com uso de
fantoches, com a finalidade de desenvolver uma amplitude no que tange ao
conhecimento aplicado aos saberes, herança cultural e memória ancestral coletiva. A
metodologia abarca ainda a confecção de máscaras inspiradas nas culturas indígena

Autor(es): SIDNALDO LOPES DOS SANTOS
Resumo: Para o desenvolvimento de trabalhos práticos e teóricos voltados para o
teatro dentro de sala de aula é necessário sempre o autoconhecimento, além do
conhecimento do outro. Todas as práticas que partem deste pressuposto tornam todo
e qualquer exercício interno, ou seja, faz com que aquele que o exercita pense como
aquilo pode interferir no seu cotidiano, e quais as mudanças que podem causar,
enfim, faz pensar. E é a partir desta perspectiva que se desenvolve o trabalho. Como
trazer isto para a prática? Partindo de Brecht que faz pensar sobre os acontecimentos
da sociedade e expõe a culpa que você tem sobre o tal e Augusto Boal que faz
pensar a sociedade em que se vive e como você pode mudá-la a partir do seu
cotidiano, faço com que os alunos pensem sobre o universo escolar e como seria
possível torná-lo melhor a partir de atitudes próprias. Geralmente o trabalho é muito
singular e estimula o aluno a pensar, mexer com suas memórias, pensar sobre o seu
cotidiano, sobre a sua estadia naquele espaço, o que facilita o trabalho em grupo,
pois quem pensa o individual, pensa no todo com mais facilidade. As dificuldades
encontradas geralmente em escolas públicas são os espaços para desenvolvimento
prático, além da pouca facilidade para utilizar um som para ambientação, o que às
vezes desestimula os alunos a criarem. E os exercícios tem que ser muitas vezes
adaptados aos espaços o que o pode interferir no todo, mas de qualquer forma o
trabalho precisa ser desenvolvido da melhor forma possível independentemente de
espaço e local. Pontos que seriam de extrema importância para serem desenvolvidos
junto aos alunos, mas que na maioria das vezes quiçá em todos os casos são
inviáveis como a questão de o aluno conhecer outros espaços que são desenvolvidas
práticas teatrais, ou seja, conhecer o teatro. A quantidade de pré-adolescentes que
nunca sequer entrou no teatro é muito grande, então como eles vão ter base de
criação sem nem sequer saber o que estão fazendo se só tem acesso fácil ao áudio
visual? São questionamentos que ficam passando pela cabeça do arte-educador que,
por sua vez, faz o possível para mostrar teoricamente todos os procedimentos de
como funciona um espetáculo teatral, mas são coisas a serem revistas numa
proposta futura.
Palavras-chaves: autoconhecimento, aluno, memória
TEATRO DE CORDEL ANIMADO: FORMAS PARA CENA
Autor(es): JÉFERSON CORREIA SANTOS
Resumo: O planejamento propõe uma aproximação da escola Professor Antônio
Carlos Onofre com a cultura popular, utilizando-se de cantigas de roda, samba,
cirandas e principalmente do teatro de cordel, um gênero literário que transmite de
forma dinâmica informações sobre nossa cultura. Como plano de fundo, a educação,
e também a forma de expressão ao vivo, de ação e reação, o teatro, ou seja,
utilizaremos do universo em que eles estão inseridos, o Nordeste, para realizar
vivências que suscitem o fazer teatral em aula, mesclando com música, dança e
literatura, que passeiem entre os mestres da cultura popular desde muito tempo. O
mergulho no mundo do cordel possibilita ao educando iniciante uma experimentação
maior na prática teatral, se valendo dos vários recursos do mesmo para desenvolver
um trabalho criativo e dinamizado, com resultados desafiadores e uma exploração
sobre um universo extremamente rico e pouco aproveitado. Apropriando-se do contar
e cantar histórias em forma de cordel, a ação assim como a palavra rimada que,
aliada à graça e dinâmica do ritmo, mantém vivo o interesse no espetáculo. O próprio
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ator poderá utilizar de partes do seu cordel desenvolvido conjuntamente em sala,
para criar personagens, espaços, musicalidade e também empregar os seus recursos
como ator dentro da encenação. Vislumbrando uma prática que vise o aquecimento
corporal-vocal, troca de energia, exercícios práticos, individuais e em grupo, utilizando
do cordel e das músicas folclóricas para trabalhar ritmo, rima das letras dos cordéis e
para criar cenas; além de cantigas e cordéis da escritora e poetisa Mariane Bigio “O
Que Sou Eu?” (2008), possibilitando também o acesso aos vídeos que estimulem o
fazer cênico. Todas essas práticas contribuirão para uma possível mostra cênica que
mescla e leva em consideração a cultura que os educandos estão inseridos em
contato com um novo saber adquirido nas práticas executadas em aula, possibilitando
um resultado conjunto ao final do semestre.

aprendizado.
Palavras-chaves: reconstrução, Anuro, Aprendizado
A SALA DE AULA COMO AMBIENTE PARA A EXPERIMENTAÇÃO
Autor(es): ANDREIA MORAES FERREIRA, SIMONE ALMEIDA, CLAUDIA DIAS
LEME
Resumo: O ensino de Ciências e de Biologia, nos dias de hoje, está pautado em
aulas expositivas, que embora sigam o PDE das escolas, pouco contribuem para o
desenvolvimento da capacidade crítica e criativa dos alunos. A experimentação pode
ocorrer de diferentes formas. A forma ilustrativa, com finalidade de demonstração
prática e descritiva, onde o professor ocupa a posição de dirigir o experimento por
completo sem a participação do aluno, não aproximando o aluno do objeto estudado.
A forma investigativa, onde o aluno é ativo na realização da atividade, este é
estimulado a elaborar hipóteses e problematizações. Nesse sentido, a
experimentação em sala de aula, reforça a ideia de que para o uso do experimento
como ferramenta didática, não se faz necessário a utilização formal de um laboratório
superequipado. Com elementos de fácil acesso que fazem parte do cotidiano do
aluno, pode-se fazer experimentação em outros ambientes, como uma sala de aula,
por exemplo, que permite além de abordar assuntos escolares também a
contextualização com elementos de seu cotidiano. Desta forma, este trabalho tem
como objetivo avaliar a utilização da sala de aula como ambiente para a
experimentação, no Colégio Estadual Luiz Viana, 1° e 2º ano do Ensino Médio. Foi
montado um experimento: “O uso de elementos do cotidiano para retardar a oxidação
vegetal”, onde foram trazidos elementos novos sobre o processo de oxidação. Foi
usada a maçã cortada em quatro pedaços e colocada em frascos (banana ou pera
poderiam também ser usadas). O primeiro pedaço foi considerado o controle do
experimento, sem adição de nada onde a fruta cortada permaneceu ao ar livre para
mostrar o processo normal de oxidação. O segundo pedaço foi coberto com água
gelada, para mostrar que a temperatura serve como uma barreira bloqueando a
entrada de oxigênio e assim sendo retarda o escurecimento. O terceiro pedaço foi
coberto por suco de limão, que é a fonte de vitamina C natural. O quarto pedaço foi
imerso em ácido ascórbico sintético de farmácia diluído, que neste caso foi
considerado o elemento surpresa. Trata-se de um experimento fácil, que pode ser
preparado na própria sala de aula. O resultado da utilização da sala de aula como
ambiente para a experimentação foi avaliado através da descrição dos alunos. Foi
possível perceber que a sala de aula pode ser utilizada como ferramenta para a
experimentação e que permite trazer elementos do cotidiano para aproximar o aluno
do objeto a ser estudado. Permite também um maior reconhecimento e aumenta a
afetividade do aluno para com o seu local de estudo.

Palavras-chaves: Cordel, Cena, Cultura
“VAMOS FESTEJAR: TRANÇANDO SABERES ENTRE A FESTA DO BOI E OS
FESTEJOS JUNINOS”
Autor(es): MARIA APARECIDA ALMEIDA DE LIMA BARRETO, PATRÍCIA BACELAR
FERREIRA, RAFAELLE ALMEIDA ARAGÃO, MARIA DAMARES H REIS, LUCIANA
BALBINO SILVA, CÉLIDA SALUME MENDONÇA
Resumo: O objetivo deste trabalho é investigar a poética do processo de ensino
aprendizagem em Teatro, através do relato das experiências vivenciadas entre os
bolsistas do PIBID com os alunos da Escola Municipal Lagoa do Abaeté durante a
execução do projeto “Vamos Festejar: Trançando saberes entre a Festa do Boi e os
Festejos Juninos”. Trata-se de uma intervenção artístico-pedagógica na escola onde
a experiência docente é possibilitada pelo subprojeto PIBID/Teatro, no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que tem estreitado relações entre a
Universidade e Escolas Públicas, com o acompanhamento e orientação do professor
supervisor regente da escola, sob a coordenação do professor da universidade. O
programa possibilita que estudantes das Licenciaturas se aproximem e se apropriem
do exercício docente, estimula leituras, planejamentos, relatórios e a produções de
artigos a partir de reflexões sobre o ensino aprendizagem, de acordo com o projeto
político pedagógico da escola. As atividades foram desenvolvidas na disciplina de
Teatro, com alunos do 2°, 4° e 5° ano do Ensino Fundamental, com a participação de
crianças, pré-adolescentes e adolescentes. O contato dos estudantes com elementos
cênicos e da cultura nordestina deu-se através de jogos teatrais, improvisações e
exercícios focados no corpo e no espaço que possibilitaram a criação de movimentos
corporais pautados no coletivo: na roda, no olhar, no caminhar, no encontro, no
passo, na dança, na quadrilha. Desenvolvemos práticas teatrais investigativas que
levaram em conta a integração de diferentes áreas do conhecimento, numa
abordagem lúdica, contemporânea realizada a partir dos jogos teatrais, das
improvisações, dos elementos da tradição da cultura popular contidos na Festa de
São João e na Festa do Boi. Observamos que através do planejamento e execução
das ações dos bolsistas do PIBID as crianças ou alunos conseguiram se integrar ao
grupo, serem mais espontâneas, sentiram-se capazes de desenvolver um trabalho de
autoria coletiva.

Palavras-chaves: Prática, Ensino Médio, Formal não Formal
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BOTÂNICA
ENSAIO EXPERIMENTAL E AULA DE CAMPO EM ESPAÇO NÃO FORMAL COMO
FERRAMENTAS DIDÁTICAS PARA ESTUDANTES DE BIOLOGIA DO ENSINO
MÉDIO

Palavras-chaves: Encenação - Cultura Popular - Improvisação
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BIOLOGIA GERAL

Autor(es): DEISE MALTA DA SILVA, HERMINIA MARIA DE BASTOS FREITAS,
SIMONE ALMEIDA, CLAUDIA DIAS LEME, GILBERTO CAFEZEIRO BOMFIM

A RECONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DO GRUPO ANFÍBIO-ANUROS EM
UMA ESCOLA PUBLICA DE SALVADOR

Resumo: A Botânica muitas vezes é apresentada aos alunos de forma mais
tradicional, centrada na abordagem teórica de conteúdos extensos e difíceis que
exigem memorização de nomes e conceitos, e por este motivo geralmente é
considerada monótona, o que deixa os alunos desmotivados com facilidade. A adoção
de estratégias didáticas que fragilizem esse modelo por certo contribuirá para a
aprendizagem. É inquestionável que a experimentação é uma modalidade
pedagógica sempre valiosa e de relevância no ensino de Biologia, uma ciência com
forte viés experimental, pois permite que o aluno construa um conhecimento
significativo e não de memorização, testando hipóteses e correlacionando ideias
aprendidas em sala de aula sobre fenômenos naturais ou tecnológicos presentes em
seu cotidiano. De igual forma, a prática docente em espaço não formal, no formato de
“aula de campo” também proporciona a aprendizagem de conteúdos em um ambiente
natural e participativo. Com base em tais premissas, este trabalho teve o objetivo de
avaliar a utilização do ensaio experimental e da aula de campo como ferramentas
didáticas no ensino de Botânica. As intervenções foram realizadas com um grupo de
vinte estudantes do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Luis Viana,
Salvador/BA. Primeiramente houve a aplicação de um questionário anterior à
atividade, utilizado para avaliar o conhecimento prévio dos alunos acerca do assunto.
O mesmo era composto de três questões abordando o conceito e função da folha
com alternativas de múltipla escolha; a identificação de suas principais estruturas em
uma imagem e a relação entre as partes da folha e suas respectivas funções, a partir
da correlação entre colunas. Em seguida, foi ministrada a aula expositiva sobre os
mesmos pontos abordados no questionário. Depois, realizou-se uma aula de campo
na área verde da escola, e posteriormente o ensaio experimental. “Nós transpiramos
e as plantas transpiram?” O questionário foi aplicado novamente após as atividades,
a fim de avaliar a contribuição destas no processo de aprendizagem. Comparadas as
respostas entre os dois questionários, os resultados mostraram que as atividades
contribuíram no processo de aprendizagem dos alunos. Na questão que se refere ao
conceito e às funções da folha percebeu-se um aumento de 46% de acertos na
comparação dos questionários. Também foi observado que houve enriquecimento no

Autor(es): IRIS SHALON FARIAS CARNEIRO, MARCELO NAPOLI, CLAUDIA DIAS
LEME, PATRÍCIA DE SOUSA LIMA
Resumo: O conhecimento popular é passado de geração à geração, e até chegar há
nossos dias existe dificuldade na construção do conhecimento científico devido à
necessidade de quebra de alguns paradigmas construídos durante o processo de
aprendizado. Animais de grande importância, sapos, rãs e pererecas fazem parte da
ordem anura na classe Anfíbia. Neste trabalho busca-se a reconstrução do
conhecimento científico, pré-formado pelo conhecimento popular, do grupo anuros
(sapos, rãs e pererecas). Este projeto foi realizado no Colégio Estadual Edson
Carneiro – CEPESC, em Salvador, BA, na turma de segundo ano do ensino médio.
Inicialmente foi realizada uma sondagem a respeito dos principais conhecimentos
populares sobre sapos, rãs e pererecas (anuros), em seguida foram feitas
intervenções expositivas e práticas e no final, uma pós-sondagem, a fim de identificar
a reconstrução do conhecimento científico. Durante o processo, além do contato
direto com os animais, nas práticas, e com o conhecimento científico, dúvidas
surgiram, tais como, porque os sapos morrem com sal na pele, se a urina dos anuros
cega, entre outros ditos passados de geração em geração. Os alunos reformularam o
conhecimento sobre o grupo a ponto de ter uma mudança conceitual significativa. Os
anuros fazem parte da classe anura, eles desenvolvem parte da vida na água (fase
larval) e parte na terra (fase adulta). Possuem especialização da cintura pélvica, e
dos membros posteriores e anteriores para a natação e salto, não possuem caudas.
Eles são conhecidos vulgarmente como sapos, rãs e pererecas. Os sapos possuem
pele rugosa, glândulas paratóides (atrás dos olhos), membros posteriores curtos e
delgados, focinho truncado e cabeças com cristas ósseas visíveis. As rãs possuem a
pele lisa, membros posteriores robustos e compridos. As pererecas grudam em
qualquer superfície por possuírem discos adesivos nas pontas dos dedos e artelhos.
Estudos e práticas de reconstrução do conhecimento científico devem fazer parte das
atividades desenvolvidas nas escolas, pois colaboram com o processo de
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vocabulário relacionado à nomenclatura morfológica, pois na questão sobre a
identificação das estruturas da folha na imagem, os estudantes identificaram
estruturas pouco citadas no pré-questionário, como nervura e pecíolo, que tiveram um
aumento de 66% e 80%, respectivamente. O ensaio experimental foi muito importante
na medida em que contribuiu para o entendimento da relação estrutura/função, pois
mesmo abordando apenas uma das funções da folha (a transpiração) foi possível, em
uma atividade prática bem simples, observar a dinâmica da água na planta sob duas
situações distintas (ramos imersos em água com folhas recobertas por saco plástico
transparente e ramos imersos em água com folhas expostas), demonstrando o
processo de transpiração, com destaque para a participação das folhas, o que
reforçou o conteúdo abordado na aula de campo. Neste sentido, comparando-se as
respostas nos dois questionários observa-se que houve uma consolidação dos
conhecimentos básicos sobre a relação entre estrutura da folha e sua função na
transpiração e fotossíntese, com nível de acerto passando de 47 para 93%, o que
comprova a contribuição da experimentação no processo de ensino-aprendizagem da
Botânica. Por fim, outro aspecto que reforça a importância didática de tais
ferramentas é a fácil aplicabilidade nas condições das instituições públicas,
permitindo que outros temas sejam trabalhados. Os resultados, portanto, mostraram
que as estratégias didáticas adotadas contribuíram no processo de aprendizagem dos
alunos.

Autor(es): ALISON CONCEIÇÃO BRITO, EDSON EDER RIBEIRO SILVA, REGINA
SANDRA MARCHESI, MÁRCIA LÚCIA, JOSIANE CRISTINA CLIMACO, RUAN
VIEIRA NUNES
Resumo: Este estudo empírico aborda a entrada e as primeiras impressões de três
bolsistas pibidianos em um projeto que já estava em andamento, mas que,
oportunamente, chegam no momento de iniciar o semestre de 2016-2, explorando os
conhecimentos dos esportes terrestres e de aventura, Slackline e Le Parkourt, nas
aulas de Educação Física, na escola Marcílio Dias. Este relato tem como objetivo
identificar e descrever o contexto encontrado pelos bolsistas, na preparação para o
trabalho, dificuldades para a iniciação, continuidade e desenvolvimento do trabalho
destes bolsistas, relatar como é feito esse trabalho pedagógico na escola Marcílio
Dias e apresentar os conteúdos slackline e le parkourt assim como a metodologia de
trabalho. Trata-se de um relato de experiência que usa o período dos meses de julho,
agosto e setembro de 2016 como referência temporal, tem como autores os próprios
bolsistas, com informações retiradas das suas vivências dentro da escola Marcílio
Dias, campo de trabalho de docência, das reuniões e discussões das quais
participamos dedicadas à organização, elaboração dos planos de atividades e dos
planos de aula, assim como, das tardes de estudo, que ocorrem todas as
sextas-feiras. Fizemos também uma revisão bibliográfica das principais obras que
norteiam o nosso trabalho pedagógico, como o livro de Demerval Saviani, Pedagogia
Histórico crítica (1991) e o livro Metodologia do Ensino da Educação Física do
Coletivo de Autores (1988), assim como de artigos que fundamentam o trabalho com
os conteúdos le parkour e slackline. Como resultado temos um relato de experiência,
que mostra como foram superadas as dificuldades encontradas no início do trabalho
pedagógico e como foi organizado e estruturado, como se deu a apropriação dos
conteúdos designados para o trabalho pedagógico nas aulas de educação física, e as
perspectivas para o futuro do trabalho no PIBID-subprojeto Educação física.

Palavras-chaves: Botânica, Folha, Aprendizagem
AVALIAÇÃO DA MICROBIOTA DE POMBOS (COLUMBA LIVIA) PRESENTES NUM
COMPLEXO HOSPITALAR HUMANO NA CIDADE DE SALVADOR-BA
Autor(es): CARLOS ROBERTO FRANKE, ANA CLAUDIA SUZARTH SANTOS
Resumo: Atualmente a carência de informações científicas e orientações técnicas
sobre os riscos à saúde e as possibilidades de controle e prevenção da presença de
pombos em áreas hospitalares, praças e igrejas não permite a adequada formulação
de ações por parte destas instituições, bem como, dos órgãos responsáveis pela
vigilância ambiental e epidemiológica de estados e municípios. O presente projeto
tem o objetivo de desenvolver estudo que contribua para o esclarecimento de
questões como: investigação microbiológica das espécies de fungos associadas às
estas aves e aos ambientes externos e internos dos hospitais, praças e igrejas
estudadas; pesquisa de ectoparasitos de pombos; caracterização das estruturas
prediais e das áreas urbanas circunvizinhas que favoreçam o povoamento por estas
aves em hospitais, praças e igrejas. Foram realizadas, até o presente momento,
coletas de fezes (secas e úmidas), penas, ninho, ectoparasitas, “swabs” de patas e
cloacas de pombos da espécie Columba livia presentes em um complexo hospitalar,
escolas e praças da cidade de Salvador-BA. Os pombos do complexo hospitalar
foram anilhados e soltos após a coleta das amostras. Foram coletadas até o
momento 773 amostras que foram processadas no Laboratório de Pesquisa de
Microbiologia Clinica (LPMC), obedecendo ao protocolo de pesagem de 1g de
material com adição de 4 mL de solução salina com cloranfenicol, seguida pela
centrifugação em vortex por 1min, repouso de 30min, com retirada de 2µL do
sobrenadante e semeadora em duplicatas de meios Níger e Agar Sabouraud
Dextrose (ASD), ambos acrescidos de cloranfenicol. As placas foram incubadas à
temperatura de 28°C e 35°C, por cinco dias para avaliação de colônias
características para Cryptococcus spp. e por até 28 dias para Histoplasma
capsulatum. As amostras de ectoparasitas também foram encaminhadas para
identificação taxonômica. As colônias com características morfológicas de
Cryptococcus, brilhosas, mucoides e de cor bege, foram isoladas e, em seguida, foi
realizado o teste da Urease (COX et al., 2000).) e o teste da tinta nanquim (LARONE,
2002) para confirmação do gênero Cryptococcus spp. As colônias com características
morfológicas de Histoplasma foram isoladas e delas feito teste do dimorfismo e
observação microscópica em azul de lactofenol (SIDRIM, 2004). A identificação das
espécies foi feita por realização de provas bioquímicas, como as provas de
assimilação de carboidratos e nitrogênio e fermentação de carboidratos foram
realizadas de acordo com o descrito por LARONE (2002). Para os isolados com Níger
positivo foi realizado o teste de CGB com ágar Canavanina-Glicina-Azul de
Bromotimol de acordo com a descrição de KWON-CHUNG e colaboradores (1982).
Até o presente momento foram coletadas 773 amostras no período de Julho de 2015
a abril de 2016, sendo que 67% (514/773) da excreta, 21,4% (166/773) da cloaca,
2,6% (20/773) da pata, 6,5% (50/773) de resíduos de árvores e 2,5% (19/773) de
ninho de pombo. Sendo que dessas amostras 75,94% foram ambientais e 24,06%
dos animais. A partir dos isolados de Cryptococcus proveniente do ambiente e do
pombo em estudo, a frequência das espécies segundo a identificação bioquímica foi
de 61,4% (70/114) C. albidus, 17,54% (20/114) C. laurentii, 5,28% (6/114) C.
uniguttulatus, 1,75% (2/114) C. neoformans 14,03% (16/114) Cryptococcus spp, os
quais serão identificados posteriormente. A legislação brasileira prevê condutas éticas
e de proteção animal para o controle de populações de sinantrópicos, demandando
ações educativas e reformas estruturais nos hospitais que visem à redução ou o
afastamento das populações de pombos, atividades as quais serão sugeridas na
continuação desta pesquisa.

Palavras-chaves: desafios, educação física, pibidianos
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - FÍSICA
A CONSTRUÇÃO DE VÍDEOS EXPERIMENTAIS A PARTIR DO LIVRO DIDÁTICO
Autor(es): ALCY FREITAS, IRAN MACHADO
Resumo: Discussões envolvendo o ensino de Física convergem para a importância
de utilizar diversas metodologias para que haja maior interesse do aluno pela
disciplina. Estas metodologias tem um papel importante, já que tornar a aquisição de
conhecimento uma atividade prazerosa exige do professor uma tarefa nada simples.
Neste cenário, está inserido o livro didático que possui grande papel no que diz
respeito à formação do estudante. Nele encontramos uma variedade de informações
de cunho metodológico que servem de guia para o professor em sala de aula.
Entendemos que a metodologia a ser utilizada na sala de aula deve estimular o
aprendizado do aluno e ao mesmo tempo ser prática e dinâmica. Acreditamos que
este critério deve ser levado em consideração, já que o professor pode desenvolver
atividades que levam o aluno a pensar, E isso não significa utilizar como parâmetro o
uso exclusivo de recursos tradicionais como a lousa. Tendo em vista também que em
algumas ocasiões falta ao professor tempo e recursos para tornar as aulas mais
estimulantes, esse trabalho tem como objetivo a construção de uma sequência
experimental, em formato de vídeo, a partir de uma análise do livro didático escolar e
usando os experimentos nele contidos. Os vídeos são recursos tecnológicos que
podem aproximar o aluno do aprendizado e ao mesmo tempo, trazer uma alternativa
à rotina escolar para as aulas de Física, dando suporte ao professor em atividades
experimentais. Pode-se perceber também que o livro didático não vem sendo
amplamente aproveitado no cenário escolar, o que tem criado uma grande barreira
para o seu uso. Vale deixar claro que a utilização de vídeos experimentais não deve
substituir as aulas do laboratório. Esta proposta busca desenvolver o aprendizado da
Física e valorizar o livro didático por meio do uso de vídeos experimentais para o
ensino e aprendizagem dos alunos.
Palavras-chaves: Ensino de Física, Experimentos, Vídeos
A DUALIDADE DA LUZ
Autor(es): JEFERSON SOUZA DOS SANTOS, REBECA LOPES ALELUIA
BARBOSA, IVAN MACHADO
Resumo: O projeto que apresentaremos tem como foco o tema “Luz” e será
apresentado na forma de seminário com debate onde falaremos acerca da dualidade
da luz e seu desenvolvimento histórico conceitual uma vez que, ao longo da história,
foi observado que a luz apresenta tanto características ondulatórias quanto
características de partícula. O projeto iniciou-se através do PIBID (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) que foca no desenvolvimento dos
graduandos ao longo do curso de licenciatura, e engajou-se em colégios públicos. O
PIBID do curso de Física foi subdividido em cinco áreas temáticas: teatro,
documentário, divulgação científica, experimento e jornal. Nos integramos ao
Colégio Militar ao longo do desenvolvimento do projeto no qual trabalhamos com
turmas da 2ª série do Ensino Médio. Mostramos através de experimentos e vídeos
alguns dos comportamentos da luz, engajando também no projeto o teatro,
documentário e divulgação científica. A apresentação tem como base envolver os
alunos sob a forma de um seminário com debate sobre a perspectiva histórica que a
luz apresenta sobre dois aspectos: o de natureza de partícula e o de natureza de

Palavras-chaves: Cryptococcus, Ambiente, Pombo
CIÊNCIAS DA SAÚDE - EDUCAÇÃO FÍSICA
CONTEXTO E DESAFIOS ENFRENTADOS POR BOLSISTAS INICIANTES NA
INTEGRAÇÃO COM O PROJETO PIBID DA SUB-ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA
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onda, as quais historicamente foram formas de dividir a opinião dos pensadores,
contrariando os que acreditavam na teoria de onda e na teoria de partículas também.
Nossa discussão começa desde os antigos pensadores gregos evoluindo
para a Era Moderna, onde os pensadores e cientistas como Newton e Huygens
tinham pontos de vista diferentes, mas ambas as partes possuíam bons argumentos
para serem rebatidos, até os dias atuais. Finalmente tem-se o conhecimento de que a
luz apresenta natureza dual. Concluiremos que tanto os que viam a luz como
partícula quanto os que acreditavam que a mesma era uma onda estavam certos, o
que mostra que a ciência era praticamente exata há séculos apesar da falta de
tecnologia para estudar os fenômenos da luz.

Contamos também com o aparato tecnológico para possibilitar a conexão entre a
Física escolar e o universo de possibilidades que a internet, celulares e outros
dispositivos tecnológicos possibilitam.
Palavras-chaves: Análise de experimentos, Experiências
ATIVIDADE DO PIBID FÍSICA DA UFBA NO CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO
Autor(es): THALES RAMON OLIVEIRA JESUS, RICARDO NASCIMENTO DOS
SANTOS, MÁRCIO PAULO PEREIRA, ALEX SANTOS

Palavras-chaves: Luz, Dualidade, Física

Resumo: O presente trabalho relata a experiência dos bolsistas do PIBID – Física da
UFBA na disciplina de Física, do curso técnico integrado ao médio em Logística no
CEEPLT Luiz Pinto de Carvalho, em seu terceiro ano. Essa parceria do colégio com o
programa vem sendo realizada desde 2012 e até agora várias inovações foram
implementadas, tais como a construção de pontes feitas com palitos de picolé para
discutir as questões de equilíbrio estático e dinâmico. Para esse momento do curso
está programado o estudo da Física Clássica, contendo assuntos envolvendo a
cinemática e a dinâmica. A atividade teve como objetivo aplicar a mecânica clássica
nas situações relacionadas ao cotidiano da atuação profissional, buscando tornar,
assim, mais condizente com sua realidade e prazerosa. Uma particularidade desse
curso é que os estudantes só dispõem de um ano letivo para trabalharem os tópicos
de Física, em uma carga horária de 2 horas-aula semanais. Isso causa uma certa
dificuldade, visto que temos pouco tempo para discutir todo o assunto. Em conjunto
com o professor, os bolsistas PIBID participaram da construção de roteiros de aula, a
partir de tópicos específicos da Logística envolvendo a Física. Nas reuniões de
construção, pegamos situações problemas para eles verem como seria a aplicação
da Física nesse contexto. Buscou-se na construção da sequência didática tirar as
dúvidas sobre qual a melhor forma de correlacionar estes parâmetros. A aplicação
dessa sequência didática vem sendo feita desde julho e deve ser finalizada até
dezembro. Até o presente momento, vimos que há um crescimento no
aproveitamento, bem como, um aumento no interesse por parte dos estudantes, pois
podem perceber que a Física está sendo relacionada a sua vida profissional. Sendo
assim, desde já, podemos dizer que o nosso objetivo está sendo cumprido
satisfatoriamente.

A HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS NO ENSINO DE FÍSICA: OS MAPAS CONCEITUAIS E
A EXPERIENCIA DO PIBID FÍSICA NO CEEPLT LUIZ PINTO DE CARVALHO
Autor(es): MATHEUS SOUSA, PEDRO HENRIQUE SOUZA, JOSE CARLOS
FAGUNDES, ALEX SANTOS
Resumo: O presente trabalho relata a experiência dos bolsistas do programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de Física. O ensino da Física
a partir da leitura de um texto base de História das Ciências em uma turma da
educação profissional integrada ao ensino médio no curso técnico de Logística do
Colégio Estadual de Educação Profissional em Logística e Transporte Luiz Pinto de
Carvalho (CEEPLTLPC) em Salvador, Bahia. Para tal, foram utilizados mapas
conceituais para o fortalecimento das ações desenvolvidas em sala de aula pelo
professor responsável pela turma. Os Mapas Conceituais são estruturas
esquemáticas que representam um conjunto de ideias e conceitos dispostos em uma
espécie de rede de proposições, de modo a apresentar mais claramente a exposição
do conhecimento e organizá-lo segundo a compreensão cognitiva do seu idealizador.
O mesmo foi utilizado para a facilitação, a ordenação e a sequenciação hierarquizada
dos conteúdos que foram abordados, de modo a oferecer estímulos adequados à
aprendizagem. Nesse contexto, o mesmo se apresenta com a finalidade de
possibilitar que os educandos pudessem estabelecer relações entre os
conhecimentos da Física e da História das Ciências como uma construção social não
linear. A partir das práticas relatadas, foi possível notar um maior interesse, por parte
dos alunos, em relação aos tópicos tratados na disciplina Física. Os conceitos e
fenômenos da cinemática, dinâmica e leis de Newton, vistos a partir da realidade da
Logística (Transporte, estocagem e armazenamento), possibilitou que os alunos
vissem uma aplicação desse conhecimento em sua futura prática profissional. Outro
ponto relevante foi a utilização de painéis expositivos no contexto de seminários
realizados pelos bolsistas PIBID junto aos alunos da educação profissional. Essas
duas ferramentas, incrementaram e muito a dinâmica das aulas.

Palavras-chaves: PIBID, Ensino de Física, Física Clássica
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS
Autor(es): ÊVANES PRADO RIBEIRO, IVAN MACHADO

Palavras-chaves: mapas conceituais, ensino de Física

Resumo: O PIBID Física apresenta-se como uma forma alternativa de lidar com o
ensino público, fazendo uma ligação da escola com o professor à UFBA. O PIBID
Física subdivide-se em áreas temáticas tais como: Teatro, Experimento, Divulgação
Científica, Jornal, Documentário, com o intuito de diversificar em diferentes
abordagens a forma de ensino. Nosso grupo está encarregado de propor atividades
experimentais individuais a baixo custo, de fácil aquisição e acessibilidade para
serem realizadas e reproduzidas nos colégios espalhados por Salvador, a fim de
melhorar o conhecimento estudantil e o contato dos alunos com a Física, permitindo
facilitar de maneira interativa a compreensão da aula teórica. Essas atividades
consistem em trabalhar com a conservação de energia e suas transformações e
envolve eletricidade, ondas eletromagnéticas, baterias, geradores eletroquímicos, as
quais devem ter suas funcionalidades apresentadas no experimento, a sua
aplicabilidade, vantagens, desvantagens e o processo pelo qual é utilizado no
cotidiano. Outra atividade realizada é a investigação do conteúdo de Física do ensino
fundamental, sendo o nosso grupo responsável pelo 3º Ano, onde foram encontrados
nos livros de ciências adotados: tópicos de Astronomia, perguntas e passatempos,
conteúdos de gases e pressão e história da ciência de modo simples para a
compreensão geral da turma. Cada conteúdo posteriormente sendo convertido em
bancos didáticos para os alunos do ensino médio, em especial ao primeiro ano. Além
das atividades apresentadas, tivemos experiência no Simpósio do PIBID e no
congresso da UFBA. Pode-se concluir que a parte experimental do PIBID Física da
UFBA está inserido em um projeto maior que visa o aprimoramento do ensino com o
auxílio do professor no conteúdo dos assuntos abordados na sala de aula, podendo
ser inclusive a transformação de energia, o que permite ao aluno(a) aplicar esse
conhecimento na vida estudantil, facilitando também o desenvolvimento do raciocínio
na sala de aula e nas provas preparatórias

ANÁLISE DE EXPERIMENTOS
Autor(es): WILTON AMORIM, FELIPE BACELAR, JOÃO VITOR, JOSE JUAREZ
Resumo: A partir da análise de alguns livros didáticos, direcionados ao ensino da
Física, notamos que todos, acertadamente, propõem experimentos com o intuito de
fazer que o aluno comprove a teoria estudada a partir dos resultados obtidos, os
quais precisam ser coerentes com a teoria trabalhada e, mais ainda, precisam levar o
aluno a compreender e perceber a Física em seu cotidiano, aumentando o interesse
pelo estudo dessa ciência. Numa breve análise de uma amostra de estudantes
brasileiros, notamos que existe uma desvalorização do livro didático por várias
razões, bem como o baixo interesse pelo estudo da Física no ensino básico.
Parece-nos que essa não apreciação pela disciplina é devida a forma mecânica do
seu ensino, agrava ainda mais a situação o fato de seu estudo ser abstrato,
necessitando atenção para sua fixação. O ensino da Física ou de qualquer disciplina
da área das ciências exatas, sem contextualização com realidade e com fatos
cotidianos vividos pelos alunos, contribui para o distanciamento e para o baixo
interesse pelo estudo e o pequeno desenvolvimento dos mesmos em seus estudos.
Cientes dessa necessidade, propomos nesse trabalho, a implantação de uma
ferramenta para auxiliar os professores no ensino da Física e ao mesmo tempo tornar
o seu estudo mais atrativo para os alunos durante as suas trajetórias escolares. A
ideia é desenvolver uma ferramenta que auxilie os professores com vídeos
informativos e experimentos de livros didáticos numa abordagem que se aproxime do
dia a dia dos estudantes. Tais experimentos terão como base os conteúdos estudados
em sala de aula, trazendo também o contexto histórico da experiência realizada.
Essas experiências serão escolhidas pelos alunos e colaboradores do PIBID Física.
Os experimentos propostos serão realizados com a utilização, preferencialmente, de
materiais reciclados ou reutilizados, visando minimizar ao máximo os custos. Os
resultados aguardados após a produção dos vídeos serão: a diminuição da
dificuldade da contextualização da Física com os fatos do cotidiano; a aproximação
dos alunos com a disciplina Física; criação de um banco de dados de experimentos
para a escola e para os professores; valorização do livro didático. Tudo isso irá
facilitar e tornar prazeroso o ensino da Física. Consideramos a ideia de trabalhar com
experimentos e vídeos bastante viável, haja vista o baixo custo envolvido na sua
realização e a abrangência da sua atuação dentro das escolas. A produção de vídeos
relacionados à Física facilita a inserção da mesma em um ambiente que o público
jovem, normalmente, sente-se à vontade para se relacionar com a disciplina.

Palavras-chaves: PIBID, Experimento, Física
O JORNAL DA FÍSICA E OS JOGOS OLÍMPICOS
Autor(es): ISABELA MORAIS, ALCY FREITAS, PEDRO HENRIQUE SOUZA, LUIZ
ANTONIO VIEIRA MENDES
Resumo: A Física diversas vezes é vista pelos estudantes do ensino médio como
algo muito difícil, abstrato e longe da realidade. Diante desta dificuldade, os docentes
necessitam de novas ferramentas para o ensino de Física, que despertem o interesse
dos alunos. Nesse sentido, resolvemos construir um jornal de divulgação cientifica,
denominado Jornal da Física. Um dos grandes desafios em desenvolver um jornal

377

para divulgação científica é transpor a barreira que existe entre os estudantes e a
ciência, trazendo uma nova forma de abordar assuntos que na sala de aula podem
ser considerados complexos e sem aplicação prática. Para superar esses desafios,
escolhemos como tema da segunda edição do nosso jornal abordar a Física nos
jogos olímpicos Rio 2016. Os esportes Olímpicos por serem um tema atual presente
no nosso país, podem ajudar um professor a trabalhar diversos conceitos ligados à
Física, como por exemplo, estudar o lançamento oblíquo utilizando o futebol, abordar
a conservação da energia mecânica utilizando o salto com vara, ou ainda estudar o
equilíbrio dos corpos assistindo a uma apresentação de ginástica artística. Em
resumo, podemos associar conceitos de Física a praticamente todos os esportes.
Nesse sentido, as modalidades esportivas em geral, podem ser utilizadas para
chamar a atenção dos estudantes nas aulas de Física. Aproveitando o fato de o
Brasil sediar os jogos olímpicos esse ano, nessa edição o Jornal da Física traz como
tema principal “A Física nos Jogos Olímpicos”, onde abordaremos a Física presente
nas diversas modalidades esportivas, presentes nas Olimpíadas do Rio 2016. Além
de abordar este tema, nosso jornal também tem a finalidade de apresentar à
comunidade escolar (escolas e universidade) as principais atividades desenvolvidas
pelo subprojeto PIBID nas escolas públicas associadas ao projeto. Durante o
processo de construção do jornal, os estudantes bolsistas pesquisaram sobre a
importância e a necessidade de divulgar acontecimentos e informações de cunho
científico de maneira que seja atrativa para os estudantes, visando cada vez mais
despertar o interesse pela ciência.

começaremos a trabalhar com os estudantes. A ideia é que eles utilizem seus
conhecimentos sobre ciência para compor uma teoria da conspiração. O trabalho
será feito com cinco turmas, cada uma elaborará uma teoria com a ajuda dos
subgrupos de teatro, divulgação científica, documentário e experimento do PIBIDFísica. No fim teremos como produto um vídeo com a explicação das teorias
pensadas e produzidas pelos alunos. Esperamos que com esse tipo de trabalho, que
é diferente do que os alunos costumam ver em sala de aula e bem próximo da
realidade da grande maioria deles, os estudantes comecem a se interessar mais pela
área científica e que se tornem mais críticos perante as informações que recebem no
dia a dia.
Palavras-chaves: Divulgação Científica, Conspiração
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - MATEMÁTICA
A GEOMETRIA DO GLOBO TERRESTRE
Autor(es): TAÍS BRITO, GILCIMAR NEVES SILVA, DANIELA SANTANA, MÁRCIA
CRISTINA CASAL SANTOS LEREZ, CRISTIANA BASTOS PAIVA VALENTE
Resumo: O trabalho apresenta resultados de um estudo sobre o texto “A Geometria
do Globo Terrestre” que foi desenvolvido como parte das atividades do PIBID, com o
objetivo de relacionar o globo terrestre à Geometria. Este é um trabalho muito
significativo, cuja autoria é do matemático Sergio Alves, pois atenta para a
transversalidade disciplinar. Este trabalho, que foi selecionado para ser base de
nossos estudos durante o segundo semestre de 2016, nos chamou atenção pela
riqueza em conteúdo de natureza geométrica, bem como pela amálgama com tópicos
de Geografia. Este material trata de estabelecer relações entre vistas ortogonais e
representações em perspectiva de elementos geométricos espaciais e de objetos do
mundo físico (globo terrestre) e de aplicar esse conhecimento em situações
relacionadas às situações problemas do cotidiano dos alunos, atendendo desta
forma, aos parâmetros da Base Comum Curricular Nacional. Há um cuidado de, no
decorrer da aplicação deste material em sala de aula, em turmas do Ensino Médio,
retomar o estudo da Geometria, ampliar e sistematizar os conhecimentos estudados
anteriormente. Damos atenção a demonstrações, iniciadas no ensino fundamental,
retomando e, neste momento, ampliando-os para que os discentes sejam capazes de
compreender e generalizar algumas propriedades e demonstrar alguns teoremas.
Todo trabalho é feito pensando em possibilitar aos estudantes a compreensão dos
tópicos abordados seguidos de uma estrutura lógica e didática que relaciona
conceitos e definições dos elementos de uma superfície esférica e da esfera com
definição de coordenadas geográficas, das linhas imaginárias do globo terrestre e
com a excentricidade, ou seja, achatamento da Terra. No que segue, estudamos o
ângulo de elevação do Sol e sua relação com a intensidade relativa solar,
coordenadas cartesianas e a superfície esférica, posições relativas entres duas
esferas, para posteriormente ligarmos estes conceitos ao GPS. Para o
desenvolvimento do trabalho foram estudados alguns conceitos geográficos
importantes, como meridianos, coordenadas geográficas, determinação do ângulo de
elevação do Sol e a intensidade relativa do Sol nos dias de Equinócios e de
Solstícios, a partir do conhecimento da latitude de uma cidade, funcionamento do
GPS e outros conceitos envolvendo o globo terrestre. Relacionamos os conceitos
geográficos com a Geometria, com isso pudemos calcular a distância e ângulos sobre
a esfera, estabelecer a relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas
geográficas, para assim entender o funcionamento do GPS. O trabalho oferece uma
oportunidade para o desenvolvimento de projetos multidisciplinares, vinculando
conceitos utilizados em Geometria e Trigonometria com conceitos da Geografia.

Palavras-chaves: Ensino, Jornal de Física, Ciência
TÉCNICAS TEATRAIS E USO DE RECURSOS MULTIMÍDIA PARA O ENSINO DE
CIÊNCIAS
Autor(es): CHARLES LEITE, PATRÍCIA NEIVA, ISREAL CONCEIÇÃO, MARIA DAS
GRAÇAS BISPO CARDOSO
Resumo: O subprojeto PIBID Física atua nas escolas e está subdividido em cinco
áreas temáticas, a saber: experimento, documentário, divulgação científica, teatro e
jornal. Cada área temática além de desenvolver suas atividades atreladas às
propostas dos projetos das escolas que atuam, mantem uma interação com os
pibidianos das outras escolas, em suas respectivas áreas. Para essa apresentação,
trataremos das atividades realizadas na área temática de teatro que traz como
proposta o teatro como veículo de aproximação com a ciência, em especial para o
ensino de Física nas escolas do ensino médio atrelado ao uso de recursos
multimídias para o Ensino de ciências. Desde a antiguidade o teatro é utilizado como
meio de expressão do homem e ferramenta do ensino, como exemplos podemos citar
os gregos e os Jesuítas. Paulo Araújo, em matéria a Revista Nova Escola, afirma que
o teatro é um instrumento pedagógico para a aprendizagem, pois através da
linguagem teatral podemos nos colocar no lugar do “outro”, representar as relações
humanas, vivenciá-las sem correr riscos. Assim, com intuito de oferecer cada vez
mais recursos didáticos e pedagógicos ao docente bem como trazer para o alunado
uma aula que ofereça mais interação, criatividade e etc. utilizamos como ferramenta
as diversas modalidades, técnicas ou tipos de teatro buscando a verdadeira
interatividade entre o expectador (discente) e o comunicador (docente), que passa a
informação. Além de ser uma maneira de tornar mais palpável, didático, divertido e
interativo os conteúdos de pouco interesse e difícil entendimento do público em geral.
Esse recurso e suas técnicas têm o objetivo de tornar mais atrativo o diálogo com o
cotidiano das pessoas, para que não se dispersem ou percam o interesse para o
estudo de Ciências e isso é muito claro no texto de Araújo “O contato com a
linguagem teatral ajuda crianças e adolescentes a perder continuamente a timidez, a
desenvolver e priorizar a noção do trabalho em grupo, a se sair bem de situações
onde é exigido o improviso e a se interessar mais por textos e autores variados”.
Assim, de posse dessa ferramenta, buscamos mostra nas atividades desenvolvidas
em salas de aulas o improviso, a linguagem específica e criatividade.

Palavras-chaves: Transversalidade, GPS, Globo Terrestre
A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO ENSINO DA TRIGONOMETRIA

Palavras-chaves: Teatro, Ferramenta pedagógica

Autor(es): ANA CASTÁLIA DE OLIVEIRA SARMENTO, TAMIRES TORRES DA
PURIFICAÇÃO, ABEL DE OLIVEIRA CARNEIRO, MARIANA CASSOL

TEORIAS DA CONSPIRAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Resumo: A História da Matemática tem servido para alguns pesquisadores como
motivação para o trabalho com o desenvolvimento de diversos conceitos
matemáticos. Esta linha de trabalho parte do princípio de que o estudo da construção
histórica do conhecimento matemático leva a uma maior compreensão da evolução
do conceito, enfatizando as dificuldades epistemológicas inerentes ao conceito que
está sendo trabalhado. Essas dificuldades históricas têm se revelado as mesmas
muitas vezes apresentadas pelos alunos no processo de aprendizagem
(D’AMBROSIO, 1989). Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997)
enfatizam que o conhecimento matemático deve ser apresentado aos alunos como
historicamente construído e em permanente evolução. O contexto histórico possibilita
ver a Matemática em sua prática filosófica, científica e social e contribui para a
compreensão do lugar que ela tem no mundo. Em geral, os conceitos trigonométricos
são abordados de forma superficial nas escolas, sem fazer referências à sua origem,
evolução, formulação e reformulação no transcorrer de sua história. Entende-se que
uma metodologia de ensino que leve em consideração os aspectos históricos
envolvidos na evolução de um conceito, desde sua origem até sua forma atual,
favorece a articulação dos conhecimentos e contribui significativamente para a
superação das dificuldades de compreensão por parte de alunos e professores,
auxiliando o processo de ensino e aprendizagem de Matemática. Neste trabalho, a
História da Matemática é apresentada aos estudantes do Colégio Mário Augusto
Teixeira de Freitas por meio de conteúdos relacionados à Trigonometria. Dentre os

Autor(es): AMINE DA SILVA VALVERDE LIMA, LUCAS SILVA, PEDRO GÓES,
LUCAS BASTOS HORTA
Resumo: O foco do PIBID-Física no Colégio da Polícia Militar Luiz Tarquinio (CPML)
no período correspondente ao segundo semestre de 2016 é a divulgação científica.
Nesse trabalho, em específico, nos atentamos à divulgação científica que é feita
através da internet, já que este é o meio de comunicação mais utilizado pelos jovens
que estão no ensino médio atualmente. Inicialmente adotamos a plataforma Youtube,
pesquisamos, catalogamos e exibimos aos alunos alguns canais que faziam esse tipo
de trabalho. Notamos que esses canais de conteúdo científico já eram
acompanhados por alguns dos estudantes e também outros canais de conteúdo
questionável. A partir das informações recebidas dos educandos num primeiro
momento o segundo passo foi trazer à tona os perigos do material encontrado na
rede, mostrando aos alunos que não é porque está na internet que se torna
automaticamente verdade. Falamos também sobre a importância de verificar a
procedência da informação e a confiabilidade da fonte. Depois foi feito um seminário
sobre teorias da conspiração, mostramos o quão convincente podem parecer, como
são montadas essas teorias e como o conhecimento científico é utilizado para dar
credibilidade a essas falsas verdades. Agora, na segunda metade de setembro
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assuntos trabalhados destacam-se a abordagem do triângulo retângulo pelos
egípcios na construção das pirâmides e a semelhança de triângulos utilizada por
Tales na Grécia Antiga. Como a maior parte das áreas da Matemática, a
Trigonometria surgiu por diversos estudiosos, principalmente através do estudo da
astronomia, agrimensura e navegação. Povos como os egípcios, babilônios e gregos
deram importantes contribuições para a descoberta e aperfeiçoamento desse ramo
matemático tão importante à época, bem como em dias atuais.
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EXPERIÊNCIAS DO PIBID DE MATEMÁTICA DA UFBA: CRIAÇÃO DE MATERIAL
LÚDICO (ROLETA MATEMÁTICA) PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA

Palavras-chaves: Ensino da Matemática, História da Matemática, Trigonometria
Autor(es): SABRINNE NEIVA SOUZA, JADILSON SILVA CARNEIRO, ALEXANDRO
BISPO, ELIANA BASTOS BRANDÃO, SIMONE RIBEIRO
A IMPORTÂNCIA DO XADREZ PARA A APRENDIZAGEM
Resumo: O objetivo deste trabalho é relatar as experiências vividas por bolsistas do
Subprojeto Matemática do PIBID da Universidade Federal da Bahia no Colégio
Estadual Monsenhor Manoel Barbosa. O PIBID é um Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência cuja finalidade é incentivar a formação de docentes em nível
superior inserindo os licenciandos no ambiente das escolas da rede pública de
educação. Esta inserção promove um espaço criativo e de reflexão, onde novas
metodologias de ensino são postas em prática, motivando toda a comunidade escolar
para a melhoria do ensino e também elevando a qualidade das ações acadêmicas
nas escolas. A oficina que será relatada neste trabalho tem como tema a aplicação
de atividades lúdica nas aulas de matemática. É de longa data a busca por novas
metodologias de ensino-aprendizagem que conduzam os alunos a relacionarem a
vida cotidiana e os conceitos abstratos aprendidos nas escolas. Algumas destas
técnicas pedagógicas buscam nas atividades lúdicas ferramentas que possibilitem um
maior aprendizado pelos alunos, visando um conhecimento dinâmico, na direção do
aprendizado prático para a sedimentação e aperfeiçoamento do aprendizado
abstrato. A escolha da roleta matemática como atividade concreta e lúdica se deu por
se tratar de um jogo simples e bastante divertido, que pode ser jogado em equipe,
concorrendo entre si. Motivados por esta dinâmica e diversão apresentada pelo jogo,
vamos relatar seu impacto para o reforço do aprendizado da Álgebra mediante
construções e resoluções de expressões algébricas, explorando suas diversas
propriedades matemáticas. A atividade será realizada no Colégio Estadual Monsenhor
Manoel Barbosa com, aproximadamente, 36 alunos do Ensino Fundamental na faixa
etária entre 13 e 16 anos de idade num espaço de tempo de duas aulas, totalizando
100 minutos. Antes da realização da atividade, vários conceitos algébricos vão ser
revisados usando o quadro negro como material didático. Entre estes conceitos,
podemos citar noções de expressões algébricas, prioridade das operações numa
expressão algébrica, expressões numéricas, bem como operações com expressões
algébricas e suas propriedades. O material didático utilizado será apenas papel, lápis
ou caneta para identificar e solucionar problemas.

Autor(es): RICARDO PINTO, FERNANDA MATOS, NATÁLIA CELINO PEIXOTO
CARNEIRO, ISNARD NASCIMENTO, JOSEPH NEE ANYAH YARTEY
Resumo: O xadrez estimula algumas virtudes como a lógica, concentração,
paciência e memória, além de ser uma alternativa interdisciplinar ao processo
comumente trabalhado em sala de aula. A aplicação do exercício utilizando essa
ferramenta tem por objetivo chamar a atenção dos alunos para a Matemática
podendo ensinar de uma forma mais dinâmica a mesma. A adaptação deste método
nessa fase do ensino é essencial no desenvolvimento do raciocínio da criança, pois a
aprendizagem é um processo contínuo e evolutivo. O objetivo deste trabalho é a
utilização do xadrez como método pedagógico no ensino fundamental, assim como
criar uma escapatória do método tradicional de aulas que a escola propõe. Os alunos
do Colégio Estadual Evaristo Veiga, foram conscientizados através de vídeos
expositivos e textos lidos em sala de aula explicando a teoria por trás dos
movimentos das peças e jogadas definidas. Logo após praticamos com os alunos
para que houvesse uma visão mais prática e detalhada do jogo e preparação para o
torneio de xadrez que está sendo organizado. Apesar dos alunos demonstrarem
interesse foram encontradas algumas dificuldades, pois a falta de confiança não
permitiu uma identificação imediata com o jogo pela convenção social de que xadrez
é uma atividade realizada apenas por pessoas de alto poder aquisitivo e que são
consideradas mais capacitadas intelectualmente. Assim, uma intervenção foi
necessária para que pudesse ocorrer a aceitação do jogo. Espera-se que os alunos
possam compreender melhor a importância da Matemática em suas vidas e perceber
que é uma utilização diária que está relacionada com diversas áreas do
conhecimento. Acreditamos que após o término deste trabalho possamos obter um
maior interesse dos alunos não só pela Matemática, mas também por todas as
disciplinas escolares. Nós, como bolsistas inseridos no Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, da licenciatura em Matemática na
Universidade Federal da Bahia, estamos satisfeitos com essas oportunidades
proporcionadas a esses alunos, pois na maior parte das escolas públicas os
estudantes não têm acesso à essas possibilidades.

Palavras-chaves: Ensino da Matemática, Material Lúdico, Álgebra
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GEOMETRIA NO GEOGEBRA

ENSINO DA MATEMÁTICA NA SALA MULTIFUNCIONAL

Autor(es): RAFAEL RAMOS, AMÉRICO RIBEIRO LAGO, ANA PAULA JAMBEIRO
QUEIROZ, DENISE NUNES VIOLA

Autor(es): CÁSSIA CARDOSO DA SILVA, ANA PAULA JAMBEIRO QUEIROZ,
JOSEPH NEE ANYAH YARTEY

Resumo: É sempre importante associar os assuntos matemáticos aprendidos em
sala com o cotidiano do aluno, bem como utilizar os meios tecnológicos na busca de
novas formas de ensino. Partindo dessas premissas, esse trabalho vem com o intuito
de demonstrar e aperfeiçoar os conteúdos aprendidos em sala. Sendo Geometria,
equações e funções assuntos em que os alunos mais enfrentam dificuldades nas
séries finais (9º ano ensino fundamental e 3º ano do ensino médio) é de suma
importância que esses conteúdos sejam esclarecidos ao máximo. Associando a
tecnologia com situações cotidianas poderemos demonstrar os conteúdos de forma
mais clara e específica. Para tal, esse trabalho pretende analisar o ensino matemático
com uso do software de geometria dinâmica Geogebra. Documentos como os
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Matemática –
PCN, enfatizam o uso de computadores e de softwares como um dos “caminhos para
se ‘fazer Matemática’ na sala de aula” (Brasil, 1998, p.42). O Geogebra é um software
de geometria dinâmica para uso em sala de aula com o intuito de demonstrar
graficamente os conceitos algébricos, ou seja, é possível construir gráficos, pontos,
retas, etc. O uso do programa também passa pela resolução de problemas algébricos
como raízes de equações além de resolução de derivadas e integrais (que não serão
usadas nesse trabalho). O objetivo do trabalho é, acima de tudo, aperfeiçoar os
conceitos matemáticos aprendidos em sala, tais como: equações, trigonometria,
quadriláteros, gráficos, funções, etc. A partir daí, estimular a aprendizagem por meio
de uma ação interativa e dinâmica, que é uma das funções do Geogebra. Segundo
Ponte, Brocardo e Oliveira (2009) – ao se referirem ao software de geometria
dinâmica “esse suporte tecnológico permite o desenho, a manipulação e a construção
de objetos geométricos, facilita a exploração de conjecturas e a investigação de
relações que precedem o uso do raciocínio forma”. De acordo com Van de Walle
(2009), a utilização do software faz com que o professor desempenhe um papel de
mediador, moderador das atividades. Nesse contexto serão inseridos novos caminhos
didáticos para o ensino. A oficina será realizada por meio de projeção, com uso do
software Geogebra, além do tradicional quadro branco para anotações e
esclarecimentos gerais. Serão mostrados os conceitos básicos referentes à geometria

Resumo: O sistema escolar brasileiro tem o desafio de alcançar uma educação que
contemple a diversidade da condição humana. No anseio de uma inclusão que se
concretize na prática de forma harmoniosa, considerando necessário conhecer as
dificuldades que estão sendo reveladas na sua operacionalização. O presente
trabalho objetiva compreender como ocorre o Ensino da Matemática na Sala de
Recursos Multifuncionais para discentes com deficiência (intelectuais, visuais
auditivas), transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação,
no Colégio Raphael Serravalle, Salvador - BA, no ensino regular. Espaço organizado
com materiais didáticos, pedagógicos, equipamentos e profissionais com formação
para o atendimento às necessidades educacionais especiais. No atendimento, é
essencial que o docente considere as diferentes áreas do conhecimento, os aspectos
relacionados ao desenvolvimento cognitivo dos discentes, o grau de escolaridade e
os recursos específicos para sua aprendizagem e as atividades de complementação
e suplementação curricular. Partindo desta configuração, adquirir como participante
uma natureza de intervenção observadora, por meio da oficina pedagógica
compreendendo a importância do planejamento das atividades realizadas em
conjunto com as docentes da sala multifuncional, principalmente levando em
consideração as especificidades dos discentes proporcionando sua participação nas
atividades voltadas para o Ensino de Matemática que consideram uma mediação
importante no processo de ensino e aprendizagem. Docentes que atuam nesta sala
de recursos participam de caráter colaborativo com o docente da classe regular para
a definição de táticas pedagógicas que favoreçam o acesso do discente com
deficiência ao currículo e a sua interação no grupo, entre outras ações para promover
a inclusão deste discente de acordo com cada tipo de deficiência, ou seja, as ações
são definidas de acordo com cada discente, num aspecto de complementar e/ou
suplementar suas necessidades educacionais.
Referências
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(áreas, raízes de equações, figuras planas, etc.). É necessário criar no aluno o elo
entre assuntos aprendidos em sala e a realidade concreta. Isso pode ser possível por
meio de softwares como o Geogebra – programa de geometria dinâmica – que
permitirá demonstrar conceitos básicos estudados no período letivo.
Referências
Van de Walle.J.A. (2009). Matemática no Ensino Fundamental: formação de
professores e aplicação em sala de aula. Porto Alegre, Rio Grande do Sul: Artmed;
Santos, M.C (2009). O Cabri- Géomètre e o desenvolvimento do pensamento
geométrico: o caso dos quadriláteros. In: Borba, R.; Guimarães, G. A pesquisa em
educação matemática: repercussões em sala de aula. São Paulo: Cortez;
Ponte. J.P, Brocardo, J. & Oliveira, H. (2009). Investigações Matemáticas na Sala de
Aula. Belo Horizonte, Minas gerais: Autêntica;
Brasil, (1998). Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental. 5ª a 8ª, série, Brasília.

jogo ajuda na compreensão do conteúdo e/ou fixação do mesmo. Para isso durante a
realização da atividade foram aplicadas duas listas de exercícios com o mesmo grau
de dificuldade, um antes da aplicação do jogo e outro imediatamente após a
finalização do mesmo. Através do jogo espera-se que os alunos tenham
compreendido os assuntos abordados e apresentem um melhor desempenho na
segunda lista de exercícios.

Palavras-chaves: Ensino da Matemática, Geometria, Geogebra

Resumo: “O jogo de Nim” é um jogo de palitos, tradicionalmente famoso, proveniente
da China, originalmente é disputado por dois participantes. Dispondo sobre uma
mesa três filas com um número arbitrário de palitos sendo que, no início, duas filas
não podem ter o mesmo número de palitos. Jogar consiste em, após retiradas
sucessivas dos palitos de cima da mesa, alternando de jogador para jogador,
conseguir deixar o último palito para seu oponente retirar, pois a derrota se dá para
aquele que retirar o último palito. O fato interessante é que se na sua vez de jogar
você conseguir deixar uma certa configuração de palitos na mesa de modo que,
depois disso você jogar sem que seu oponente possa ganhar, independentemente
das jogadas que ele faça, esta configuração será chamada uma combinação segura.
O jogo vai explorar a noção do jogador em combinações e compreensão para fazer
as retiradas precisas para assim vencer o jogo. O jogador que conseguir manter uma
combinação segura na mesa ganha o jogo. Portanto, ganhar (ou não) depende da
probabilidade de se ter uma combinação segura na primeira disposição dos palitos na
mesa. O jogo de Nim pode ser aplicado em turmas do ensino fundamental e do
ensino médio para experiências. Aplicamos o mesmo no Colégio Estadual Evaristo da
Veiga onde mostramos as operações básicas da Matemática e a representação dos
números naturais, observamos que a aplicação do mesmo para os alunos tornou a
linguagem da Matemática simples e de fácil entendimento, com isso os objetivos
traçados foram alcançados.
Referências
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O JOGO DE NIM
Autor(es): WESLEY ANTONIO SILVA, LEANDRO DÓREA NASCIMENTO, ISNARD
NASCIMENTO, JOSEPH NEE ANYAH YARTEY

O ENSINO DA GEOMETRIA ESPACIAL ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE
FIGURAS E SÓLIDOS GEOMÉTRICOS
Autor(es): ELISSON GOUVEIA, ABEL DE OLIVEIRA CARNEIRO, MARIANA
CASSOL
Resumo: A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à
apreensão do significado; aprender o significado de um objeto ou acontecimento
pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos e acontecimentos. Recursos
didáticos têm um papel importante no processo de ensino aprendizagem (BRASIL,
1998). Neste trabalho será apresentada uma metodologia baseada na construção de
figuras e sólidos geométricos. Os alunos têm a oportunidade de observar e deduzir os
conhecimentos sobre volumes de prismas, pirâmides e esfera através da construção
e manipulação dos mesmos. As atividades foram realizadas no subprojeto
Matemática do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da
Universidade Federal da Bahia e no Colégio Mário Augusto Teixeira de Freitas com
alunos do Ensino Médio. Na primeira etapa, foi apresentado aos alunos o assunto
que seria abordado nas fases seguintes. Logo após, foram realizadas oficinas para
construção e identificação das figuras e sólidos espaciais. Sob a orientação do
bolsista, os alunos construíram os objetos espaciais, com o uso de técnicas de
encaixe e colagem. A partir destas atividades e de conhecimentos prévios de
Geometria Plana, como planificação e cálculo de área, foram deduzidas juntamente
com os alunos as fórmulas e definições referentes a primas, pirâmides e esfera, nesta
sequência. Ressalta-se que conhecimentos prévios são imprescindíveis para a
aprendizagem dos novos conhecimentos, explorando-se o conteúdo já aprendido ao
longo da vida escolar de cada um, acrescentando-se as novas informações. Os
alunos demonstraram grande interesse neste tipo de abordagem do conteúdo, que
envolve uma metodologia de ensino e aprendizagem da Matemática baseada na
manipulação de materiais concretos. O conhecimento é construído por meio da
interação entre as ideias dos alunos, professores da escola e da universidade, e do
bolsista. Desta forma, é possível minimizar as dificuldades dos discentes em relação
à aprendizagem da geometria espacial, por meio da manipulação de sólidos,
relacionando o conteúdo trabalhado com problemas do cotidiano.
Referências
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QUE CURVAS SÃO ESSAS CHAMADAS CÔNICAS?
Autor(es): AMANDA GUIMARÃES, JAQUELINE SANTANA, ELIANE OLIVEIRA DO
NASCIMENTO, SIMONE MORAES, ABEL DE OLIVEIRA CARNEIRO
Resumo: Esta é uma atividade para o ensino das curvas planas cônicas, que são as
elipses, hipérboles e parábolas. O objetivo é desenvolver um experimento para
definir, identificar e representar as cônicas e seus elementos. Este experimento está
baseado em outro construído apenas para a elipse e será feito de maneira a ser
aplicado em sala de aula. Antes de apresentar o experimento faremos um breve
histórico das cônicas ou seções cônicas, no qual constará: Os primórdios:
Historicamente sabe-se que a descoberta das cônicas ocorreu em algum momento
entre 600 e 300 a.C. e é atribuída aos gregos. No início do período alexandrino,
sabia-se o suficiente sobre cônicas para Apolônio (262-190 a.C.) produzir um trabalho
de oito volumes sobre o assunto. No século XVII, a elipse foi protagonista na
Astronomia, em 1609 o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler descobriu
que “cada planeta descreve uma elipse que o Sol ocupa um dos focos”, hoje esta
descoberta é conhecida como a 1ª lei de Kepler. Na atualidade vemos várias
aplicações de cônicas, por exemplo, parábolas descrevem trajetórias de projéteis e
partículas carregadas atiradas em núcleos de átomos se espalham ao longo de
trajetórias hiperbólicas. Além disso, as cônicas têm aplicações em Ótica e Acústica,
em Engenharia e Arquitetura e mais recentemente em transmissão de informações
via satélites. Quanto ao experimento e sua aplicação constará de três fases: 1ª Fase:
Confecção de Modelos: Construiremos cones duplos com material concreto nos quais
introduziremos líquidos ou areia e de acordo com esse preenchimento será possível
visualizar cada uma das cônicas: elipse, hipérbole e parábola. 2ª Fase: Roteiro da
Aplicação do Experimento em Sala de Aula: Neste roteiro vamos estabelecer: i) O
número de aulas necessárias para a aplicação da atividade; ii) Os materiais
necessários para os experimentos que serão confeccionados em sala de aula; iii) Os
recursos pedagógicos e multimídia a serem utilizados. Além disso, vamos descrever a
sequência da aplicação do experimento, indicando em que momento: i) Serão
apresentados os modelos já confeccionados aos alunos; ii) Será proposto aos alunos
participar da confecção de outros experimentos e da manipulação e análise do
material; iii) Serão formalizados os conceitos observados de cada uma das cônicas
na análise dos experimentos. 3ª Fase: Avaliação da Equipe: Será avaliado o
desenvolvimento do experimento e da aplicação da atividade em sala, a fim de
detectar a viabilidade de uma aplicação sistemática do experimento no ensino de
cônicas.

Palavras-chaves: Ensino da Matemática, Geometria Espacial, Sólidos Geométricos
O ENSINO DA MATEMÁTICA ATRAVÉS DE JOGOS
Autor(es): FERNANDO HUMBERTO DE ALMEIDA MORAES NETO, THAISE
OLIVEIRA SANTOS, JOSEFA MARLENE DA SILVA, DENISE NUNES VIOLA,
GILCIMAR NEVES SILVA
Resumo: Este trabalhado visa analisar as dificuldades encontradas pelos alunos do
7º e 9º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Henriqueta Martins Catharino.
Estas dificuldades foram notadas através de atividades realizadas, como monitorias e
aplicações de listas de exercícios, que estão vinculadas ao Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da licenciatura em Matemática da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), Campus Salvador. Os alunos apresentam
grande dificuldade em assimilar os conteúdos da Matemática, uma vez que o ensino
tradicional não é realizado de forma atrativa, acarretando o desinteresse dos próprios
alunos pela mesma. Uma forma de despertar a atenção dos alunos é a utilização de
jogos e/ou modelagem matemática que contribui para o entendimento e
amadurecimento do conteúdo de forma lúdica e atrativa. Desta maneira, consegue-se
captar a atenção dos alunos e ajudar na compreensão do conteúdo, bem como
aumentar ou mesmo promover o interesse do aluno para assuntos do conteúdo
estudado na disciplina Matemática. Acreditando que a utilização de jogos auxilia na
compreensão e entendimento dos conteúdos abordados em sala de aula e com base
nas observações acerca do ensino da Matemática, bem como das dificuldades
encontradas pelos alunos do 9º ano com assuntos de matemática do ensino
fundamental, foi estruturado um jogo de Triminó com base em um modelo do
Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística (LEMA-UFBA). Através deste jogo
é possível ensinar os conteúdos de uma maneira mais atrativa, sanando as dúvidas
e/ou dificuldades encontradas. Portanto, objetiva-se verificar se a aplicação desse
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A HISTÓRIA DA QUÍMICA NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
UTILIZANDO UMA METODOLOGIA ATIVA
REGRA DE TRÊS COM LETRAS
Autor(es): ERICA NOLASCO DOS SANTOS, ILANA AMARAL ASSIS, EDVAN DE
JESUS GOMES, LUCIANE DIAS, LUIZ CARLOS PINHEIRO JÚNIOR FERNANDES,
JAILSON ALVES, ESTÉFANE NUNES

Autor(es): EDVANIA SANTOS MENEZES, EDMUNDO LIMA CORREIA FILHO,
MÁRCIA CRISTINA CASAL SANTOS LEREZ, JOSEPH NEE ANYAH YARTEY
Resumo: O trabalho apresenta um método novo para resolver problemas de regra
de três simples e composta. Nesse método utilizaremos um quebra cabeça
denominado duplex, que permite resolver os famosos problemas de regra de três
composta de uma forma diferente, sem o uso de uma fórmula algébrica. Ele foi
inventado por Charles Dodgson, professor de Matemática, estudioso de Lógica e
Filosofia que viveu na Inglaterra no século XIX, e consagrou-se como contador de
histórias. O duplex consiste em ligar duas palavras de mesmo comprimento,
propostas como o início e o fim de um encadeamento, por meio de palavras
intermediárias que constituem elos e que diferem entre si apenas por uma letra.
Essas palavras-elo devem ter sentido na língua materna. Regra de três é o processo
destinado a resolver problemas que envolvam grandezas diretamente ou
inversamente proporcionais. Assim, se em um dado problema temos grandezas
diretamente ou inversamente proporcionais, podemos utilizar regra de três simples ou
composta para resolver o problema dado. Se temos três valores e queremos
encontrar um deles, usamos a regra de três simples para encontrar esse valor
desconhecido. Se temos mais de três valores, usamos a regra de três composta para
encontrar o valor desconhecido. Muitos alunos possuem muita dificuldade para
resolver problemas que envolvem regra de três composta, alguns não sabem resolver
equação do primeiro grau, outros não sabem identificar se as grandezas são
diretamente ou inversamente proporcionais. O método apresentado neste trabalho
consiste em solucionar problemas como estes apresentados, mostrando um método
diferente de resolução, no qual usaremos apenas as propriedades de multiplicação e
divisão. A regra de três é fundamental para que os alunos resolvam problemas do
cotidiano, como por exemplo a receita de um bolo, ao dobrar a quantidade de
ingredientes, o aluno pode compreender e relacionar com a Matemática. Na
passagem de Brooks (1880), apoiado em Humfrey Backer (1562) encontramos
considerações sobre a regra de três como a mais importante regra da aritmética.
Referências
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Resumo: A proposta apresentada para a melhoria do Ensino de Química é o uso da
História da Ciência como um eixo norteador para a criação de estratégias para o
desenvolvimento do ensino. De acordo com Carvalho e Gil – Peres (2001), “o domínio
do conteúdo que será ensinado não deve se restringir apenas aos conceitos
científicos, mas também à História da Ciência, assim como sua interação entre
Ciência, Tecnologia e Sociedade”. A Classificação Periódica dos elementos químicos
foi e é um trabalho árduo e coletivo, no qual vários cientistas puderam e podem
contribuir para sua construção. Embora seja considerada uma parte remota do
passado da Química, a alquimia desperta curiosidade por parte das condições
históricas (Chassot, 1995). Moran (2007 p.50) afirma que muitas aulas convencionais
estão ultrapassadas, baseadas no método expositivo, onde o professor é o detentor
do conhecimento e o aluno é o receptor, ou seja, o professor transmite o
conhecimento e o aluno decora o conteúdo para a realização de provas. Porém, o
autor afirma também que, “se ensinar dependesse só de tecnologias, já teríamos
achado as melhores soluções há muito tempo”. A contextualização dos conteúdos
escolares em ciências, os conceitos que lhes dão significado são indicados como
adequados neste momento. Com isso melhora-se o ensino e a aprendizagem escolar
(MALDANER, 2012). As atividades lúdicas, no ensino Fundamental e Médio, são
práticas privilegiadas, motivadoras para a aplicação de uma educação que vise o
desenvolvimento pessoal do estudante e a atuação em cooperação na sociedade
(Soares, 2006). Metodologia: A primeira ação realizada no primeiro ano durante a
segunda unidade com o conteúdo tabela periódica. Com a intenção de apresentar
uma abordagem sobre a origem científica dando embasamento teórico na parte
histórico-social que faz parte da Química, através de aula expositiva e participativa
com a utilização de vídeos sobre alquimia. A segunda ação no final da segunda
unidade foi à aplicação da aula lúdica através de jogo de acertos e erros, com
dezenove questões sobre dezenove elementos. Adaptou-se uma tabela periódica na
qual foram retirados 19 elementos das questões elaboradas, montada em um slide do
PowerPoint, os estudantes foram divididos em três equipes à medida que fossem
respondendo os questionários acerca de cada elemento, iriam preenchendo a tabela
de acordo resposta correta. Para cada elemento abordado fez-se uma pesquisa para
contextualizá-lo de uma forma mais próxima do cotidiano do estudante, explorando
também os conhecimentos físicos e químicos. Após a pergunta a equipe que
identificasse primeiro o elemento citado marcava o ponto e o elemento aparecia na
tabela construída. Resultados e Discussões: Os estudantes ficaram bem atentos nas
ações que oportunizaram abordar os conteúdos da Química com bastante
entusiasmo dos estudantes, observados por nós bolsistas. Ao ter sido passado o
conteúdo histórico, foi apresentado o vídeo “Os Alquimistas Medievais” com duração
de doze minutos, onde realizamos um debate em seguida, pois o vídeo possui uma
abordagem sobre o ser humano histórico-social e acontecimentos comuns que
ocorrem no cotidiano. Os estudantes participaram ativamente da ação com a
utilização do jogo, para a turma foi um fôlego novo como uma das estratégias
possíveis para a construção do conhecimento. Além disso, a utilização desse recurso
em sala de aula pôde ser vista como uma maneira de tirar os estudantes da
passividade, oferecendo a compreensão das transformações químicas que ocorrem
nos processos naturais e tecnológicos em diferentes contextos. Considerações
Finais: A partir das ações realizadas, foi possível perceber a importância da
metodologia histórica, crítica, lúdica e contextualizada com a postura ativa dos
estudantes dinamizando a atividade em sala de aula. Melhorando a compreensão em
relação ao conteúdo. Promovendo um aprendizado mais eficaz, fazendo com que
possam interagir na construção de significados, conceitos e representações. Para nós
bolsistas, é notório o crescimento adquirido com a aplicação das ações, pois foram
feitas diversas pesquisas acerca das metodologias e conteúdos abordados.
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UMA REDESCOBERTA DA ARITMÉTICA E DA REPRESENTAÇÃO DOS
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Autor(es): GILCIMAR NEVES SILVA, FERNANDO HUMBERTO DE ALMEIDA
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Resumo: Este trabalho foi desenvolvido a partir de análises do desempenho dos
alunos do 6º e 9º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Henriqueta Martins
Catharino. Estas análises puderam ser feitas graças aos trabalhos de monitoria que
prestamos e que estão vinculados ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência – PIBID da licenciatura em Matemática da Universidade Federal da Bahia UFBA/Campus Salvador. Destas análises, extraímos o fato dos alunos gastarem
muito tempo para resolver os problemas propostos pela professora para serem
resolvidos em sala de aula. Verificamos que a capacidade de assimilar e interpretar,
bem como os processos de estímulos ao desenvolvimento destas capacidades foram
fatores precípuos e decisivos na demanda de tanto tempo na resolução de
problemas, até mesmo para os problemas mais simples. Ficou notório que tal
demanda era consequência da deficiência na faculdade de interpretação do texto e,
sobretudo, pela dificuldade com relação as operações básicas ou fundamentais. Na
prática, este trabalho foca no uso de materiais concretos, como ferramentas lúdicas,
indicados nos PCN - Planos Curriculares Nacional para Ensino Fundamental, a fim de
entreter a aula, discutir de modo prático as propriedades usadas nas operações
básicas e cativar o aluno a ser agente ativo na aprendizagem. Este trabalho tem em
sua grandeza a capacidade de promover, aos discentes, uma atividade construtiva
física, mental e social que permite interpretar e construir significados, ao mesmo
tempo que permite construir novas possibilidades de ação e de conhecimentos
relacionados à representação dos números naturais e à aritmética: Representação
Física em razão da autonomia na manipulação do objeto que engendra a construção
de saberes; social pela interação que permite a troca de conhecimento; e, por fim,
mental pela potencialização na capacidade de desenvolvimento da abstração, que se
verifica no complexo e intrincado processo de modificação, reorganização e
construção, utilizado pelos alunos para assimilar e interpretar. Após analisarmos as
dificuldades encontradas nos alunos construímos um jogo, inspirado nos modelos do
LEMA, utilizando conhecimentos algébricos vistos no nível superior e adaptando-os
para o ensino fundamental, que explora a construção dos números naturais e as
operações fundamentais com o sistema de base decimal e com outras bases.
Espera-se que a aplicação deste jogo contribua para os alunos sanarem suas dúvidas
com relação as operações básicas e para que possam compreender que a
Matemática pode também ser algo divertido que necessita de atenção e dedicação.
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A QUÍMICA DOS ANTIÁCIDOS E AS TEORIAS ÁCIDO BASE
Autor(es): ELISÂNGELA GONÇALVES
Resumo: Contextualizar é construir significados, incorporando valores que explicitem
o cotidiano, com uma abordagem social e cultural, que facilitem o processo da
descoberta. É levar o aluno a entender a importância do conhecimento e aplicá-lo na
compreensão dos fatos que o cercam. Na concepção de Mortimer (2003), para que
uma aprendizagem ocorra, deve ser significativa, o que exige compreensão de
significado, relacionando-se às experiências anteriores e vivências pessoais dos
alunos, permitindo a formulação de problemas de algum modo desafiantes que
incentivem o aprender mais, o estabelecimento de diferentes tipos de relações entre
fatos, objetos, acontecimentos, noções e conceitos, desencadeando modificações de
comportamentos e contribuindo para a utilização do que é aprendido em diferentes
situações. Inicialmente, pensamos em trabalhar o conceito Teoria de ácidos e bases a
partir do tema “A química dos Antiácidos e estômago”. Como parte do planejamento
da atividade, iremos coletar dados sobre a realidade da escola, e especialmente,
sobre os alunos em relação aos conhecimentos químicos já apropriados por estes.
Para este trabalho foram formuladas duas sugestões de atividades: uma com a
utilização de software e outra prática em laboratório de Química, onde serão
explanadas as Teorias Ácido Base; conceitos de equilíbrio ácido base e solução
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tampão. No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente
para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de
questionamentos de investigação (Guimarães. 2009). Os estudos teóricos, por meio
de estudo de textos e elaboração de resumos, sobre: Pesquisa qualitativa – tipos e
características; Métodos/Técnicas de coleta de dados (observação, entrevista,
questionários etc.); Métodos/Técnicas de análise de dados (análise de conteúdo,
análise do discurso, análise textual discursiva); Atividades docentes; e Concepções
pedagógicas no Brasil, desenvolvidos como atividade formativa do PIBID/QUÍMICA,
também, serão usados como base para o planejamento das atividades didáticas.
Neste sentido, como descrito anteriormente, buscar-se-á desenvolver um trabalho
experimental-contextual, utilizando como principal forma de linguagem a
experimentação fenomenológica.
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RELATO DE EXPERIÊNCIAS DOS BOLSISTAS DO PIBID-QUÍMICA/UFBA NO
COLÉGIO ESTADUAL EDISON DE SOUSA CARNEIRO NO ANO DE 2016
Autor(es): IVANA SANTOS, TAISA SAID, PAULO ROBERTO COSTA REBOUÇAS
DE CASTRO, LAÍS BARRETTO MAIA, MURILO CERQUEIRA GONZAGA, BÁRBARA
CARINE SOARES PINHEIRO
Resumo: INTRODUÇÂO Estudos apontam que há um distanciamento entre a
formação de professores e as escolas de ensino básico no Brasil, há um foco nos
estudos teóricos e uma desconexão da prática docente (AMBROSETTI et.al,2013). A
fim de minimizar esta desconexão da prática docente no curso de Química da UFBA,
foi implementado em 2009, uma nova matriz curricular para os estudantes de
licenciatura do curso de Química da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Nesta
reforma curricular foram adicionadas disciplinas que abrangem a dimensão prática no
ensino de Química. Segundo Ambrosetti (2013) uma outra iniciativa para contribuir na
formação dos docentes foi o surgimento do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à docência (PIBID), criada na estrutura da Comissão de Aperfeiçoamento de
Pessoal do Nível Superior (CAPES) e que tem como objetivo: incentivar os jovens a
reconhecerem a relevância social da carreira docente; promover a articulação
teoria-prática e a integração entre escolas e instituições formadoras; e contribuir para
elevar a qualidade dos cursos de formação de educadores e o desempenho das
escolas nas avaliações nacionais e, consequentemente, seu IDEB (BRASIL, 2010).
Através deste programa as estudantes de licenciatura, podem ter um melhor contato
com o ambiente escolar, ainda na graduação, na escola Edson de Souza Carneiro,
realizando diversas atividades que estão vinculadas com matérias da dimensão
prática, dentre elas o planejamento de unidade de forma contextualizada, plano de
aula seguindo os princípios da pedagogia histórico-crítica, aplicação de aula e
organização de Feira de Ciências. OBJETIVOS: Contextualizar o ensino de Química
na construção e aplicação do planejamento de unidade e no plano de aula. Planejar e
elaborar um plano de aula vinculado com a matéria da dimensão prática “História da
química” (QUIB07), de modo a fazer uma abordagem histórico-crítica sobre as
diferentes ideias de calor e energia que surgiram ao longo da tempo. Levantar o
censo crítico dos estudantes quanto à produção exagerada de resíduos metálicos e
formas de minimização do problema, e promover discussões, para que o reflitam de
forma crítica, sobre os fatos relacionados à existência do homem e sua relação com o
ambiente enfatizando algumas formas de minimizar a reprodução do mosquito Aedes
aegypti. PERÍODO DE REALIZAÇÃO As atividades realizadas pelas bolsistas PIBID
ocorreram no período de janeiro de 2016 a Setembro de 2016. METODOLOGIA: As
atividades foram realizadas segundo as seguintes etapas: 1) Revisão bibliográfica
sobre os assuntos de Química que foram abordados nas intervenções; 2) Revisão
bibliográfica dos referenciais teóricos (CTSA e PHC); 3) Acompanhamento das aulas
ministradas pelo professor-supervisor; 4) Planejamento de intervenções; 5)
Realização e avaliação da Feira de Ciências. RESULTADOS Ao longo do ano de
2016 foram desenvolvidos o levantamento dos referenciais teóricos como CTS
(SANTOS e SCHNETZLER, 2003) e PHC (SAVIANI, 2008) no qual foi desenvolvido
pelos bolsistas o planejamento de unidade para o curso do primeiro ano do ensino
médio tendo como conteúdo químico ligações químicas, para posterior aplicação do
bolsista e professor e também foi desenvolvida e aplicada uma sequência didática
que abordou o processo de reciclagem dos metais com foco no conteúdo químico
propriedades dos metais, além do plano de aula para o curso do segundo ano do
ensino médio, tendo como conteúdo químico, termoquímica. A Feira de Ciências foi
realizada através de apresentações de maquetes e cartazes pelos estudantes do
ensino fundamental e médio, relacionadas a temas sugeridos pelo professor,
estudante ou bolsista, os temas foram variados e abrangiam assuntos relacionados a
ciência, tecnologia, sociedade, meio-ambiente e saúde. CONCLUSÃO: Tendo em
vista a importância do atual currículo dos cursos de licenciatura da UFBA, que
permite ter acessos às diversas metodologias para o processo de
ensino/aprendizagem e que ao mesmo tempo propicia ter um contato indispensável
com a prática docente através do PIBID, é válido ressaltar a relevância do projeto,
para a formação de professores, já que faz um elo entre as metodologias estudadas
na universidade e a aplicação nas escolas públicas parceiras. Mesmo com algumas
dificuldades encontradas no que permeiam a execução das atividades nas escolas,
foi possível desenvolver e/ou elaborar alguns planos ao longo do período
(janeiro-setembro) do ano corrente com êxito. REFERÊNCIAS
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Resumo: Introdução: O ensino de Química está atualmente passando por grandes
mudanças, o ensino que outrora era voltado à memorização e à repetição de
informações desconectadas da realidade, tornou-se ineficaz na atual sociedade.
Pensando nessa nova sociedade, na década de 1990 surgem os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), documento oficial que norteia e orienta o ensino de
Ciências/Química. Segundo os PCNs, o ensino das ciências e das tecnologias
associadas às mesmas deve levar ao aluno a compreensão da ciência como uma
construção humana, presente nos processos de produção e no desenvolvimento
econômico e social da sociedade. Algumas teorias pedagógicas progressistas têm
atendido a essa proposta dos PCNs e ido além, a exemplo da Pedagogia
Histórico-Crítica (PHC). Neste trabalho que será desenvolvido em uma turma do
terceiro ano do ensino médio do Colégio da Polícia Militar (CPM) do
Lobato-Salvador-Bahia, na disciplina de Química, utilizaremos a PHC para o ensino
do conteúdo de polímeros, especificamente plásticos, por sua presença cada vez
mais presente na nossa sociedade, sua importância econômica e social e dos seus
impactos sócio ambientais. Metodologia: A metodologia utilizada para o
desenvolvimento do trabalho será fundamentada na Pedagogia Histórico-Crítica,
estruturada por Saviani (2005; 2006), e cujas características são atrelar o
conhecimento à história produzida pelos homens nas relações sociais, para dar conta
da sua existência, tendo o trabalho como fundante do ser social. O trabalho, assim
embasado, ocorrerá conforme as etapas: Etapa 1- Nesta primeira etapa traremos a
“prática social” através da discussão sobre o tema, os alunos serão provocados a
expressar o que já conhecem sobre o tema, a partir daí, faremos um levantamento do
conhecimento prévio do aluno. Ainda neste momento, será apresentado um vídeo
curto sobre plásticos e será apresentado aos alunos alguns materiais de plásticos
diversos: copos descartáveis, embalagens de xampu, de refrigerante, margarina,
mamadeiras, entre outros. A partir das questões surgidas na discussão passaremos à
“problematização”. Neste momento deveremos levantar problemas relacionados às
questões científicas, históricas, econômicas, ambientais, políticas e éticas. As
questões surgidas serão anotadas para que ao final do processo de ensino
retornemos a elas. Etapa 2 – para essa etapa precisaremos de três aulas, será o
momento da “instrumentalização”, onde forneceremos aos alunos instrumentos de
pensamento - conhecimentos estruturados em uma sequência lógica e histórica - que
os tornem capazes de compreender, explicar, decidir e intervir nas questões outrora
levantadas. O conteúdo a ser trabalhado nesta etapa será plásticos: história,
definição, propriedades, usos, principais tipos, formação, reciclagem e descarte,
relacionando todo o conteúdo químico à sociedade, salientando os setores que
utilizam plásticos nos seus processos produtivos, vantagens e desvantagens, do
ponto de vista econômico, social e ambiental. Etapa 3- Nesta etapa teremos a
“catarse”, que é o momento de reavaliar a prática inicial, as questões iniciais
levantadas na etapa 1 são trazidas à tona e confrontadas, agora com a nova
condição do aluno. Essa reavaliação dar-se-á a partir da incorporação e
implementação de novos conteúdos. Este momento, segundo Saviani, é o ponto
culminante do processo educativo, quando o aluno sai do senso comum e passa a
apropriar-se dos conhecimentos científicos para explicar o seu cotidiano. Feita essa
catarse, o aluno revê e ressignifica a “prática social” inicial, chegando a um nível de
conhecimento mais elaborado e mais sedimentado. A fim de avaliar o nível de
aprendizagem será feita uma avaliação com questões sobre o assunto que os alunos
responderão ao final da aula. Resultados e discussão: A partir da execução do projeto
espera-se contribuir para uma visão mais ampla e contextualizada do conteúdo
polímeros, bem como para uma maior conscientização do aluno acerca das questões
sociais, econômicas e ambientais que o cercam. A formação de um sujeito social
consciente, capaz de entender a sua realidade, as variáveis que a afetam e as
possíveis intervenções que podem melhorá-la e transformá-la é, sem dúvida, o
resultado que a médio e longo prazo espera-se desse novo aluno do século XXI.
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os alunos, uma análise política e social acerca dessa situação de falta de
saneamento e poluição na praia Periperi e no rio Paraguarí. Será evidenciada a
diferença no que diz respeito aos investimentos públicos realizados em áreas tidas
como “mais valorizadas” de Salvador, em detrimento desse território, em flagrante
situação de desigualdade social. No segundo semestre de 2016, elaboramos uma
sequência didática para o conteúdo químico previsto, a mesma será aplicada entre os
meses de setembro e outubro e conterá discussões acerca do capitalismo, da divisão
de classes, do consumismo, do descaso de políticas públicas e de injustiças sociais.
Tal sequência está composta por cinco momentos, sendo que um destes já foi
realizado, no qual tencionamos em sala a realidade desassistida vivida pelos alunos
e, aplicamos em seguida um questionário sobre o rio Paraguari. O processo avaliativo
final será dado com a criação, por parte dos alunos, de um vídeo contendo uma
síntese de todas as questões químicas e sociais discutidas neste período. No
segundo semestre, dois novos bolsistas, Kananda e Thales, foram integrados ao
grupo da escola, os mesmos ainda estão em processo de reconhecimento do espaço
físico e da comunidade escolar. Tendo como certo que, ao longo do desenvolvimento
das atividades previstas, eles poderão contribuir de forma significativa, visto que
moram no subúrbio ferroviário e conhecem a região e problemáticas das zonas
próximas à escola, tomada como tema gerador.

Resumo: Sabe-se que aulas contextualizadas contribuem de forma fundamental para
o processo de ensino aprendizagem dos discentes, visto que estimulam a curiosidade
e despertam o interesse dos alunos pelo conteúdo abordado, bem como a busca de
novos conhecimentos relacionados à temática discutida em sala. Na concepção de
Mortimer (2003), para que uma aprendizagem ocorra, deve ser significativa, o que
exige compreensão de significado, relacionando-se às experiências anteriores e
vivências pessoais dos estudantes, permitindo a formulação de problemas de algum
modo desafiantes que incentivem o aprender mais. O estabelecimento de diferentes
tipos de relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções e conceitos,
desencadeia modificações de comportamentos e contribui para a utilização do que é
aprendido em diferentes situações. Sendo assim, no intuito de mostrar a importância
da contextualização no ensino médio, os bolsistas atuantes no Colégio Helena
Magalhães, estão elaborando uma atividade contextualizada com os alunos do
terceiro ano do ensino médio, no ensino de funções orgânicas. O principal objetivo da
atividade é possibilitar a atuação dos estudantes como principais atores no processo
de construção do conhecimento, visando ampliar o interesse pela Química por via da
práxis. A atividade iniciará com a investigação dos prévios conhecimentos sobre o
assunto, seguido de aulas teóricas e exercícios, finalizando com a elaboração de um
jogo sobre o tema. Juntamente com a atividade de contextualização, estão sendo
feitas discussões acerca do PPP (Projeto Político Pedagógico) do colégio, com o
objetivo de conhecer melhor a realidade na qual os alunos estão inseridos no campo
social (localização da escola, relação escola comunidade, principais dificuldades no
ensino), verificar quais são as bases legais na qual o projeto do colégio está pautado
(bases da LDB – Lei de Diretrizes e Bases para o ensino médio) e como é o projeto
para o ensino de Química, de acordo com o contexto no qual a escola está inserida.
Para os alunos do segundo ano do ensino médio, estão sendo elaboradas práticas
laboratoriais envolvendo funções inorgânicas, aproximando o aluno da Química
prática, para que os conhecimentos ministrados em sala de aula não se limitem à
imaginação do processo, mas que a prática e a teoria possam ser observadas de
forma a levá-los a entender a importância e a presença da Química no seu dia-a-dia.
Entender os riscos no manuseio de produtos químicos, familiarizar-se com os
instrumentos (vidrarias, roteiros de práticas, relatórios), e através de discussões
perceber que o entendimento da Química se dá num processo construtivo, e
principalmente nas práticas laboratoriais a relação contextualização e prática vão
auxiliar o entendimento e absorção do aluno pelos conhecimentos.
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Resumo: O grupo PIBID/UFBA Química no Colégio Estadual Professora Maria
Bernadete Brandão visou favorecer o ensino de Química por meio do
desenvolvimento de atividades contextualizadas com abordagem CTSA (Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente), assim como relacionar o conteúdo da disciplina
com a história e a filosofia da ciência, mostrando o processo que levou à conclusão
sobre determinadas teorias estudadas. As atividades em desenvolvimento buscam
promover situações problemas, assim como a apropriação de conhecimentos para
entender sobre o conteúdo e a proposta de soluções. O desenvolvimento do
conteúdo químico no ensino médio perpassa por temas socioambientais que podem
ser abordados de forma contextualizada e interdisciplinar, por meio da abordagem de
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). A temática sobrevivência
humana, por exemplo, serve como “fio condutor” para o ensino da Química no nível
médio (PITOMBO; LISBÔA, 2001). Considerando que a contextualização é um dos
processos de formação das competências necessárias ao trabalho na sociedade
globalizada e à inserção no mundo tecnológico (LOPES, 2002) o presente trabalho
busca o enfoque na CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) voltado para a formação
do cidadão (ROEHRIG; CAMARGO, 2012), assim como a educação científica
visando à educação ambiental (SANTOS; FRENEDOZO, 2013). O desenvolvimento
de atividade de experimentação é uma alternativa que desperta o interesse para
aprendizagem e que proporciona nos estudantes do ensino médio um maior interesse
na aquisição de conhecimentos químicos, devido ao fato de que ela é lúdica e o
ludismo é intrínseco ao ser humano (OLIVEIRA; SOARES, 2010). A atividade de
experimentação investigativa é uma estratégia de introdução de conteúdos químicos,
pois a partir de situações problemas simples é possível discutir conceitos químicos
através da discussão na direção de uma aprendizagem mais significativa. O
desenvolvimento desse tipo de atividade permite aos alunos fazer inferências que os
possibilitem encontrar soluções para a situação problemática inicial proposta pelo
professor, construindo assim o seu conhecimento escolar (OLIVEIRA; SOARES,
2010). Utilizou-se como estratégia metodológica a construção e aplicação de
sequências didáticas nas disciplinas do curso de licenciatura em Química da
Universidade Federal da Bahia. Essas atividades visaram a integração de estudantes
bolsistas e não bolsistas do respectivo curso por meio da articulação de ações do
PIBID/UFBA subprojeto Química com as disciplinas do curso de licenciatura em
Química. As atividades a serem desenvolvidas serão socializadas com a comunidade
escolar em reuniões formais e/ou informais ou através de mídia impressa ou digital.
Realizar-se-ão, sempre que necessário, reuniões de grupo para estudos e
planejamento na unidade escolar e/ou na UFBA tendo como base o estudo de
referenciais teóricos e metodológicos abordados no currículo do curso de graduação
dos bolsistas de iniciação à docência. As ações estão previstas para serem realizadas
nos meses de setembro e outubro. As ações iniciais incluíram a observação do
ambiente escolar, avaliação diagnóstica das turmas, seguida da proposta de
realização de atividades nas aulas de Química. Essas atividades estão em fase de
planejamento, estão sendo construídas coletivamente pelo grupo, visando a
experimentação investigativa, o debate/discussão em sala de aula assim como a
análise de situações problemas com a proposta de soluções. Serão realizadas pelos
bolsistas de iniciação à docência aulas expositivas participadas, o debate e a
experimentação serão adotados como estratégias metodológicas. Para tal serão
utilizados slides para as aulas expositivas, vídeos como complemento de informação,
experimentos para melhor expor o que será explicado, assim como a aplicação de
questionários com a finalidade de avaliar se a aula contribuiu ou não com a
construção do conhecimento dos alunos. A parceria entre a escola e a universidade
tem contribuído para uma melhor formação do licenciando em Química assim como
para o enfrentamento das desigualdades sociais na periferia, por meio da construção
de conhecimentos contextualizados em sala de aula.

Palavras-chaves:
Contextualização, Projeto Político Pedagógico, Práticas
Laboratoriais em Química
RIO PARAGUARÍ SOBRE UMA PERSPECTIVA CRÍTICA
Autor(es): BRUNO SILVA DOS SANTOS, KANANDA ELLER SOUZA DA PAIXÃO,
THALES SACRAMENTO, TAISSA LAVINE DOS SANTOS CARVALHO, MARIANE
SILVA, EDILSON FORTUNA MORADILLO, EDSON DE SOUZA SANTOS
Resumo: No primeiro semestre do ano de 2016 os bolsistas do Colégio Estadual
Praia Grande se reuniram com o objetivo de organizar um projeto de mediação
didática, em equipe, que englobasse questões sociais da comunidade próxima ao
colégio. Dessa forma, neste período, foram feitos levantamentos de referenciais
teóricos, dentro de uma perspectiva crítica, tendo por base as disciplinas da
dimensão prática já cursadas e as que ainda estavam por fazer, escolhemos a
Pedagogia Histórico Crítica (PHC). Esse referencial pode mudar a concepção de
escola e a visão de sociedade dos educandos permitindo assim uma Práxis
Libertadora calcada no momento histórico, sem os limites e o desânimo que
caracterizam a visão reprodutivista, que vê na escola um aparelho inerte das classes
dirigentes, mantendo assim o status quo (SÁTIRO, 2005). A escola fica localizada no
Subúrbio Ferroviário de Salvador, mais especificadamente em Periperi. O projeto
desenvolvido busca tomar como enfoque as problemáticas e as carências (falta de
assistência das políticas públicas, em especial de saneamento básico) desta região,
tendo como tema foco de discussão o Rio Paraguari e sua situação de poluição, para
a partir deste, trabalhar os conteúdos químicos, tomando como referencial teórico a
PHC como base norteadora e pedagógica. O grupo também realizou uma pesquisa
bibliográfica sobre o materialismo histórico dialético, visando uma melhor
compreensão acerca da base teórica desta pedagogia, e as formas de como discutir
questões críticas a respeito do Rio Paraguari para melhor entendimento da situação
local e da conjuntura econômica. Posteriormente, aconteceram reuniões para
discussão do material bibliográfico coletado e com a finalidade de desenvolver uma
proposta de sequência didática para o ensino de Química, visando trabalhar o
conteúdo Equilíbrio Químico na turma do 2º ano do ensino médio do turno vespertino.
Dentro deste conteúdo, os tópicos abordados serão: 1. Reações Químicas e
Reversibilidade; 2. Sistemas Químicos Reversíveis; 3. Equilíbrio Químico; 4.
Alterações do estado de equilíbrio químico; 5. Princípios de Le Chatelier; 6. Aspectos
quantitativos de equilíbrio químico. As praias do subúrbio ferroviário de Salvador
apresentam sérios problemas de poluição e são impróprias para o banho, por falta de
saneamento básico adequado na região. Temos, como uma das causas desta
situação, o lançamento de esgoto de forma indiscriminada no Rio Paraguari que
desemboca na praia de Periperi. Tal rio, apresenta acúmulo de lixo em seu leito e, em
épocas de cheia, devido à falta de drenagem urbana disponível no local, a água
contaminada invade a casa de moradores no entorno. Dessa forma, a má qualidade
desse corpo d’água torna-se um elemento indutor de doenças de veiculação hídrica,
que tem afetado anualmente a população nesta região. Planeja-se realizar, junto com
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Palavras-chaves: História, Ciência, Contextualização

de alfabetização e atinja o patamar das massas, de fato, por meio da produção do
saber crítico, social e validado individualmente, acima de tudo.

CIÊNCIAS HUMANAS - EDUCAÇÃO

Palavras-chaves: Escola, Aprender-Ensinar-Aprender

DIAGNÓSTICO DA ESCOLA MUNICIPAL OITO DE MAIO
“RESGATANDO A INFÂNCIA: A ARTE NA BRINCADEIRA”: VIVÊNCIAS NA
ESCOLA MUNICIPAL SANTA BÁRBARA

Autor(es): MARÍLIA FREITAS SENA
Resumo: Este diagnóstico objetiva uma explanação escrita a partir da observação do
funcionamento escolar e conjuntura social circundante da Escola Municipal Oito de
Maio. Esta análise foi realizada no intervalo de tempo datado entre 22 de agosto a 5
de setembro de 2016. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência Pedagogia (ou PIBID – Pedagogia) é coordenado pelas professoras Sandra Siqueira
e Rilmar Lopes e supervisionado (na escola Oito de Maio) pela professora Dejanira
Rainha Santos Melo. O programa propõe antecipar o vínculo entre os futuros mestres
e as salas de aula da rede pública, por isso faz uma articulação entre a educação
superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais.
O subprojeto PIBID – Pedagogia destina-se à alfabetização estética e letramento das
crianças com alicerce no pensamento pedagógico histórico-crítico. Quanto à
comunidade, a Escola Municipal Oito de Maio está localizada no bairro de Periperi, na
Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana. Periperi é o segundo
bairro mais populoso da região do Subúrbio na capital baiana. A escola atende
crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, prioritariamente, moradores do
bairro ou de regiões próximas. Os alunos pertencem a famílias de baixo poder
econômico; pais atuantes, em sua grande maioria, no comércio local, como
cobradores de ônibus, domésticas ou donas de casa. Quanto à escola, o espaço
físico da Escola Municipal Oito de Maio é cedido pela associação de moradores e tem
funcionamento no turno matutino e vespertino; atende turmas do 2º ao 5º ano pela
manhã e, também, uma turma do Programa Acelera Brasil - programa de
alfabetização que tem como meta regularizar o fluxo escolar. No turno da tarde
existem turmas do 1º ao 5º ano. Quanto à organização escolar, todas as profissionais
pedagogas em sala são professoras efetivas. As professoras de formação específica
são contratadas por tempo determinado, em Regime Especial de Direito
Administrativo - REDA. As demais funcionárias da instituição são terceirizadas com
exceção da secretária que é legitimada por concurso. A estrutura física da escola
apresenta falhas, visto que sua totalidade não permite o livre e fáil acesso dos
estudantes portadores de deficiência (motora ou visual). Não temos sinalização para
deficientes visuais, os deficientes físicos não têm acesso a uma parte da escola
(corredor de acesso à secretaria e sala do 1º ano, corredor de acesso às salas do 3 e
4º ano, biblioteca e coordenação). Todas as salas de aula têm ar-condicionado,
porém apresentam espaço reduzido além de pouquíssimo ou nenhum aproveitamento
da iluminação natural, impossibilitando, também, a circulação de ar nesses
ambientes. Os móveis da escola, de maneira geral, têm aspecto envelhecido; contudo
as carteiras dos estudantes e mesas dos professores são de boa qualidade e de
design atual. Os intervalos são divididos: primeiramente são liberados os alunos dos
1º e 2º anos, às 14h40 e em seguida, após 20 minutos, os alunos do 3º ao 5º ano têm
o intervalo. O lanche escolar segue uma rotina diversificada que se repete
ciclicamente a cada semana - mas não é impedido que cada aluno leve um lanche
individual. A unicidade do corpo docente é um aspecto extremamente positivo, visto
que é fator de grande contribuição na desenvoltura de um bom trabalho educacional.
Tal simbiose pôde ser observada desde o acolhimento a nós bolsistas no primeiro dia.
Na sala do 1º ano, que tenho acompanhado durante esse período, os discentes têm
idades entre 5 - 6 anos e naturalmente existem níveis diferentes de aprendizado,
tendo em vista que cada criança possui um processo individual de obtenção e
articulação do conhecimento. Alguns alunos apresentam desenvoltura acentuada no
estudo de língua portuguesa e já conseguem ler pequenos textos, outros leem
palavras isoladas e apresentam gradual desenvolvimento a cada aula. A professora
regente Kátia conduz as aulas de maneira admirável, visto que emprega, além dos
métodos pedagógicos necessários, um olhar sensível a cada realidade ali imposta
pelas crianças, de maneira específica, que se reflete num intercâmbio de saberes. A
partir desta observação pude notar, de fato, o papel do professor que é, também, - e
talvez fundamentalmente – educador, além da materialização prática do processo
aprender-ensinar-e-aprender (articulado por Carlos Rodrigues Brandão em sua obra “
O que é educação”). No ensino da Matemática pude observar a tentativa da
professora de naturalizar o decurso do conhecimento por meio da prática de jogos
pedagógicos, brincadeiras (como o mercadinho), e exemplos alicerçados na vivência
extra sala de aula. Acredito que essa prática seja de veemente relevância para o
aprendizado eficaz tendo em vista que os saberes adquiridos na escola são fruto e
meio do que acontece além dos muros da instituição. A turma com, mais ou menos,
vinte alunos têm perfil agitado, característico de crianças nessa idade, e participativo.
Muitos queixam-se de problemas de visão quando as atividades exigem a
visualização do quadro. Na tentativa de sanar o problema e continuar o percurso das
atividades a professora procura alocar as crianças com dificuldade de enxergar para
frente da sala, mais próximas ao quadro. A docente registra sempre ter conversado
com os pais e famílias para tentar solucionar essa questão; a participação das
famílias nas reuniões parece ser uma queixa frequente, haja vista que estes não têm
uma participação efetiva. Tendo eu iniciado o estudo da pedagogia histórico-crítica e
seu método dialético penso que talvez devêssemos analisar, de modo geral, como o
processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar pode acontecer de maneira
efetiva/real, para que desta forma, então, possamos convertê-lo para âmbitos mais
estreitos. O professor como mediador do conhecimento fomentado muito antes do
conteúdo científico nas crianças. Talvez uma perspectiva utópica no cenário de
proposital sucateamento da educação no Brasil, mas uma esperança para aqueles
que acreditam em uma educação pública de qualidade que ultrapasse meros índices

Autor(es): ANDRÊSSA SACRAMENTO MARINHO, DENISE TELES SOUZA
Resumo: O presente Plano de Trabalho intitulado: “Resgatando a infância: a arte na
brincadeira”, faz parte do projeto “Alfabetização Estética e Letramento: uma relação
dialética emancipadora” que ocorre na Escola Municipal Santa Bárbara, no turno
vespertino, duas vezes por semana, no período compreendido entre março a junho
de 2016, com a duração hora/aula de 3 horas, ou seja, das 14h às 17h, nas turmas
do Grupo 5 ao 1º ano do Ensino Fundamental I. O objetivo geral é trabalhar a
alfabetização e letramento em diálogo com a alfabetização estética, numa perspectiva
multi e interdisciplinar. A execução foi de responsabilidade das
professoras-pedagogas em formação, que foram supervisionadas pela
professora-supervisora da referida Unidade Escolar e apoiadas pelas professoras
regentes, gestoras e profissionais de educação da escola, bem como, a comunidade
em que a escola está inserida. A formação das bolsistas para o desenvolvimento do
projeto esteve sob a orientação das Coordenadoras do PIBID-Pedagogia Professoras
Rilmar Lopes e Sandra Marinho. Os encontros para formação ocorrem na Faculdade
de Educação da UFBA, onde são desenvolvidos estudos teóricos, planejamento
coletivo, leitura e reflexão de textos, seminários temáticos e atividades práticas em
oficinas de arte-educação e de jogos alfabéticos. Para realizarmos esse trabalho,
tomamos como base a Proposta Triangular sistematizada por Ana Mae Barbosa, que
visa abordar a arte-educação através da contextualização histórica, do fazer artístico
e da apreciação artística. Tomamos como base também a proposta de alfabetização
de Ana Teberosky e Emília Ferreiro que valorizam o indivíduo e as interações entre
estes dentro do processo de alfabetização, reconhecendo-os como ser ativo e social
dentro do processo de aprendizagem. As ações pedagógicas serão desenvolvidas
através das artes plásticas promovendo sensibilização pela apreciação estética das
artes em espaços e momentos diversos na escola. Assim, trabalhamos a
alfabetização e letramento em diálogo com a alfabetização estética, numa perspectiva
multi e interdisciplinar através das obras que retratam o universo da brincadeira:
Cândido Portinari (1903-1962), Ivan Cruz (1947), Ricardo Ferrari (1951), entre outros,
que dialoguem com o tema abordado, bem como, com jogos e atividades que
dialogam com as artes plásticas e objetivando a alfabetização e letramento do
estudante atendido pelo programa. Acreditamos que a brincadeira no universo infantil
resgata a cultura popular, valoriza o saber do aluno, desperta processos significativos
no aprendizado e, sobretudo, torna o aprendizado uma atividade de alegria e prazer.
Nas aulas de “Ensino de artes” desenvolvidas, buscamos estabelecer um contato
íntimo das crianças com as obras de arte, a fim de deixá-las familiarizadas com o
contexto histórico no qual estão inseridas, a técnica utilizada para pintá-las, o artista
que a produziu, entre outros aspectos importantes para que haja uma alfabetização
estética qualificada. Todo o processo de sensibilização referido anteriormente traz
uma percepção artística ampliada de uma maneira significativa. E, com base nessa
experiência, promovemos uma valorização do eu artístico nas crianças através da
produção artística, respeitando sempre o modo de construção do conhecimento da
arte de cada aluno. As atividades de letramento também compõem um importante
processo dentro das atividades desenvolvidas durante o primeiro semestre, pois
através destas desenvolvemos os tipos de leituras que podem ser feitas, mesmo com
os diferentes níveis e contextos de escolarização presentes numa mesma turma. No
contexto do letramento, foi possível para os alunos a atribuição de significado às
palavras, expandindo ainda mais o repertório de cada um deles, mas, sempre
trazendo alfabetização estética como uma referência para as intervenções.
Estabelecer uma conexão com o “Ensino de artes” e as brincadeiras do universo
infantil para nortear as ações pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal Santa
Bárbara foi extremamente significativo pois proporcionou uma aproximação íntima
dos alunos com as obras de arte que retratavam as brincadeiras; houve uma
identificação das brincadeiras que eles faziam com as retratadas nas obras. Além
disso, foi possível também utilizar os demais espaços da escola, possibilitando às
crianças o movimento corporal, o trânsito, a convivência com os alunos das outras
turmas da escola. Trazendo para estes um sentimento de pertencimento e
responsabilidade perante aquele espaço.
Palavras-chaves: Alfabetização estética, Alfabetização e letramento, Proposta
triangular

A “PEDAGOGIA HISTÓRICA CRÍTICA” NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PIBID
– PEDAGOGIA - UFBA
Autor(es): TAÍSA NONATO SANTOS, TAÍS MONTEIRO, PERLA SILVA DA
FONSECA
Resumo: O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a pedagogia histórica na
formação continuada do PIBID-Pedagogia da UFBA materializada em Plano de Aula
que será desenvolvido na Escola Municipal Santa Bárbara, uma das contempladas
pelo referido programa. As atividades serão alicerçadas na proposta da Pedagogia
Histórico-Crítica, que compreende a educação com base no seu desenvolvimento
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histórico. A filosofia que fundamenta essa corrente pedagógica é o Materialismo
Histórico Dialético e a psicologia que dá suporte é a teoria Histórico Cultural de
Vigotsky. Os principais teóricos dessa pedagogia são Duarte (2001), Arce & Martins
(2012 - 2013), Gasparin (2005) e Saviani (1992 -2009). O Objetivo da aula é analisar
de que forma a pedagogia Histórico-Crítica contribui para a emancipação humana
através do ensino das artes em articulação com o letramento. Os estudos sobre essa
vertente educacional se iniciaram nos encontros de Formação Continuada do
subprojeto: “Alfabetização estética e letramento: uma relação dialética e
emancipadora”, que trabalha o eixo estético fundamentado na Proposta Triangular de
Barbosa (2005) assim como nas teorias de Fusari E Ferraz (1992 -1993) e Rossi
(2003). Este Plano de Aula foi realizado para auxiliar o/a bolsista do PIBID-Pedagogia
nas intervenções de artes visuais dentro do marco referencial da Pedagogia
Histórico-Crítica. Para isso será realizada uma atividade cuja temática é Cores. Com
o objetivo de possibilitar aos estudantes aprender um elemento constituinte das artes
plásticas, conhecendo as cores primárias, secundárias, terciárias, frias e quentes;
compreender que as cores secundárias surgem a partir da mistura de cores
primárias; realizar leitura objetiva e subjetiva das obras de arte de Ivan Cruz e
produzir uma releitura das imagens. O primeiro momento da aula estará articulado
com a prática social inicial do conteúdo, em que o professor aproveita o
conhecimento prévio das/os estudantes sobre o conteúdo proposto buscando verificar
o que eles já sabem e como fazem uso dessas informações no cotidiano. Na segunda
etapa, que consiste na Problematização, serão formuladas perguntas nas suas mais
variadas dimensões: histórica; política; conceitual; cultural; econômica; artística, etc.,
buscando responder as demandas sociais emergidas no primeiro momento da aula.
Na instrumentalização o/a professor/a irá socializar com os/as estudantes os
conhecimentos científicos sobre o tema. Na catarse, os estudantes irão sistematizar o
conhecimento assimilado comparando com o saber do senso comum. Por fim, na
última etapa do método, prática social final, o educando vai aplicar na realidade social
o conhecimento apreendido, a fim de melhorá-la, transformá-la. Com a apropriação
do conhecimento obtido sobre as cores poderão avançar na alfabetização estética.

por exemplo, e a discussão foi muito produtiva. Já os alunos de 8º ano, embora um
pouco agitados, não se comunicaram conosco. Observamos a aula de Ciências
Naturais, na qual a maioria deles copiava e fazia as tarefas. Foi muito interessante
observá-los durante as aulas da matéria que iremos ensinar. Nosso período de
observação tem sido fundamental para conhecer melhor a realidade em que os
alunos estão inseridos, a importância que dão à escola e aos estudos, a relação
ensino-aprendizagem, professor-aluno e os problemas enfrentados no colégio.
Entender tudo isso é importante para que possamos vivenciar a situação escolar e
adquirir experiência, entendendo melhor a função do docente.
Palavras-chaves: Análise, Aprendizagem, Observação
ARTE, FORMAÇÃO E VIVÊNCIA: A ALFABETIZAÇÃO ESTÉTICA NA INICIAÇÃO
À DOCÊNCIA
Autor(es): FERNANDA SARAFIM SANTOS, TAÍSE DE SOUZA
Resumo: Este trabalho tem por desiderato analisar a importância do subprojeto do
PIBID Pedagogia - UFBA para a alfabetização estética das bolsistas. Sabemos que o
processo formativo em relação ao componente curricular "Ensino de Artes", na escola
básica, acontece, em sua maioria, de maneira instrumental e utilitária. Considerando
que os profissionais da Pedagogia devem ensinar Artes nas modalidades Educação
Infantil e Ensino Fundamental I, conforme previsto no artigo 5º inciso VI das Diretrizes
Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia, é imprescindível que a formação
docente ocorra de maneira qualificada, orientada e fundamentada através da
articulação entre teoria e prática. Como forma de minimizar as lacunas históricas das
estudantes de Pedagogia, o subprojeto PIBID Pedagogia assume como objeto de
estudo a alfabetização estética articulada ao letramento na perspectiva
histórico-dialética, duas áreas do conhecimento que se relacionam dialeticamente e
são fundamentais para a formação integral dos sujeitos. Sendo a "Alfabetização
Estética" a área central do subprojeto, temos como principal referencial
teórico-metodológico das práticas pedagógicas nas escolas a "Proposta Triangular"
sistematizada por Barbosa na década de 1980, que se estrutura a partir de três
vértices: Ler, Fazer e Contextualizar a obra de arte. Esta proposta rompe com os
modelos tradicionais do ensino de artes na medida em que propõe a emancipação
dos sujeitos envolvidos nesse processo através da articulação desses vértices. Nesse
sentido, as bolsistas do PIBID Pedagogia têm a oportunidade de aprofundamento
epistemológico em Artes, a partir do desenvolvimento de práticas pedagógicas em
artes - alfabetização estética. Nesse processo educativo e dialético as bolsistas se
alfabetizam esteticamente na medida em que alfabetizam as crianças, percebem
possibilidades, superações e limites em sua prática docente com artes. Sendo assim,
o trabalho desenvolvido a partir do subprojeto do PIBID Pedagogia contribui
substancialmente com a alfabetização estética de seus bolsistas, pois além de
realizar atividades formativas na Universidade com o grupo em questão, os orienta no
desenvolvimento das suas práticas pedagógicas em escolas municipais de Salvador,
o que permite a aproximação entre as esferas da teoria e da prática, possibilitando
uma visão crítica da realidade.
ARCE, Alessandra & MARTINS, Lígia M (orgs.). Ensinando aos pequenos: de zero a
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Palavras-chaves: Plano de Aula, Proposta Triangular, Formação continuada
A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE ESCOLAR PARA O FUTURO DOCENTE
Autor(es): LARISSA LARANJEIRA PINHEIRO SANTOS, SARA SILVA DOS
SANTOS, ANDREA NEVES SILVA, ANDRÉA DA SILVEIRA CORDEIRO CUNHA, ANA
VERENA MAGALHÃES MADEIRA
Resumo: Como alunas do curso de graduação em licenciatura em Ciências Naturais,
na Universidade Federal da Bahia, e bolsistas do Pibid (Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência), atuamos no Colégio Estadual de Plataforma (CEP),
que fica localizado no subúrbio ferroviário da cidade de Salvador, no bairro de
Plataforma. Visando alcançar experiência e conhecimentos na área da docência,
iniciamos nossas atividades de observação e análise do contexto sociocultural e
econômico dos alunos. A instituição funciona nos três turnos, sendo no matutino as
aulas das turmas do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio, no
vespertino apenas do Ensino Fundamental II e no noturno da EJA (Educação de
Jovens e Adultos) – ensino médio. A estrutura do colégio é constituída por 11 salas,
dois pátios, refeitório, pavilhão administrativo, biblioteca, quadra esportiva e
laboratório de informática. O período de observação dos alunos em sala de aula é
uma atividade que propicia ao licenciando um contato inicial com a realidade na qual
irá atuar. Além disso, tem como objetivo fazer com que o futuro professor se aproxime
da realidade da sala de aula e da escola, examinando, sobretudo o processo
ensino-aprendizagem. Essa etapa do futuro docente proporciona ao mesmo um
contato direto com o âmbito escolar, conhecendo a organização e as dificuldades que
a escola enfrenta, dentre outros aspectos como o conteúdo e as metodologias
utilizadas, o planejamento, a relação professor-aluno e professor-coordenação, as
dificuldades de aprendizagem e de relacionamento dos alunos etc. Falar da escola
como espaço sociocultural implica resgatar o papel dos sujeitos na trama social que a
constitui. Sendo assim, é necessário, após a análise da escola de forma ampla,
analisar os alunos de forma individual, visto que cada aluno é sujeito sociocultural.
Trata-se de compreendê-lo na sua diferença, enquanto indivíduo que possui
diferentes escalas de valores, sentimentos, emoções, desejos, projetos, com lógicas
de comportamentos e hábitos que lhes são próprios. Desse modo, observamos
durante o turno vespertino, turmas do ensino fundamental II, de 6º, 8º e 9º ano, em
aulas de Artes, Ciências Naturais, Língua Inglesa, Geografia e Língua Portuguesa. Os
alunos de 6º ano variam de 11 a 12 e se mostraram muito receptivos e comunicativos
na ocasião das observações, durante a aula de Língua Portuguesa. Foram
observadas duas turmas, uma com vários alunos e outra com apenas alguns, sendo a
maior bem agitada. Os alunos vieram até nós, bolsistas, curiosos e nos fizeram
perguntas, pediram materiais emprestados, etc. Os estudantes dessa série se
mostraram muito agitados, sobretudo os meninos. Começar a aula com eles sentados
é muito difícil, porém, aos poucos, todos vão se acomodando. Durante a aplicação
das tarefas pela professora, a maioria sentou-se para fazê-la e ficavam muito
empolgados para responder em voz alta e vibravam ao acertar. Durante a aula,
fizemos uma atividade de desenho com eles. Pedimos que desenhassem o local que
mais gostam no bairro de Plataforma e nos dissessem o motivo. Os alunos ficaram
empolgados e, surpreendentemente, todos sentaram para fazer os desenhos e
ficaram entusiasmados para nos mostrar conforme havíamos pedido. A turma menor
é bem tranquila e os alunos sentam logo que a professora chega. Manter um diálogo
com eles é muito mais fácil. Fizemos a mesma atividade, porém sem a realização do
desenho, já que pudemos dialogar. Ao contrário da outra turma, além dos pontos
positivos do local, eles discutiram conosco os aspectos negativos como a violência,
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AS ARTES NO MOVIMENTO HIP HOP CRIAM E CONTAM NOSSA HISTÓRIA:
UMA PROPOSTA DE ALFABETIZAÇÃO ESTÉTICA ARTICULADA AO
LETRAMENTO COM CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL OITO DE MAIO
Autor(es): MARÍLIA FREITAS SENA
Resumo: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/UFBA
tem como principal objetivo qualificar a formação docente. Nesse sentido, proponho a
socialização do Plano de Atividade “As Artes no Movimento Hip Hop Criam e Contam
Nossa História”. O referido plano tem como objetivo: “desenvolver a alfabetização
estética das crianças de 1º ao 5º ano da Escola Municipal Oito de Maio, de maneira
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articulada ao letramento a partir do reconhecimento das várias expressões artísticas
presentes no Movimento Hip Hop”. Entendemos o “Movimento Hip Hop” como um
movimento cultural oriundo, desde sua origem, da periferia e admitindo o
espaço/ambiente de vivência dos alunos além dos muros da Escola. Nesse contexto,
trabalhar com tal temática é pertinente e relevante, visto que dialoga com a realidade
dos discentes, além de ser uma proposta enriquecedora no âmbito artístico que
viabiliza amplamente o trabalho do ensino de Artes alicerçado na proposta do
subprojeto PIBID-Pedagogia: “Alfabetização estética e letramento: uma relação
dialética emancipadora”, que tem como fundamento pedagógico à abordagem da
Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2013). Metodologicamente, as intervenções de
artes estão fundamentadas na “Proposta Triangular” (BARBOSA, 2010), a partir da
exploração e articulação entre os três vértices dessa proposta que são:
contextualizar, ler e produzir a obra de arte. Além de Barbosa também teremos como
fundamento teórico-metodológico Rossi (2003), que traz contribuições significativas
no que tange a leitura da obra de arte na educação das crianças. Dessa forma
pretende-se, a partir das atividades pedagógicas em sala de aula, que serão
desenvolvidas uma vez por semana no turno vespertino, trabalhar a alfabetização
estética articulada ao letramento das crianças, como forma de possibilitar a
apreensão do conhecimento sobre a Cultura Hip Hop e suas três principais
expressões, que são: break dance, grafitte e rap, de maneira criativa, crítica e
consequentemente livre do preconceito social frente a esta forma de arte.

artificial, para minimizar a situação insuportável gerada pelo calor. Nesse contexto,
não falta esforço de um grupo de professoras em aproveitar, da melhor maneira
possível, o pequeno espaço oferecido pela escola municipal as suas crianças. Há, por
parte da escola, uma política de aproveitamento máximo do espaço com a utilização
de corredores e compartilhamento de salas priorizando as necessidades dos alunos.
A Escola conta com o projeto “RecreAtivaMente” que busca otimizar o
desenvolvimento das crianças incentivado o uso de jogos de tabuleiro que estimulem
o raciocínio lógico e remediam a problemática do espaço. Na Escola também é
desenvolvido o projeto “Estou Lendo” que incentiva a leitura e compartilhamento de
conhecimentos entre as turmas de acordo com seus conhecimentos. Os fatos
cotidianos, datas cívicas e festividades são utilizados pela escola como objeto de
estudo e debate. O estímulo à arte é feito de forma transdisciplinar impregnando os
alunos desde o espaço que é bastante colorido e repleto de exposições. Em relação
ao desenvolvimento pedagógico a situação também é grave, temos uma diversidade
de processos alfabéticos, os alunos, todos de classe social baixa, apresentam
conhecimentos empíricos diversos e desenvolvimento escolar variado com
acompanhamento precário tanto familiar quanto profissional. Ainda temos em sala de
aula o “Culto a Cópia”, atividade mecânica, de adestramento, que não contribui para
uma formação de sujeitos críticos, participativos da sociedade, pelo contrário há aí a
possibilidade de uma formação de sujeitos passivos, dependentes e que
desconhecem sua capacidade superadora e criadora. Porém, é notável a
preocupação e dedicação coletiva do corpo docente da escola para o aprimoramento
constante de seu trabalho pedagógico e administrativo. Portanto, é desse lugar de
análise do Diagnóstico Escolar da Escola Municipal Soror Joana Angélica que
propomos socializar e trocar conhecimento no SEMENTE.
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DA CANETA À TINTA: AS ARTES VISUAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
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Autor(es): TAÍSE DE SOUZA, DENISE VAZ BELA
Resumo: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/UFBA
tem como principal objetivo qualificar a formação docente. Partindo dessa premissa,
faremos um resumo dos resultados das vivências pedagógicas realizadas durante o
período letivo de março a junho de 2016, na Escola Municipal Oito de Mio, situada em
Periperi, Salvador-BA. Com o objetivo de desenvolver a alfabetização e letramento
das crianças através da alfabetização estética e auxiliar no avanço das hipóteses que
as crianças fazem sobre a escrita a partir da alfabetização estética, decidimos nos
apropriar das obras de arte de artistas como Nelson Makamo e Enam Basokah para
motivar e alfabetizar os alunos não só do ponto de vista da alfabetização das letras,
mas também de forma integrada a alfabetização estética. Os principais teóricos que
nortearam esta pesquisa foram: Arce (2003; 2013 e 2013), Barbosa (1991 e 2003),
Rossi (2003), Fusari & Ferraz (1993) entre outros. Assumimos metodologicamente a
Proposta Triangular apresentada por Barbosa (1991) e fundamentada sobre três
vértices CONTEXTUALIZAR, LER, FAZER e que se articulam dialeticamente. Nesse
sentido, a contextualização está para além da história do artista e da obra, ela
assume sentido mais abrangente circundando os fatos históricos que permeiam a
obra de forma dinâmica e articulada com a realidade de quem aprecia. O ler consiste
no momento de aproximação com a obra e num exercício de interpretação objetivo e
subjetivo das mesmas, e o fazer artístico diz respeito expressão artística do sujeito
que já possui um repertório ampliado de leituras. Como resultado percebemos que as
crianças desenvolveram a sensibilidade através da apreciação das artes, avançaram
nos processos de compreensão as expressões artísticas através da apreciação, do
fazer e da contextualização da Obra de Arte, passaram a identificar e conhecer os
elementos das artes plásticas nas obras apreciadas, além de fortalecerem a
identidade artística compartilhando valores culturais. A partir deste trabalho, as
crianças começaram a perceber a importância do fazer artístico e através deste
realizar sua própria forma de expressão.

INTERVENÇÃO: DIREITOS HUMANOS PARA QUEM?
Autor(es): CAMILA SOARES, GABRIEL BARBOSA, BÁRBARA CAROLINA
ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA, LEONARDO LIMA SANTOS
Resumo: O subprojeto do Pibid Sociologia no Colégio Estadual Padre Palmeira tem
como objetivo aproximar os estudantes e as estudantes do Ensino Médio da realidade
da universidade pública, promovendo a construção de dinâmicas e atividades para
uma melhor explicação e assimilação dos temas dando maior vigor às aulas, instigar
o conhecimento crítico e a desconstrução do senso comum, realizar debates sobre
raça, gênero e sexualidade promovendo a quebra de preconceitos, apontando a
importância da Sociologia na formação do conhecimento a respeito dos temas
abordados e na transformação da realidade social, através de uma perspectiva
dialógica. Além do auxílio proporcionado aos bolsistas na sua formação como
professor. Desse modo, de acordo com o tema trabalhado, Direitos Humanos,
realizamos uma intervenção continuada e dividida em três momentos que abordam
questões gerais e de sensibilização. A primeira parte da intervenção foi realizada a
partir da apresentação e distribuição de frases, ditas por celebridades, que feriam os
direitos humanos, onde os alunos e as alunas deveriam registrar suas opiniões a
respeito delas e confeccionar, a partir dessa reflexão, uma árvore dos pensamentos.
Essa árvore é uma ferramenta lúdica e também tem a finalidade de que possamos
recuperá-la e avaliar uma possível mudança de perspectiva de acordo com as
contribuições e intervenções que faremos ao longo do ano letivo. No segundo
momento da intervenção, exibimos o curta metragem “Ilha das Flores” com o
propósito de reflexão sobre os Direitos Humanos e a condição humana que era
retratada no filme. Ao final do curta metragem os alunos e as alunas produziram
desenhos relacionados a suas reflexões sobre a temática apresentada. O terceiro e
último momento da intervenção iniciou-se com a exposição, em um varal na sala, dos
desenhos feitos pelos alunos e alunas. A partir dos desenhos expostos, cada aluno e
aluna apresentou seu desenho e o relacionou com o curta metragem “Ilha das
Flores”. Por fim, foi realizada a avaliação da intervenção pelos alunos e alunas, que
foram dividiram em grupos, e confeccionaram emoticons com a finalidade de apontar
a compreensão do tema abordado, a metodologia, integração, conteúdo, e as
sugestões para as próximas atividades. No processo da execução da intervenção,
houve divergências quanto às frases expostas que feriam os Direitos Humanos.
Muitas dessas ideias eram embasadas em preconceitos e pré-noções, travestidas de
opiniões, que diante da realidade dos e das estudantes são naturalizadas e
cristalizadas em sua leitura da realidade. A partir das metas estabelecidas que
abrangiam uma reflexão acerca das implicações que se referiam aos Direitos
Humanos, uma parcela das turmas trabalhadas ratificou suas pré-noções sobre o
tema, mas a intervenção também proporcionou um aperfeiçoamento de suas ideias.
Por outro lado, outra parcela das turmas não se posicionou verbalmente perante a
discussão em sala, entretanto a presença deles e delas no debate é importante para
a manutenção de um processo de reflexão interna a respeito do tema. Com isso, em
prol da manutenção desse processo de reflexão interna, a nossa ação enquanto
bolsistas na intervenção se dá no intuito de uma formação continuada sobre o tema
abordado, tendo como o maior desafio enquanto bolsistas e futuros docentes, parte
da ideia da desconstrução do senso comum enraizado na sociedade e tem a
Sociologia enquanto ferramenta que venha a engendrar uma transformação social.

Palavras-chaves: Alfabetização estética, Proposta triangular, PIBID
DIAGNÓSTICO ESCOLAR E A PRECARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Autor(es): YNGRID SOUZA DOS SANTOS, ERILMA DOS SANTOS
Resumo: O objetivo deste trabalho ao ser apresentado no SEMENTE é socializar a
experiência que desenvolvemos, enquanto bolsistas do PIBID Pedagogia,
especificamente na Escola Municipal Sóror Joana Angélica ao realizarmos um
Diagnóstico Escolar que extrapolou a identificação dos “Níveis Alfabéticos” do grupo
da sala de aula. Nesta atividade assumimos como referencial as ideias de
Vasconcellos que propõe a construção de um diagnóstico escolar para além de um
“levantamento de dificuldades ou de dados da realidade, mas no sentido mais preciso
de localização das necessidades da instituição, a partir da análise da realidade e/ou
do confronto de um parâmetro aceito como válido” (2005; p.187). Nesse sentido
procuramos realizar um Diagnóstico Escolar com base em observação participante,
através de pesquisas com alunos, responsáveis, professores, gestores e funcionários;
com perguntas direcionadas às visões individuais a respeito dos aspectos físicos, de
funcionamento e de convivência na instituição. Também tomamos como elementos as
observações das colegas bolsistas da referida Escola. O processo de construção do
Diagnóstico Escolar foi impactante e nos fizeram refletir sobre o descaso com que
são tratadas as crianças na educação pública, municipal, de Salvador. A situação é de
total precarização. Todos os sujeitos da escola, especialmente as crianças, sofrem
com a realidade espacial apresentada, com o espaço inadequado, improvisado, pois
trata-se de uma pequena casa alugada pela prefeitura, com cômodos pequenos, sem
iluminação natural e sem ventilação. Nesse caso, por falta de manutenção da rede
elétrica os ventiladores não funcionam e assim não temos nem uma ventilação
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Resumo: Através da apresentação de um resumo expandido pretendo socializar
minha experiência com o PIBID Pedagogia que tem como objetivo principal “contribuir
de forma qualitativa com a formação dos licenciandos de Pedagogia a partir do
desenvolvimento de um projeto pedagógico que envolve a alfabetização estética
articulada com o letramento de crianças da educação infantil e séries iniciais na
perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica”. O mesmo se desenvolve a partir de sete
ações: “Espaço Escolar e Diagnóstico; Planos de Atividades; Formação Continuada;
Intervenção Pedagógica; Produção de Material Didático e Pedagógico; Produção
Teórica e Científica e Ações Interdisciplinares”. Estas ações não obedecem uma
rigidez sequencial, pois se articulam. No entanto, algumas são pré-requisitos para
outras. Neste caso me debruçarei sobre a terceira ação “Formação Continuada” cujo
objetivo é “Realizar encontros formativos com bolsistas do PIBID-Pedagogia”. A
importância dessa ação está em possibilitar a sustentação teórica e prática das
atividades desenvolvidas na escola e em eventos científicos. Nos nossos encontros
de “Formação Continuada”, de maneira coletiva, estudamos teorias pedagógicas,
articulamos sínteses para apresentação, realizamos seminários, desenvolvemos
oficinas metodológicas, discutimos e aprendemos assuntos direcionados à formação
docente de maneira geral. Os teóricos que estudamos esse ano foram: Barbosa
(1991), Gasparin (2001), Rossi (2003), Saviani (1991), Vigotski (1991). Sobre a
atuação na escola, posso dizer que as crianças adoram o programa, parecem
entender a nossa importância na sala, auxiliando a professora. Criamos aos poucos
uma grande relação de afeto com alguns; é perceptível nos momentos de dúvidas ou
ajuda nas atividades. É possível detectar que temos na turma níveis de
aprendizagens diferenciadas, com variações enormes, por exemplo: enquanto alguns
já escrevem quase todas as palavras, sem copiar, e sabem lê-las, outros, mal sabem
os significados das letras, diferenciar cada uma e alguns costumam formar as
palavras em ordem contrária. Realizamos um diagnóstico escolar em consonância
com vários fatores da comunidade da escola como: relação escola com a família;
realidade social, cultural e pedagógica das crianças, perfil urbano da comunidade em
que se insere a Escola, gestão escolar; arquitetura da Escola e formação dos
docentes. Dessa forma, podemos identificar criticamente um panorama desse
conjunto que é a nossa educação e atividade docente. A experiência é tamanha que a
cada dia, com uma tarefa nova, mais um dia atuante na escola, posso sempre
aprender mais um pouco.

Resumo: A Educomunicação inter-relaciona as áreas da Comunicação e Educação e
seu grande objetivo é a criação de ecossistemas comunicativos em espaços diversos
para ampliar as condições de expressão de todos os seres humanos, tendo como
público especial a juventude (KAPLÚN, 1987). A ideia da interface entre a
Educomunicação e a Educação para as Ciências surgiu com o trabalho de Bortoliera
e Alcântara (2008) com crianças do sétimo ano do ensino fundamental, através da
produção de desenhos e do uso de recursos de animação gráfica durante uma oficina
onde foram gerados três vídeos de divulgação científica que expressavam as
concepções científicas daqueles jovens sobre Ciência e Tecnologia. Como forma de
levar a ciência à realidade de jovens estudantes, este trabalho tem como objetivo
investigar as contribuições da aplicação do método da Educomunicação em uma
oficina de produção de vídeos científicos com estudantes do ensino básico. O
trabalho foi realizado em duas escolas públicas do Estado da Bahia, uma situada na
comunidade pesqueira em São Francisco do Paraguaçu e outra no bairro de São
Caetano no centro da cidade de Salvador. Os estudantes foram divididos em equipes
de no máximo seis participantes e cada grupo escolheu o tema a ser abordado no
vídeo. Foram produzidos nove vídeos educomunicativos no total. Seis destes foram
produzidos no colégio em Salvador (46% do número total de vídeos): “A verdade por
trás da reciclagem”, “A volta que o lixo dá”, “Os diferentes tipos de solo”, “Cuidando
da água”, “Como se faz uma proteína?” e “Vida e meio ambiente”. Sete vídeos (54%)
foram produzidos na comunidade em São Francisco do Paraguaçu: “Luz solar: pra
que serve?”, “A dança das cadeiras velhas”, “O Rio Paraguaçu”, “São Francisco do
Paraguaçu”, “Não jogue Vidro no Lixo”, “A importância de escovar os dentes” e
“Vacinas”. Os vídeos abordaram conteúdos diversos, desde assuntos que estavam
sendo estudados dentro de sala de aula, como no vídeo “Os diferentes tipos de solo”,
até situações desagradáveis que os estudantes vivenciam durante as aulas como o
péssimo estado das carteiras, assunto presente no vídeo “A dança das carteiras
velhas”. Na educação básica, a importância de se trabalhar com estratégias didáticas,
em uma perspectiva lúdica e criativa, como parte integrante do processo formativo é
fundamental. A prática lúdica se relaciona com o processo de ensino-aprendizagem,
contribuindo com a valorização do conhecimento em geral, como também da
criatividade e do pensamento crítico do aluno. Buscar novas práticas pedagógicas é o
desafio que deve impulsionar os professores no cotidiano escolar. A utilização das
ferramentas de educomunicação para a demonstração do aprendizado em lugar dos
métodos convencionais fez os estudantes refletirem, sintetizarem o conteúdo e
escolherem a melhor forma de divulgá-lo a outros colegas da mesma faixa etária.
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O TRATO COM O CONHECIMENTO DO ATLETISMO – POSSIBILIDADES DE
ENSINO DO PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA NO COLÉGIO ESTADUAL MARCÍLIO
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PROJETO PEDAGÓGICO “CINEMA, POEMA E CANÇÃO”
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Resumo: Atualmente, o atletismo é considerado um dos esportes que vem sendo
cada vez mais explorado por sua capacidade de executar os movimentos naturais do
homem nas suas mais diversas provas. Levando em consideração que a Educação
Física é uma área do conhecimento que possibilita o desenvolvimento do ser humano
de forma integral, é na escola, principalmente nas aulas de Educação Física, que os
alunos têm um maior contato e desenvolvem os principais aspectos físicos, motores,
cognitivos. O presente trabalho é um relato das atividades que ocorreram no Colégio
Estadual Marcílio Dias, nas aulas de Educação Física, subprojeto do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID UFBA. Nos propomos neste
trabalho trazer um relato de experiência das aulas que ocorreram no período de
agosto a dezembro de 2015 tendo como objetivo principal fazer uma aproximação
com os esportes, com e sem bola, conteúdo norteador da unidade. No último,
abarcamos o atletismo. Utilizamos como metodologia as oficinas de aproximação com
o esporte, dentro do horário da aula, com corridas de obstáculos e revezamento;
arremessos e lançamentos; saltos, diferenciando e caracterizando cada um deles, e
ainda, oficinas de construção de materiais, que foram utilizados para a aproximação.
Para construção dos planos e materiais de apoio nos ancoramos na Pedagogia
Histórico Critica e a Metodologia do Ensino de Educação, do Coletivo de Autores, e
ainda utilizamos apoio audiovisual de bibliografias digitais. Podemos apresentar como
principal resultado a construção dos materiais de apoio e materiais de auxílio às
aulas, tais como, dardos, discos, bastões, “martelo”, que proporcionaram aos
estudantes uma ampliação dos conhecimentos acerca do que propõe o esporte e
suas manifestações, em especial o atletismo. Ao concluir as atividades, os próprios
estudantes demonstraram que foram capazes de aprender e praticar aulas de
atletismo de maneira satisfatória, uma vez que o aspecto lúdico presente em todas as
aulas teve a intencionalidade de ampliar o acervo cultural e permitiu grande
participação e interesse por parte destes, salvo alguns casos de dispersão e
problemáticas de precarização do espaço escolar, que foram superadas entre o
confronto da realidade e possibilidades.

Resumo: Dinamizando o processo de aprendizagem, além de vivenciar e tentar
propor soluções para as diversas dificuldades em desenvolver atividades filosóficas
em sala de aula, o projeto pedagógico “Cinema, Poema e Canção” é uma iniciativa
dos discentes do curso de Filosofia da Universidade Federal da Bahia que participam
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UFBA (PIBID). O
Projeto teve início no mês de setembro de 2016, no Colégio Estadual Teixeira de
Freitas, localizado em Salvador-BA. Esse projeto objetiva criar estratégias para
aproximar o aluno do ensino médio à disciplina de Filosofia, tornando seu ensino mais
estimulante e dinâmico. Através de importantes instrumentos como a música, poemas
e filmes, buscamos contextualizar conteúdos históricos e filosóficos que possibilitem a
reflexão acerca dos temas trabalhados em sala de aula. Dentre os objetivos gerais,
buscamos utilizar a arte como ferramenta para compreensão da filosofia; estimular a
realização de debates e a construção de argumentos; usar recursos tecnológicos
atuais, como notebooks, celulares e mp3, nas abordagens temáticas em sala de aula;
incentivar a leitura na escola. Embora haja obstáculos para a realização das
atividades, como o tempo limitado de aula, a deficiência de recursos didáticos, como
aparelhos audiovisuais, é possível realizá-las com dificuldade, adequado-as à
realidade do ensino público. A metodologia de trabalho escolhida consiste em usar
letras de músicas pré-selecionadas pelos pibidianos, fragmentos de filmes e poemas
que abordem o conteúdo de cada unidade escolar, promovendo momentos de diálogo
entre a filosofia e arte na forma de música, poema e cinema. Com este projeto,
pretendemos obter resultados significativos no que tange a estimulação dos discentes
ao ato de pensar, com o auxílio de ferramentas que são familiares e atrativas, bem
como ajudá-los a perceber a educação escolar como uma possibilidade de
transformação e construção de si mesmos. Ao empreendermos este projeto,
alcançaremos relevantes contribuições para nós, como futuros docentes de Filosofia,
principalmente quanto à experiência em lidar com os educandos,
Palavras-chaves: Filosofia, Educação, Ensino
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FILOSOFIA AFRICANA, PIBID E A LEI 10.639
O USO DA EDUCOMUNICAÇÃO NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS CIENTÍFICOS:
EXPERIÊNCIA EDUCATIVA EM DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DA
BAHIA

Autor(es): ÍTALO VIEIRA ADRIANO
Resumo: Neste trabalho irei apresentar a importância da Lei 10.639, criada em 2003,
que versa sobre o ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana, ressaltando
a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Ela foi alterada
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para a Lei 11.645/08 que torna obrigatório o ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Africana em todas as escolas públicas e particulares, do ensino
fundamental e do ensino médio. No CESB aplico os projetos tendo como base o
filósofo Renato Nogueira, doutor em Filosofia pela UFRRJ (2006), que no seu livro,
Ensino de Filosofia Africana e a Lei 10.639, mostra formas pedagógicas para o
desenvolvimento da Lei. As atividades realizadas no CESB com os alunos do 2° ano
vespertino foram as confecções das máscaras africanas e a leitura da história em
quadrinhos de Renato Nogueira, Era uma vez no Egito. Nas máscaras fizemos uma
análise das suas formas, cores e significados, mostrando ao aluno o seu valor. E na
história em quadrinhos, mostramos outra visão da filosofia, retirando essa visão
eurocêntrica e dando a eles outras perspectivas de filosofia e dando um valor maior e
digno à Filosofia Africana. A Filosofia, sendo uma disciplina de humanidades, de
forma alguma se refere ao negro, em momento algum nas escolas públicas ou
particulares a disciplina se refere a algum autor, tema ou cultura africana ou
afro-brasileira. A escola é um espaço de formação de indivíduo para viver em uma
sociedade como um verdadeiro cidadão. A formação do cidadão afrodescendente
perpassa, com um aprofundamento, pela compreensão, organização e respeito da
história, identidade e de sua religião. Com a implantação da Lei 10.639 que ocorreu
em janeiro de 2003, deve-se reavaliar os currículos do ensino fundamental e médio
para que possa ser dada a importância da obrigatoriedade da Lei ao ensino de
História e Cultura Afro-brasileira. Essa mudança também tem que ocorrer no nível
superior, nos cursos de licenciatura e no de bacharelado tem que ser feita essa
mudança para o aperfeiçoamento e conhecimento do profissional da educação, e tem
que ser de obrigatoriedade as disciplinas de História e Cultura Afro-brasileira.

explicar/compreender o mundo pelos filósofos. Dentre os conteúdos trabalhados,
cabe ressaltar a apresentação das Origens da Filosofia Ocidental, da relação entre o
surgimento dos primeiros filósofos e organização das primeiras cidades-estado.
Propomos a investigação dos conceitos centrais que fundamentaram a democracia
direta na Grécia durante o período clássico, como Isegoria e Isonomia. A partir destas
reflexões procuramos desenvolver um debate sobre as semelhanças e diferenças
entre a democracia representativa e a democracia direta. A práxis pedagógica que
serviu como pedra angular no desenvolvimento das atividades do subprojeto Leituras
Filosófica, constituiu em re-significar o conhecimento filosófico, atribuindo-lhe um
valor prático, útil para vida, visando contribuir na formação crítica dos alunos,
estimulando a sua participação nas múltiplas esferas sociais como um autêntico
cidadão.
Palavras-chaves: Ensino de Filosofia
TRANSFORMANDO O ENSINO
Autor(es): YASMIN SENA VALVERDE DE SANT`ANNA, JULIA COELHO GOMES
SEIXAS DA FONSECA, DENIS BORGES IPÓLITO
Resumo: Em um mês de PIBID, a experiência tem nos proporcionado grande
aprendizado e novas percepções acerca da realidade do ensino nas instituições
públicas. Suas muitas carências (da escola e dos alunos) refletem uma necessidade
de mudança, onde o ambiente escolar seja capaz de formar, além de estudantes
capazes de aprovação no ENEM, cidadãos críticos. Com base nessas percepções,
criamos o projeto Filosofarte, que tem como objetivo trabalhar a Filosofia juntamente
com o mundo da arte, trazendo para a sala de aula músicas, artistas, poesias, peças
teatrais, filmes, tirinhas e outras obras que dialoguem com a disciplina e tornem
dinâmicos e interessantes os assuntos abordados, desenvolver debates com temas
problemáticos acerca da Filosofia e da realidade dos jovens. O ápice do projeto se
realiza no sarau com a temática escolhida (Mulher), que ocorre no final do ano. O
aprendizado se dá em conjunto, logo, as atividades propostas só terão resultado se
os alunos participarem com comprometimento e envolvimento. Percebe-se que a
aproximação da realidade, os assuntos que dizem respeito a vivências cotidianas,
despertam o interesse das turmas e mostram lacunas que devem ser preenchidas. A
falta de estrutura, bem como os métodos de avaliação utilizados e as queixas
recorrentes de alunos sobre não haver voz para eles na instituição, se traduz numa
barreira que deve ser trabalhada e destruída ao longo do tempo, para garantir
sucessos. Tais aspectos citados dificultam o trabalho do professor e dificultam o
desenvolvimento da disciplina Filosofia, tal como ela é lecionada nas turmas de
Ensino Médio. Há um longo e árduo caminho a ser percorrido pelos professores,
pelos que futuramente serão professores, pelos alunos que estão prestes a se formar,
pelos que serão alunos futuramente. Estradas de mudança devem ser construídas,
pois a educação é a esperança de um mundo melhor, mundo esse que nós
sonhamos, precisamos e, somente nós, somos capazes de realizar.

Palavras-chaves: Filosofia Africana, Lei 10.639, Ensino de Filosofia
FILOSOFIA UBUNTU: UMA ÉTICA PARA O ENSINO DE FILOSOFIA NO ENSINO
BÁSICO COMO INSTRUMENTO DE COMBATE AO RACISMO
Autor(es): BRUNO DE JESUS
Resumo: Este artigo busca analisar o plano pedagógico das aulas de Filosofia
aprovado pelo PIBID da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - UFBA a ser
implementado no Colégio Senhor do Bomfim, Salvador – BA, no segundo semestre
de 2016. O tema principal a ser abordado é "Filosofia Ubuntu: Ética Filosófica
Africana de Humanidade e Sociabilidade”, cuja máxima é "Eu sou porque nós somos".
No desenvolvimento deste plano considerou-se a viabilidade de implementação a lei
10.639/2003 que torna obrigatório o ensino da história africana e afro-brasileira no
ensino básico. Tendo em vista que a Filosofia discorre sobre todas as áreas do
conhecimento e possibilita a construção crítica do sujeito e do mundo no qual está
inserido, buscou-se utilizá-la como uma ferramenta de fortalecimento da identidade
dos alunos quanto a questões de raça, gênero, sexualidade e demais temas
transversais como ancestralidade e oralidade, propondo discussões pautadas em
aspectos filosóficos e sociológicos que trabalhem temas de seu cotidiano como o
genocídio da população negra, representatividade, o encontro com o conceito de
empoderamento para a juventude por meio da estética, epistemologia de sujeitos e
sujeitas e ação sociais em suas comunidades. Tendo em vista que o cronograma
prevê a utilização de recursos multimídia em sua aplicação, o presente plano
considera o estudante como participante numa sociedade dinâmica que tem na
tecnologia e novas mídias uma nova forma de linguagem e interação social de
alcance imediato que pode vir a contribuir para o desenvolvimento do pensamento.
Enxerga também o cotidiano nos estudantes como um instrumento prático da
percepção das realidades endógenas e exógenas da sociedade e de autopercepção
crítica e social. Tomando como base a Filosofia Ubuntu e sua abrangência em todas
as relações sociais e instituições que formam os sujeitos, a saber, o estado, a religião,
a escola e a família, este artigo considera a fomentação do sujeito crítico quanto à
sua identificação racial tornando o ensino de Filosofia um instrumento prático para o
enfrentamento do racismo na contemporaneidade não se esquivando de também
trabalhar outros paradigmas sociais presentes na sociedade brasileira.

Palavras-chaves: Arte, Filosofia, Crítico
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA
A JORNADA DE APRENDIZADO DOS BOLSISTAS DO PIBID GEOGRAFIA UFBA
NO COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LOMANTO JÚNIOR
Autor(es): FELIPE BASTOS DE JESUS, CELSO PETITINGA, MESSIAS SENA,
FRANCISCA EDILMA FERREIRA NUNES
Resumo: Introdução: O início da jornada de um aluno de licenciatura no ambiente de
sala de aula nem sempre se dá de forma fluída e padronizada. Pelo excesso de
acontecimentos simultâneos que podem ocorrer nas aulas, as relações dos futuros
professores com os alunos às vezes tendem a caminhar de forma lenta e não
intuitiva. O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) visa dar
oportunidades únicas de inserção dos estudantes das licenciaturas no contexto
escolar de forma prática, não onerando a teoria nas ações estabelecidas. O PIBID
UFBA Geografia lida com alunos da universidade que muitas vezes têm seu primeiro
contato como educador naquele momento, uma vez que estimula o sentir, o participar,
o planejar de uma aula e compreender as dificuldades do público (alunato) e ainda
refletir sobre as próprias limitações. O bolsista do programa é atuante e participativo,
adquire na prática e na reflexão experiências, didáticas e de olhares, que somente
com um acompanhamento prévio podem dar ao licenciando a segurança e vivência
necessária da sala de aula. Objetivo: Este trabalho tem como intuito apresentar as
vivências distintas que os bolsistas do PIBID Geografia podem ter nas diferentes
turmas e turnos no qual acompanham as aulas e realizam os projetos planejados.
Bolsistas do PIBID: Primeiras impressões do colégio destinado. Num colégio estadual
de grande porte, como o Lomanto Júnior, as experiências podem ser das mais
diversas em relação a sala de aula, inclusive quando se tem uma primeira impressão
sobre as dinâmicas que permeiam o dia-a-dia do colégio, tais como: aulas, intervalos,
reuniões, projetos interdisciplinares, conversas com os alunos e/ou professores.
Desde 2014, nós três lidamos com diferentes alunos, projetos e colegas bolsistas do
programa e reunimos nossos experimentos num relato que iremos desdobrar daqui
em diante. O que apareceu como a primeira impressão nos dias iniciais do
acompanhamento das aulas era de um colégio organizado, com uma gama de
professores atuantes e funcionários dedicados, o que gerou um certo padrão da visão
dos bolsistas. Nós bolsistas tínhamos dias e horários distintos para acompanharmos
as aulas de Geografia nas turmas da professora Edilma Nunes (que também figura

Palavras-chaves: Filosofia Ubuntu. Raça. Lei 10639/2003
LEITURAS FILOSÓFICAS
Autor(es): ARYANA PIZZANI
Resumo: O subprojeto Leituras Filosóficas, que está em desenvolvimento no
Colégio Estadual Senhor do Bonfim/Salvador-BA, tem como objetivo central tornar o
ensino de Filosofia mais dinâmico e atrativo e fazer contribuições na formação
humanística e crítica dos alunos. Para obter os resultados propostos procuramos
desenvolver atividades que privilegiassem o trabalho coletivo, buscando estabelecer
relações entre o que foi trabalhado e a realidade dos alunos através da formulação de
questões com eixos plurais. Segundo Jaspers, “seja a filosofia o que for, ela está
presente no mundo e a ele necessariamente que se refere” (JASPERS, 1971, p.138).
Nesse sentido, buscamos utilizar os recursos pedagógicos disponíveis, mas de forma
contextualizada para estimular a reflexão dos alunos sobre os conteúdos filosóficos e
a suas realidades. No primeiro momento houve a necessidade de estimular e
exercitar a habilidade de leitura e interpretação dos alunos, assim como ratificar a
importância da investigação dos conceitos. A partir destes pressupostos e do
planejamento sistemático das atividades, desenvolvemos diálogos e debates que
estimularam os alunos a indagarem sua realidade concreta através da compreensão
e reflexão sobre os conceitos filosóficos que foram utilizados para
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como supervisora PIBID) em diferentes turmas de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. As
interações com os alunos foram surgindo naturalmente, e a supervisora, já de
antemão, nos apresentou como professores estagiários, o que nos deu certa
confiança em relação ao nosso futuro desempenho nos projetos e no lidar com os
alunos em sala. Bolsistas em sala de aula: Como realizar? A cada semestre fixamos
projetos para realizar no colégio, que são pensados previamente com ajuda da
coordenação de área, supervisão e bolsistas atuantes no colégio. Os projetos ora são
feitos por nós bolsistas, para apresentação, uma ferramenta didática, ora são feitos
em parceria com os alunos como uma atividade do tema abordado em sala de aula.
Apesar da interação fácil com os alunos, o desafio não deixa de estar presente cada
vez que acompanhamos as aulas com turmas muitas vezes barulhentas e
indisciplinadas, ou ocasiões em que os alunos tiraram atenção dos colegas e até
mesmo do professor durante a aula. Os métodos que usamos nas aulas foram muitas
vezes pensando em otimizar o tempo da aula e a atenção dos alunos trazendo o
contexto da aula para a vivência do estudante, o que tornava a experiência nova para
nós bolsistas, pois naquele momento tivemos que pensar e nos colocarmos no papel
de um aluno de ensino médio, com suas necessidades e carências. Isso nos fez olhar
a geografia com novos olhos. As dinâmicas que nos envolveram, muitas vezes são
particulares em relação aos turnos, turmas ou alunos diferenciados. Por exemplo,
quando acompanhamos as aulas à noite é notória a diferença sobre o matutino, o
silêncio, a pouca participação dos alunos na aula, muitas vezes por conta da carga de
trabalho anterior que tiveram durante o dia, dificulta mas não impede o aprendizado.
Há alunos que nos chamam atenção, participam, nos perguntam, tiram dúvidas,
conversam sobre o nosso curso de licenciatura e a futura formação superior deles.
Eles nos concederam momentos que só poderiam existir na prática em sala de aula.
O fato de estarmos no colégio não somente como observadores, mas como
professores atuantes na aula da supervisora, ou numa aula planejada previamente,
nos deu a confiança necessária de um professor. A relação com o corpo discente e
docente fluiu de forma muito gratificante pela oportunidade de aprendizado com um
acompanhamento específico sobre nós bolsistas. Bolsistas em ação: O que podemos
fazer além de atividades de acompanhamento em sala de aula nós também pudemos
realizar em 2014 e 2015 duas edições do ExpoPIBID na UFBA. A ExpoPIBID é uma
exposição dos feitos dos bolsistas para a comunidade acadêmica onde podemos
divulgar os projetos realizados no colégio por meio das atividades (mapas, maquetes,
jogos didáticos, etc.) ou fotos de nossas ações durante o ano letivo. Não achando
justo compartilharmos somente com a comunidade da UFBA, em 2016 realizamos a
primeira ExpoPIBID nos colégios, com organização e estrutura similar ao da
universidade, mas para todos os alunos do Colégio que puderam conhecer o
Programa e as a iniciativas do grupo de geografia do ensino médio. O PIBID
Geografia UFBA abriu nossa mente para novas descobertas em relação ao ensino;
quebrou preconceitos pessoais; construiu discussões didáticas e reflexões sobre o
cenário contemporâneo da educação. Assim, conciliando com a importante prática de
atuar no Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior nossa trajetória se torna
singular e inestimável pois as vivências adquiridas são únicas e, acreditamos, virão a
dar bons frutos num futuro próximo.

questionávamos meu próprio saber e minha função como transmissores/produtores
de conhecimento junto aos alunos. Ao passo que fomos interagindo com a turma,
observando a transposição didática que a professora fazia e fazendo algumas
contribuições junto a ela na explicação dos conteúdos, fomos adquirindo segurança e
compreendemos que o saber docente é um saber plural, que se faz em junção entre
saberes curriculares, experiências, sociais e práticos, como afirma Tardif (2002).
Algumas questões tiveram uma importante relevância neste processo de adaptação
com o contexto escolar, a saber: a receptividade da escola e seu corpo técnico, a
afinidade com nossa supervisora e a receptividade dos alunos. As demais ações, que
desenvolvemos juntamente com a supervisora e os bolsistas que atuam na escola,
foram voltadas para o ensino de Geografia, a partir de uma abordagem prática e
lúdica. O uso de jogos como ferramenta de ensino, tinha como objetivo facilitar,
através da ludicidade, o aprendizado dos conteúdos trabalhados em sala de aula. A
ludicidade é uma importante ferramenta de aprendizagem. Segundo a produção de
Kishimoto (2011), o brincar, além de auxiliar o desenvolvimento intelectual do aluno,
dinamiza o processo metodológico de ensino. Para a autora (op.cit. p. 87) “as
situações de jogo são consideradas como parte das atividades pedagógica por que
são elementos estimuladores do desenvolvimento”. Acredito que as atividades
práticas, sem desmerecer àquelas que possuem uma abordagem mais teórica,
preparam melhor o (a) professor(a) para o exercício da docência, pois exige um
empenho e habilidade em fazer a transposição do conteúdo abstrato para uma
atividade concreta, isto é, dá significado às coisas. A atividade docente, antes de ser
um processo de ensino, é uma atividade de pesquisa que enriquece o conteúdo das
aulas, assim como afirma Paulo Freire (2014), que chama a atenção para a
necessidade do professor(a) ser um pesquisador. Outra importante contribuição que
essa ação proporcionou foi equacionar o grau das dificuldades dos alunos diante de
uma atividade, bem como avaliar o processo de ensino/aprendizagem nos aspectos
positivos e negativos. Esses foram alguns dos maiores aprendizados que adquirimos
como bolsistas do PIBID/Geografia no contexto de sala de aula. Considerações finais:
As ações do PIBID tiveram resultados importantes que contribuíram para minha
formação. Para além das contribuições descritas ao longo deste texto, destaco alguns
produtos gerados com as atividades na escola, a saber: apresentação e publicação
de resumo expandido em eventos; postagens semanais no ‘blog’ do PIBID relatando
as experiências vivenciada no ambiente escolar; exposição dos materiais didáticos no
Seminário Interno do PIBID Geografia e na EXPOPIBID. O PIBID também foi uma
ação que contribuiu para a formação dos alunos, pois vivenciaram outra possibilidade
de aprendizagem.
Referências bibliográficas
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à pratica educativa.
São Paulo: Paz e Terra. 1996.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org.). Jogo, brinquedo e brincadeira e a educação. In:
MOURA, Manuel Oriosvaldo. A séria busca no jogo: do lúdico na Matemática. 14 ed;
São Paulo: Cortez, 2011.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: vozes,
2002.

Palavras-chaves: Bolsistas, Experiências, Projetos

Palavras-chaves: PIBID/Geografia; prática de ensino; formação docente

BOLSISTAPIBID/GEOGRAFIA:UMA EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA DOCENTE

EXPERIÊNCIA EM UM ANO DE PIBID

Autor(es): VALDECI BARBOSA GONÇALVES SILVA, FRANCISCA EDILMA
FERREIRA NUNES

Autor(es): LARA AZEREDO, DENILSON MOREIRA DE ALCÂNTARA
Resumo: No primeiro colégio ao qual fui designada, nas primeiras semanas me senti
um pouco perdida. Não sabia exatamente qual seria a minha função ali. Com o
passar do tempo e principalmente graças às reuniões com a coordenação, fui me
situando e passando a ter alguns critérios sobre o que observar e qual a importância
de cada aspecto. Posso dizer que, dentre os três colégios que acompanhei, é o que
mais tem potencial de ser uma referência dentre os demais (em termos de tamanho e
número de alunos, professores, servidores etc.), entretanto, foi o colégio onde mais
tive frustrações e me atrevo a dizer que se minha experiência tivesse se encerrado
apenas nele, eu teria nisso uma enorme desmotivação para seguir em frente na
minha jornada. E é devido a isso que friso a importância de um rodízio entre os
colégios e bolsistas, afinal, se eu só acompanhar a realidade de uma escola, posso
me acomodar e pensar que são todas como aquilo ali, sem ter um parâmetro para
fazer uma análise. Cheguei cheia de expectativas e planos, e logo na minha primeira
semana, quando fui à sala dos professores, muitos me falaram em tom descontraído:
“ah, você é estagiária? Vai virar professora? Saia dessa enquanto ainda é tempo, não
vale a pena, isso aqui não é um bom jeito de ganhar a vida!”. Claro que era uma
brincadeira, mas isso se mostrou ser apenas o reflexo do perfil da maioria ali, que nas
quinze semanas que estive presente, muito resmungaram, falaram mal de alunos e
repetiam como não aguentam mais tudo aquilo. E pelo que percebi isso se espelhava
também na sala de aula, por experiência própria, dos quinze dias que fui, apenas em
metade deles, no máximo, houve aula com conteúdo. As outras foram gastas
integralmente para dar visto em caderno e bater papo. No Manoel Novaes eu percebi
que talvez tenha aprendido mais com a postura dos próprios professores do que com
os alunos e as aulas. Percebi que ser professor é aceitar desafios e “tirar leite de
pedra” mesmo que o ambiente não seja favorável a isso, afinal, estamos formando
cidadãos e futuros profissionais e talvez fazendo a diferença na vida de alguns deles
faça com que futuramente eles também façam a diferença na vida de outras pessoas.
No Lomanto Jr., segundo colégio ao qual fui designada, a minha experiência foi de
apenas três semanas, o que se tornou tão breve, mas deixou uma vontade de que
tivesse durado mais. O ambiente era totalmente diferente do anterior, me reacendeu a
vontade de atuar na área. Nesse pouco tempo eu tive o prazer de acompanhar uma
assembleia dos professores, que são muito engajados e cheios de vontade, e vi

Resumo: Introdução: Este trabalho é um relato de experiência vivenciada como
bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, com
alunos do 3° ano do ensino médio do Colégio Estadual Governador Lomanto Junior,
localizado no bairro de Itapuã, em Salvador/BA. O objetivo é relatar, enquanto
bolsistas, as nossas experiências com o ensino de geografia em sala de aula. A
prática do estágio é indispensável à formação do licenciando e este é um processo de
integração entre a teoria, adquirida na universidade, e a prática, construída em sala
de aula. É nesse contexto que o PIBID dá a sua maior contribuição na formação
docente, pois insere o bolsista no contexto escolar e o possibilita vivenciar como
coadjuvante a rotina do professor. Período de realização da atividade de referência:
As atividades foram realizadas no período correspondente a março de 2014 a junho
de 2016. Prática, vivência e experiência: O primeiro contato entre a sala de aula e o
professor em processo de formação é algo esperado com muita apreensão e
incertezas. Como bolsista do PIBID na área de Geografia, acompanhamos e
desenvolvemos atividades com alunos do ensino médio da rede pública, a partir de
eixos temáticos do ensino de geografia, a saber: levantamento diagnóstico da escola,
alfabetização cartográfica, uso prático da cartografia e produção de materiais
didáticos (jogos e maquetes). Quanto aos materiais didáticos, a opção por jogos e
maquetes teve como intuito tornar as aulas de geografia mais representativas e
didáticas, visando uma melhor compreensão dos alunos. Iniciamos nossas atividades
na escola onde acompanhamos aulas e também desenvolvemos uma atividade da
Ação diagnóstica, com objetivo de realizar um levantamento das características
físicas, estruturais e pedagógicas da escola. A importância desta ação, além de nos
proporcionar o conhecimento do contexto escolar, é saber que as questões que
permeiam o processo de formação de um professor e sua atuação em sala de aula,
não somente dependem da sua qualidade profissional nem de sua disponibilidade em
se doar, para que o aprendizado aconteça. Envolvidos neste processo de
ensino/aprendizagem estão outras questões que interferem significativamente na
atuação do professor, por exemplo: as questões de âmbito físico estrutural e a política
administrativa da escola e por fim, o contexto social que cada aluno está inserido. A
priori, o acompanhamento das aulas era sempre sitiado de insegurança, de fato
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naquilo uma nova postura dos docentes para com o ambiente escolar. No Polivalente,
colégio que estou atualmente, a experiência tem sido a mais enriquecedora possível.
Nele eu conheci um jeito diferente de ensinar e de se relacionar com os alunos, já
tenho algum tempo lá e até hoje me pego às vezes surpresa com o respeito que os
alunos tem pelo professor, e com a postura deles em sala de aula. De semana em
semana, venho observando como a vontade de fazer algo melhor pelos seus alunos
pode mover forças, e o melhor, gerar resultados.

governos desastrosos e corruptos, uma marca dos governos deste país é pôr a
educação, especialmente a direcionada às massas, em plano secundário e medidas
como ceifar recursos e cortar investimentos, seja na estrutura, seja nos seus quadros,
é algo recorrente.

Palavras-chaves: PIBID, experiência, docência
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Resumo: O artigo em questão expõe, através de um relato de experiências, minha
vivência enquanto bolsista PIBID durante todo o tempo em que exerci as atividades
no programa. Partindo desse pressuposto, utilizei o recurso da narrativa
autobiográfica em meu texto, pois acredito que para compreender o universal se faz
necessário entender a si mesmo, tendo em vista que tais narrativas promovem uma
autoreflexão através desse esforço em buscar na memória momentos significativos
da sua história docente. O desenvolvimento do texto se divide em dois tópicos: 1)
Formação da identidade docente e breve reflexão sobre os projetos desenvolvidos na
escola, 2) relato das experiências vividas na escola. No primeiro tópico procurei
evidenciar, mediante uma retrospecção dos projetos e ações em geral desenvolvidas
durante meu percurso, todos os pontos significativos que foram essenciais em meu
desenvolvimento docente. Elenquei, ainda no tópico inicial, como esses pontos foram
importantes para a formação da minha identidade docente e de qual forma evolui nas
situações lembradas. O segundo tópico relata as minhas experiências na escola,
onde narrei minhas vivências analisando-as sequencialmente desde o momento em
que entrei no PIBID, mostrando assim uma evolução histórica das minhas ações e
aprendizados dentro do programa. Foquei esse relato nas ressignificações que fiz
mediante reflexões que o cotidiano escolar me proporcionou, que não se reduziram à
sala de aula, visto que a construção desse artigo me fez perceber que a forma com a
qual eu enxergo a escola se tornou mais dinâmica e orgânica, no sentido de vários
órgãos trabalhando para um bem comum, sendo que tal transformação ocorreu de
forma natural sob as práticas planejadas e semanalmente desenvolvidas no ambiente
escolar. Na continuidade do tópico dois tratei de temas que foram centrais em minha
trajetória, como a participação enquanto bolsista do noturno e diurno, que apresentam
contextos diferentes e requerem uma adaptação distinta, dos processos de
transposição didática que desenvolvi para uma melhor relação bolsista-aluno e dos
jogos didáticos que permearam diversos projetos no PIBID-Geografia e geraram
grande parte dos frutos que temos hoje advindos do programa. Na conclusão do texto
exaltei a importância do PIBID como elo entre o ambiente universitário e escolar,
gerando benefícios que suprem lacunas nas duas instâncias. No âmbito escolar o
PIBID promove esperança nos alunos de escola pública, pois muitos vislumbram uma
carreira acadêmica e são motivados a isso através dos nossos projetos e incentivos.
Por fim, evidenciei uma problemática muito comum em textos relativos à Educação: A
falta de prática dos recém-formados, decorrente de um currículo falho nesse quesito
por parte das universidades. O PIBID nessa conjuntura me ajudou bastante, pois a
ação educativa na escola, de forma contínua e planejada, forma um profissional que
tem a oportunidade de vivenciar um contexto que futuramente possa tornar-se seu
local de trabalho, observar as relações estruturais da escola e a relação entre
professores, funcionários e alunos.

Autor(es): MARCELO DE SANTANA TAVARES BARRETO
Resumo: O presente relato traz minhas experiências no PIBID/Geografia, algo que
se completa um pouco mais de um ano, haja vista ter adentrado em meados de
agosto de 2015. Inicialmente, minha inserção foi complicada, devido ao
deslocamento, uma vez que resido em local afastado de Itapuã, onde localiza-se o
Colégio Estadual Governador Lomanto Jr. Ademais, pouco tempo depois veio toda a
problemática da manutenção do projeto, mas também foram construídos trabalhos
que ratificam a sinergia entre a universidade e a escola. O PIBID/ UFBA é um projeto
de alcance social voltado à integração escola e universidade. No que se refere à
escola de atuação, o Colégio Lomanto Jr., destaco seu quadro de profissionais, os
quais são receptivos e cordiais, com destaque a professora Edilma. Quanto à
estrutura física, encontra-se precarizada e carente de investimento público. Em
conversas com a comunidade escolar e fazendo uma análise à luz da lógica do
mercado imobiliário em Salvador e levando em consideração principalmente a
localização geográfica privilegiada da escola (orla), atrevo-me a pensar que a
especulação imobiliária, também seja um dos motivos desta precarização. É neste
contexto que promovemos a sinergia entre os estudantes da universidade com o
ambiente escolar, além de levarmos nossa contribuição para a sala de aula, no que
se refere a jogos didáticos, maquetes interativas, dentre outros. A orientadora Edilma,
é um capítulo à parte, professora diferenciada no que se refere ao esmero, é querida
por todos, até pelos alunos mais dispersos, nestes tempos de educação como ítem
supérfluo, ao menos esta é a impressão que sociedade e governos nos passam. Mas
ela se transmuta mesmo diante de tanto descaso, a uma estrutura tão sucateada, ao
constante atraso de pagamento aos funcionários, o que atrasa o cronograma das
aulas. Usarei, e muito, quase toda metodologia aplicada por Edilma, óbvio que
ajustes podem ser feitos ou atualizados. Mas, o corpo estrutural terá como fonte de
inspiração seu mote no que tange à educação. Os conteúdos e projetos. Em 2015
trabalhamos com turmas do 3º ano, no matutino, as segundas feiras. Via como
Edilma se debruçava em levantar conhecimentos aos seus alunos, como sintetizava
assuntos complexos, houve destaque aos biomas brasileiros, trabalhados
ininterruptamente e seu papel na definição do atual desenho do Brasil. Ela sempre
usava de recursos audiovisuais na sala do PIBID e focava nuances que interferem na
sociedade local, como problemática climática, terrorismo, a questão da imigração
para estados prósperos europeus e o drama do desemprego. Achei interessante o
fato de trazer à luz da sala de aula o que a vida é de verdade, especialmente a
questão da destruição ambiental no Brasil com suas causas e consequências. O fato
conturbado, ainda em 2015, era sobre a permanência do PIBID, que demandou
esforços dos bolsistas, supervisores e coordenadores, na luta contra os cortes de
bolsas e a favor da manutenção do PIBID. Este foi um entrave a um maior dinamismo
do programa. Contudo para além desta, destaco as ações desenvolvidas na escola
como a produção de materiais didáticos (jogos) que auxilia no desenvolvimento das
aulas e no aprendizado dos alunos. Estas atividades foram divulgadas no Seminário
Interno – EXPOPIBID. No ano corrente acompanhei quatro turmas, entre 2º e 3º ano
do ensino médio. Nas turmas de 2º ano, a abordagem dos conteúdos foi voltada para
questões ambientais, climáticas e seus impactos na sociedade. No 3º ano
trabalhamos com a geopolítica e o processo de globalização no espaço geográfico
mundial, nacional e local. Neste exercício, tivemos uma atividade interessante, a título
de sinergia entre todos os componentes do PIBID Geografia, a idealização por parte
da coordenação, onde temas polêmicos e recorrentes no trato educacional foram
levantados, sendo que foram trabalhados em duplas, onde cada dupla teceria
discussões sobre o mesmo tema, de maneira favorável e outra em oposição. Fiquei
com a bolsista Valdeci, com o tema educação inclusiva, algo que traz uma série de
celeumas em torno da sua aplicabilidade, essencialmente pela questão, sobre ter
quadros para tal. Fizemos um arranjo em que ela levantaria o conceito deste tipo de
educação e o uso no Brasil, eu ficaria com a situação atual, de um tempo cronológico
de 10 anos para cá. Nesse primeiro semestre de 2016, participei da organização da
EXPOPIBID realizada nas escolas parceiras, possibilitando uma experiência de
aprendizagem mais interativa, descontraída e lúdica, com uma participação maciça
dos alunos da escola, que tiveram fácil trânsito nas atividades, especialmente com a
metodologia aplicada como facilitadora dos entendimentos sobre a Geografia. Está
em andamento a construção de maquete sobre domínios morfoclimáticos, em
exposição a acontecer (EXPOPIBID), cuja concepção se dará juntamente com os
alunos da escola e os bolsistas e no final deste mês. Já estão em andamento
algumas apresentações sobre temas diversos, inerentes à educação e uma nova
apresentação acontecerá em equipe, ficando a meu cargo a divulgação de modelos
de práticas didático- pedagógicas para educação especial em Geografia. Ainda em
2016, finda-se para mim a participação neste projeto, junto com minha saída da
UFBA, a citar em outubro, quando concluo o curso de Geografia. OPIBID ainda
permanece envolto em situações nebulosas quanto à sua continuidade, seguindo a
linha da política e economia do país em frangalhos e de incertezas, pela sucessão de

Palavras-chaves: PIBID, Narrativa autobiográfica, Identidade docente
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Autor(es): MARÍLIA SAMPAIO DE SOUZA CONCEIÇÃO
Resumo: Nos corredores do Instituto de Geociências da UFBA ouvi falar do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID e que haveria
seleção. Pesquisei sobre o projeto e fiquei sabendo que os estudantes de licenciatura
em Geografia são encaminhados para escolas públicas (municipais e estaduais) e ali,
observavam, vivenciavam e participavam da docência, sob o olhar de professores da
universidade e supervisão de professores da respectiva disciplina na escola. Essa
experiência era o que estava faltando na minha vida acadêmica e concluindo que
seria interessante para minha formação acadêmica, resolvi participar. Infelizmente o
programa passou e está passando por uma fase de incertezas. Os investimentos para
manutenção do PIBID correm o risco de serem reduzidos o que acarretará sérios
problemas, entre eles a diminuição do número de vagas. Mesmo com todas as
dificuldades, alguns meses após a seleção, entrei no projeto. Iniciei as minhas
atividades na Escola de Primeiro Grau Jesus Cristo que se localiza no bairro de Pau
da Lima sob a supervisão da professora Ana Lúcia nas turmas de 7º ano do ensino
fundamental II. Nossos encontros ocorrem geralmente às quartas-feiras no turno
vespertino e as turmas nas quais auxilio a supervisora têm em média 30 alunos.
Frequentemente dou suporte à supervisora elaborando atividades, planejando aula e
estimulando o hábito da leitura, pois observei que muitos alunos não assimilam os
assuntos abordados na disciplina de Geografia porque não compreendem o que
estão lendo. Por falta de recursos, utilizamos basicamente o livro didático para
desenvolver o plano de intervenção e após algumas semanas os estudantes
começam a ler melhor e tirar dúvidas em relação aos assuntos que estavam sendo
abordados nas respectivas aulas. Sempre que possível levo algumas curiosidades
em relação aos assuntos que serão abordados em sala, pois ajuda a deixá-lo mais
interessante e prende a atenção dos alunos. Elaboramos uma exposição com jogos
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pedagógicos e abrimos para visitação dos demais alunos do Colégio e da
comunidade. Foi um momento fantástico, nunca vi tanto interesse, motivação e
curiosidade da parte dos alunos. Eles paravam em cada item da amostra e
perguntavam para que serviam os jogos, quais eram as regras, como foi feito, se
poderiam brincar, se nós iríamos levar esses jogos para trabalhar com os assuntos
em sala e por quantos dias a exposição permaneceria na escola. Infelizmente, a
atividade só durou um dia, mas serviu para mostrar a parte lúdica do processo de
ensino-aprendizado e desconstruir a ideia de que o ensino da Geografia é enfadonho
e obsoleto.

Palavras-chaves: PIBID, Experiências
RESUMO PIBID/ GEOGRAFIA-RODRIGO SANTOS
Autor(es): RODRIGO SANTOS DA SILVA, DENILSON MOREIRA DE ALCÂNTARA
Resumo: Neste trabalho irei relatar de forma sucinta os acontecimentos do primeiro
semestre do ano letivo 2016 no PIBID de Geografia. Comecei sem saber o rumo certo
do PIBID, pois o mesmo encontrava-se em momento de turbulência, tendo sua
permanência ameaçada em função da crise política e econômica que passa o país,
onde até hoje levanta suspeita da finalização do projeto em 2016. As reuniões com a
equipe de supervisores e coordenadores mostraram a importância do planejamento e
das atividades, o que proporcionou um maior aprendizado e experiência, o que é
sempre válido para nossa formação de professores no âmbito escolar e no cotidiano.
A interação com os colegas bolsistas também teve seu lado bastante positivo no que
se compreende ajuda mútua de equipe, sobretudo porque podemos nos situar nos
erros e acertos observando, trocando, e resolvendo as diversas experiências que o
PIBID nos possibilita. A parte de organização da exposição teve muito sucesso por
esse fator, já que a união do grupo permitiu a obtenção de êxito no trabalho. Foi
realizado na escola no dia 02/06/2016 uma exposição dos materiais didáticos
confeccionados pelos estudantes do PIBID denominada Iª Expopibid na escola. O
volume, qualidade e diversidade de materiais para trabalhar, ensinar e aprender com
todos aqueles novos jogos abriu um leque de possibilidades nunca imaginado por
mim. Foi muito interessante captar e repassar as ideias didáticas de cada produção
dos colégios. Durante este período houve permuta de escola. A troca de colégio foi
importante para aprender a lidar com a situação de mudança, algo tão frequente na
vida docente, me fazendo enxergar isso de forma natural, e o futuro na carreira
profissional. Também é interessante perceber as relações com diferentes profissionais
e alunos, onde posso aprender a respeitar e absorver, filtrando o que considero
importante, visando contribuir com algo bom no setor da educação.

Palavras-chaves: Relato de Experiência
RESUMO DAS EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS ADQUIRIDAS COM O PIBID-UFBA
SUBPROJETO GEOGRAFIA
Autor(es): GLEICE KELY PURIFICAÇÃO OLIVEIRA, RODRIGO LEONARDO
ALMEIDA NICOLAU, ANA LÚCIA MENEZES DE ARAÚJO
Resumo: O presente trabalho tem o propósito de divulgar as experiências adquiridas
pelos bolsistas do PIBID – UFBA do subprojeto de Geografia em seu processo de
transição do Colégio Estadual da Bahia Central para a Escola de 1º Grau Jesus Cristo
entre junho de 2015 e o momento presente. Essa vivência está sendo muito
satisfatória, pois, em sala de aula, pudemos observar a realidade do nosso sistema
educacional, o comportamento dos alunos e o quanto temos que nos adequar às
adversidades de cada escola. No Colégio Central, essas observações foram
possíveis após reuniões com discussões sobre as ações de intervenção, pensando
em estratégias para atrair os estudantes. O apoio da docente na escola foi
fundamental para o êxito dessas ações. Dentre as atividades desenvolvidas pelos
bolsistas destacamos as intervenções em sala, a confecção e aplicação dos jogos
didáticos (pinball e roleta geográfica) tendo como resultados maior participação e
melhor rendimento por parte dos alunos, bem como a realização da Expo Pibid na
UFBA. Com a saída da supervisora do Colégio Central o grupo foi transferido para a
Escola de 1º Grau Jesus Cristo e lá percebemos a grande diferença entre o que é
ministrar aulas em escolas de ensino médio e fundamental. Nessa escola, tivemos
uma recepção mais calorosa por parte dos alunos, principalmente em razão da faixa
etária de (12 e 13 anos, respectivamente). Mas também temos identificado algumas
adversidades pelas quais passamos, nós bolsistas, e os alunos da instituição de
ensino, como as limitações do espaço físico de algumas salas de aula e a falta de
ventilação em parte delas. Porém, essas condições não impediram que
realizássemos nossas atividades pré-determinadas (aplicação de questionários,
orientação dos exercícios aplicados em sala) e realizássemos a I ExpoPibid
Geografia nesta escola, uma oportunidade para alunos e professores da instituição
conhecerem nossas atividades realizadas em outras escolas por todos os bolsistas.
Até a finalização deste trabalho, as atividades nesta instituição estarão em
andamento e esperamos que a confecção e aplicação do jogo de quebra-cabeças
nos dê resultados satisfatórios em cada turma em que será aplicada.

Palavras-chaves: PIBID – Material Pedagógico – Carreira docente
VIVÊNCIAS E EXPERIMENTAÇÕES NO PIBID-GEOGRAFIA-UFBA
Autor(es): JILVANA FERREIRA DA SOUZA
Resumo: O presente trabalho constitui-se em um relato de experiência sobre minha
breve trajetória como bolsista do PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência, no curso de licenciatura em Geografia da Universidade Federal da Bahia
no período entre março de 2014 a setembro de 2016. O PIBID apresenta-se como
uma iniciativa que visa o aperfeiçoamento e valorização da formação de professores
para a educação básica, através da parceria entre Instituições de Educação Superior
e as Escolas da rede pública de ensino. Tem como estratégia a inserção dos
licenciandos no contexto de trabalho em que irão atuar, sob orientação de um
docente da licenciatura e de um professor da escola, que é assumido como
“co-formador” dos futuros docentes. (CAPES, 2008). Deste modo, este relato
descreve de forma sucinta como as vivências e experimentações no programa têm
contribuído na minha formação enquanto estudante da licenciatura em Geografia,
proporcionando contato com algumas distintas realidades no ensino básico público,
tais como: diferentes colégios, incluindo a interferência locacional, perfis de
professores, perfis de alunos/as, diferentes idades, diferentes turmas, gestão escolar,
relação docente-discente e como isso interfere na minha concepção do ambiente
escolar e no desenvolvimento da minha postura em sala de aula. Além disso,
proporciona a reflexão de como o processo de planejamento, elaboração, construção
e avaliação de atividades é extremamente importante e tem influenciado no meu
processo de ensino-aprendizado me fazendo supervalorizar de maneira real e prática
meu papel enquanto futura professora. Isso torna explícita a importância do PIBID e
de sua continuidade na formação de professores, pois estes se diferenciam
substancialmente em relação a outros/as estudantes que ainda não tiveram acesso
ao programa e que se deparam com a sala de aula de modo conciso, nas disciplinas
de estágio, ou então quando vão atuar como professores no ensino básico sem
suporte algum.

Palavras-chaves: PIBID, Experiências, Transição
RESUMO DAS EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS ADQUIRIDAS COM O PIBID-UFBA
SUBPROJETO GEOGRAFIA
Autor(es): ANA PAULA SOUZA PINTO, VICTOR GABRIEL SILVA, ANA LÚCIA
MENEZES DE ARAÚJO
Resumo: Este resumo tem como objetivo relatar as experiências como bolsistas do
PIBID no Subprojeto Geografia adquiridas na Escola de 1° Grau Jesus Cristo. Sendo
o PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, um elo entre os
discentes em licenciatura e a escola, vimos que através desse subprojeto podemos
ter contato direto com a sala de aula e adquirir experiências que ainda nos faltavam
no curso de licenciatura. Apesar do pouco tempo que fazemos parte do projeto já foi
possível experimentar um pouco da vivência no âmbito escolar. Estamos agora na
sala de aula não mais com o olhar de aluno e sim com a ótica do professor,
observando como os alunos são agitados e cheios de energia, mas que ao mesmo
tempo, são tímidos e inseguros na hora de apresentarem seus trabalhos para a turma
e para a professora. Nesse convívio escolar pudemos aprender como elaborar e
executar atividades, bem como explicar usando uma linguagem mais apropriada para
a faixa etária visando a maior compreensão. Constatamos também as dificuldades
que os alunos têm em fazer e entregar os trabalhos que lhes são pedidos. Ao
ajudá-los nas tarefas teve-se um contato mais direto com cada um deles e
percebeu-se que para alguns as atividades são executadas com facilidade, enquanto
que para outros é preciso um pouco mais de atenção e cobrança para sua execução.
Também em nossas observações constatou-se a falta de estrutura da escola, com
salas pequenas, cheias e abafadas e como a falta de material também é um
empecilho no dia a dia dessa profissão. Todavia, apesar das dificuldades, é preciso
continuar, pois esse ofício é muito importante e essencial para a nação. Está em
andamento na escola uma atividade que iremos realizar com os alunos utilizando
jogos de quebra-cabeças atrelado ao conteúdo trabalhado em sala de aula, visando
atrair a atenção do alunato ao mesmo tempo mostrar que aprender também pode ser
divertido. Enfim, nesses poucos meses que nos encontramos indo à escola
adquirimos novos conhecimentos, vivenciamos novas descobertas, e a cada dia
aprendemos a enfrentar os desafios que nos são postos rumo à profissão de docente.

Palavras-chaves: PIBID, Formação, Trabalho Pedagógico
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA
A PESQUISA-AÇÃO COMO MÉTODO DE DESENVOLVER A PRÁTICA E
UTILIZÁ-LA EM SALA DE AULA
Autor(es): MATHEUS FERREIRA, RAIMUNDA LÚCIA SILVA BELENS, RODRIGO
TORRES BARBOSA DA SILVA
Resumo: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID de
História na Universidade Federal da Bahia – UFBA possui como plano de intervenção
difundir os conhecimentos sobre Direitos Humanos, através da cultura e da memória.
A proposta de intervenção no Colégio Estadual Manoel Devoto aborda a temática
sobre os Direitos Humanos observando seus desdobramentos e enfatizando a
memória, um dos temas transversais do projeto. Destacando atenção especial à
história do bairro do Rio Vermelho, na cidade de Salvador-BA e todo o seu entorno,
onde a escola está situada, o presente texto discorre como a prática da
pesquisa-ação é tratada e aplicada na elaboração e execução do projeto
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(PIBID-História), na Escola Manoel Devoto, realçando a relação da história, memória,
vinculado aos Direitos Humanos. Em vista disso, o plano e as ações do projeto foram
desenvolvidos, através da fundamentação teórica e de uma intensa pesquisa histórica
que envolveu tanto os bolsistas quanto os alunos do Colégio Manoel Devoto.
Promovemos um estudo histórico sobre essas localidades através de uma
aprendizagem colaborativa, que contribuiu para que os pares envolvidos iniciem à
docência em história, e, ao mesmo tempo, ampliem os conhecimentos dos
estudantes do Colégio Manoel Devoto sobre a problemática dos Direitos Humanos e
a preservação da memória histórica, observando as violações, o contexto geográfico,
social e histórico em que eles estão inseridos. O PIBID História vem atuando há cinco
anos no Colégio Manoel Devoto. A intervenção neste ano de 2016 tem como suporte
teórico uma temática de construção, uma pesquisa-ação a ser desenvolvida pelos
bolsistas e alunos do Colégio, com a utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação – TIC e da educomunicação, e também, atividades lúdicas como
ferramentas de colaboração para pesquisa-ação como prática. O incentivo a debates
fundamentados teoricamente, combinados de maneira lúdica em forma de oficinas
promove para os estudantes uma proposta “diferente”, mais atraente, para a
construção de conhecimento. Relacionando estas atividades ao ensino regular,
possibilitamos uma troca de experiências entre os alunos de licenciatura do programa
iniciação à docência e os colegiais, abrindo possibilidades para reflexão de temas
ligados aos Direitos Humanos. Para desenvolver as oficinas, usamos como suporte
as TIC dialogando com a perspectiva da educomunicação, um dos temas que
norteiam o plano do subprojeto, elaboramos as atividades em sala de aula
despertando o interesse pela cultura e memória do bairro do Rio Vermelho e seu
entorno. Com o objetivo de ampliar a discussão sobre os Direitos Humanos, além da
práxis ser fundamentada em pesquisas realizadas pelos licenciandos desde as
referências bibliográficas, museus e a conexão com temas atuais, o projeto procura
fazer o link entre os três campos: Universidade, Escola e Comunidade. Essa
perspectiva além de ser fomentada pela pesquisa-ação, também incentiva o aluno à
pesquisa e à interação também com a comunidade/bairro que o discente pertence.
Esse vínculo se alicerça não somente no estímulo da procura por fontes bibliográficas
disponíveis na internet, mas também na valorização da história oral, da memória dos
moradores do bairro. Promovendo dessa forma mais uma vez a interação desse
triângulo de construção do conhecimento (Universidade X Escola X Comunidade).
Difundindo os Direitos Humanos através das TIC, acreditamos termos colaborado
para a reflexão sobre as violações destes direitos. Destacamos o interesse sobre os
desdobramentos dos Direitos Humanos em diferentes áreas, na cultura, educação,
saúde e política, as oficinas lúdicas incentivaram os estudantes, movidos por ações
em grupo ou individuais, facilitando o maior envolvimento que pôde ser verificado na
produção de cartazes, na exibição de filmes, e nos debates. Desta forma,
possibilitamos aos colegiais se apropriarem de temas, que recorrentemente
passavam despercebidos no seu cotidiano. O programa de iniciação à docência nos
possibilitou uma imprescindível experiência no nosso processo formativo, o contato
com alunos e professores foi extremamente enriquecedor. Além da possibilidade de
abordar temas primordiais na formação dos estudantes do ensino básico público, o
programa pode nos propiciar uma melhor formação profissional, desta forma,
esperamos difundir o conhecimento adquirido ao longo deste processo na nossa
caminhada como educadores.

FORMANDO A DOCÊNCIA E O PROFESSOR PESQUISADOR
Autor(es): DEISIANE NASCIMENTO DOS SANTOS SAVADOGO, UALLAS SANTOS
DA SILVA, ANTONIO CARDOSO DOS REIS
Resumo: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é um
projeto que visa promover a iniciação à docência dos futuros professores dos cursos
de licenciatura para que estes possam atuar no âmbito da educação básica da rede
pública. Tal projeto busca estimular os futuros professores para que a partir das
teorias apresentadas ao longo do curso de licenciatura haja uma melhor aproximação
com a realidade vivida em sala de aula. Além disso, o PIBID busca não somente a
melhor formação desse professor, mas também uma contribuição aos alunos das
escolas contempladas com o projeto. O presente artigo procura argumentar as
experiências da formação da docência e do professor como pesquisador tendo em
base as experiências vivenciadas no projeto PIBID história no Colégio Estadual
Manoel Devoto. O subprojeto construído e executado na escola é “História, memória
e diversidade cultural na Região de Nordeste de Amaralina”, tendo em vista a difusão
dos Direitos Humanos. O PIBID tem sido um ótimo veículo de auxílio na formação dos
futuros docentes em História, não somente como professores, mas também
pesquisadores, renovando assim a práxis, pois tem proporcionado tanto um
crescimento pessoal como profissional para os bolsistas. Para desenvolver as
oficinas, usamos como suporte as TIC dialogando com a perspectiva da
educomunicação, um dos temas que norteiam o plano do subprojeto. Elaboramos as
atividades em sala de aula despertando o interesse pela cultura e memória do bairro
do Rio Vermelho e seu entorno, com o objetivo de ampliar a discussão sobre os
Direitos Humanos. O trabalho com oficinas lúdicas promove uma maneira
diferenciada de aprendizado, utilizando as TIC’s como ferramentas de aprendizagem
percebi um longo alcance do acompanhamento dos educandos com as temáticas
discutidas em sala. Essa maneira de desenvolver as aulas possibilitou uma relação
de aprendizagem que sai do cotidiano dos estudantes que estão acostumados a
serem meros ouvintes. O uso da tecnologia na educação, ou melhor, na maneira de
ensinar despertou nos educandos interesses positivos e produtivos para a discursão
de temas que são componentes importantes dos Direitos Humanos como saúde,
política, cultura e educação. Chamo atenção para promoção do senso crítico, que é
fundamental para formação dos estudantes em assuntos que para muitos exige uma
delicadeza em discutir, pois isso toca na vivência de cada um. Ainda falando em
vivências e experiências, trabalhar com o tema do Direitos Humanos permitiu quebrar
mitos e estereótipos difundidos na sociedade que em muitas situações há uma
banalização dos direitos humanos, seja pela falta de informação, ou por informações
equivocadas que são vinculadas. Nesse ponto, essa perspectiva foi sanada com a
conscientização que o Direito Humano é direito de todos, com trabalho em sala de
aula com textos, produção de cartazes e com vídeos utilizando uma das ferramentas
da educomunicação que foi o Cine PIBID com filmes de curta metragem que
possibilitou avanços conscientes sobre a temática. O programa de iniciação à
docência nos possibilitou uma imprescindível experiência no processo formativo, o
contato com alunos e professores foi extremamente enriquecedor. Além da
possibilidade de abordar temas primordiais na formação dos estudantes do ensino
básico público, o programa pode nos propiciar uma melhor formação profissional,
desta forma, esperamos difundir o conhecimento adquirido ao longo deste processo
na nossa caminhada como educadores.

Palavras-chaves: Educação, Direitos Humanos, Memória
CULTURA PARA EDUCAR: HISTÓRIA E MEMÓRIA PRA DIFUNDIR DIREITOS
HUMANOS

Palavras-chaves: Educação, História, Direitos humanos

Autor(es): SIMARA DA SILVA SAMPAIO
O PIBID E O ENSINO DE HISTÓRIA: UMA EXPERIÊNCIA DOCENTE NA
DISFUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Resumo: Esse trabalho tem suas bases nas orientações do subprojeto do PIBID
HISTÓRIA UFBA: “Cultura Para Educar: História e Memória para difundir Direitos
Humanos” e pretende discutir a relação entre cultura, educação, história e Direitos
Humanos, analisando e interpretando seus conceitos e significados a partir das
reflexões que o processo de ensino/aprendizagem de História nos possibilita realizar,
bem como a formação de uma consciência coletiva desenvolvida pela educação
cultural, que visa universalizar direitos em um contexto de constantes desigualdades.
Pretende-se ainda chamar a atenção para o potencial das ferramentas digitais no
processo da aprendizagem, pois são uma estratégia inovadora que estimulam o
interesse dos alunos e auxiliam o educador na exposição criativa, qualitativa e
participativa, promovendo uma forma de se comunicarem com o mundo, expressando
seus pensamentos, utilizando diversos aplicativos, criando comunidades de práticas
positivas, para comunicarem a sua leitura de mundo e fazerem uma análise crítica do
contexto social em que estão inseridos. Desse modo, é possível afirmar que a
educação formal e seus objetivos, presentes em muitas propostas curriculares
oficiais, precisam se materializar no cotidiano escolar, sendo complementadas pelo
educador e seus planos interventivos. Durante o processo de desenvolvimento do
subprojeto, sempre foi pretendido despertar nos alunos a vontade de continuação dos
estudos, entendendo que o direito à educação superior é um direito de todos,
mostrando isso por meio da difusão dos Direitos Humanos. Ao longo do trabalho
venho mostrando que a educação pode ser o mais eficiente caminho para estimular a
consciência cultural dos indivíduos, e é por meio dela que é possível promover o
desenvolvimento de diferentes códigos culturais existentes. Isso começa quando há
um reconhecimento e apreciação de diversas culturas, inclusive da cultura local,
utilizando o direito à memória para promover esse resgate cultural e assim possibilitar
o exercício da tolerância, respeito e valorização da diversidade.

Autor(es): VANESSA HELEN DE ARAÚJO SILVA, MARIELY ROSÁRIO SANTOS,
ANA CLAUDIA SOUSA PINTO
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar o projeto de trabalho elaborado pelos
bolsistas de História do PIBID-UFBA no Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior
- localizado no bairro de Itapuã -, articulado com o projeto matricial PIBID História,
conectado à História, Memória e Educomunicação para a difusão dos Direitos. Neste
viés, os projetos de trabalho e atividades elaborados pelos pibidianos, aplicados ao 1º
e 2º ano do ensino médio regular, está lastreado no processo de ensino
aprendizagem, cujo eixo temático se embasa na preservação da memória, História e
transversalidade, além da difusão dos Diretos Humanos. Por acreditar na
possibilidade do reconhecimento das características do espaço urbano, das
dimensões sócios culturais presentes no cotidiano e da participação crítica-reflexiva
pelos alunos, propõe-se um processo de aprendizagem cujos bolsistas e alunos
estabelecem uma relação mútua de experiências significativas. Em suma, o PIBID
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) concede bolsas de
iniciação à docência para alunos de licenciaturas, com o objetivo de contribuir com a
formação e valorização da prática docente. Com esse programa, os bolsistas são
inseridos no cotidiano de escolas da rede pública e adquirem experiências práticas e
metodológicas, buscando por inovações e superações de problemas encontrados no
decorrer do processo de ensino-aprendizagem. O projeto matricial - PIBID Históriadentro da proposta da CAPES, tem como prioridade a experiência de bolsistas no
ambiente pedagógico, apontando intervenções e superações de dificuldades,
articulando as ações e projetos à História, Memória, Direitos Humanos e
Educomunicação. Visto que a Educação em Direitos Humanos está necessariamente
voltada para a mudança e visando à formação e/ou afirmação do pensamento crítico
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no processo de ensino-aprendizagem, envolvendo tanto os bolsistas quanto os
discentes, busca-se alternativas didáticas que alcançassem diretamente os alunos.
Também, partindo do pressuposto de que as temáticas transversais propostas pelo
MEC (Ministério de Educação e Cultura) aproximam a escola da realidade vivida dos
alunos e que, a escola junto ao corpo docente contribui com a conscientização dos
colegiais, os bolsistas compreenderam a necessidade de articular proposta
comprometida em promover ações que reforcem tal ideal. A proposta em si tem como
um dos objetivos estabelecer na prática uma comunicação direta entre a comunidade
estudantil, apoiando-se em alternativas tecnológicas – as TIC’s- para sua
propagação, instigando o pensamento crítico quanto às situações do contexto em que
vivem. Lastreados no PNDH e PNDH3, foram elaborados pelos bolsistas atuantes do
colégio Governador Lomanto Júnior, sob a supervisão do professor Fernando Sestelo,
ações interventivas com o propósito de alcançar os colegiais, refletindo dentro e fora
do âmbito escolar. Nesse sentido, trabalharam-se junto aos conteúdos programáticos
pontos que interligassem as vivências e problemas cotidianos dos discentes,
acentuando a presença dos Direitos Humanos e sua infração. Por entender o
potencial transformador do ensino de história e a importância de desenvolver uma
prática docente socialmente responsável e adequada tanto para o desenvolvimento
do professor/mediador como para os alunos, buscou-se em sala trabalhar os
assuntos de forma que os alunos pudessem se relacionar e vivenciar a “inclusão
histórica”. Para isso foram tomadas questões, temas e conceitos que despertassem o
interesse discente, apresentando comparações – na medida do possível- dos
processos históricos com o cotidiano, propondo como resultado uma melhor
assimilação dos conteúdos. Utilizando da educomunicação e experiências
metodológicas de ensino-aprendizagem, foram trabalhadas temáticas que
conversassem com os Direitos Humanos e que estão presentes no dia-a-dia, como a
situação precária do mundo do trabalho, discriminação, marginalização das minorias
e racismo, a intolerância à diversidade, dentre outros. A elaboração e
consequentemente o retorno do trabalho e um conjunto de ações contribuíram
diretamente tanto para a formação dos bolsistas como futuros docentes, como para
os colegiais, na posição de agentes históricos ativos. Não apenas, mas o retorno
satisfatório dos colegiais fez com que de fato o projeto ganhasse estrutura e se
concretizasse. O percurso no processo de formação docente para um estudante de
licenciatura é longo e árduo, porém, os bons frutos do esforço coletivo fazem com que
se anseie pelo melhor de cada bolsista em seu contexto e, consequente, para o
melhor da educação e processo de ensino-aprendizagem.

falas que merece destaque é de uma das estudantes que afirmou não perceber
desprivilégios, em consequência da orientação sexual, porque os colegas dela que
tinham uma orientação sexual homoafetiva são considerados os populares do
colégio, o que provoca a discussão da perspectiva das diversas formas de defesa que
os estudantes e jovens desenvolvem. Outra argumentação apresentada pelos
estudantes foi a de que os negros e outras minorias étnicas estão em condições de
igualdade com os brancos para o acesso ao ensino superior público em
consequência da implantação das cotas. Na turma do 3ºG, a estudante que
representou a mulher negra lésbica cisgênero comentou de forma irônica que tinha
pego o pior personagem, já refletindo como essas intersecções são percebidas na
sociedade. Um dos estudantes afirmou que a maioria dos desprivilegios não era uma
condição associada a orientação sexual, gênero, ou classe, mas um problema
exclusivamente racial. A partir dessa discussão propomos que a atividade seguinte
fosse sobre ações afirmativas para ampliar e melhor estruturar o debate. A atividade
possibilitou a reflexão dos estudantes sobre outros grupos que não estavam na lista
dos personagens, mas que nas mesmas situações estariam em situações de
desprivilégio, como exemplo de transexuais e grupos indígenas. A atividade
promoveu uma reflexão da turma sobre o quão desigual são determinadas situações
para diferentes grupos sociais. A dinâmica suscita outras discussões de assuntos
diversos que estão atrelados nas discussões envolvendo críticas de privilégios tidos
mais por uns grupos do que outros, porém, por conta do curto tempo disponível para
realização da atividade, o debate foi orientado às questões de raça e gênero.
Palavras-chaves: PIBID, Desigualdade, Raça, Gênero
DILEMAS NO ENSINO DE SOCIOLOGIA: UMA EXPERIÊNCIA NO COLÉGIO
ESTADUAL MÁRIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS
Autor(es): DILAZE MIRELA GONÇALVES FONSECA
Resumo: Este trabalho possui a intenção de apresentar algumas reflexões sobre a
experiência na observação e intervenção em sala de aula no ensino médio do Colégio
Estadual Mário Augusto Teixeira de Freitas. Na experiência da cidade é possível
reconhecer os pontos de divergência entre grupos sociais, a comunicação
intensificada como um problema de sociabilidade, as mais diversas formas assumidas
pelo núcleo familiar se conflitando, a diversidade de cosmovisão e a perseguição
institucional a religiões específicas, a desigualdade social inexorável; estes são
apenas alguns exemplos de possíveis conflitos na abordagem de questões sociais
em se tratando de uma orientação federativa de educação. Tais orientações se
esbarram nas experiências locais, com práticas e posições sociais específicas, nos
volvendo à relação entre cultura, política e economia. O sujeito de quem esse
trabalho trata é o estudante de sociologia, ou seja, o indivíduo já graduado ou em
processo de graduação nas ciências sociais, bem como aquele indivíduo que se
interessa e procura se informar, relacionar evidências, experimentar ideias, criticar e
propor formas de tratar daquilo que é o seu objeto de estudo, a sociedade. Este
objeto da sociologia, na aparência, pode assumir duas principais perspectivas. A
primeira seria a noção de que a instituição social educativa é resultado da criação de
um indivíduo, ou grupo específico, e possui determinada finalidade, ou seja, a escola
nesta concepção seria criação racional para formar e articular indivíduos isolados. A
segunda se refere à noção da instituição educativa apartada e, eventualmente,
resguardada contra a consideração da ação individual, ou seja, a educação seria um
todo orgânico que cumpre função na sociedade e por isso deve seguir a um modelo
para não recair ou proporcionar um caos social. O Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID) pretende somar às exigências do Plano Nacional de
Educação especificidades que permitam flexibilizar a relação de aprendizagem. Há
múltiplas teorias de desenvolvimento psicológico e suas críticas, linhagens políticas e
suas divergências. Assim, na aparência, o único consenso que se pode estabelecer
nestas considerações é um complexo de elementos articulados entre docentes e
instituições. Mas que elementos complexos seriam esses? Em nossa formação
possuímos acesso a uma provocação capaz de nos retirar do papel de observadores
do processo social e da história? Somos capazes da autocrítica de nossa postura em
sala de aula e em nossa relação com as instituições que traduzem as políticas de
educação a serem implantadas na prática?
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CIÊNCIAS HUMANAS - SOCIOLOGIA
A CAMINHADA DOS PRIVILÉGIOS: DESIGUALDADE ENTRE OS DISTINTOS
PAPÉIS SOCIAIS
Autor(es): PEDRO FRAGOSO COSTA JÚNIOR, LARISSA LIMA SANTOS, WAGNER
CARLOS CARVALHO
Resumo: O fomento de discussões a fim de esclarecer a distinção entre igualdade
de condições e igualdade de oportunidades é de grande relevância para que
estudantes no seu processo de formação percebam as desigualdades presentes em
diversos contextos de nossa sociedade. Nesse sentido, o grupo de bolsistas do
PIBID/UFBA - Sociologia, atuante no Colégio Estadual Mario Augusto Teixeira de
Freitas, durante a unidade sobre Gênero e Sexualidade, nas turmas do 3º ano F e G,
do turno vespertino, concordou em desenvolver uma atividade dinâmica intitulada “a
caminhada dos privilégios” para tratar dessa temática. Buscamos na metodologia
uma forma de que os alunos discutissem de modo autônomo sobre o que era
percebido por eles no andamento da atividade. A atividade, por sua vez, consistiu em:
1) oito educandos receberam um crachá de identificação com determinado papel
social que eles representariam (São eles: mulher negra lésbica cisgênero, mulher
branca lésbica cisgênero, mulher negra heterossexual cisgênero, mulher branca
heterossexual cisgênero, homem negro gay cisgênero, homem branco gay cisgênero,
homem negro heterossexual cisgênero, homem branco heterossexual cisgênero); 2)
os licenciandos organizaram esses educandos em uma linha horizontal, como linha
de partida de uma corrida; 3) os licenciandos proferiram situações voltadas para o
cotidiano dos educandos referentes a contextos políticos, escolares, familiares, entre
outros; 4) os educandos que representam personagens privilegiados naquela
determinada situação deram um passo para frente, os desprivilegiados darão um
passo para trás. No dia da execução da atividade, a escola estava funcionando com
aulas corridas, em consequência do atraso dos salários dos funcionários
terceirizados, impedindo que fosse garantido o lanche dos estudantes. Com isso, as
aulas que já possuem duração de 50 minutos, tempo extremamente curto para o bom
desenvolvimento da atividade, no dia da intervenção teve duração de 40 minutos.
Durante o desenvolvimento da atividade, todos os estudantes puderam expor suas
opiniões sobre como cada situação é vivenciada pelos papéis sociais
pré-estabelecidos. Os licenciandos, nesse momento, desenvolveram o papel de
mediadores e problematizadores de cada situação. Na turma do 3º F quando foi
pedido voluntários para interpretar cada um dos personagens, ocorreu um mal estar
por parte de alguns em estar representando determinado papel social, já na turma do
3º G, oito alunas se prontificaram a interpretar os personagens, assim que foi
solicitado voluntários para o desenvolvimento da atividade. Após falar todas
situações, foi o momento dos alunos comentarem o que perceberam na atividade e
para tentar buscar justificativas para a distância das posições que cada personagem
estaria ao final do jogo. Na turma do 3º F, os estudantes tentaram relativizar as
situações, afirmando que algumas situações em que os personagens eram
desprivilegiados não acontecia todas as vezes, ou não aconteciam mais. Uma das

Palavras-chaves: Práxis pedagógica, Teoria social, Colégio estadual
EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO NO COLÉGIO ESTADUAL PADRE PALMEIRA
Autor(es): LENILTON BARBOSA, LOUISE ALMEIDA DA SILVA, SILAS QUEIROZ
VILAS BÔAS
Resumo: O presente trabalho trata de uma experiência de intervenção em uma
turma do 3ª ano D do turno vespertino do Colégio Estadual Padre Palmeira. A
proposta de interversão foi orientada pela supervisora Deise Queiroz para uma
atividade da 3ª Unidade com o conteúdo: Movimentos Sociais. A metodologia de
intervenção dos Bolsistas de Iniciação à Docência tinha como proposta o
acompanhamento de 4 (quatro) grupos que estavam divididos por temas (LGBT,
Movimento Negro, Movimento Indígena e Movimento Feminista) e cada grupo estava
responsável pela apresentação de um seminário que contou como avaliação da
unidade. O objetivo do acompanhamento consistia em orientar os grupos temáticos
repassando os materiais didáticos que a professora/supervisora disponibilizava para a
turma, monitorando, motivando e facilitando as discussões a respeito dos respectivos
temas. O trabalho analisou 2 (dois) espaços didáticos de acompanhamento dos
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grupos temáticos, um “grupo presencial” e outro “grupo no WhatsApp”. A partir das
experiências dos bolsistas responsáveis pela intervenção, foi avaliado o
acompanhamento e especificidade de cada espaço apontando seus limites e
possibilidades. O êxito do espaço presencial está ligado ao planejamento prévio do
acompanhamento, ou seja, o preparo da metodologia e organização dos materiais
didáticos para a reunião presencial do grupo temático visando a dinamização dos
grupos. E nos espaços criados na rede social, ou melhor, nos grupos criados no
WhatsApp percebemos: 1) que é necessário deixar explícito o objetivo do grupo; 2)
que o grupo possibilitou compartilhar materiais antes dos encontros presenciais; 3)
que é importante expor e responder dúvidas dos estudantes; 4) e que é importante
acompanhar o desenvolvimento das apresentações. Por fim, podemos concluir que
os jovens que participaram desta proposta de intervenção mostraram interesses
distintos em cada espaço o que resultou numa maior participação dos estudantes no
trabalho. Além de possibilitar que os bolsistas orientassem os grupos, interagindo
com os estudantes e exercitando a iniciação à docência, facilitando o diálogo entre
supervisora/professora, bolsista ID e estudantes. Em síntese, a articulação entre os
dois espaços (presencial e digital) possibilitou a potencialização entre ensino e
aprendizagem colaborando com uma melhor interação entre os três atores
(professora/supervisora, bolsistas, estudantes) envolvidos nesta metodologia.

fica no centro de Salvador, durou cerca de 15 dias. O grupo ocupante era de
estudantes vinculados ao grêmio estudantil. O PIBID Sociologia adentrou no processo
podendo participar de reuniões no colégio e de assembleias dos estudantes na
escola ocupada. Nas visitas que o grupo fez pudemos conhecer estudantes com os
quais até então não tínhamos tido contato através do PIBID, pois tratava-se de
estudantes de turmas nas quais não trabalhávamos. Assim tivemos a oportunidade de
conhecer a entidade representativa da escola e propor na assembleia como
encaminhamentos, atividades que pudessem compor uma agenda de ocupação da
escola. Como proposta de atividade levaríamos o documentário “Acabou a paz, isso
aqui vai virar o Chile”, com a experiência de ocupação que se deu pelos estudantes
secundaristas no estado de São Paulo. As observações participativas construídas
pelo PIBID durante o período de reivindicação estudantil se estabeleceram a partir da
concepção de que a formação dos graduandos não se apresenta apenas nas
abordagens de intervenção e observação em sala de aula. A interação com o espaço
físico do Colégio, com discentes, funcionários e os demais elementos que engendram
a dinâmica de ensino na instituição fundamenta, portanto, uma concepção de
formação dos professores que dialogue com as particularidades apresentadas em
cada contexto – desde que todas essas sejam orientadas pelo supervisor de cada
instituição. Durante uma das reuniões realizadas no Colégio Mário Augusto Teixeira
de Freitas os bolsistas tiveram a oportunidade, sob a supervisão do educador
responsável pelo PIBID-Sociologia no colégio, de ouvir as demandas dos estudantes.
Durante as falas alguns pontos chamaram atenção por serem apresentados mais de
uma vez. Os alunos relataram uma mudança de postura do policiamento na região ao
apontarem uma visita que não é comum com receio por represálias, o que
demonstrava um clima de tensão no local já que se tratava de uma ocupação
realizada por estudantes que não tinham experiência com trâmites de processos
semelhantes. A tensão não se apresentava apenas nas abordagens policiais, mas na
adesão ao movimento e nas opiniões a respeito da ocupação. Segundo relatos de
ocupantes, tentativas de criminalizar e desvalorizar a ocupação faziam parte do
discurso de parte de docentes e discentes, o que seria um motivo indicado como
responsável por impedir a ampliação do contingente de participantes da ocupação. A
participação dos bolsistas PIBID- Sociologia do Colégio Mário Augusto Teixeira de
Freitas se estabeleceu a partir da tentativa de aproximação das demandas dos
estudantes e da viabilização de contribuições para a instrumentalização das ações,
que se apresentavam no período aqui relatado. Como já explanado acima, o
protagonismo dos atos se deu na construção coletiva do grupo de estudantes do
colégio. O que se observou durante o contato com a ocupação foi a de um movimento
que buscava a legitimidade necessária para refletir e intervir sobre um contexto de
sucateamento das escolas públicas do centro da cidade de Salvador, que não se
restringe ao colégio com centralidade de atividades no presente resumo. Suas
propostas estavam relacionadas a pautas evidenciadas nas nossas observações e se
orientavam na tentativa de garantir condições de funcionamento da instituição, já que
nem o horário de aulas normal estava em condições de ser executado corretamente
devido a ausências de funcionários e de materiais. Foram observadas, por exemplo,
limitações nos horários das aulas devido à ausência de pagamento de trabalhadores
terceirizados do setor de alimentação. Após os 15 dias de ocupação observamos que
as ações realizadas durante o período se configuraram como uma experiência de
manifestação coletiva organizada por uma parcela de estudantes, professores e
demais colaboradores com o intuito de reflexão aliada a prática de construção
participativa de como se estabelece o ensino básico gratuito. Não houve muitas
alterações no quadro reivindicado pelos estudantes, os atrasos nos pagamentos, o
quadro de demissões e o encurtamento das aulas permaneceram, mas os estudantes
que participaram dos dias de ocupações das diversas formas consideraram a
experiência como importante componente de experiência organizativa, de
sociabilidade e instrumentalização. Desta maneira, o movimento de ocupação dos
estudantes secundaristas representa que é um espaço e canal de expressão e
reivindicação política e social dos estudantes da rede pública de ensino, rompendo
com a imagem de passividade perante seus direitos educacionais na sociedade. A
partir do momento que os estudantes colocam-se como ativistas quanto as suas
necessidades no espaço de aprendizagem educacional, traz-se a reflexão da
Educação como direito de todos e dever do Estado, que deve ser zelado e construído
em conjunto com os envolvidos no ambiente de ensino, portanto, nós como bolsistas
ID do PIBID-Sociologia, reconhecemos a importância e necessidade da função
política do movimento de ocupação dos estudantes para o desenvolvimento de
estudantes conscientes socialmente, reflexivos e perspicazes de sua atuação no
espaço educacional que ocupam.

Palavras-chaves: PIBID
MOVIMENTOS FEMINISTA/LGBT
Autor(es): ROSÂNGELA MAGALHÃES, MARINEIDE DA MATA REGO, JAQUELINE
SOUSA BARRETO, WAGNER CARLOS CARVALHO
Resumo: O trabalho a ser apresentado é o relato de uma atividade de intervenção
aplicada em 2015, na turma do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Mário
Augusto Teixeira de Freitas, através do PIBID de Sociologia. Nesta atividade de
intervenção o tema principal foi Movimentos Sociais, destacando os Movimentos
Feminista/LGBT. Para a realização da atividade, organizamos a turma da seguinte
forma: dividimos em três grupos e a cada grupo foi entregue um roteiro de atividade e
a letra da música para representar uma cena. O primeiro grupo representou a Amélia
tradicional, a partir da música “Ai, Que Saudades da Amélia” (Autor: Ataulfo Alves e
Mário Lago). O segundo grupo representou a mulher contemporânea, a partir da
música “Desconstruindo a Amélia” (Autora: Pitty). Já o terceiro grupo representou
uma cena de homofobia no ambiente escolar. Para a representação dessas duas
mulheres, foi entregue ao grupo 01 e ao grupo 02 uma sacola para cada, contendo
alguns objetos como: Sacola 01, uma boneca, como símbolo da família e da mulher
que traz a marca da maternidade como única opção de realização pessoal; uma saia
longa, um lenço de cabelo, denotando pureza, decência, honestidade; um objeto para
atividades domésticas; uma pasta, uma gravata, representando um homem chegando
do trabalho. Sacola 02, uma saia curta, representando uma postura um tanto mais
ousada desta personagem que irão representar; uma camisa de movimento
estudantil, simbolizando a presença dela na política e nas movimentações sociais; um
livro, representando acesso à educação formal, o que antes era dificultado. Essa
dinâmica possibilitou uma experiência de descoberta de uma nova forma de pensar
as relações entre mulher e homem, fazendo com que os estudantes entendam que
essas mudanças se devem ao movimento feminista, o qual é um movimento que
procura superar as formas de organizações tradicionais, permeadas pela falta de
igualdade e pelo autoritarismo. Ao final houve um fechamento com análises críticas
dos bolsistas sobre a atividade, que durou cerca de 40 minutos com a turma. Apesar
de algumas dificuldades, o objetivo proposto foi alcançado, houve participação dos
estudantes e criatividade sobre o tema nas apresentações que eles mostraram.
Palavras-chaves: Movimentos Sociais
OCUPAÇÕES ESCOLARES EM SALVADOR: O PIBID SOCIOLOGIA E A
OCUPAÇÃO DO CEMATEF
Autor(es): LUCAS LOPES LIMA, PAULO VICTOR CORDEIRO, ANDRÉA SILVA
BOULHOSA, LIDIA RIBEIRO BRADYMIR, GEÍSE QUEIROZ, WAGNER CARLOS
CARVALHO
Resumo: O nosso trabalho pretende expor a ocupação escolar que aconteceu no
Colégio Estadual Mario Augusto Teixeira de Freitas em agosto de 2016 e a forma
como o PIBID Sociologia se inseriu nesse processo. Ressaltando que o protagonismo
é dos estudantes da escola e que os bolsistas do PIBID apenas tiveram um papel
coadjuvante nesse processo. Diante do exposto, os bolsistas do PIBID Sociologia que
atuam no colégio se viram na situação de mudar o planejamento tradicional e tentar
uma nova abordagem a fim de não comprometer a execução dos planos de trabalho,
nem se ausentar desse processo que compreendemos como importante na
construção da consciência cidadã e educativa dos estudantes com os quais a cada
ano e a cada semestre entramos em contato. O contexto da educação estadual
pública de Salvador atualmente não é dos mais favoráveis. Atrasos nos pagamentos
dos funcionários terceirizados levavam a constantes paralisações dos mesmos e
criaram um clima de incerteza na escola. Após meses de atraso nos pagamentos e
demissões em massa, os alunos que compunham o grêmio escolar de diversas
escolas de Salvador influenciados pelo exemplo das ocupações escolares de São
Paulo resolvem ocupar as suas escolas, eles paralisam as aulas e reivindicam o
pagamento e readmissão dos funcionários terceirizados, além de melhorias para o
sistema educacional como um todo. A ocupação no colégio Teixeira de Freitas, que

Palavras-chaves: Ocupações Escolares, Movimentos Secundaristas, Educação
Pública
RELATO DE INTERVENÇÃO DO PIBID -SOCIOLOGIA NO COLÉGIO ESTADUAL
PADRE PALMEIRA
Autor(es): LUCAS BARBOSA LIMA, PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO MAIA,
MARIANA ISADORA NEVES
Resumo: Buscando aproveitar ao máximo a oportunidade concedida pelo PIBID –
UFBA, de nos tornarmos uma intersecção entre o ambiente acadêmico e o ensino
médio, podendo nos empenhar no ensino das Ciências Sociais a jovens numa faixa
de idade tão crítica, dedicamo-nos a escrever sobre como tem sido retornar ao
ambiente escolar, desta vez dotados não só de um arcabouço teórico oriundo da
nossa formação em curso, como também da experiência recente de uma condição
bastante próxima a dos nossos alunos e de um autoconhecimento proporcionado por
fases posteriores a nossa vida escolar. Previamente devemos considerar que a
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presente experiência está determinada pela presença dos demais bolsistas e da
supervisora com quem atuamos. A prática de lecionar em grupo, fugindo à formatação
tradicional das salas de aula professor – aluno, nos coloca em condição propícia à
reflexão sobre as relações de poder que permeiam este tipo de ambiente.
Considerando-se que nós bolsistas temos idade próxima à destes alunos, torna-se
inevitável considerar que há pouco nós estávamos em condição similar e que,
portanto, temos alguma facilidade em compreender dilemas e aflições próprias desta
fase da vida. Relação próxima a que mantemos com nossa supervisora, Deise
Queiroz, que ainda mantém viva a memória dos tempos da graduação e dos desafios
implícitos a esta etapa inicial da vida acadêmica. Tal proximidade de vivência, entre
alunos e bolsistas e entre bolsistas e supervisora, acaba por qualificar a realização do
trabalho de orientação profissional e formação identitária dos envolvidos. E a posição
autoritária por vezes adotada por professores em sala de aula acaba por não se fazer
tão necessária, visto que a aula se torna mais dinâmica quando o aluno precisa
referir-se a vários responsáveis pelo andamento da aula, que por sua vez
correspondem melhor aos estímulos e provocações dos alunos por cooperarem entre
si. E dizemos que os resultados desta cooperação afetam todos os que participam
das intervenções do PIBID -Sociologia no Colégio Estadual Padre Palmeira, posto
que todos ali estão predispostos ao aprendizado: os bolsistas que se aprimoram na
prática do ensino relacionando-se diretamente com o público e com o corpo funcional
de uma escola da rede pública, a supervisora que se atualiza de novos conteúdos e
novas compreensões postos em debate pelos bolsistas e alunos, e os alunos que têm
a chance de quebrar com a monotonia com a sala de aula podendo debater questões
pertinentes às suas vidas de maneira crítica. Percebemos então, que o grau de
identificação entre as partes envolvidas na aula e a cooperatividade que se instaura
espontaneamente no espaço são frutos que viabilizam a criação de autonomia e
tomada de iniciativa no processo de produção do conhecimento, fato que foi
observado no decorrer dos seminários sobre os Movimentos Sociais apresentados
pelos alunos sob a orientação dos bolsistas. A presença de variados perfis dentre
nós, oportunamente condizem aos perfis de indivíduos pertencentes a parte dos
movimentos sociais abordados, somado ao aprofundamento dos debates pautados
por este movimento, acabou por gerar um engajamento declarado destes alunos por
estas causas sociais com as quais tanto se identificam.

Resumo: Neste trabalho temos como objetivo refletir sobre a importância do fator
motivacional nas aulas de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) ministradas
pelos bolsistas de iniciação à docência do subprojeto PIBID-Letras/Espanhol da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em turmas de estudantes do 7° e 9° ano
do Ensino Fundamental, com idade entre 11 e 16 anos, de uma escola pública
municipal localizada em Salvador/Ba. Para desenvolver as aulas, adotamos a
abordagem intercultural de ensino de línguas, visando a aproximação entre a
realidade hispânica e a realidade brasileira, por meio de temas comuns vivenciados
em diferentes contextos, inclusive pelos alunos, buscando um aprendizado menos
superficial e mais interligado ao mundo globalizado em que vivemos. Para motivar os
alunos, adotamos – durante as aulas – diferentes ferramentas como: atividades de
pré-aquecimento, recursos audiovisuais, dinâmicas de grupo, bem como debates
sobre temas atuais e relevantes na sociedade atual. Empregamos, ainda, textos
variados como, por exemplo, charges, contos, história em quadrinhos, fábulas, além
de jogos. Utilizamos, no início de cada aula, recursos para “quebrar o gelo”, os quais
serviram também para resgatar o conhecimento prévio dos alunos. Todos estes
estímulos serviram como pontapé inicial para despertar o interesse dos estudantes
pela aula e, consequentemente, estimular seu pensamento crítico e postura diante
dos assuntos tratados em sala. Como resultado, verificamos que a adoção de
variados recursos didáticos nas aulas de Espanhol, a fim de motivar os estudantes,
contribuiu para que os alunos interagissem nas aulas positivamente, despertando seu
interesse de forma significativa, o que resultou em uma maior participação coletiva
dos discentes. Observamos nos estudantes o interesse em querer expor seu ponto de
vista, se posicionando acerca dos assuntos tratados sem perder o respeito com a
opinião do outro. Neste trabalho, adotamos como pressupostos teóricos básicos os
seguintes autores: Erotas, Leontaridi e Sigala (2006), Peláez (2007), e Saavedra e
Bedoya (2010).
Palavras-chaves: Motivação. Sala de aula. Pensamento.
A MEMÓRIA COMO IMPULSO PARA A DESCOBERTA DO SUJEITO POÉTICO
Autor(es): BÁRBARA SOEIRO, FLÁVIA ROCHA, ARMINDA MARIA DE QUEIROZ
FERNANDEZ

Palavras-chaves: PIBID
INTERDISCIPLINAR SOCIAIS E HUMANIDADES

Resumo: O presente trabalho apresenta a proposta de atividade realizada no âmbito
do programa PIBID Letras da UFBA com a coordenação da professora Simone
Bueno, no colégio Estadual Manoel Devoto. Trata-se de uma oficina destinada a
alunos do terceiro ano do ensino médio, que foi desenvolvida com base no modelo de
sequência didática proposta por Dolz e Schnewly (2004) no livro “Gêneros Orais e
Escritos na Escola” e servindo-se do método pedagógico proposto pelo filósofo e
educador Paulo Freire em suas obras Pedagogia do Oprimido (1974) e Pedagogia da
Autonomia (1996). A partir da análise do filme ‘’Escritores da Liberdade”, os alunos
desenvolverão uma série de leituras de textos memorialísticos e poéticos de autores
consagrados e marginais. No conjunto de poemas a serem trabalhados, se dará
ênfase aos poemas da escritora Conceição Evaristo da obra ‘’Poemas de recordação
e outros movimentos’’, com a temática da infância e da reminiscência. A escolha da
autora foi pensada tendo em vista o conhecimento da sua biografia, que dialoga com
a realidade material dos alunos. Outros aspectos de sua escrita nos chamaram
atenção como sua linguagem e sensibilidade para temas ao mesmo tempo regados
de subjetividade, de cunho social. Em seguida os estudantes deverão criar poemas
contando suas histórias através de um brainstorm; atividade dinâmica em que a
inspiração será buscada coletivamente num resgate de sons, cores, cheiros,
brincadeiras, sensações e personagens da sua própria vida. Este material será
compartilhado em sala e através dele se desenvolverá uma oficina de criação de
poemas. O material produzido pelos alunos será agrupado, organizado e editado em
um livro que será distribuído na finalização do processo. Os melhores poemas serão
apresentados no Sarau Literário, evento previsto para o mês de novembro de 2016,
na biblioteca do colégio onde também exibiremos um filme confeccionado
artisticamente contendo as declamações dos poemas de cada estudante, realizadas
por eles mesmos.

BRINCARTE: AS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autor(es): MARCIA CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA, ALINE VIENA DE SOUZA,
DENISE VAZ BELA
Resumo: O presente trabalho visa explanar o projeto de trabalho semestral do grupo
de bolsistas do PIBID Pedagogia cujo subprojeto intitula-se: Alfabetização Estética e
Letramento: uma relação dialética emancipadora, atuante na Creche e Pré-Escola
Primeiro Passo Periperi. O trabalho abordado no presente texto ocorrerá a partir de
intervenções (aulas de Arte), que acontecerão uma vez por semana. É relevante
destacar que, tratando-se da Educação Infantil, as crianças estão vivenciando seu
contato inicial com a arte e é essencial promover a identificação com a proposta para
que a própria criança possa estabelecer relações entre o conteúdo e sua realidade
imediata. Para tanto, é pertinente o conhecimento das obras de artistas como Ivan
Cruz e Ricardo Ferrari, visando enriquecer o processo de ensino-aprendizagem a
partir da utilização de obras que retratem o brincar, aspecto fundamental do universo
infantil. A intenção é levar o ensino de Artes para as crianças, indo de encontro às
tendências pedagógicas da lógica da reprodução, da repetição e da cópia, bem como,
valorizando o que a criança sente, pensa, vê, e a sua espontaneidade. O ensino de
Artes nas escolas brasileiras é obrigatório desde 1971, pela LDB (Lei de Diretrizes e
Bases para a Educação Nacional) – Lei 5692/71, constando nesta lei como atividade
educativa, não como disciplina escolar, sendo este caráter reconhecido apenas na
LDB atual – Lei 9394/96. Porém, ainda nos dias atuais a arte encontra-se em plano
secundário em termos de importância no currículo escolar. Portanto, os objetivos
deste trabalho são: integrar a arte no cotidiano dos alunos; estimular o interesse pela
arte; desenvolver a sensibilidade através da apreciação das artes visuais;
compreender as expressões artísticas através da apreciação, do fazer e da
contextualização da obra de arte; identificar e conhecer os elementos das artes
plásticas nas obras apreciadas: linhas, formas, cores e texturas. A metodologia
consiste em trazer sempre a apreciação de obras artísticas, partindo da proposta
triangular - Ler, Fazer e Contextualizar de Ana Mae Barbosa: LER a obra partindo do
entendimento da sua realidade, a partir desse contexto a educadora expandirá os
conceitos que a criança traz; FAZER, onde a criança fará releituras de obras para
construir sua própria obra a fim de que perceba suas possibilidades na expressão
artística e CONTEXTUALIZAR, que será no momento que a educadora trará o aporte
teórico para contribuir com entendimento dos alunos. O trabalho será realizado de
junho a dezembro de 2016 e como resultado espera-se o alcance de resultados
significativos na construção de sujeitos sociais criadores e criativos.

Palavras-chaves: Letras, Poesia, Memória
A POESIA BRASILEIRA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO 8º ANO
Autor(es): SARA JANE MARIA ARAÚJO LIMA,DANIELE DE OLIVEIRA
Resumo: Este trabalho tem por objetivo relatar uma experiência desenvolvida a partir
das observações feitas pela bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo
à Docência (PIBID), subgrupo Letras, com alunos da educação básica na Escola de
1º grau Jesus Cristo, localizada na periferia de Pau da Lima - Salvador-BA, realizada
entre junho e outubro de 2016, período equivalente a terceira unidade. O projeto foi
organizado e dividido em sequências didáticas compostas por oficinas com duração
de 50 minutos, ligadas a gêneros textuais específicos: poesia e música em sala,
contudo sob um viés diferente, pois ao mesmo tempo em que levamos poemas
clássicos consagrados pela crítica, levamos também algumas músicas que possuem
características de poemas, que fazem parte do repertório dos alunos. O objetivo
desse relato é mostrar o desenvolvimento dos discentes a partir da leitura, discussão
e análise dos gêneros textuais. Para que possam desenvolver técnicas de poesia, e a
partir disso escrever seus próprios poemas. Usamos para tais análises dos textos em
sala, a concepção interacional dialógica da língua dos autores Koch (2015, 2014),
Antunes (2014, 2010) e os conceitos de multiletramentos e as TICs de ROJO (2013).

Palavras-chaves: Educação, Artes, Ensino
LETRAS, LINGUÍSTICA E ARTES - LETRAS
A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NAS AULAS DE ELE
Autor(es): RAMILE GONZAGA DE JESUS SOUZA
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O resultado final apontou a eficiência do trabalho para o desenvolvimento da
competência comunicativa dos estudantes, a partir do conhecimento adquirido nas
oficinas demonstrando que conhecem melhor gêneros com os quais convivem, a
poesia e a música, bem como semelhanças, diferenças e as técnicas de construção
da poesia.
REFERENCIAL TEÓRICO
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1.ed. São Paulo: Editora Parábola. 2014.
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amplo acerca do Cordel e de suas características, além de teóricos que tratam de
gêneros multimodais, como Marcuschi e Rojo, foram reunidos também estudiosos
como Paulo Freire, Lúcia Afonso e Flávia Lemos Abade, que acoplam concepções
psicopedagógicas na busca de instrumentos, como roda de conversa, capazes de
possibilitar o diálogo crítico entre educador e educando. Ademais, os pesquisadores
de Cordel e as técnicas abarcadas nesse tipo de narrativa, Gilmário Brito, Marco
Haurélio e Norma Goldstain. Anseia-se, como resultados, uma feira de cordéis
formada a partir das produções dos próprios alunos, o que facultará, também, no
progresso dos estudantes quanto às regras ortográficas da língua portuguesa, à
diversidade linguística, ao uso da língua, à valorização cultural e na concepção de
discentes mais críticos, dinâmicos e autônomos. Para mais, anela-se o
enriquecimento coletivo através do compartilhamento de aprendizagem que
proporcionará um profissional mais enredado com a realidade do ensino público, em
suma a educação básica.
Palavras-chaves: Literatura de cordel, Multimodalidade, Ensino

Palavras-chaves: PIBID, Poesia Brasileira, Escrita
FORMAÇÃO DOCENTE: DESAFIOS NA JORNADA DO LICENCIANDO E SUAS
DIFICULDADES ENCONTRADAS NAS ESCOLAS INCLUSIVAS
CRIANÇA E CIÊNCIA: UMA DESCOBERTA A CADA DIA
Autor(es): NÂNARA ÉVELIM DE JESUS SANTANA, MARIA FERNANDA BRITO
CHAVES, SIMONE SILVA

Autor(es): SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, ANA MEIRE SANTOS,
DANIELE DE OLIVEIRA

Resumo: Este trabalho objetiva apresentar a dificuldade que o docente em processo
de formação (pensa-se principalmente no bolsista do PIBID - Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência) tem ao se deparar com alunos com deficiência ou
com necessidades especiais dentro da sala de aula. Sabe-se que a academia não
oferece mecanismos preparatórios para o profissional lidar com alunos que
necessitam de atenção especial para ter um desempenho melhor no seu
aprendizado. A escola, exercendo seu papel crucial de disseminar e produzir
conhecimentos, precisa também dar um aparato ao educador (bolsista discente/
supervisora) para que consigam trabalhar a inclusão em sala de aula, a fim de
atender a todos os alunos, sem discriminar, excluir ou prejudicá-los. Por conseguinte,
se o professor não tem preparo suficiente para integrar todos em uma atividade
proposta, é importante buscar apoio da escola – primordialmente quando se trata de
escola de ensino regular denominada inclusiva – é necessário tomar uma posição e
lançar propostas pedagógicas agregando o aluno ao ambiente. Em suma,
pretende-se discutir a formação do bolsista, a partir de pressupostos teóricos que
problematizem a inclusão em suas relações com a formação docente. O trabalho que
se apresenta foi baseado no cotidiano de observações das aulas de português,
ministradas pela professora/supervisora Fernanda Chaves, no terceiro ano, turma A,
do Colégio Estadual Raphael Serravalle, localizado na Pituba. O trabalho servirá para
propor reflexões sobre a adequação da grade curricular da Universidade e a
necessidade de uma formação continuada do professor, a fim de atender aos alunos
que tenham necessidades educativas especiais, principalmente dentro de escola
inclusiva (em especial o Raphael Serravalle), onde os professores devem ter métodos
diferenciados com o propósito de levar o aprendizado aos alunos – com
necessidades especiais ou não.

Resumo: Este trabalho tem como objetivo descrever o processo de desenvolvimento
da Oficina de Leitura e Escrita “Criança e ciência: uma descoberta a cada dia” e
relatar as experiências vivenciadas por estudantes de graduação na rede pública de
ensino na área de Língua Portuguesa. O trabalho com ensino de Língua deve ser
pautado e/ou guiado pelo complexo emaranhado de fatores que o compõem e que
ultrapasse a decodificação do texto no plano linguístico, espera-se que a escola
respeite a diversidade linguística e cultural de cada cidadão a ela integrado. Cabe à
comunidade escolar dedicar-se na promoção e formação de seres reflexivos dotados
da capacidade de uso em seus contextos de interação social nas diversas
possibilidades que a língua o oferece por intermédio da linguagem. Neste sentido, a
oficina de leitura e produção textual “Criança e ciência: uma descoberta a cada dia”
tem como objetivo, o aprimoramento da competência comunicativa e linguística, seja
esta manifestada na linguagem oral e/ou escrita. A oficina acima mencionada está
sendo realizada em quatro etapas: A primeira etapa foi o primeiro contato dos
estudantes com os textos de divulgação científica e realização da leitura dos textos
“Você sabia que as formigas são pastoras dos pulgões?” e “Quem é ele? Quem é
ele?”; A segunda etapa corresponde ao momento de leitura do espaço geográfico e
cultural do habitat natural das personagens do texto (o boto do Araguaia, das
formigas pastoras e dos pulgões); A terceira etapa constituiu-se com o trabalho em
que os discentes foram provocados a exporem seus conhecimentos das espécies
descritos no texto-base da oficina de forma oral; A quarta etapa é dedicada ao
momento de escrita em que eles farão um texto de divulgação científica descrevendo
um ser do mundo animal utilizando-se da linguagem mais técnica que é característica
do próprio gênero. O uso do gênero de divulgação científica tem como objetivo
despertar a curiosidade do estudante para a importância da ciência na vida social e,
ao mesmo tempo, faz-se uso deste como estratégia para o desenvolvimento da
leitura, compreendida aqui como “um processo de interlocução em que há um diálogo
do aluno com o texto, e o professor como mediador desse diálogo, compartilha com
os demais a sua leitura” (GERALDI, 1984, p.81). A oficina desenvolvida com alunos
do 6º Ano do Ensino Fundamental II do Colégio da Polícia Militar Francisco Pedro de
Oliveira, situado no Município de Candeias, Região Metropolitana de Salvador, Bahia,
tem demonstrado forte interesse por parte dos estudantes no momento de realização
das oficinas cujo gênero escolhido tem como fonte a revista “Ciência Hoje para as
Crianças”. A oficina é parte das atividades desenvolvidas por estudantes bolsistas, da
Universidade Federal da Bahia, integrantes ao Subprojeto Letras do PIBID, Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, financiado pela CAPES.

Palavras-chaves: Inclusão, Escola, Educador
GÊNEROS JORNALÍSTICOS: LEITURA E PRODUÇÃO NO ÂMBITO ESCOLAR
Autor(es): LILIAM CARDOSO DE SOUZA SILVA, TÂMARA RIBEIRO GONZAGA,
CAROLINA SILVA LEITE, DANIELE DE OLIVEIRA
Resumo: Este trabalho busca socializar um relato de experiências das bolsistas do
Subprojeto PIBID Letras no Colégio da Polícia Militar Francisco Pedro de Oliveira
(CPM Candeias), a partir do acompanhamento semanal das aulas regulares de
Produção Textual do 7º ano do Ensino Fundamental II. Valorizando o objetivo do
PIBID, que almeja contribuir para a articulação entre teoria e prática, necessária à
formação dos docentes, elevando a qualidade de práticas didático-pedagógicas
(PIBID Letras: Guia do bolsista, 2014, p.7), surge a oficina intitulada “Construindo
caminhos: a produção do meu primeiro jornal”, que busca contemplar a prática de
leitura e produção de textos em diferentes esferas discursivas no âmbito escolar. O
foco é a produção de um jornal que contemple os gêneros textuais jornalísticos. A
referida oficina segue o conceito de Bakhtin (1992) segundo o qual, os gêneros
discursivos compreendem esferas tanto nas atividades orais quanto escritas, e o Guia
do Bolsista PIBID - Letras, que trata da necessidade do uso da linguagem na
comunidade envolvida. Com isso verifica-se a impossibilidade de limitar os gêneros
discursivos a apenas uma das atividades, já que ambas trabalham em conjunto. No
viés social, Wachowicz (2012) avalia o gênero como conceito proveniente da
abordagem discursiva, como instrumento de interação social, o que traduz o principal
objetivo deste trabalho. A oficina é uma adaptação da proposta de Harris; Chris
(1993), que organizaram um livro-manual para o público infantil sobre as seções que
compõem um jornal. A metodologia utilizada neste trabalho ocorreu em cinco etapas:
a primeira consistiu na apresentação da estrutura do jornal para os discentes, aqui foi
utilizado como modelo o Jornal A Tarde; na segunda etapa foram realizadas
atividades de leitura e identificação de alguns gêneros jornalísticos, como por
exemplo, a notícia, a charge, a reportagem, a crônica e o editorial; na terceira etapa
os alunos foram convidados a produzir seu próprio jornal, a sugestão foi que os textos
fizessem alusão à realidade vivida por eles no âmbito escolar e na comunidade onde
vivem; na quarta etapa, foi feito um exercício de análise e reflexão dos textos

Palavras-chaves: Oficina, Gênero Científico, Escrita
FOLHETOS DE CORDEL: PARA ALÉM DA PALAVRA - UMA EXPERIÊNCIA
PIBID/UFBA
Autor(es): LORENA DA SILVA MIGUEZ, ALINE CARVALHO, ANTONIO MARCIO
CARDOSO DA ROCHA
Resumo: O presente trabalho pretende expor o processo das atividades realizadas
durante a oficina de leitura e produções de texto, intitulada “Folhetos de Cordel: Para
além da palavra”, sendo Literatura de Cordel o gênero versado. Essa oficina,
supervisionada pela professora Norma Cruz e coordenada pela Profa. Dra. Simone
Bueno, foi desenvolvida pelos bolsistas do PIBID/Letras da Universidade Federal da
Bahia, no Colégio Estadual Almirante Barroso, para alunos do 7º ano do Ensino
Fundamental II dos turnos matutino e vespertino. Os encontros estão sucedendo
durante o segundo semestre do ano vigente, sendo previsto treze encontros até
dezembro. Sempre visando melhorar os métodos pedagógicos utilizados em sala de
aula e, assim promover a leitura de maneira lúdica e eficaz, as bolsistas graduandas
Aline Carvalho, Diná Santos, Lorena Miguez e Mayara Ciuffo e o graduando Márcio
Santos, têm se debruçado em torno deste gênero tão pouco trabalho nas escolas e
cuja relevância histórica e cultural é desmedida, principalmente por contemplar as
figuras e costumes do povo nordestino. Deste modo, para uma abordagem de caráter
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produzidos pelos alunos; aqui aconteceram as atividades de reescrita dos textos; e a
quinta etapa focalizou a socialização do produto final, o Jornal, com a comunidade
escolar. A experiência de desenvolver a oficina foi de suma importância para a troca
de conhecimento entre docentes e discentes. Outro ponto importante, foi o incentivo à
formação de leitores de diversos gêneros da esfera social. Assim, podemos concluir
que a oficina contribuiu para a formação acadêmica e pessoal de bolsistas discentes
e alunos do CPM Candeias.

O GÊNERO MEMORIALÍSTICO NA SALA DE AULA
Autor(es): LUZIANE BARBOSA DOS SANTOS, DANIELE DE OLIVEIRA
Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de relatar uma oficina desenvolvida
pela bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) subprojeto Letras, com alunos do 8º ano da Escola Jesus Cristo, localizada em Pau
da Lima- Salvador-Ba, realizada em agosto de 2016. A oficina teve como principal
tema o “texto memorialístico” sendo um recorte da unidade que estava concentrada
em Gêneros Literários. O trabalho objetivou fazer com que os alunos
compreendessem o que são textos memorialísticos a partir da teoria bakhtiniana.
Dessa forma, nosso intuito foi a prática de leitura, bem como a identificação e a
análise, sobretudo do pretérito perfeito e imperfeito, como estratégia de análise
linguística. Usamos as análises dos textos, a concepção interacional dialógica da
língua de Kleiman (2013) que concebe leitura como prática social; Freire (2011) que
reconhece a historicidade no conhecimento de mundo do educando e Marcuschi
(2008) que considera o gênero textual como um campo aberto pelo seu dinamismo
autônomo e ainda, pelo papel social que desempenha. Como resultado desta prática
pedagógica foi possível verificar que a oficina contribuiu significativamente para a
compreensão teórica e prática no que tange à produção com o gênero “texto
memorialístico”, e foi possível perceber o modo com que os textos são escritos
quando um objeto é apresentado como exemplo e explorado junto com os alunos.

Palavras-chaves: Gêneros jornalísticos, Leitura e produção de texto
GÊNEROS TEXTUAIS NUMA PERSPECTIVA DE OFICINA DE LEITURA E
ESCRITA NO PIBID LETRAS: UM PASSEIO PELA SALA DE AULA
Autor(es): ANDREZZA AUGUSTA FEITOZA, CAROLINE LOPES CRUZ, DAIANE
BASTOS, FLORENTINA DA SILVA SOUZA
Resumo: O presente trabalho será desenvolvido pelas bolsistas do PIBID (Programa
Institucional de bolsas de Iniciação à Docência) com apoio da CAPES (Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Os dados foram coletados a partir
das observações de aula iniciadas em agosto de 2016, na escola Estadual Cupertino
de Lacerda, localizada no bairro de Amaralina, nas aulas de português do 9º ano.
Entendendo a escola como instituição social e local de desenvolvimento dos alunos,
observamos as aulas a partir do conceito de gênero de textual de Marcuschi (2008).
O objetivo geral é promover o desenvolvimento das discussões dentro de uma
perspectiva interacionista e sociodiscursiva que possibilite a construção de uma
oficina de leitura e escrita; e os objetivos específicos são oportunizar uma análise
sobre a escrita, leitura e a oralidade dos alunos, bem como facilitar a produção da
oficina de leitura e escrita a partir de um gênero textual. Com o suporte teórico de
Antunes (2003), Dolz e Schneuwly (2004), Marcuschi (2008), concebemos a
necessidade da assimilação das múltiplas funções dos gêneros textuais para o seu
uso dentro e fora do ambiente escolar possibilitando o desenvolvimento da habilidade
de leitura e escrita de textos. Por este motivo, foi pensada uma oficina de leitura e
escrita que parta dos gêneros textuais em diálogo com o mundo literário, com
intenção de oferecer distintos suportes de conhecimentos. Como procedimento
metodológico será oferecido uma sequência didática que apresente a organização
dos diversos gêneros textuais, realização de leituras de textos referenciais e literários,
discussões e debates sobre os assuntos apresentados, para uma posterior produção
textual, observando as habilidades linguístico-culturais desenvolvidas nos seus
trabalhos finais. Além disso, espera-se que o contato com textos de diferentes
estruturas amplie o arcabouço teórico e intelectual dos educandos, proporcionando
uma melhor compreensão do funcionamento da língua materna em suas diversas
possibilidades e permita a produção de textos criativos e bem elaborados. Sendo
assim, chega-se à conclusão sobre a importância das observações de aula para a
construção e realização da oficina de leitura e escrita a partir dos gêneros textuais e o
estabelecimento de um contato sócio-interacionista com os alunos.

Palavras-chaves: Leitura, Escrita, Produção Textual
OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS - CHARGE: APLICABILIDADE
E ENSINO - PRÁTICAS PIBID UFBA
Autor(es): DINÁ SOUZA DOS SANTOS, MAYARA CIUFFO PINHEIRO DA SILVA
Resumo: Este trabalho, realizado por meio do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) da UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA,
subprojeto Letras, propõe analisar o processo das atividades executadas na oficina
de leitura e produção de texto, desempenhada no primeiro semestre do ano vigente
(2016.1), acoplando uma temática livre e tendo como suporte o gênero textual Charge
e suas implicações num ensino mais dinâmico, mais criativo, portanto eficaz, dentro
da sala de aula. Tal projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Almirante Barroso,
localizado no subúrbio ferroviário de Salvador, em Paripe, com as turmas do 7º ano A
– matutino e vespertino – supervisionado pela professora da escola, Norma Maria
Batista, e sob a coordenação das professoras Dra. Simone Assumpção e Dra.
Daniele de Oliveira. Com o intuito de aguçar a criatividade dos alunos, estimulá-los
com a escrita e atuação em conjunto, as bolsistas graduandas Diná Santos, Lorena
Miguez e Mayara Ciuffo, juntamente com as egressas Rebeca Teles e Taila Jesus
adotaram conceitos de autores como Luiz Antônio Marcuschi e Roxane Rojo, que
acoplam perspectivas multimodais, tais como Mikhail Bakhtin, Bernard Scheneuwly e
Joaquim Dolz, essenciais para auxiliar na investigação e interpretação dos
procedimentos executados e, para mais, pensadores como Ingedore Koch e Vanda
Maria Elias, que dialogam com a fundamentação teórica do que foi estudado,
promovendo, mormente, interferir de forma positiva no crescimento intelectual dos
componentes envolvidos. Como resultado, foi concretizada a elaboração de um
caderno, semelhante ao de um jornal, com as charges devidamente produzidas pelos
alunos, o que refletiu na ampla oportunidade dos discentes participantes revisarem
conteúdos de língua portuguesa, outrossim, terem seus sensos crítico e criatividade
aflorados sendo que, por fim, foram ponderadas questões da diversidade e variação
linguística, política e outros assuntos cruciais para a formação profissional de cada
componente envolvido, recorrendo ao uso do humor e da ironia.

Palavras-chaves: Gêneros textuais; Sala de aula; Oficina de leitura
INICIAÇÃO Á DOCÊNCIA: PRIMEIRAS IMPRESSÕES DO COTIDIANO ESCOLAR
DO ENSINO PÚBLICO
Autor(es): LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, MARIANE LIMA DE SANTANA
Resumo: O presente trabalho produzido pelos bolsistas do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Letras, tem por objetivo relatar os
primeiros passos da concepção do que vem a ser um professor na prática
pedagógica através de observações das aulas de Língua Portuguesa ministradas no
Colégio Estadual Cupertino de Lacerda, na turma do 9º A, pela professora Vivianne
Longuinho. As atividades se iniciaram no dia 05 de agosto de 2016. Para as reflexões
aqui proposta, consideraremos um total de 6 aulas observadas e 1 visita ao espaço
escolar, além de refletir sobre as circunstâncias que dificultam e/ou facilitam o
ensino/aprendizado. Os bolsistas que compõem o grupo são recém iniciados ao
programa PIBID, e por esta razão, estão em fase inicial do projeto em que observam
as aulas da supervisora. No primeiro contato com o espaço observa-se a falta de
acesso à biblioteca, importante fonte de pesquisa para uma escola, ausência de
material de projeção e a numerosa quantidade de alunos dentro de uma sala também
são umas das realidades observadas, que dificulta a interação professor-aluno,
aspecto importante em uma perspectiva sociointeracionista ou interacionista de
aprendizagem em que o professor torna-se um facilitador da aprendizagem,
passando a entender o aprendizado como um fenômeno sociocultural (Oliveira,
2010). Como um professor pode criar interação e propiciar o melhor avanço da língua
com os alunos em uma sala lotada e em tão pouco tempo? A priori, foi proposto um
trabalho interativo com dinâmicas para efetuar uma conexão entre docente e
discente, dificultado posteriormente pela interdição de salas, sendo estabelecido na
escola um sistema de rodízio que diminui a carga horária do ano letivo, tornando
menor o ensino e convívio com o professor, fato esse que ilustra perfeitamente a
dificuldade que passa o ensino público, podendo-se ver que para estes alunos são
negados o direito da educação de qualidade. Tais reflexões são fruto de uma
sequência de observações sintetizadas de registros semanais feitos no âmbito
escolar.

Palavras-chaves: Charge, Multimodalidade, Ensino
OFICINA DE REDAÇÃO RUMO AO ENEM 2016
Autor(es): LILIANE CHELES BENTO, JÉSSICA BRITO QUEIROZ, DANIELE DE
OLIVEIRA
Resumo: Este trabalho compõe-se da aplicação da oficina intitulada Redação Rumo
ao ENEM 2016, a qual teve início em 19 de agosto e tem fim previsto para 4 de
novembro do ano corrente, com os alunos do 4º ano do curso Técnico em
Informática, do Colégio Estadual Edvaldo Fernandes, escola parceira do PIBID –
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. O objetivo dessa oficina é
aprimorar a escrita, com aplicação de texto dissertativo-argumentativo, que é o tipo
de texto exigido na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Com a sua
aplicabilidade, pretende-se auxiliar a referida turma, a fim de que, no dia da prova do
ENEM, esses discentes tenham uma mudança significativa em suas produções
escritas. O referencial teórico parte de Marcuschi (2008), que aborda a produção
textual pautada na noção de tipos e gêneros textuais e Koch (1990), que discorre
sobre a coerência e coesão textual. A oficina é aplicada todas às sextas-feiras e sua
metodologia baseia-se, inicialmente, na apresentação gradativa de textos aos alunos,
com as suas particularidades e tipo de texto em questão. E a partir dessas
concepções básicas, o discente passa a elaborar o seu texto, recebendo as
indicações necessárias após a correção executada pelas pibidianas, apontando e
analisando a evolução e melhora na produção textual. Essa produção, por sua vez,
foi feita, inicialmente, em casa e posteriormente em sala de aula com um tempo limite

Palavras-chaves: Professor, Observações, Reflexões

397

assim como no ENEM. Em paralelo com as produções escritas dos alunos, as
bolsistas discentes e a professora supervisora do subprojeto de Letras do
PIBID/UFBA, trabalham com outras características do texto como os aspectos de
coesão e coerência. Para desenvolver a oficina as bolsistas apoiam-se na criação das
sequências didáticas, elaboradas semanalmente e o uso de recursos visuais e
didáticos como os slides, vídeos e apostilas. Os temas propostos para as produções
das redações são sempre discutidos em sala de aula, dessa forma, cada aluno
consegue ampliar suas interpretações e reflexões, baseados nos textos motivadores,
nas opiniões dos colegas, bem como nas intervenções da professora. Como
resultado, espera-se que a oficina possibilite aos alunos a compreensão da estrutura
da redação, exigida no ENEM, utilizando-se da norma culta padrão da língua, bem
como, organizar ideias objetivas, aguçar seu senso crítico, expandir o vocabulário,
produzir os textos propostos, mantendo o foco no tema e criar uma boa proposta de
intervenção, a partir dos bons argumentos desenvolvidos. Com as redações
produzidas, pretende-se ainda, fazer portfólios individuais com os textos erigidos
pelos discente, para apontar o desenvolvimento e o progresso dos mesmos durante
este processo de aprendizagem.

PIBID Letras, no Colégio Estadual Manoel Devoto, 3º ano turma F, do ensino médio.
Participam dessa atividade 20 alunos. Oficina de produção textual baseada no
modelo de sequência didática proposta por Dolz e Schneuwly no livro “Gêneros orais
e escritos na escola” e inspirada no filme ‘’Escritores da Liberdade’’, de Richard
LaGravenese, almeja a construção de sujeitos reflexivos e críticos através das
memórias. A oficina trabalha com leitura e escrita de textos memorialísticos dentro da
estrutura do poema, possuindo como autor base Vinicius de Moraes. A sequência
didática foi dividida da seguinte maneira: primeiramente, descrição de caraterísticas
do gênero memórias, discussão e produção de um brainstorm, atividade dinâmica
que busca inspiração através de sons, texturas, cores, cheiros, brincadeiras,
sensações e personagens da memória individual. No segundo momento,
desenvolve-se uma apresentação sobre os conceitos de poema e poesia, suas
diversas estruturas, trazendo exemplos com temática memorialística e são
apresentados à biografia e poesia de Vinicius de Moraes. No terceiro encontro,
escolhem duas reminiscências para tematizar duas produções e confeccionam os
primeiros rascunhos em sala. No quarto e último momento, os alunos fazem as
correções finais e concluem a oficina com a gravação, em vídeo, da leitura de seus
poemas. O resultado desse trabalho dará origem a um curta-metragem artístico que
irá mesclar os diversos poemas, reflexos das diversas reminiscências escritas, este
será apresentado durante o Sarau Literário que ocorrerá na biblioteca do Colégio, no
mês de novembro de 2016.

Palavras-chaves: Oficina, Redação, Escrita
OFICINA: CONSTRUINDO CHARGE - TRABALHANDO O GÊNERO DISCURSIVO
CHARGE NAS AULAS DE REDAÇÃO, COM OS ALUNOS DO 4° ANO DO CURSO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Palavras-chaves: Memórias, Poesia, Didática

Autor(es): LORENA DA ROCHA SANTOS, DANIELE DE OLIVEIRA, SHEILA NEVES
Resumo: O presente trabalho constitui-se da discussão sobre a realização da oficina
cujo gênero textual escolhido foi a charge, aplicada no primeiro semestre de 2016, do
dia 6 de maio ao dia 10 de junho, com cinco encontros, no Colégio Estadual Edvaldo
Fernandes, escola parceira do PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência. A aplicação de linguagens diferenciadas, proporcionadas pelo gênero
charge, pode incutir no discente um processo de aprendizagem mais interativo e
significativo, no que se refere à criticidade frente a questões sociais. Teve-se como
referencial teórico: Koch (2006), que fala sobre leitura, texto e sentido; Dionísio
(2008), que discute gêneros multimodais e multiletramentos; e Marcuschi (2008), que
fala sobre as concepções de língua e gêneros textuais e como trabalhá-los em sala
de aula. Estes autores foram apoio para discutir os novos conceitos de texto, leitura e
sua compreensão. Com o surgimento dos computadores, das novas práticas de
linguagem e de letramento emergiram para o hábito da leitura o processo de
formação de leitores críticos, pois um leitor tem que analisar e compreender não só o
que está escrito, mas também o implícito no texto. Viver em uma era digital e
perceber o mundo por meio de imagens, ícones, símbolos, gráficos e desenhos,
tornou-se importante reflexão para a interpretação dos textos e da escrita. Tal oficina
foi elaborada por meio de sequências didáticas, criadas semanalmente, voltadas ao
estudo e construção de textos multimodais. A realização dessa oficina de leitura e
produção textual contou com o auxílio de diversos recursos audiovisuais, tais como:
vídeos, jornais online, materiais didáticos e pedagógicos, provas antigas do ENEM,
que contém o gênero, e o próprio livro didático. Antes de iniciar a oficina, aplicou-se
um questionário de sondagem para saber quanto os alunos entendiam sobre charge.
Posteriormente, foi pedido para eles pesquisarem exemplos de charge na internet e a
partir dos resultados desta sondagem, montou-se a oficina. Foram realizados cinco
encontros com a turma, onde abordaram-se os elementos estruturais que formam a
charge, bem como os objetivos críticos/sociais que esse gênero objetiva. As
atividades foram feitas com exposição do conteúdo através de slides, vídeos e de
uma roda de conversa com a turma, abordando temáticas da mídia atual. A charge é
um texto multimodal e por isso pertinente para ser aplicado em sala de aula, com o
objetivo de introduzir e fortalecer o conceito de imagem como texto, fornecendo assim
um subsídio para promover nos alunos as noções de leitura, texto e linguagem e para
incentivar o gosto por esse gênero textual. Além disso, pretendeu-se que os alunos
percebessem a importância de estarem atentos às situações comunicativas do
gênero discursivo; identificassem como é utilizado o diálogo na charge; apontassem
os diferentes tipos de balões dentro da charge; conseguissem identificar as
diferenças entre charge e tirinhas; e, por fim, aprendessem a construir uma charge
pelo aplicativo indicado pelas pibidianas ou por outros meios que desejassem
pesquisar. A oficina aplicada pelas bolsistas do PIBID Letras UFBA, sob a supervisão
da professora de Redação e supervisora do programa, teve sua culminância com as
apresentações dos trabalhos feitos pelas quatro equipes divididas em sala, que
contou com a elaboração e construção de uma charge e de um relatório da confecção
e da produção dessa charge, dessas equipes.
Palavras-chaves: Oficina, Charge, Linguagens
POESIA MEMORIALISTA E A CONSTRUÇÃO DO EU
Autor(es): ARMINDA MARIA DE QUEIROZ FERNANDEZ, LUIZ NETO, ALANNA
ARAUJO DE JESUS MIRANDA, DAIANE DA SILVA CUNHA
Resumo: A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
junto com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), através do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no subprojeto Letras, desenvolvem
estudos e atividades práticas referentes ao ensino da Língua Portuguesa, visando à
formação dos graduandos no que diz respeito ao ensino da leitura e da produção
textual. O presente trabalho descreve uma atividade que está sendo realizada pelo
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Apresentação Monitoria

O Programa de Monitoria é uma atividade discente, que tem como objetivo auxiliar o professor,
monitorando grupos de estudantes em projeto acadêmico, visando à melhoria da qualidade do ensino
de graduação. Visa intensificar e assegurar a cooperação entre estudantes e professores nas atividades
básicas da Universidade, relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão, assim como subsidiar trabalhos
acadêmicos, orientados por professores, através de ações multiplicadoras.
Existem duas modalidades: monitoria com bolsa e monitoria voluntária (sem bolsa). Em ambas as
modalidades, o discente terá direito ao certificado de monitoria, expedido pela Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação. O certificado é emitido mediante solicitação. O aproveitamento de carga horária de
monitoria dar-se-á conforme o Regulamento do Ensino de Graduação.
Em 2016 a Prograd foram apresentados 534 Projetos de Monitoria, sendo 265 projetos contemplados nas seguintes Unidades da UFBA: Faculdade de Aquitretura, Escola Politécnica, Instituto de
Fı́sica, Instituto de Geocências, Instituto de Matemática, Instituto de Quı́mica, Instituto de Biologia,
Escola de Enfermagem, Faculdade de Farmácia, Facauldade de Odontologia Instituto de Ciências da
Saúde, Instituto de Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina, Escola de Nutrição, Faculdade de Administração, Faculdade de Comunicação, Faculdade de Direito, Faculdade de Economia, Faculdade
de Educação, Faculdade de Ciência Contábeis, Faculdade de Ciências Humanas, Instituto de Ciência
da Infomação, Instituto de Psicologia, Faculdade de Letras, Escola de Dança, Escola de Belas Artes, Escola de Música, Escola de Teatro, Instituto de Humanidades Artes e Ciências e o Instituto
Multidisciplinar em Saúde.
O Programa de Monitoria cumpre um importante papel junto aos diversos cursos de graduação da
Universidade Federal da Bahia. O programa ainda não atigiu sua plenitude, mas um montante significativo de esforços tem sido realizado pela Prograd para ampliar o programa e atender integralmente
a demanda dos cursos de graduação.
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BIOTECNOLOGIA

AGRICULTURA

EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA DA DISCIPLINA ICSA13 BIOQUÍMICA.

Autor(es): AIANA SOUZA SILVA,FÁBIO NICORY COSTA SOUZA,VANESSA
BARRETO PINHEIRO,LAIANE LOPES,NATANÍELE DE ALMEIDA RIOS

Autor(es): ICARO SANTOS LOPES,DANIELE TAKAHASHI BERNAL

Resumo: Cabrito Ecológico na Caatinga: Alternativa Sustentável Para a Agricultura
de Base Familiar (MEVC27) é uma das disciplinas do componente curricular ACCS Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade, que dispõe a diagnosticar,
entender e abordar soluções em conjunto com pequenos produtores dos problemas
enfrentados no semiárido baiano melhorando a qualidade de vida dessa população
através da capacitação para produção de pequenos ruminantes e submetidos a um
regime semintensivo com baixos níveis de insumos externos e associados à
vegetação da caatinga, melhoramento genético do rebanho com uso de inseminação
artificial, tendo-se por base um manejo ecológico de segurança alimentar com mínimo
de resíduos químicos e uso sustentável dos recursos naturais inclusive na prevenção
e tratamento de doenças com uso de homeopatia e fitoterapia, e alimentação humana
com produtos obtidos desse consórcio. O total de famílias atendidas na execução
desse projeto, gira em torno de sessenta, todos são pequenos criadores de caprinos
e ovinos, e tem essa pequena criação como fonte principal de sua subsistência,
localizadas no Território do Sisal (Município de Valente, Santa Luz e Conceição do
Coité). O local de atuação foi escolhido com base nos problemas enfrentados por
essa região, dentre eles, a falta de assistência técnica, de acessibilidade, de
acompanhamento, por sofrer com a educação precária e a renda familiar muito
pouca. As atividades desenvolvidas nesse projeto foram de ordem extensionista com
troca de conhecimentos entre os atendidos e os participantes do projeto, em que num
primeiro contato, foram observadas as demandas e necessidades, e no retorno, com
desenvolvimento de oficinas, passaram aos produtores diversas alternativas
presentes na caatinga com potenciais forrageiros para uso na alimentação e nutrição
dos animais e com potenciais medicinais para uso fitoterápico nos animais. Além
disso, houve uma assistência técnica quanto a tratamentos emergenciais e um
suporte com entrega de materiais para auxilio em tratamentos futuros.

Resumo: O presente texto consiste no resumo das atividades de monitoria da
disciplina ISCA13 – Bioquímica sob a orientação e coordenação da professora
Daniele Takahashi Bernal no período entre 19/02/2016 e 04/06/2016, correspondente
ao semestre letivo 2015.2. A disciplina, com carga horária de 68 horas semestrais, é
dividida entre teoria e prática, com 34 horas semestrais para cada. A teoria é
apresentada em aulas expositivas, ministradas pela professora Daniele Takahashi
Bernal. Na parte prática, os alunos realizam experimentos relativos ao conteúdo
apresentado nas aulas teóricas, descritos na apostila de aulas práticas, sob a
orientação e auxílio da professora Daniele Takahashi Bernal e do monitor da
disciplina. Entre os objetivos do trabalho, estão: cumprir 12 horas semanais de
atividades de monitoria; participar da elaboração do plano de trabalho da monitoria
com o professor responsável; auxiliar o professor na realização dos trabalhos práticos
e experimentais, na preparação de material didático e em atividades de classe e
laboratório. Durante o exercício das atividades de monitoria, o aluno realizou a
preparação de soluções, seleção de reagente e montagem das bancadas para a
realização das aulas práticas. Também contribuiu para a elaboração da nova apostila
de aulas práticas da disciplina, a ser utilizada a partir do semestre subsequente. Além
disso, auxiliou os alunos da disciplina a solucionar dúvidas referentes ao conteúdo e
os orientou na elaboração dos relatórios e seminários utilizados como método de
avaliação. Este auxílio foi realizado por e-mail. O exercício da função de monitor da
disciplina ICSA13 – Bioquímica é de grande valia para a formação de um futuro
biotecnologista, por possibilitar o contato constante com as atividades e práticas
laboratoriais, o estudo aprofundado dos fundamentos desta essencial disciplina e o
emprego recorrente do conhecimento previamente adquirido durante a graduação. As
atribuições da função levaram ao aperfeiçoamento do senso de responsabilidade,
organização e proatividade, resultando num crescimento pessoal e profissional. A
realização das atividades também permitiu ao aluno vivenciar o contexto acadêmico
de uma nova perspectiva, evidenciando que servir como uma ferramenta de acesso
ao conhecimento pode ser uma experiência extremamente gratificante.
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DESEMPENHO ESTUDANTIL DIRECIONANDO A ATUAÇÃO DA MONITORIA

Palavras-chaves: Monitoria,Bioquímica,Biotecnologia

Autor(es): AMALIA LEMOS FALEIRO,THIAGO CAMPANHARO BAHIENSE,MOANE
CASTRO

EXPERIÊNCIA COMO MONITORA DA DISCIPLINA ICSA13 - BIOQUÍMICA
SEMESTRE 2015.1

Resumo: Parasitologia Veterinária é um componente curricular obrigatório, com
aulas teóricas e práticas, do curso de Medicina Veterinária da UFBA. A disciplina
dispõe da monitoria (PROGRAD OU PERMANECER) - uma atividade discente de
apoio ao docente, por meio da orientação de grupos de estudantes - que tem como
principal objetivo, contribuir para melhoria do processo de ensino aprendizagem. Nas
monitorias, os alunos buscavam rever o material da aula prática, tirar dúvidas e
produzir fotografias, para estudar e compartilhar com os colegas, através das redes
sociais. A análise dos resultados das avaliações mostrou que as notas dos alunos
nas provas teóricas, em geral, eram inferiores as obtidas nas avaliações práticas. Em
2015.2 a diferença foi de 3.15 pontos na média geral. Considerando que as
estratégias de ensino-aprendizagem das aulas práticas estavam sendo eficientes, em
2016.1 as ações foram mantidas. Todavia, em virtude dos resultados nas provas
teóricas, as monitorias passaram a focar esses conteúdos, mesmo os monitores não
sendo questionados a respeito pelos estudantes. Assim, além do conteúdo da prática,
em todos os encontros foram feitas revisões das aulas teóricas ministradas até
aquela data. A partir dos resultados nas avaliações, configurou-se uma prática que
busca atender às reais necessidades dos estudantes, no contexto da monitoria. Ou
seja, a avaliação se constituiu em um processo em que realizar prova e atribuir notas
foi apenas parte do todo; a outra parte consistiu na reflexão sobre as informações
obtidas com vistas ao redirecionamento do processo de ensino-aprendizagem.Foi
realizado o Teste T para amostras independentes a fim de verificar a diferença entre
as médias das provas teóricas de 2015.2 (4,0 ± 2,11) e 2016.1 (4,9 ± 1,99),
mostrando que a média de 2016.1 foi significativamente superior (P&#706;001).
Embora não se possa afirmar que apenas as mudanças implementadas sejam a
causa do melhor desempenho – pois pode haver interferência de outros fatores (não
avaliados) – a partir delas observou-se aumento na frequência aos encontros e/ou
interesse em participar destes.

Autor(es): ROBERTA PEREIRA ESPINHEIRA,DANIELE TAKAHASHI BERNAL
Resumo: A Bioquímica é a ciência que descreve em termos moleculares as
estruturas, os mecanismos e os processos químicos compartilhados por todos os
organismos. Devido a sua suma importância no processo de entendimento dos
processos biológicos, é uma disciplina indispensável em todos os cursos da matriz
das Ciências Biológicas, principalmente Biotecnologia. Durante a minha experiência
como monitora da disciplina Bioquímica para o curso de Biotecnologia, pude ter
contato com o mundo acadêmico na sua parte de ensino e obter um aprimoramento
acadêmico e pessoal. Como tenho grande interesse em seguir carreira acadêmica,
esse tipo de experiência é imprescindível e muito interessante porque ajuda a traçar
caminhos na vida do estudante. Ajudei a professora e alunos em aulas práticas,
tirando dúvidas, auxiliando e fazendo demonstrações de ensaios sobre regras
básicas de um laboratório, pH e tampões, cromatografia e titulações, caracterização
de aminoácidos, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídeos, reação
enzimática, técnica de espectrofotometria, eletroforese e reação em cadeia da
polimerase (PCR). As aulas que mais me interessaram foram sem dúvidas as com
mais procedimentos práticos, e com fácil visualização e explicação. Um exemplo é a
prática da atividade enzimática da catalase, onde é possível ver a atividade da
enzima em diferentes condições (pH, temperatura, variação da concentração de
enzima e substrato). Porém, nossas práticas são bastante limitadas devido ao não
incentivo financeiro em nossos laboratórios, muitas vezes nos faltam reagentes e
equipamentos mais modernos para a atualização e realização de práticas mais
elaboradas. Um exemplo seria uma aula de extração de ácidos nucleicos (prática
primordial de um biotecnologista) para uma posterior análise utilizando-se a técnica
de PCR. Falando sobre as dificuldades dos alunos, é possível observar um
distanciamento entre o aluno e os equipamentos e ferramentas utilizadas durante a
prática. É como se o aluno apresentasse um certo “medo” em lidar com esses
equipamentos, isso é devido à falta de aula práticas tanto no ensino médio quanto na
própria academia. É necessário frisar também o distanciamento natural do aluno de
3&#730; semestre, para com seu professor, o famoso “medo de errar” com certeza
paira sob a atmosfera estudantil, levando à um travamento por parte do aluno. Com
essas constatações, é possível considerar importante a existência de aulas práticas,
para além de uma real fixação do curso pelo aluno, também para a habituação do
futuro cientista na sua área de trabalho. E a monitoria além de ser benéfica para o
aluno monitor, é importante para que o aluno e professor possam se integrar mais.

Palavras-chaves: Monitoria,Avaliação,Parasitologia
DESENVOLVIMENTO DA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFBA DE ENTRE RIOS
ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE CAPRINOS, OVINOS E AVES DE CORTE E
POSTURA.
Autor(es): VANESSA BARRETO PINHEIRO,PAULO CESAR COSTA MAIA,LAIANE
LOPES,AIANA SOUZA SILVA
Resumo: Com a finalidade de propiciar aos alunos boa formação técnica e
acadêmica, a disciplina oferece viagens direcionadas à Fazenda Experimental da
UFBA que está localizada no município de Entre Rios. As atividades são vinculadas
ao setor de Medicina Veterinária estando previsto a realização de aulas tanto de
caráter teórico como prático abordando o manejo sanitário, reprodutivo, nutricional de
pequenos ruminantes e aves de corte e postura, assim como práticas de cruzamento,

Palavras-chaves: Bioquímica,Aprimoramento acadêmico,Integração aluno-professor
CIÊNCIAS AGRÁRIAS - MEDICINA VETERINÁRIA
CABRITO ECOLÓGICO NA CAATINGA: ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA A
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manejo econômico e social, além do controle sanitário. A disciplina oferece transporte
e materiais necessários para a concretização das atividades práticas que serão
realizadas na viagem. As reuniões semanais teóricas apresentam o intuito de instruir
os alunos sobre o tema abordado servindo também de suporte para as viagens
práticas que ocorrem duas vezes no semestre,onde até o presente momento já foi
realizada a primeira viagem para a fazenda Experimental da UFBA em Entre Rios que
proporcionou aos alunos realizar trabalhos de manejo sanitário, nutricional e
reprodutivo com os pequenos ruminantes da fazenda. Será realizado ainda a viagem
onde ocorrerá no primeiro dia aulas práticas abordando conhecimentos sobre aves de
corte e postura. O dia de campo será realizado também na segunda viagem onde vai
proporcionar um dia prático, com a intenção de fazer um projeto de extensão para no
máximo 30 produtores que irão até a fazenda para serem instruídos pelos alunos, que
estão sendo devidamente direcionados para esse dia. O dia de campo vem com um
objetivo principal de proporcionar à Fazenda Experimental da UFBA de Entre Rios um
caráter de fazenda modelo priorizando a extensão do conhecimento técnico-prático
para o cotidiano rural, explanando assim técnicas de aprendizado não somente para
os alunos discentes como também para produtores e criadores de ovinos.
Primeiramente o assunto a ser abordado no dia de campo será sobre Produção de
Ovinos de Corte, onde será ministrado assuntos pertinentes ao tema. Portanto, por
meio dessa Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) será possível
realizar um integração dos alunos com o meio prático e suas realidades e o
aprendizado dos mesmos, assim como dos produtores que participarão do dia de
campo.

consiste na utilização de: demonstração prática pelo professor acompanhado do
aluno, recurso lúdico, em que os alunos encenam papéis ora de veterinário, ora de
produtor, onde ao final ambos entendem a importância da realização de uma correta
anamnese para compreensão dos problemas acometidos pelos animais; auto prática,
que se fundamenta na busca do conhecimento do aluno por si mesmo, onde são
utilizadas imagens para os mesmos assimilarem as ideias e praticar nos animais de
forma consciente. Após isto o professor intercede explanando sobre o tema e
mostrando-os como realizar os exames corretamente; estudo dirigido, no qual os
discentes buscam artigos científicos sobre um tema proposto e apresentam em suas
respectivas aulas práticas, sendo posteriormente questionado quanto a escolha do
trabalho, grau de contribuição deste exercício para entendimento do tema e tempo
discorrido na sua busca. A despeito da importância deste componente curricular, que
é um introdutório para as disciplinas de clínica médica de grandes e pequenos
animais, torna-se imprescindível o recurso de monitoria como meio de auxílio para
compreensão dos conteúdos abordados. Dentre as atividades atribuídas aos
monitores está o auxílio à docência por meio da participação durante as aulas
práticas, disponibilização de horários de atendimento aos alunos, avaliação quinzenal
do desempenho e dificuldades do cumprimento de suas atividades pelo orientador e
confecção de planos de aula para desenvolvimento de uma linha de raciocínio a ser
seguida durante os horários de monitoria. A atuação dos monitores no projeto de
monitoria promoveu aos mesmos um aprimoramento de suas capacidades de
raciocínio sobre as semiotécnicas utilizadas no exame clínico dos animais e
interpretação dos resultados alcançados com o uso destas. Além de estimulá-los a
fazer um ‘‘link” com os conteúdos das disciplinas correlatas e ainda a sua inclusão
nas atividades desenvolvidas no Laboratório de Hematologia e Bioquímica Clínica do
Hospital da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia relacionadas com pesquisas
clínicas. Ao longo do semestre foi perceptível o aproveitamento dos alunos que
freqüentaram o programa de Monitoria: maior domínio sobre os conhecimentos
teórico-práticos estudados, melhor desempenho nas avaliações práticas, sendo que
87,8% destes obtiveram média de aprovação acima de 5,0. O Programa de Monitoria
é um elo entre os alunos e professor trazendo muitos benefícios para o aprendizado.

Palavras-chaves: accs veterinária
PROJETO DE ASSISTÊNCIA A CRIAÇÃO, REPRODUÇÃO E MANEJO DE
ANIMAIS DE FAZENDAS, SEUS PRODUTOS E SUBPRODUTOS, NAS FAZENDAS
EXPERIMENTAIS DA UFBA
Autor(es): CARLOS SANTOS
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Resumo: O projeto teve como finalidade incrementar a participação do bolsista na
administração e manejo dos rebanhos de equídeos das Fazendas Experimentais da
Escola propiciando a oportunidade de treinamento em serviços, uma vez que os
alunos poderão desenvolver habilidades, possibilitando aos mesmos o
aprimoramento dos seus conhecimentos práticos em Medicina Veterinária e
Zootecnia de equídeos. Estimular a produção de equídeos com participação ativa dos
estudantes que tiveram que participar de todas as etapas da criação, produção e
venda dos seus produtos. Esta participação aconteceu desde o planejamento técnicoadministrativo, até os procedimentos práticos como a vacinação, pesagem,
vermifugação, casqueamento, doma, aplicação das biotécnicas da reprodução,
cirurgias e outros, desde que acompanhados do orientador ou professor responsável
por algum projeto em andamento nas fazendas. O trabalho partiu do princípio de
registrar e formalizar os procedimentos padrões para cada tipo de criação de
equídeos nas fazendas experimentais da escola, especificando cada objetivo da
criação, seja ela de equinos, asininos ou muares, além de promover um melhor
acompanhamento e suporte aos projetos de pesquisas realizados nas
fazendas.Como resultado esperado, foi observado um grande desenvolvimento do
aluno com habilidade de gestão de fazenda com ênfase na criação de eqüideos, seja
esta criação destinada para produção de equinos, asininos ou mares sem deixar de
observar o aprimoramento do conhecimento por parte do mesmo na criação,
reprodução e manejo das espécies envolvidas, levando em consideração a
necessidade de gerir outras espécies de animais de produção na mesma propriedade
rural. A partir deste projeto, podemos estimular a criação de estágios supervisionados
e até mesmo realizar atividades de campo, para o aprimoramento do conhecimento
dos alunos e atualização dos futuros profissionais de medicina veterinária e
zootecnia, nas fazendas experimentais da escola voltados para área de criação,
reprodução e manejo dos equinos, asininos e muares, visando um melhor rendimento
dos estudante e profissionais da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia.
Palavras-chaves:
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS - MEDICINA VETERINÁRIA
A RELEVÂNCIA DO PROGRAMA DE MONITORIA NA DISCIPLINA TÉCNICA
CIRÚRGICA VETERINÁRIA.
Autor(es): FÁBIA KARINY MENDES MORENO,ISABEL LUCI GUIMARÃES
KERSUL,JESSICA
DE
QUEIROZ
SANDE,GABRIELA
MARTINS
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RODRIGUES,DRIELY
OLIVEIRA,ADRIELE
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DAMASCENO
Resumo: A disciplina MEVA33 Técnica Cirúrgica Veterinária tem por objetivo tornar
o aluno apto a realizar, nas diferentes espécies domésticas, diversos procedimentos
cirúrgicos, optando pela manobra cirúrgica mais adequada, buscando-se a prevenção
da infecção e a execução correta de manobras cirúrgicas. Tendo em vista, a
complexidade do ensino, o grande número de alunos, a reduzida carga horária e o
alto grau de exigência desta disciplina, onde o ganho de habilidades e destreza são
fundamentais para o bem-sucedido procedimento cirúrgico, faz-se necessários
mecanismos alternativos para uma melhor difusão e assimilação de conhecimentos,
evitando-se assim o uso de animais para o ensino das técnicas cirúrgicas na fase
inicial de treinamento. No laboratório de Habilidades Cirúrgicas e Recursos
Alternativos (LHC) todas as manobras inerentes à Técnica Cirúrgica Básica são
expostas e treinadas por meio de recursos alternativos, visando o ganho de
habilidades, à exemplo do simulador de campo operatório, do simulador de diérese,
hemostasia e síntese. O aluno após conhecimento e treinamento destas manobras
em aula prática é estimulado a comparecer no laboratório em horários extras e
realizar o treinamento monitorado. No semestre 2016.1 de acordo com estudo
estatístico realizado com 50 alunos, observou-se que dos 39 alunos que realizaram
treinamento em período de monitoria, 35 (89,7%) obtiveram notas acima da média
acadêmica nas avaliações práticas. Dos 11 alunos que não compareceram, apenas
quatro (36,3%) obtiveram notas acima da média acadêmica. Os dados analisados
expressam que, quanto maior o número de treinos, maior é o aproveitamento. Além
desse fator, os alunos mostraram-se mais seguros e habilidosos quando da
realização de procedimentos cirúrgicos reais (cirurgias esterilizantes), minimizando-se
o risco cirúrgico e preservando-se o bem-estar animal. Diante dos resultados obtidos,
podemos sugerir que o programa de monitoria possibilita uma maior interação,
aprendizado e melhor desempenho dos acadêmicos com as atividades práticas das
disciplinas da área cirúrgica.

Criação de equinos,Assistência em fazendas,Nutrição de

IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NO ENSINO-APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA
SEMIOLOGIA VETERINÁRIA DA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA
UFBA
Autor(es):
ELAINE BORGES,NATÁLIA FONTES,LOUISE
ROCHA,MARIANA SOUZA,Maria Consuelo Caribe Ayres
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Resumo: O Programa de Monitoria consiste numa importante ferramenta de ensino
e aprendizagem para os alunos monitores e graduandos cujo objetivo é fixar e sanar
dúvidas do conteúdo abordado em sala de aula, minimizando as dificuldades no
aprendizado. No semestre 2015.2 foram contempladas, 1 monitora bolsista e 2
monitoras voluntárias. A disciplina Semiologia Veterinária (MEVA04) é um
componente curricular obrigatório da grade do curso de medicina veterinária, de
cunho téorico-prático, que está alocada no Departamento de Anatomia, Patologia e
Clínicas. A matéria abrange o estudo dos diversos sistemas que compõem o corpo
dos animais através da utilização dos cinco sentidos e instrumentos específicos, que
tem por objetivo pesquisar os sintomas para construção do diagnóstico e presunção
da evolução das enfermidades. Semestralmente são ofertadas em torno de 75 e 95
vagas distribuídas entre seis ou sete turmas de aulas práticas.A metodologia aplicada

CIÊNCIAS AGRÁRIAS - ZOOTECNIA
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: MONITORIA DA DISCIPLINA MATEMÁTICA APLICADA
À
ZOOTECNIA
Autor(es): CAMILA JESUS MORAES,FLÁVIO COUTINHO LONGUI
Resumo: A disciplina Matemática aplicada à Zootecnia é ofertada semestralmente
aos graduandos ingressantes do curso de Zootecnia da Universidade Federal da
Bahia. A sua carga horária semanal é de quatro horas-aula, totalizando sessenta e
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oito horas semestrais. A monitoria se caracteriza como ações planejadas de ensino e
aprendizagem cuja meta é contribuir para uma formação integrada dos alunos nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação. Os objetivos,
seguindo as orientações do docente são: intermediar, entre alunos e professor,
críticas e sugestões para a melhoria da disciplina; auxiliar discentes, individualmente
ou em grupo, em um horário previamente marcado, a apreender o conteúdo e
produzir conhecimento. A matemática aplicada tem um campo de atuação bastante
amplo na área, sendo útil em diversos segmentos da Zootecnia, desde construções
rurais a cálculo de rações. Devido à importância da disciplina, a monitoria se fez
necessária para facilitar a aprendizagem, dirimir dúvidas e realizar atividades
monitoradas sobre o conteúdo ministrado pelo docente. Também para compensar o
déficit em matemática básica dos alunos que, assim, adquirem um sólido
embasamento teórico e prático para acompanhamento das demais disciplinas. Os
conteúdos trabalhados na disciplina e na monitoria foram: tópicos básicos de
matemática como porcentagem, regras de três (simples e composta) e sistemas de
equação (com duas ou três variáveis); funções de primeiro e segundo grau, pontos de
máxima e mínima e suas raízes, interpretando o resultado; limites de funções, quando
“x” tende a números reais e ao infinito; derivadas e integral. A monitoria tem
apresentando resultados satisfatórios, demonstrando que as atividades realizadas
têm cooperado na redução de trancamentos, desistências e reprovações. Conclui-se,
portanto, que os resultados obtidos são positivos para todas as partes envolvidas,
permitindo que o monitor desperte para a docência, ao adquirir experiência na área
de ensino e manifestar características importantes para a formação humana e
profissional, tais como responsabilidade, assiduidade, pontualidade e ética.

facilitem o processo de ensino-aprendizagem de seus conteúdos. Assim, através do
projeto de monitoria busca-se uma maior interação entre o professor e alunos, ao
apresentar alguns conteúdos de forma mais atrativa. Além disso, visa também
incentivar o interesse pela bioquímica e promover o desenvolvimento crítico e a
formação acadêmica dos discentes monitores. Para tanto, realizou-se pesquisa
bibliográfica utilizando livros e periódicos para leitura, compreensão e discussão de
textos e de artigos científicos visando à elaboração de cartilhas, manuais, filmes a
serem aplicados no processo de ensino-aprendizagem do componente curricular. Até
o momento, elaborou-se um filme cuja temática foi uma introdução sobre o estudo do
metabolismo intermediário e metaboloma celular, apresentado na primeira aula da
disciplina, e um manual para ser adotado como uma ferramenta auxiliar na
aprendizagem. A realização dessas atividades foi de extrema importância para a
construção do saber durante o semestre tendo como parâmetro para a avaliação do
resultado a efetiva participação do monitor e receptividade dos alunos da disciplina
que demonstraram maior interesse. Verificou-se aumento quantitativo da procura dos
estudantes pelo auxilio do monitor e solicitação de ajuda, por parte dos alunos, para a
elaboração de atividades de forma original e criativa, para a produção de vídeos com
os conteúdos transmitidos pelos docentes e apresentados durante o semestre.
Conclui-se que houve melhoria no processo ensino-aprendizagem da disciplina no
momento em que métodos pedagógicos tradicionalmente utilizados foram associados
a recursos audiovisuais, tendo os monitores como elo de comunicação/interação
entre os docentes e discentes.
Palavras-chaves: Ciências da vida; recursos audiovisuais; Filme;
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MONITORIA DO COMPONENTE CURRICULAR BIOQUÍMICA I (ICS-050) RELATO DE EXPERIÊNCIA

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: PROJETO DE MONITORIA DA DISCIPLINA CIÊNCIAS
NATURAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Autor(es):
CAMPOS

Autor(es):
JOICE DOS SANTOS DE JESUS,TAINÁ SOARES RISSO
RATTES,RENATO D. DE CASTRO,MARTA BRUNO LOUREIRO,LUZIMAR
GONZAGA FERNANDEZ

Resumo: INTRODUÇÃO: A disciplina de Bioquímica I (ICS 050) é ofertada no
primeiro semestre do curso de Odontologia da Universidade Federal da Bahia
(UFBA). A disciplina procura caracterizar as principais biomoléculas das células e os
compostos químicos biologicamente importantes para a área de saúde, capacitando o
aluno a descrever os processos gerais de integração e regulação metabólicas nas
células e órgãos, além de aplicar os conhecimentos bioquímicos sobre a saliva na
manutenção da saúde bucal, e reconhecer a ação do íon fluoreto sobre o processo
bioquímico da remineralizaçãoção do dente e no metabolismo de carboidratos pelas
bactérias orais.OBJETIVO: Proporcionar ao monitor um aprofundamento dos
conhecimentos inerentes à Bioquímica, possibilitando um maior contato com a
disciplina e as suas rotinas laboratoriais de aula prática e pesquisa.
DESENVOLVIMENTO: As atividades de monitoria executadas por mim durante o
período de 2015.2 foram: 1) Revisão e atualização dos protocolos de preparo de
reagentes para uso nas aulas práticas e atividades do Laboratório de Bioquímica
Oral; 2) Preparo dos regentes para uso nas aulas práticas e atividades do Laboratório
de Bioquímica Oral; 3) Revisão e confecção dos manuais de uso de equipamentos do
Laboratório de Bioquímica Oral; 4) Auxílio aos professores na organização dos
materiais para as aulas práticas e pesquisa; 5) Manutenção e limpeza das vidrarias,
bancadas dos equipamentos e materiais do Laboratório de Bioquímica Oral; 6)
Identificação dos locais de armazenamento dos utensílios (reagentes, vidrarias,
equipamentos, materiais de consumo) no Laboratório de Bioquímica Oral; 7)
Apresentação de artigos científicos nas sessões semanais de discussão da disciplina;
8) Elaboração de painel intitulado “Análise da rotulagem e do pH de dentifrícios
dessensibilizantes” na 15° Jornada de Odontologia da Bahiana (JOBA); 9)
Elaboração e apresentação de painel intitulado “Análise da rotulagem e determinação
do pH de dentifrícios branqueadores” para
apresentação na 15° Jornada de
Odontologia da Bahiana (JOBA).RESULTADOS E CONCLUSÃO: A atividade da
monitoria de Bioquímica I (ICS – 050) foi fundamental para o desenvolvimento e
aprimoramento de características como responsabilidade e organização, além de
despertar em mim interesse pela área acadêmica. A monitoria também contribuiu
para um melhor aprendizado em outros componentes curriculares relacionados à
Bioquímica, além de proporcionar a capacidade de aprender a trabalhar e conviver
em grupo.

Resumo: A disciplina Ciências Naturais para o Ensino Fundamental (ICS A82) é
oferecida para os alunos do curso de Pedagogia, com carga horária de 68 horas
semestrais, dividida em aulas teóricas e práticas. No âmbito da Pedagogia esta
disciplina aborda temas essências para o ensino de Ciências no Ensino Fundamental,
dando o embasamento teórico e sugerindo atividades lúdicas para a fixação do
conteúdo programático. Além de dar suporte ao professor nas suas atividades
acadêmicas e dar apoio aos alunos da disciplina, o projeto de monitoria tem como
objetivo iniciar o monitor nas práticas acadêmicas de ensino. Para tal, o projeto foi
conduzido em duas vertentes: a primeira ligada diretamente ao professor-orientador,
auxiliando no planejamento e execução das atividades teóricas e práticas, realizando
pesquisas bibliográficas e preparando o material para a condução das aulas práticas,
a segunda junto aos alunos da disciplina, auxiliando os discentes no esclarecimento
de dúvidas e/ou aprofundamento da temática abordada, bem como na preparação e
apresentação de seus trabalhos e atividades complementares, no decorrer do
semestre. Para tal, as monitoras cumpriram carga horária de 12 horas semanais.
Durante o semestre letivo foram conduzidas práticas e estudos dirigidos sobre cada
um dos temas abordados na disciplina, como estudo das organelas celulares e suas
funções, classificação dos seres vivos, tipos de reprodução sexuada e assexuada,
estudo da água, pH e tampões, biomoléculas ( aminoácidos, proteínas, enzimas,
carboidratos, lipídeos e ácidos nucléicos), introdução as boas práticas de laboratório,
estudo dos ecossistemas, entre outros, visando tornar a aprendizagem mais didática
e facilitar a compreensão dos conteúdos. Além das atividades propostas foram
sugeridas novas práticas como a elaboração de maquetes para o estudo da utilização
de fontes renováveis para a produção de energia e elaboração de resenha crítica
sobre artigo científico. O acompanhamento e a avaliação do trabalho de monitoria foi
realizado através de reuniões periódicas entre professor e monitor, bem como dos
relatórios. Os parâmetros avaliados foram a responsabilidade, assiduidade,
pontualidade, capacidade de organização e iniciativa do aluno.
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DINAMIZAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO ESTUDO DA
BIOQUÍMICA METABÓLICA

Autor(es): DANNILY AUGUSTO REBOUÇAS,KELLY REGINA LEITE

Autor(es): MARCELO RABELO,ANA PAULA ALMEIDA,LUZIMAR GONZAGA
FERNANDEZ

Resumo: O projeto de monitoria fornece auxilio ao professor e grupos de estudantes
nas atividades referentes a uma disciplina oferecida pela universidade visando o
melhor atendimento aos alunos no ensino de graduação. Os monitores participam da
elaboração do plano de trabalho da disciplina junto ao professor orientador; auxiliam
na realização de trabalhos práticos, na preparação de material didático e em
atividades de classe e/ou laboratório, além de atuarem em plantões tira-dúvidas,
contribuindo com o processo de aprendizagem. Este resumo apresenta as atividades
relacionadas à monitoria da disciplina Botânica aplicada à Farmácia (BIOA80) para
alunos de Farmácia, que está alocada no Departamento de Botânica do Instituto de
Biologia da Universidade Federal da Bahia. Foi realizado acompanhamento nas aulas
teóricas e práticas, organização de laminários e seleção de lâminas para aulas

Resumo: A Bioquímica Metabólica para Farmácia (ICS 071), disciplina obrigatória
para o curso de graduação em Farmácia, corresponde ao estudo analítico das
principais vias e ciclos metabólicos existentes nos seres vivos. Na disciplina se
estimula à descoberta de novos conhecimentos, que será de utilidade durante o curso
de Farmácia e na vida profissional, tendo como objetivo desenvolver o potencial
humano para exercer bem as suas funções, através do treinamento dos estudantes
na capacidade de adquirir informação específica, profissional e científica.
Considerado complexo, o estudo do metabolismo, requer a busca de métodos que
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práticas e avaliações, reforço extraclasse no atendimento de dúvidas, coleta de
material botânico para aulas práticas e avaliações e apoio aos alunos nas atividades
de cortes das aulas práticas. A disciplina é a base formadora dos conhecimentos na
área de botânica sendo pré-requisito para a matéria Farmacognosia 1 do curso de
Farmácia, sendo abordados assuntos como taxonomia, anatomia e morfologia dos
vegetais e citando alguns pontos importantes da sistemática e da fisiologia vegetal. A
matéria aborda tanto a morfologia externa das plantas quanto o hábito e tipos
morfológicos de raiz, caule, folha, flor, fruto e semente; quanto a morfologia interna,
estuda o desenvolvimento inicial do corpo da planta - a organização do embrião, os
tecidos primários e secundários, e o que eles posteriormente originam na planta
adulta, sendo estudadas detalhadamente estruturas da epiderme, parênquima,
colênquima e esclerênquima, tecidos de condução (xilema e floema) e suas funções,
câmbio vascular com formação de anéis de crescimento e periderme; câmbio
vascular; estrutura foliar, e da raiz/caule, levando-se em consideração as diferenças
estruturais entre eles e entre os diversos grupos de plantas com flores
(Angiospermas). Nas aulas, foram observadas lâminas histológicas permanentes e/ou
preparadas pelos estudantes durante as práticas, seguindo o roteiro de aulas práticas
previamente disponibilizado.. A experiência de monitoria foi extremamente
enriquecedora, proporcionando a revisão e o aprofundamento de todo o conteúdo
abordado na disciplina, além de contribuir com uma visão prática das atividades de
docência, sendo extremamentegratificante o reconhecimento dos alunos e do
orientador além d considerar uma excelente experiência para quem almeja a carreira
acadêmica.

graduação em enfermagem da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa os
dados registrados pelas monitoras no período de 13/01/2016 a 02/09/2016.
RESULTADOS: As temáticas tratadas versaram sobre procedimentos básicos de
enfermagem, divididos em blocos sendo eles. Bloco 1: (utilização de luvas estéreis,
aspiração, curativos, punção cateter venoso periférico, sondagem vesical de alívio e
demora, sondagem nasoenteral e nasogástrica), Bloco 2 (manuseio em bomba de
infusão, oxigenoterapia, drenagem de tórax, preparo de medicações, manuseio de
equipo), além de revisão para as avaliações. Em 2015.2 ocorreram oito encontros
com a participação de 67 discentes e média de 8,7 alunos por monitoria, além de
temáticas relacionadas a exame físico, sinais vitais, também foram abordados
temáticas relacionadas à Choque, Hemorragia Digestiva, Síndromes coronarianas,
Edema agudo de pulmão, Acidente Vascular Cerebral, Intoxicações Exógenas,
Distúrbios Hidroeletrolíticos e ácido básico e Trauma em revisões para avaliação
teórica. Em 2016.1 registrou-se seis encontros, com a participação de 70 alunos e
média de 11,7 presentes por encontro; as temáticas tratadas relacionadas a
procedimentos básicos, que também foi dividida em blocos como no semestre
anterior, e revisão de prova. CONCLUSÃO: As atividades de monitorias da disciplina
foram caracterizadas por encontros no laboratório de prática para a realização de
procedimentos em enfermagem e em sala de aula com revisões dos assuntos
ministrados antes das avaliações do componente curricular, com adesão limitada dos
discentes na atividade de monitoria. Diante do exposto conclui-se que o quantitativo
de alunos por monitoria cresce conforme a proximidade de avaliações e também de
práticas em campo, período em que um maior número de alunos comparecem as
monitorias realizadas nos laboratórios para revisar os procedimentos a serem
realizados em campo.
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MONITORIA DE HISTOLOGIA I (ICS026) PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.

CIÊNCIAS DA SAÚDE - FARMÁCIA

Autor(es): RAÍSA DE JESUS RAMOS,DEBORACI BRITO PRATES

A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE QUALIDADE

Resumo: A atividade de monitoria constitui uma importante ferramenta para o
processo ensino-aprendizagem, além de compor um mecanismo de aperfeiçoamento
no meio acadêmico. Os discentes que realizam atividades de monitoria têm a
oportunidade de aprofundar conhecimentos teórico-práticos que fortalecem a
formação profissional, desenvolver habilidades necessárias à carreira docente e atuar
como importantes agentes multiplicadores que possam despertar ou aumentar o
interesse de colegas, não apenas pela disciplina, mas pela própria docência. O
projeto da monitoria do componente curricular Histologia Humana fortalece a
cooperação entre professores, monitores e estudantes do ICS-UFBA, tendo como
finalidade geral aprofundar conhecimentos na área de histologia e desenvolver
habilidades necessárias à atuação docente, possibilitando a melhoria da qualidade no
ensino desta disciplina. Especificamente, o plano de trabalho “Monitoria de Histologia
I (ICS026) para o curso de graduação em Ciências Biológicas” objetivou o
aprofundamento dos conhecimentos na área de histologia humana bem como a
melhoria da qualidade de ensino desta disciplina para os discentes do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas. Durante o período do projeto foram
desempenhadas as seguintes atividades: (i) participações semanais em reuniões
coordenadas pelos professores orientadores onde eram realizadas apresentações de
mini-aulas expositivas, casos clínicos que envolvem processos patológicos
relacionados ao tecido ou sistema do corpo abordado na aula, observação e
discussão dos cortes histológicos; (ii) auxílio aos professores durante as aulas
práticas, ajudando os alunos com o manejo dos microscópios ópticos para
visualização dos cortes histológicos e interpretação das lâminas, esclarecendo
dúvidas dos alunos e orientando-os nos desenhos feitos durante a observação das
lâminas; e (iii) participação na organização e manutenção dos acervos das lâminas
histológicas. Os resultados alcançados foram: (i) o aprofundamento do conhecimento
na histologia humana, (ii) o aumento da capacidade de correlacionar o conteúdo da
disciplina histologia com outras disciplinas durante o curso, (iii) a percepção da
importância do conteúdo na vida acadêmica e profissional e o impacto positivo no
aprendizado, (iv) novos conhecimentos adquiridos, como a competência para
distinguir os tecidos histológicos com e sem patologias e (v) o desenvolvimento de
habilidades acadêmicas e específicas relacionadas à atividade docente, contribuindo
desta forma para a formação profissional, assim como o incentivo à formação para a
carreira docente. Concluímos, assim, que este projeto contribuiu tanto para
aprendizado dos alunos da disciplina quanto para o desenvolvimento de aptidões
relacionadas ao convívio e crescimento em grupo, consolidando assim perspectivas
de atuação que estão em conformidade com as atuais tendências da educação.

Autor(es): TAILANA PINTO,Edith CazedeyEdith Cristina Laignier Cazedey
Resumo: O controle de qualidade são medidas necessárias para garantir, em
qualquer etapa da produção de lotes de medicamentos e outros produtos, garantir a
confiabilidade dos produtos disponibilizados à população, ou seja, a eficácia e
segurança dos mesmos. O controle de qualidade físico-químico é importante nas
indústrias farmacêuticas de medicamentos, alimentos e cosméticos. Através da
amostragem, que é uma parte de todo o produto que chega e vai para analise, é
possível avaliar todo o produto de interesse. Enquanto os testes são realizados o
produto fica em quarentena aguardando os resultados do Controle de Qualidade.
Desta forma são realizados muitos testes, como exemplo tem se o teste de
estabilidade, pois qualquer alteração nas características originais que extrapolem os
limites aceitáveis e preestabelecidos coloca em risco a segurança e eficácia dos
produtos. Outros testes também são realizados, por exemplo: teste de solubilidade,
densidade relativa, e também os testes de identificação, em que é possível saber se a
matéria-prima ou o produto acabado corresponde com o que descreve o certificado e
rótulo do fornecedor. Assim também podem ser realizados testes de pureza e
impurezas, teste de metais pesados, chumbo, umidade, perda por secagem etc. Os
testes são realizados baseados na farmacopeia nacional, ou na falta desta em
compêndios internacionais permitidos pela ANVISA, e servem para assegurar a
confiabilidade do produto ou matéria prima disponibilizada para o consumo ou mesmo
para a indústria farmacêutica. Se o produto ou matéria-prima for reprovado em algum
teste ela é devolvida ao fornecedor ou é destruída, caso não exista a possibilidade de
reaproveitamento. Apenas se forem aprovadas as amostras podem ser utilizados na
produção, no caso de matéria prima, ou disponibilizado ao consumo da população no
caso de produto acabado. Diante disso a disciplina FARA83 (Controle de Qualidade
Físico-Químico de Medicamentos e Cosméticos) visa orientar os alunos para a
obtenção de conhecimentos necessários para o planejamento, a organização e o
funcionamento de um laboratório de controle de qualidade na indústria de
medicamentos e cosméticos, bem como em farmácias de manipulação. Assim é
possível aplicar os principais métodos de análise de fármacos, medicamentos e
cosméticos, como também dos princípios e normas técnicas para o controle de
qualidade de insumos farmacêuticos.
Palavras-chaves: controle de qualidade,teste,análise
ESTUDO FITOQUÍMICO DE PILCOCARPUS SP.
.
Autor(es): RAILDA BATISTA,EUDES DA SILVA VELOZO,LUCAS SILVA ABREU

Palavras-chaves: Monitoria,Histologia humana,ensino-aprendizagem.
CIÊNCIAS DA SAÚDE - ENFERMAGEM

Resumo: O gênero Pilocarpus (Rutaceae), descrito popularmente como jaborandi,
ocorre em vasta região neotropical. Dados da literatura afirmam que 16 espécies são
conhecidas, sendo que 13 podem ser encontradas no Brasil e 11 delas ocorrem,
exclusivamente, em território brasileiro, distribuídas desde a região Sul a Nordeste.
São produtoras de fenilpropanóides, como cumarinas e lignanas, alcalóides
imidazólicos e terpenóides. Tais classes de compostos apresentam uma grande
diversidade de atividades biológicas, como antimicrobiana e inseticida. Os alcalóides
imidazólicos, como a pilocarpina, são utilizados no tratamento de glaucoma e
xerostomia. O objetivo deste trabalho é o estudo fitoquímico do extrato hexânico e
etanólico, da casca da raiz de um espécime de Pilocarpus sp. O material vegetal foi
coletado no município de Morro do Chapéu (BA), em março de 2016. O espécime

ANÁLISE DAS PRINCIPAIS DEMANDAS E ADESÃO DOS ALUNOS QUANTO AS
MONITORIAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE ACADÊMICOS EM
ENFERMAGEM
Autor(es): MONIQUE FREITAS ALMEIDA,ADRIELE MENEZES NERI,RAQUEL
MARGARIDA SILVA FREIRE,VIRGINIA RAMOS DOS SANTOS SOUZA
REIS,TÂMARA VERONA COSTA VIEIRA,ALYNE HENRI MOTTA COIFMAN
Resumo: OBJETIVO: descrever as atividades de monitorias da disciplina de
ENFA95 Cuidados de Enfermagem na Urgência e Emergência do curso de
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aguarda por identificação, no Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB), do Instituto de
Biologia da UFBA. Os extratos etanólico e hexânico da casca da raiz foram obtidos
por maceração à frio. O extrato hexânico foi submetido à cromatografia em coluna
convencional, em sistema eluente isoctano: acetato de etila resultando em 24 frações.
Dentre as frações obtidas, a fração 01 foi analisada por IV, RMN 1H e 13C, devido ao
seu perfil fotoquímico. Estando as demais em estudo. A interpretação destes dados
indica que foi isolado um triterpeno, derivado do ocotileno. Parte do extrato etanólico
foi submetido a extração ácido-base. As frações resultantes deste processo, também
foram analisadas por técnicas espectrocópicas. A análise preliminar destes dados
indica a presença de alcaloíde imidazólico, na fração básica do extrato etanólico.
Esteróides e triterpenos, com a função epóxi, são descritos em diversas espécies de
Pilocarpus. Entretanto, de acordo com a literatura, alcalóides imidazólicos como a
pilocarpina são restritos a poucas espécies de Pilocarpus. Dentre elas o P.
microphyllus, P. pennatifolius, P. racemosus, P. trachyllophus, P. riedelianus. A
identificação inequívoca da presença destas substâncias no espécime em estudo
poderá contribuir com sua caracterização botânica.

via.O processo racional de descoberta de fármacos se inicia pela correta escolha do
alvo-terapêutico relacionado à patologia que se pretende tratar.A função de uma
proteína está intimamente associada a sua estrutura tridimensional, a lanosterol
14&#945;-desmetilase de Cryptococcus neoformans não possui estrutura
tridimensional descrita na literatura, justifica se portanto, a relevância deste projeto
em produzir um modelo proteico que auxilie no conhecimento estrutural da lanosterol
14&#945;-desmetilase de Cryptococcus neoformans utilizando a tecnica de
modelagem comparativa com a perspectiva na busca de novos fármacos.O presente
trabalho tem como objetivo a caracterização estrutural e conformacional da enzima
lanosterol 14&#945;-desmetilase de Cryptococcus neoformans, utilizando a
modelagem Comparativa para construção de um modelo teórico com potencial para
ser aplicado na triagem virtual de novos candidatos a fármacos.A modelagem foi feita
com auxílio do programa MODELLER 9.15.Foram gerados 30 modelos. Para seleção
dos 10 melhores modelos foram utilizados a função estatística DOPE como
parâmetros de confiança do modelo escolhido, os quais posteriormente foram,
validados e analisados.

Palavras-chaves: Rutaceae Pilocarpus Alcaloíde imidazólico e trite

Palavras-chaves:
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MONITORIA DE HISTOLOGIA HUMANA PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO
EM ENFERMAGEM E FONOAUDIOLOGIA

PEDIÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DA LANOSTEROL 14 ALFA
DESMETILASE DE CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS POR MODELAGEM
COMPARATIVA

C. neoformans,modelagem comparativa,lanosterol 14&#945;-

Autor(es): MARGARETE SANTANA,ALEX JOSÉ LEITE TORRES
Autor(es): CHARILMA SANTOS SILVA,HUMBERTO FREITAS,SAMUEL PITA
Resumo: ResumoA atividade de monitoria constitui um importante mecanismo de
aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem de histologia humana em
consonância com os objetivos das atuais reformas curriculares dos cursos de
graduação na área biomédica. O presente projeto fortaleceu a cooperação entre
professores, monitores e estudantes do ICS-UFBA, tendo como finalidade aprofundar
conhecimentos na área de histologia humana e desenvolver habilidades necessárias
à atuação docente, possibilitando a melhoria da qualidade no ensino de histologia
humana para os cursos de graduação em Enfermagem e Fonoaudiologia e
prosseguimento qualificado na carreira acadêmica por parte do monitor. Durante as
atividades de monitoria em histologia humana o monitor participou de reuniões
semanais de aprofundamento teórico e planejamento de aulas práticas, apresentou e
discutiu casos clínicos que envolviam processos patológicos que perturbam
morfologia e função dos tecidos e órgãos estudados durante o semestre, auxiliou os
docentes na condução de aulas práticas orientando os discentes no manejo do
microscópio de luz, realizou apresentações semanais de casos clínicos que envolvam
processos patológicos que perturbam morfologia e função dos tecidos e órgãos
analisados em cada aula prática, auxiliou na organização e manutenção do acervo de
lâminas histológicas do Departamento de Biomorfologia. Os resultados alcançados
foram contribuição para formação profissional e estímulo à formação para a carreira
docente dos monitores e dos próprios alunos do curso de graduação em Enfermagem
e Fonoaudiologia, desenvolvimento nos monitores de habilidades específicas
relacionadas à atividade docente, aprofundamento do conhecimento teórico-prático
na área de histologia humana, reconhecimento da importância da histologia humana
para a atuação profissional na área de Enfermagem e Fonoaudiologia,
aprofundamento da cooperação entre estudantes e professores, possibilitando o
aperfeiçoamento da qualidade do ensino da graduação, melhoria no planejamento e
execução das aulas práticas, aumento da motivação dos alunos no processo ensinoaprendizagem e desenvolvimento de novas metodologias aplicáveis ao ensino da
histologia humana. A monitoria foi marcada por um impacto positivo na percepção
acadêmica do monitor dando a ele segurança, confiança e habilidade na condução de
aulas junto aos professores. A monitoria foi marcada por desafios e obstáculos que
foram vencidos com dinamismo e força de vontade de se aperfeiçoar e apender cada
vez mais com a equipe de docentes, monitores e discentes, troca de experiências e
aprendizado múltiplo importante para o crescimento profissional e pessoal. A
monitoria foi importante na preparação e formação de futuros profissionais
capacitados para atuação na área do ensino.

Resumo: O uso corrente de imunossupressores e a disseminação da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS/HIV) levaram a uma maior incidência das doenças
fúngicas. A criptococose é uma infecção fúngica oportunista onde a imunossupressão
é o fator predisponente, causada pelo Cryptococcus neoformans.Na região da África
subsaariana, a criptococose é uma das principais causas de morte (mais de 500 mil
óbitos), onde sua letalidade anual supera a tuberculose.O uso clínico da anfotericina
B e derivados azólicos é limitado principalmente pelos efeitos adversos e
aparecimento de resistência, os derivados azólicos podem gerar danos hepáticos e a
anfotericina B tem potencial nefrotóxico o que pode agravar o estado do
paciente.Cryptococcus neoformans assim como a maioria dos fungos, depende do
ergosterol para seu crescimento, desenvolvimento e proliferação em todas as fases
do ciclo de vida. A biossíntese do ergosterol é um alvo potencial para a pesquisa e o
desenvolvimento de novos de novos fármacos seletivos para o parasita e inócuos
para o hospedeiro.A lanosterol 14 alfa-desmetilase é uma enzima essencial nesta
via.O processo racional de descoberta de fármacos se inicia pela correta escolha do
alvo-terapêutico relacionado à patologia que se pretende tratar.A função de uma
proteína está intimamente associada a sua estrutura tridimensional, a lanosterol
14&#945;-desmetilase de Cryptococcus neoformans não possui estrutura
tridimensional descrita na literatura, justifica se portanto, a relevância deste trabalho
em produzir um modelo proteico que auxilie no conhecimento estrutural da lanosterol
14&#945;-desmetilase de Cryptococcus neoformans utilizando a tecnica de
modelagem comparativa com a perspectiva na busca de novos fármacos.O presente
trabalho tem como objetivo a caracterização estrutural e conformacional da enzima
lanosterol 14&#945;-desmetilase de Cryptococcus neoformans, utilizando a
modelagem Comparativa para construção de um modelo teórico com potencial para
ser aplicado na triagem virtual de novos candidatos a fármacos. A modelagem foi feita
com auxílio do programa MODELLER 9.15.Foram gerados 30 modelos. Para seleção
dos 10 melhores modelos foram utilizados a função estatística DOPE score como
parâmetros de confiança do modelo escolhido, os quais posteriormente foram,
validados e analisados.
Palavras-chaves:
modelagem
desmetilase,cryptococcus neoformans
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Palavras-chaves: Monitoria,Histologia,Graduação

ESTRESSE OXIDATIVO E METABOLISMO CELULAR NA DOENÇA CELÍACA
Autor(es): ÍCARO REIS,ANA QUENIA GOMES DA SILVA

PEDIÇÃO DA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DA LANOSTEROL 14 ALFA
DESMETILASE DE CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS POR MODELAGEM
COMPARATIVA

Resumo: Introdução: A doença celíaca é caracterizada pela resposta inflamatória
crônica autoimune do intestino à ingestão de glúten, proteína encontrada em alguns
grãos, como aveia, malte, cevada, centeio e trigo. Com a inflamação crônica ocorre a
perda das vilosidades do intestino e resultando em má absorção de nutrientes.
Fatores de predisposição genética, ambiental e da resposta imunitária estão
associados à essa doença. Complicações, como desnutrição, osteoporose,
infertilidade e câncer também são decorrentes da doença. A dificuldade para
encontrar alimentos sem glúten, o alto custo e o consumo inadvertido de comida que
contém a substância são fatores que contribuem para a continuação da doença.
Objetivo: Verificar o estresse oxidativo e o comportamento do metabolismo celular na
doença celíaca. Metodologia: Este estudo consistiu em uma revisão da literatura
realizada de janeiro a maio de 2016. Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados
Bireme, PubMed e SciELO, utilizando os descritores: Celiac disease, Gluten
enteropathy, oxidative metabolism, stresse oxidative. Artigos em Português, Inglês e
Espanhol que demonstravam o comportamento do metabolismo oxidativo na doença
celíaca foram considerados. Artigos com objetivos irrelevantes para nossa pesquisa
foram excluídos. Resultados: Três artigos demonstram que a doença celíaca contribui
para um aumento de espécies reativas de oxigênio e redução das defesas
antioxidantes, com isso a enzima redox-sensível fica com ativação descontrolada,

Autor(es): CHARILMA SANTOS SILVA,HUMBERTO FREITAS,SAMUEL PITA
Resumo: O uso corrente de imunossupressores e a disseminação da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS/HIV) levaram a uma maior incidência das doenças
fúngica. A criptococose é uma infecção oportunista onde a imunossupressão é o fator
predisponente, causada pelo Cryptococcus neoformans.Na região da África
subsaariana, a criptococose é uma das principais causas de morte (mais de 500 mil
óbitos), onde sua letalidade anual supera a tuberculose.O uso clínico da anfotericina
B e derivados azólicos é limitado principalmente pelos efeitos adversos e
aparecimento de resistência, os derivados azólicos podem gerar danos hepáticos e a
anfotericina B tem potencial nefrotóxico o que pode agravar o estado do
paciente.Cryptococcus neoformans assim como a maioria dos fungos, depende do
ergosterol para seu crescimento, desenvolvimento e proliferação em todas as fases
do ciclo de vida. A biossíntese do ergosterol é um alvo potencial para a pesquisa e o
desenvolvimento de novos de novos fármacos seletivos para o parasita e inócuos
para o hospedeiro.A lanosterol 14 alfa-desmetilase é uma enzima essencial nesta
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contribuindo para uma inflamação crônica. Pacientes com doença celíaca possuem
maiores níveis de marcadores do estresse oxidativo derivado de proteínas e lipídios e
menores lipoproteínas juntamente com o alfa-tocoferol, influenciando dessa forma a
persistência do desequilíbrio redox-sensível e gerando maior dificuldade na absorção
pelo intestino. O estresse oxidativo ativa a via de sinalização do fator nuclear kappa
beta (NFkB), que induz a ativação de genes associados ao envelhecimento
celular.Conclusão: O estrese oxidativo predominante na doença celíaca influencia
diretamente em alterações no metabolismo celular, gerando modificações em fatores
da célula, principalmente no envelhecimento celular precoce e acarretando o
agravamento da doença. Palavras-chave: doença celíaca, estresse oxidativo,
metabolismo celular, espécies reativas de oxigênio, glúten.Apoio Financeiro:
Programa de Monitoria UFBA – edição 2015.

clínicas referentes ao módulo ou para o conhecimento de doenças mais raras. A
coleta foi realizada nas enfermarias do Hospital Universitário Professor Edgar Santos
(HUPES), nos ambulatórios de nutrição em Gastroenterologia e Hepatologia do
Complexo -HUPES, além destes foram também incluídos os estudos de casos
apresentados anteriormente na disciplina. Para coleta de dados em prontuário foi
construído um formulário avaliado conjuntamente pelos professores da disciplina,
contendo as informações necessárias para posterior construção dos estudos de
casos. O banco apresenta 32 casos clínicos das diversas enfermidades, dentre elas
estão as doenças do esôfago, do estômago, do intestino, da vesícula e do fígado.
Este banco de dados será publicado e utilizado internamente no acervo da disciplina,
no formato impresso e virtual, a ser disponibilizado para a comunidade docente e
discente da UFBA. Um fator limitante para coleta de dados foi a falta de algumas
informações anexadas ao prontuário, impossibilitando o completo preenchimento do
formulário e a inclusão destes casos no banco. A atividade da monitoria proporciona
ao discente maior contato com as atividades e habilidades acadêmicas, maior
desenvolvimento do raciocínio clinico necessárias para estabelecer condutas
dietoterápicas adequadas. Possibilitando maior aprendizado de novos conhecimentos
que podem contribuir para formação de melhores profissionais.

Palavras-chaves: doença celíaca,estresse oxidativo,metabolismo celular
CIÊNCIAS DA SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA
FONOAUDIOLOGIA BILÍNGUE: A TEORIA SUSTENTADA NA PRÁTICA
EDUCACIONAL

Palavras-chaves: monitoria,casos clínicos,pesquisa
Autor(es): REBECA DOS SANTOS SILVA,LARISSA SARMENTO, DESIRÉE DE VIT
BEGROW

PERFIL DOS RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS IDENTIFICADOS PELO
PARA/ANVISA NOS ALIMENTOS COLETADOS NO ESTADO DA BAHIA, NO
PERÍODO DE 2010 A 2015

Resumo: Introdução: A monitoria é um serviço de apoio pedagógico, oferecido aos
alunos interessados em aprofundar conteúdos (HAAG, 2007). Podemos inferir que
há um serviço de ensino e aprendizagem e a relação entre docente, discentes e
monitor é de constantes trocas. O componente curricular ICS085 – Surdez e
Linguagem tem o seu funcionamento teórico/prático sustentado na teoria, pelo
entendimento do contexto e subjetividade que perpassa o sujeito surdo e na prática,
pela observação dos atendimentos dos estágios ocorridos no CEDAF (Centro
Docente Assistencial em Fonoaudiologia), Clínica-Escola do Curso de Fonoaudiologia
da UFBA. Tal conformação facilita o aprendizado e faz com que os alunos fiquem
mais próximos da prática e das reflexões suscitadas nesse momento, contando com a
ajuda das monitoras. No caso específico deste processo formativo é necessário
ressignificação da atuação fonoaudiológica a partir de uma perspectiva bilíngue,
possibilitando que os estudantes tenham diferentes interlocutores para refletir sobre
os conceitos envolvidos. Objetivo: Participar nas atividades desenvolvidas pelo
componente curricular ICS085 estabelecendo vínculo com as ações dos projetos e
pesquisas relacionados à perspectiva bilíngue. Metodologia: O projeto de monitoria
desempenha atividades que envolvem desde a formação das monitoras até a ação
específica nas atividades. São elas: auxiliar na Oficina de Libras com as Mães das
crianças surdas, auxílio na gestão da docência, elaboração de atividades práticas
com as crianças, colaboração aos alunos esclarecendo dúvidas e auxiliando na
confecção de atividades, acompanhamento das atividades práticas que ocorrem no
CEDAF assessorando na observação, reuniões semanais com o professor orientador,
disponibilização de tempo para tirar dúvidas dos estudantes presencialmente ou por
via eletrônica. Resultado: Como este é um processo contínuo e que implica em
diferentes ações, os resultados vão se constituindo nas próprias práticas, pois sendo
a construção do conhecimento diretamente vinculada ao atendimento
fonoaudiológico, torna-se ainda mais agradável e proveitosa pois alia a formação
teórica à atuação prática e a convivência com as crianças surdas atendidas no
serviço. A interação com preceptores fonoaudiólogos e intérpretes que atuam como
voluntários neste mesmo processo de ensino-aprendizagem, mostra-se pertinente e
essencial para um bom andamento no serviço com as crianças na clínica escola,
além de maior inserção da Libras na nossa convivência. Considerações Finais: É
sabido que a construção teórica a partir de conceitos não convencionais dentro de
uma área específica como é o caso da concepção bilíngue na Fonoaudiologia para
surdos, implica em um processo lento e que requer um olhar atento para diferentes
questões, especialmente a concepção de linguagem e de sujeito linguístico. Neste
sentido é que se vê a ação da monitoria vinculada ao componente curricular
teórico/prático como fundamental em dois sentidos, o da formação de um novo
conceito na Fonoaudiologia, quebrando um histórico de ação clínico-terapêutica com
o surdo e também, pela formação própria dos discentes monitores que atuam na
mediação entre docente e corpo discente participante.

Autor(es): MAIARA BATISTA,NEUZA MARIA MIRANDA DOS SANTOS
Resumo: O presente estudo é o resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Nutrição,
ao curso de graduação em Nutrição, da Escola de Nutrição da Universidade Federal
da Bahia.Nos últimos anos foi observado o fortalecimento do setor agrícola em
diversos estados brasileiros,aumentando a produção e utilização de agrotóxicos no
país. O estado da Bahia está entre os maiores consumidores de agrotóxicos do
Brasil, ficando atrás somente do Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio Grande do
Sul, Goiás e Minas Gerais. Diante de os riscos provocados à saúde pela exposição
aos agrotóxicos através do consumo de alimentos contaminados, do aumento
crescente da utilização de agrotóxicos no país e visando contribuir com o
fornecimento de dados a respeito da contaminação de alimentos por resíduos de
agrotóxicos, escassos no país, o presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil
de resíduos de agrotóxicos analisados pelo Programa de Análise de Resíduos de
Agrotóxicos de Alimentos(PARA/ANVISA), nos alimentos coletados no estado da
Bahia, no período de 2010 a 2015. Metodologia: Foram avaliados e caracterizados
665 amostras de vinte e cinco tipos de alimentos consumidos pela população baiana,
os quais apresentaram níveis de resíduos de agrotóxicos acima dos Limites Máximos
de Resíduos (LMR), os agrotóxicos detectados e não autorizados e a rastreabilidade
das culturas agrícolas e, por último, a análise da evolução temporal dos agrotóxicos
não autorizados.Para tanto, foi realizado um estudo analítico, descritivo e
retrospectivo, tendo como fonte de informações os laudos analíticos do Programa de
Análise de Resíduos de Agrotóxicos de Alimentos (PARA), da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), de amostras de alimentos coletadas pela equipe da
Vigilância Sanitária do Estado da Bahia. O estudo foi desenvolvido na sede da
Coordenação de Vigilância Sanitária (COVISAN), órgão integrante da Diretoria de
Vigilância Sanitária e Ambiental, Secretaria de Saúde do estado da Bahia. A pesquisa
foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Nutrição
(CEPNUT), da Universidade Federal da Bahia, sob o protocolo CAAE de número
55359116.7.0000.5023. Resultados: Das 665 amostras de alimentos analisados pelo
PARA/ANVISA, no estado da Bahia e no período em questão, 26,8% foram
consideradas insatisfatórias. Os ingredientes ativos mais frequentes foram os
metamidofós, acefato, carbendazim e clorpirifós.Estudos toxicológicos demonstram
que estes compostos apresentam efeitos teratogênicos, afetando o sistema nervoso
central e esquelético, além de efeitos na função tireoidiana. O maior número de
amostras insatisfatórias foi encontrado nas culturas de pimentão (96%), abobrinha
(63%) e pepino (53,8%). Também, houve um aumento de ingredientes ativos não
autorizados detectados nas amostras de abobrinha, pepino, cebola, uva, morango e
maçã. A rastreabilidade mostrou ser quase inexistente, tendo em vista que foi
encontrada informação sistematizada da cadeia produtiva pelo PARA/ANVISA, em
apenas 8,8% das culturas agrícolas coletadas no estado da Bahia. Conclusões: Os
resultados apresentados neste estudo indicam que o controle e fiscalização, ainda
incipientes no país, no que tange ao uso dos agrotóxicos, vem acarretando em
exposições agudas e crônicas da população, que podem ocasionar diversos tipos de
danos à saúde. A articulação de órgãos estaduais para a criação de um subprograma
de monitoramento, no estado da Bahia, pode ser uma estratégia eficaz para a
melhoria da qualidade dos alimentos ofertados à população e à consequente redução
da exposição humana aos agrotóxicos.

Palavras-chaves: Monitoria, Fonoaudiologia, Bilinguismo
CIÊNCIAS DA SAÚDE - NUTRIÇÃO
BANCO DE CASOS CLÍNICOS PARA DISCIPLINA NUT 137 – PATOLOGIA DA
NUTRIÇÃO E DIETOTERAPIA I
Autor(es): MICHELLE NEVES,Raquel Rocha,FABIANA SOUZA,ANNA KARLA
CARNEIRO RORIZ LOPES DE SOUZA

Palavras-chaves: Agrotóxicos,Contaminação química,Alimentos

Resumo: O projeto de monitoria é uma atividade do discente que contribui para a
sua formação integrada nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Trata-se de
uma atividade realizada concomitantemente com o trabalho do professor na sala de
aula requerendo assim, uma participação ativa e colaborativa dos alunos nos
trabalhos acadêmicos. Considerando que o conteúdo da disciplina NUT 137 –
Patologia da Nutrição e Dietoterapia I apresenta diversas enfermidades que
acometem o trato gastrointestinal e que a proposta da disciplina é que os alunos
vivenciem nas aulas práticas pacientes com estas doenças, através dos estudos de
casos. Faz-se necessário um banco de casos clínicos para subsidiar o professor em
trabalhos em sala de aula, nas aulas expositivas, em casos de ausência de situações

CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE COLETIVA
PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA
À
SAÚDE:
REVISÃO
DE
LITERATURA
Autor(es): ELEN GABRIELE SERAFIM SANTOS FRANCO,GREICE MARIA DE
SOUZA MENEZES
Resumo: O câncer de mama é um problema de saúde pública consideravelmente
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grave por representar entre as mulheres a neoplasia que mais as acomete,
correspondendo a 22% dos casos novos de câncer entre os principais mais
frequentes diagnosticados a cada ano. A Atenção Primária à Saúde é a porta de
entrada de usuários ao Sistema Único de Saúde. Neste nível de atenção devem ser
desenvolvidas ações de promoção da saúde e prevenção a doenças. No Brasil,
estudos mostram que o câncer de mama é detectado ainda em estágios avançados.
Na Atenção Primária, usuárias devem ser orientadas e incentivadas para práticas de
promoção da saúde e prevenção da doença, como a adoção de hábitos saudáveis
de vida e a realização do autoexame e exame clínico das mamas. Os profissionais de
saúde devem captá-las precocemente, realizando medidas que promovam e
previnam a doença. O estudo realizou uma revisão da literatura científica brasileira
sobre a abordagem à promoção da saúde e prevenção do câncer de mama na
Atenção Primária à Saúde, publicada em língua portuguesa, no período entre 1994 a
2015, no intuito de identificar principais características das investigações produzidas.
Os resultados revelaram que há poucos estudos sobre a temática e que enfermeiras
foram as profissionais que mais publicaram sobre o assunto. As usuárias continuam
com informações limitadas sobre a doença e seus fatores de risco, assim como as
ações de promoção da saúde. As profissionais de enfermagem, mais diretamente
envolvidas com as ações de prevenção na Atenção Primária, não estão
suficientemente capacitadas e não desenvolvem a contento ações que estão sob sua
responsabilidade. Há necessidade de mais estudos sobre o tema por outros
profissionais envolvidos no cuidado, já que a abordagem ao câncer envolve o
aspectos, como o social e a incorporação de práticas que não se restringem ao
cuidado somente de enfermagem.

construir uma consciência crítica e responsável sobre os diversos aspectos
associados aos impactos da informática na sociedade. Assim, desde o semestre
2015.1, o encerramento do Ciclo de Palestras conta com a apresentação dos alunos
matriculados na disciplina MATA68 de um produto ou de uma ação realizada em
benefício social. Ao final do semestre, os alunos matriculados são convidados a
responder um formulário de avaliação do curso, onde devem avaliar os professores,
monitor da disciplina, metodologia adotada e também informar as contribuições que a
disciplina trouxe para a sua formação social e profissional.
Palavras-chaves: ciclo de palestrras inovação benefício social
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - GEOCIÊNCIAS
AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DE COLORAÇÃO DE QUARTZITOS ORNAMENTAIS
POR ABSORÇÃO ATÔMICA POR CHAMA (F-AAS)
Autor(es): LEONARDO ALMEIDA DA SILVA,LILIANE LIMA BARROS,Laura Peixoto
Bastos,Gabriel dos Santos Lima,LUAN DIAS,Lucas Andrade Maimone,DÉBORA
CORRREIA RIOS
Resumo: O Brasil é um dos principais produtores de rochas ornamentais do mundo,
ocupando em 2013 a quarta posição no ranking. O Estado da Bahia tem seu território
quase que completamente inserido no Cráton do São Francisco, contexto geológico
que resulta em grande variedade litológica e permite que um vasto acervo de rochas
sejam explotadas para fins ornamentais, em especial dos tipos exóticos, mais
valorizados neste mercado. A diversidade de texturas, estruturas e coloração
conferem às rochas baianas atributos muito procurados para uso ornamental. Sendo
assim, este trabalho teve como objetivo analisar, por Espectrometria de Absorção
Atômica por Chama (F-AAS), duas rochas ornamentais extraídas de uma única
pedreira localizada nas imediações do município de Pindobaçu, Estado da Bahia. Nos
afloramentos da pedreira, o aspecto que mais chama a atenção é a mudança de cor
do material, que varia do branco ao verde. Foram avaliados os dois extremos do
material extraído: (i) a rocha branca – ou “quartzito branco”, e (ii) a rocha verde, ou
“quartzito verde” (como são chamados comercialmente). Pouco se sabe a respeito de
suas relações de contato e gênese, apesar do tipo branco aparentemente cortar o
tipo verde, sendo, consequentemente, mais jovem, e de haver variações gradacionais
dos tons do branco ao verde. Não existem estudos sistemáticos detalhados da
geologia da pedreira. Na literatura, as rochas estão associadas à Formação Rio do
Ouro, Grupo Jacobina, onde são essencialmente descritos fucshita-quartzitos
intercalados com quartzitos brancos e metaconglomerados basais. A finalidade da
análise foi determinar a presença e quantidade do(s) elemento(s) que confere(m) cor
verde à rocha. Para isso, as amostras tiveram sua granulometria reduzida nos
laboratórios do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), onde foram britadas em britador
de mandíbulas e moídas em panela de carbeto de tungstênio, obtendo-se um pó de
granulometria <200# (mesh). Nos laboratórios do IGEO-UFBA foram realizados
ataques ácidos para as amostras e duplicatas, utilizando-se 10 mL de HF (ácido
fluorídrico – 40%) + 10 mL de HNO3 (ácido nítrico – 65%) + 10 mL de HCl (ácido
clorídrico – 1:1). A solução final foi avolumada para 25 mL, e analisada nos
laboratórios do Instituto de Química por F-AAS, modelo contra AA-700 da
Analytikjena, utilizando chama de ar comprimido e acetileno. Foram analisados os
elementos Fe, Cr, Co, Cu, Mn e Ni. Os elementos Cr, Cu e Mn não foram detectados
na rocha branca, mas estiveram presentes na variedade verde. O cobalto esteve
presente em maior quantidade na rocha branca que na verde, enquanto que o níquel
foi detectado unicamente na rocha branca. Os elevados teores de Fe e Co são
interpretados como uma possível contaminação associada ao processo de redução
granulométrica. Os dados obtidos confirmam que o cromo é o principal elemento
envolvido na coloração da rocha verde, com concentrações na faixa de 130 ppm. A
presença deste elemento é atribuída aos eventos tectono-magmáticos granitogênicos
e hidrotermais que ocorreram ao final do Paleoproterozóico e estão também
relacionados com a mineralização de esmeralda que ocorre nas proximidades desta
pedreira. A rocha branca representa, provavelmente, um evento tardio de colocação
de fluidos silicosos e não foi afetada pela percolação do fluido rico em Cr.

Palavras-chaves: cancer de mama,prevencao ao cancer de mama,atencao primaria
a saude
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
COMPUTADOR, ÉTICA E SOCIEDADE - AÇÕES REALIZADAS NA MONITORIA
Autor(es): DENISE ALPIM DOS SILVA,DÉBORA ABDALLA SANTOS,ANNA
FRIEDERICKA SCHWARZELMULLER,JULIANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
Resumo: A disciplina MATA68 - Computador, Ética e Sociedade oferecida pelo
Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
para os alunos dos cursos de graduação em Ciência da Computação, Sistemas de
Informação, Licenciatura em Computação e Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e
Tecnologia tem como objetivo discutir o papel do computador na sociedade
contemporânea e os aspectos econômicos, sociais, políticos, éticos, culturais e
educacionais da sociedade da informação, bem como abordar os aspectos éticos
existentes na vida do profissional de Computação.De modo a suscitar a curiosidade
dos estudantes e promover o debate acerca dos temas de interesse da disciplina, foi
adotada como metodologia, desde 2014, a participação dos estudantes matriculados
na disciplina no Ciclo de Palestras Computação e Ética na Sociedade
Contemporânea que traz à tona temas que permitem refletir sobre as interferências
dos avanços tecnológicos na sociedade e conhecer as novas tecnologias que estão
sendo desenvolvidas. O Ciclo de Palestras é registrado na Pró-Reitoria de Extensão
da UFBA (PROEXT-UFBA) como uma atividade de extensão, possibilitando assim
que as discussões antes restritas aos estudantes matriculados no componente
curricular MATA68 agora sejam compartilhadas pela sociedade em geral. Os
palestrantes do ciclo de palestras são docentes, estudantes de graduação e pósgraduação ou qualquer pessoa que atue com projetos ou desenvolve pesquisas na
área de computação e afins. Já foram temas de palestras: Software Livre, Lixo
Eletrônico, Ética, Colaboração, Conduta Profissional, Recursos Educacionais Abertos,
Inovação, Jornalismo Digital, Cultura Hacker, Segurança na Internet, Internet das
Coisas, Cidades Inteligentes, dentre outros. Nestas discussões objetivamos além de
informar, despertar uma consciência crítica e responsável sobre os diversos aspectos
associados aos impactos da informática na sociedade, analisando as suas
influências, positivas e negativas, do ponto de vista sociais, econômicos, políticos,
ecológicos e éticos, observando as dimensões individual, regional, nacional e
internacional. As palestras são amplamente divulgadas por meio do site do ciclo de
palestras,
https://blog.ufba.br/compusoc/
e
fan
page
https://www.facebook.com/ciclo.palestras. As inscrições para participantes externos
acontece no dia da palestra no momento da entrada. Àqueles que participam de pelo
menos 75% das palestras realizadas a cada semestre recebem um certificado de
participação emitido pela PROEXT-UFBA. Na organização do ciclo de palestras o
monitor da disciplina auxilia o corpo docente na realização do convite aos
palestrantes, organização do espaço físico para a realização das palestras,
divulgação e registro audiovisual da mesma e controle de presença para os
participantes externos para emissão de certificado ao final do semestre, quando for o
caso.Além de participar das palestras realizadas no Ciclo de Palestras, os alunos
matriculados participam de debates em sala de aula ou por meio de enquetes e
fóruns de discussão criados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) MoodleUFBA. Neste aspecto, o monitor da disciplina é responsável por organizar,
disponibilizar e acompanhar as atividades e materiais discutidos e selecionados em
conjunto com o corpo docente, além de estimular o debate online nos fóruns. A
monitora da disciplina também é responsável por acompanhar a participação dos
estudantes nas atividades presenciais e virtuais, intermediar o diálogo entre
estudantes e professores e propor soluções para melhoria da disciplina.Considerando
que estamos em um mundo movido pela inovação, propusemos como parte da
avaliação processual da disciplina a elaboração de um produto como uma expressão
livre sobre um tema coerente com a temática da disciplina que deveria ser
pesquisado, estudado e desenvolvido na perspectiva da disciplina, ou seja, tentando

Palavras-chaves: Quartzitos,Rochas Ornamentais,Coloração
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
MONITORIA DA COMPONENTE CURRICULAR MAT020 – ESTATÍSTICA I-A
2015.1 E 2015.2
Autor(es): HUGO RIBEIRO SANTANA,MARISTELA DIAS DE OLIVEIRA
Resumo: A componente curricular Estatística I-A (MAT020) é oferecida pelo
Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia aos discentes de
cursos de graduação, principalmente, de Ciências Contábeis e Administração. Esta
conta com o auxílio de uma monitoria que se iniciou em abril de 2015 com o objetivo
de auxiliar no aprendizado dos alunos que frequentam as aulas regularmente.As
atividades da monitoria no período letivo 2015.1 foram realizadas em salas do PAF I.
Algumas turmas da disciplina são ofertadas no período noturno, então optou-se que
as aulas de monitoria fossem administradas também nesse turno. Sendo assim, os
horários de atendimento aos alunos pelo monitor eram distribuídos nos três turnos de
aulas.Após a renovação, a monitoria deu continuidade no período 2015.2, sendo que
as atividades foram realizadas nas salas do PAF I e III em horários alternados nos
três turnos de aulas. Nas aulas de monitoria, além da resolução de exercícios
propostos pelo monitor, buscou-se tirar as dúvidas dos estudantes e discutir sobre
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questões trabalhadas pelo professor orientador em sala de aula.O comparecimento
dos estudantes nos horários de atendimento da monitoria era pequeno. Porém, em
dias próximos às avaliações ou atividades pontuadas a sala da monitoria contava
com uma grande presença dos alunos. A participação dos discentes contribuiu para o
desenvolvimento da monitoria.Com base nas declarações dos alunos que
frequentavam a monitoria, o monitor acredita que as aulas foram produtivas e
ajudaram nas dúvidas dos discentes.A disciplina Estatística I-A (MAT020) é
considerada por alguns estudantes como difícil, devido ao fato de não terem uma boa
base educacional nos ensinos fundamental e médio, principalmente na área de
exatas. Esse é um dos motivos que torna a monitoria indispensável ao processo
ensino-aprendizagem.O monitor considera que foi muito grande o conhecimento
adquirido por ele nesses meses de monitoria e que isso o ajudará no seu
desenvolvimento pessoal e profissional.

como se dá tal situação.
Palavras-chaves: Rousseau,Liberdade,Sociedade
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA
A DISCIPLINA HISTORIA DA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA (UFBA/ FCH187) E SUA
CONEXÃO COM O TEMPO PRESENTE
Autor(es): TELMA FERREIRA CARVALHO,MARINA REGIS CAVICCHIOLI
Resumo: O programa de monitoria financiado pela PROGRAD/UFBA, sob a
orientação da Profª Drª Patricia Valim, tem por objetivo contribuir com o processo de
ensino- aprendizagem-avaliação nas atividades desenvolvidas na disciplina História
da Civilização Brasileira (FCH187). A ementa tem como propósito a compreensão dos
elementos culturais, sociais, políticos e econômicos na história do Brasil. Portanto, a
proposta inicial da disciplina tem por finalidade problematizar alguns conceitos
fundamentais para o direcionamento da matéria, a saber: o conceito de civilização, de
cultura, de nação e de identidade. O ponto de partida importante para os debates
acerca dos conceitos citados foi a leitura e análise do texto de Norberto Elias “Da
Sociogênese dos Conceitos de ‘Civilização’ e ‘Cultura” (1994) e do texto de Eric
Hobsbawm “A nação como novidade: da revolução ao liberalismo” (1990). Utilizar
esses textos para a introdução da disciplina em questão foi importante na medida em
que a compreensão da historicidade desses conceitos é fundamental para
encaminhamentos acerca do próprio título que nomeia a disciplina (Civilização
Brasileira). Assim, a escolha proposital desses textos para iniciar os estudos foi
crucial para a leitura e interpretação da bibliografia central da disciplina. Portanto,
pretende-se, nesta comunicação, apresentar os pressupostos teóricos da disciplina,
que colaboram para analisar três questões: 1- Existe uma civilização brasileira? 2- O
que é o Brasil? Quem são os brasileiros? Pensar essas questões não é uma tarefa
fácil, uma vez que se trata de atualizar um debate que, apesar da vasta bibliografia a
respeito, ainda possui uma gama de questões que estavam em pauta na
historiografia do início do século XX e que são presentificadas e ressignificadas
constantemente. Nesse sentido, toda a discussão teórica suscitada, a partir das
leituras selecionadas para as atividades da disciplina, foi de fundamental importância
para uma reflexão sobre o Brasil de ontem e hoje. Para o desenvolvimento das
tarefas na disciplina foi necessário, dentre outras leituras do tempo presente, revisitar
a historiografia do século XX, e, a partir de uma visão crítica, problematizar questões
que envolvem o processo de formação da identidade nacional.

Palavras-chaves: Estatística,Monitoria,MAT020
CIÊNCIAS HUMANAS - CIÊNCIA POLÍTICA
ACCS POLÍTICAS PÚBLICAS E METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS NA ÁREA
DO MEIO AMBIENTE: UM ENCONTRO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA
Autor(es): FABIANE CERQUEIRA
Resumo: Titulo: ACCS Políticas Públicas e Metodologias Participativas na área do
meio ambiente: um encontro com a teoria e prática.Autora: Fabiane
CerqueiraOrientadora: Maria Salete AmorimO presente trabalho visa apresentar a
ACCS Políticas Públicas e Metodologias Participativas na área do meio ambiente e
elucidar o desenvolvimento das atividades propostas, elaboradas e desenvolvidas
pelos discentes de diversas áreas de atuação que cursaram tal Ação Curricular em
Comunidade e em Sociedade (ACCS) no semestre 2016.1 da Universidade Federal
da Bahia, utilizando –se de uma perspectiva e/ ou ênfase ambiental e participativa.A
ACCS Políticas Públicas e Metodologias Participativas na área do meio ambiente,
iniciada em 2015.1, se constitui numa proposta transdisciplinar da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas em parceria com o instituto de Biologia, pautadas na
concepção de educação criativa e inovadora, onde os conhecimentos científicos são
produzidos em consonância com a realidade da comunidade local, possibilitando
ações transformadoras relacionadas á temática ambiental.Neste sentido, a Ação
Curricular em Comunidade e em Sociedade tem como objetivo desenvolver
ferramentas participativas que contribuam para a elaboração de políticas públicas e
estimular a mudança comportamental dos atores socais local, frente aos problemas
ambientais. Assim como, capacitar os atores sociais envolvidos na aplicação de
metodologias participativas, entre elas: Diagnóstico rápido participativo e
planejamento estratégico participativo.É importante salientar que área da referida
ACCS, se situa no município de Piatã, região da Chapada Diamantina. Piatã conta
com mais de quarenta comunidades rurais, das quais atendemos três dessas
comunidades, sendo elas: Brejo de Abaíra, Ouro Verde, Malhada de Areia de cima e
de Baixo com diferentes demandas, entre elas: Discussão sobre associativismos,
cooperativismo, conflitos socioambientais e agricultura familiar.Vale lembrar que além
das atividades nas comunidades foi possível participar da reunião do conselho da
Arie- Rio de contas, visitar e conversar com feirante na feira de Piatã e fazer uma
visita técnica a Estrada dos Boiadeiros, estrada simbólica para todas as
comunidades.

Palavras-chaves: Civilização Civilização Brasileira História Nação
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ADMINISTRAÇÃO
APROXIMAÇÕES SOBRE IDENTIDADE E EMPODERAMENTO ENTRE
ESTUDANTES DE SECRETARIADO EXECUTIVO/UFBA NA DISCIPLINA ESTÁGIO
CURRICULAR SUPERVISIONADO 2016.1
Autor(es): ROSANE NASCIMENTO SOARES,ANA CRISTINA MUNIZ DÉCIA
Resumo: Este trabalho tem como objetivo contribuir com a compreensão sobre
empoderamento na perspectiva de autonomia individual e coletiva das estudantes da
disciplina Estágio Curricular Supervisionado 2016.1, ministrada no curso de
Secretariado Executivo, no âmbito do projeto de monitoria (MONITORE-SE),
promovido pela PROGRAD/UFBA. reflete ainda a participação de graduandas de
secretariado no grupo de pesquisa no PDGS/UFBA, na linha sobre questões da
Gestão de Políticas em Gênero e Raça/ Etnia, afiliada com a ideia de equidade na
educação superior pública, objeto de pesquisas entre integrantes desse grupo.
Partindo do pressuposto de que a formação em Secretariado Executivo na UFBA é
considerada de baixo prestigio social, alguns estudantes tendem a vivenciar algumas
dificuldades quanto ao reconhecimento da formação no ambiente universitário e
consequentemente quanto à autoafirmação e a sua pertença ao curso, como revelou
pesquisa realizada em 2014 sob o título: “A permanência universitária na perspectiva
complementar da redistribuição-reconhecimento em um curso superior na UFBA”. A
pesquisa evidenciou como perfil discente: mulheres, em sua maioria, negras,
oriundas de escola pública, de origem popular e com formação básica deficitária;
perfil este que se configura em interseccionalidades, hierarquias ou eixos de
opressão, que influenciam diretamente no contexto do empoderamento na
permanência universitária, refletindo-se em impedimentos a essas estudantes em
assumir lugares de destaque, geralmente assumindo posições de insegurança dentro
da sala de aula e consequentemente tendo participações silenciosas e invisíveis no
espaço acadêmico na própria unidade de ensino. Assim, diante da carência de
estudos na graduação em secretariado que abordam a questão do empoderamento e
para atender ao objetivo deste trabalho surgiu a questão de pesquisa: “qual a
contribuição da monitoria no desejo de assumir a pesquisa na área secretarial sobre
empoderamento?”. Utiliza-se como parâmetro a ação da monitoria na disciplina
Estágio Curricular Supervisionado, cuja ementa traz o escopo necessário para
experimentar e averiguar o desenvolvimento do perfil do egresso do curso de
secretariado executivo, combinando teoria e prática, provendo a autonomia aos
alunos em sala de aula ao desenvolver atividades e competências inerentes à
profissão de Secretariado Executivo. Como metodologia, utilizou-se da pesquisa-ação
envolvendo discentes da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado 2016.1 e a
própria monitora e sua orientadora para demonstrar uma ação que é de ordem
coletiva evidenciando as identidades que emergem nessa interação na sala de aula,

Palavras-chaves: Políticas Públicas,Metodologias Participativas,Meio Ambiente
CIÊNCIAS HUMANAS - FILOSOFIA
SOCIEDADE E LIBERDADE EM ROUSSEAU
Autor(es): JONES ARNON OLIVEIRA DOS SANTOS
Resumo: No Discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre os
homens, J. J. Rousseau através de um processo de abstração remonta o homem no
seu momento inicial, o estado de natureza. Sem afirmar saber se esse estado
realmente existiu, apesar de apresentar dados para auxiliar tal hipótese, o autor
busca nesse retorno ao estado natural mostrar a origem da desigualdade, tal qual a
pergunta a ser respondida no discurso. Ele mostra então como seria tal estado e
principalmente, como seria o homem natural, para a partir daí guiar sua análise até
onde ele acredita ter sido o início da desigualdade, a saber, a sociedade civil. O
presente trabalho busca de maneira pontual retratar a análise feita pelo autor, com
um enfoque na passagem do homem do estado de natureza ao estado civil,
observando as alterações mais significativas apontada pelo autor genebrino, sempre
apontando em comparação com o homem que ele observava na sociedade, a fim de
deixar claro o abismo que os separa, tanto em relação ao tempo como em
desenvolvimento. E também, claro, ver como se deu a origem dessa desigualdade,
tema central do livro usado como base para esta apresentação. Em paralelo a isso,
outro ponto importante a ser trabalhado é a liberdade do homem frente a essas
mudanças. Tema muito importante em qualquer debate político, antigo ou atual, a
liberdade é algo que nos incita a discutir desde sua possibilidade até a forma como
ela pode se apresentar nas nossas vivências. No estado de natureza, o homem
gozava de uma liberdade irrestrita, contudo, ao adentrar ao estado civil e se tornando
membro de uma sociedade isso muda de forma notável a sua liberdade. Entre tantos
males surgidos no advento da sociedade civil, podemos dizer que um deles é a perda
da liberdade do homem? Apresenta-se então o questionamento sobre ser o homem é
realmente livre no estado civil, segundo a ótica de Rousseau no segundo Discurso, e

408

além da pesquisa bibliográfica por meio de trabalhos e estudos já realizados sobre
empoderamento, identidade social e interseccionalidades, adotando uma pesquisa de
natureza qualitativa a fim de interpretar a relação entre o mundo objetivo da prática
secretarial especialmente nos estágios e a subjetividade das estudantes matriculadas
no tocante a identidade secretarial e sua capacidade de empoderar-se. Desse
processo, a monitoria surge como espaço de investigação desse comportamento a
fim de observar e intervir no apoio à docente da disciplina juntamente com as
estudantes matriculadas, antecipando como um dos resultados dessa disciplina a
organização pelas estudantes de um seminário sobre Empoderamento Feminino,
previsto para 27/set/2016. Como contribuição espera-se promover subsídios para a
reforma curricular do curso que está ocorrendo, trazendo a relevância da abordagem
do empoderamento em sala de aula a fim de fomentar ações que desafiem o aluno no
desenvolvimento da autonomia, criando estratégias cotidianas, pois o empoderar-se
significa criar sujeitos ativos de mudanças sociais no sentido de reivindicar o direito a
humanidade.

educacional, servindo de base para a construção de um educador.
2. Objetivos: 2.1 Geral: Possibilitar ao aluno através do projeto de monitoria a vivência
com a prática pedagógica;
Contribuir para um bom relacionamento
interpessoal com os alunos estabelecendo uma maior integração e troca de
experiências; Contribuir para a descoberta de melhores práticas e técnicas aplicáveis
ao curso para melhoria do ensino; Possibilitar o contato do estudante com a prática
docente. 2.2 Específicos: Possibilitar um maior contato do aluno com a disciplina de
sistema de Informação Gerencial; Acompanhar e participar das atividades
estabelecidas no cronograma da disciplina Auxiliar os discentes no processo de
preparação de seminários;
Participar de diálogos, sendo avaliados pelo
professor; Acompanhar todas as atividades desenvolvidas em sala de aula;
3. Metodologia: As aulas da disciplina são dialogadas, ou seja, o conteúdo é exposto
com a participação ativa dos estudantes, considerando o conhecimento prévio dos
mesmos, sendo o professor o mediador para que os alunos questionem, interpretem
e discutam o objeto de estudo. A todo tempo existe o diálogo entre alunos e
professor com questionamentos, discussões, reflexões e análises como uma forma
de absolvição do conhecimento por todos.Durante todo o processo de monitoria o
monitor participa: &#61692;
Reuniões com o professor para socialização,
discussão, reflexão e análise das atividades e técnicas desenvolvidas em sala para o
desenvolvimento da disciplina; Orientação no planejamento, organização e
desenvolvimento das atividades propostas; Capacitação no uso de metodologia de
ensino/aprendizagem adequada à sua atuação nas atividades propostas; Participação
na elaboração e aplicação de atividades de ensino; Exerce as atividades junto ao
docente da disciplina, que será seu orientador e avaliador de seu desempenho;
Acompanha todas as atividades desenvolvidas em sala de aula; Elaboração de um
módulo (livro) referente a todo conteúdo desenvolvido na matéria.
4. Conclusão: Portanto, a participação nesse projeto, propicia maior aproximação com
a realidade do trabalho acadêmico. Além disso, permite uma relação de troca de
conhecimentos, entre professor, alunos e monitor.

Palavras-chaves: empoderamento,identidade secretarial,interseccionalidade
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
MONITORIA VOLUNTÁRIA DA ACCS FCCB70:
CONTRIBUÇÃO SOCIAL DA CONTABILIDADE

IMPORTÂNCIA

DA

Autor(es): ANA PAULA DOS SANTOS FERNANDES, AURISTELA FELIX DE
OLIVEIRA TEODORO
Resumo: Participar como voluntária da ACCS – FCCB70 (Ação Pedagógica
Contábil-Financeira: Tecnologia Social Para Geração de Renda e.Preservação
Ambiental.), aliada a diversos projetos de extensão e pesquisa da FCC/UFBA é de
extrema satisfação para mim, pois contribuo de alguma forma para melhoria das
pessoas que realmente estão distantes da escolarização formal com os
conhecimentos não só acadêmicos, também com aprendizados que vão além da sala
de aula. Esse trabalho, por exemplo, nos oferece essa rica oportunidade de interagir
com pessoas que estão longe da sala de aula e de ver quanto os estudantes podem
contribuir nessa ligação. Quando percebemos que as pessoas interagem de forma tal
que colocam em prática os conhecimentos adquiridos nos projetos chegamos a
conclusão da importância dessa extensão universitária para as comunidades
trabalhadas: Binóculo – Federação/BA, Feira de Santna – BA e Ilhéus-BA. É muito
gratificante atingirmos a nossa meta, o nosso objetivo de atrair as pessoas e fazerem
com que elas coloquem em prática o conhecimento adquirido. Bom seria se
tivéssemos esses projetos em cada comunidade existente na cidade de Salvador,
em bairros que vemos a necessidade de projeto como esse. Nessas comunidades
existem adolescentes e jovens, que não tem acesso a computadores, por incrível que
pareça hoje ainda existem muitas pessoas que vivem em comunidades muito
carentes onde computador, internet se torna artigo inalcançável, recorrem para Lan
House o que só aprendem a navegar na internet de modo raso e não aprendem o
básico que seriam o manuseio de uma forma ampla e efetiva do computador. Por
outro lado percebemos adultos onde aguardam ansiosos os cursos de educação
financeira, esperando que nós os ensinemos (e aprendemos muito mais que eles,
pois há uma efetiva troca de saberes e fazeres) a controlar seus orçamentos
familiares, de forma clara e equilibrada para que se tenham condições de fechar o
orçamento no final do mês.Estou no último semestre na faculdade e a professora
responsável por esse projeto teve um olhar diferenciado, em proporcionar essa
experiência para os alunos, porque dentro da faculdade não temos esse tipo de
experiência de você ajudar de forma direta a comunidade desenvolvendo cursos
palestras para a inclusão e o desenvolvimento das pessoas, somente alguém que
entende das dificuldades dessas comunidades para desenvolver um projeto como
esse dentro de uma universidade. Agradeço a Deus em primeiro lugar e depois a
minha professora Auristela, por essa experiência ainda dentro da faculdade que me
despertou para essa visão de contribuição, de fazer pelo meu próximo algo que está
ao meu alcance, e eu que pensava que a profissão que escolhi a contabilidade não
teria como ajudar as pessoas com os meus conhecimentos, percebo que estava bem
enganada quanto a isso.Espero continuar sempre contribuindo para o
desenvolvimento das pessoas.Palavras-chave: ACCS, ensino, extensão
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - DIREITO
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Autor(es): BIANCA SAMPAIO DE OLIVEIRA
Resumo: 1.
IntroduçãoO presente relatório tem como objetivo narrar
algumas experiências positivas em sala de aula através do programa de Monitoria da
UFBA, desenvolvido na Faculdade de Direito, âmbito da disciplina Direito Tributário I,
ministrada pela professora Daniela Lima de Andrade Borges.O trabalho divide-se em
dois segmentos, quais sejam plano prático e plano teórico, que se referem
respectivamente às experiências de ensino direto com os discentes da disciplina e
elaboração de planos de aprendizagem através de exercícios e resolução de
casos.Os planos foram elaborados conjuntamente entre Monitora e Orientadora no
início do curso, de maneira a aplicar a distribuição do conteúdo previsto na ementa às
propostas de exercícios e atividades avaliativas de desempenho.2.
Plano
TeóricoO ensino jurídico em matérias não propedêuticas é, por vezes, bastante
legalista, e se está sujeito a pender à canaleta da reprodução de dispositivos que a
certos momentos pouco falam. Diante disso, é saudável e necessário a introdução e
discussão das doutrinas jurídicas em sala de aula. Assim, foi preciso um trabalho
prévio de recorte das principais correntes referentes a cada eixo da ementa, para
apresentação em sala de aula.Contudo, mais que uma mera apresentação, que
colocava os alunos na condição de espectadores, vislumbramos a necessidade de
estimular um trabalho de pesquisa e investigação. Surgiu então a ideia dos exercícios
extraclasses a serem resolvidos com base em pesquisa de conteúdo.Foram quatro
versões de estudos dirigidos ao longo do semestre, cada um contando com quatro
perguntas-chaves, com o intuito de despertar a busca pelo conhecimento. As
perguntas tinham viés doutrinário e jurisprudencial dentro dos estudos iniciais do
Direito Tributário. Enviávamos o estudo dirigido com a respectiva data final de entrega
para correção individual. Tive, portanto, a oportunidade de conhecer a escrita
investigativa de cada aluno, analisando para fins de atribuição de nota não apenas o
barema fixado, mas também sua capacidade argumentativa, a demonstração de
diligência no trabalho realizado para encontrar as respostas.Por fim, havia um
momento de correção em conjunto, quando todos, alunos e monitora reunidos,
podiam discutir as respostas encontradas, especialmente no que tange às
divergências doutrinárias, apontando seus aspectos relevantes.3.
Plano
práticoEste segundo eixo teve como objetivo proporcionar experiências práticas de
ensino, abrangendo tanto a dinâmica do tempo de aula quanto o convívio com os
alunos. Em razão do calendário apertado do período pós-greve, combinamos com os
estudantes que também teríamos horários fora do tempo de aula para nos reunirmos
livremente na sala e tratar de revisão de conteúdo visto, correção de exercícios e
discussão de temas relevantes.Assim, tive a oportunidade de preparar aulas mais
sintéticas, de revisão do que foi visto ao longo da unidade, e que seria cobrado em
atividades avaliativas, bem como discutir de maneira mais próxima quais as
dificuldades que cada aluno estava enfrentando ao lidar com a disciplina.As aulas de
revisão foram bastante produtivas para ambos, alunos e monitora, porque consistiu
em uma revisitação de conteúdos e trouxe à tona detalhes controversos ou pontos de
dúvidas a serem esclarecidos. O momento proporcionou ainda uma troca muito
valiosa de aprendizados.4.
ConclusãoA experiência de Monitoria foi a mais

Palavras-chaves: ACCS,ensino,extensão
PROJETO DE MONITORIA DESENVOLVIDO NA MATÉRIA SISTEMA DE
INFORMAÇÃO GERENCIAL
Autor(es): MARIA PEDRINA DE OLIVEIRA
Resumo:
1. Introdução: O projeto de monitoria possibilita um maior contato do
estudante com o conteúdo trabalhado na disciplina e também o desenvolvimento da
pesquisa, das metodologias de sala de aula e o estímulo à participação acadêmica.
Ele trás uma melhor compreensão dos objetivos da importância da disciplina para o
curso.A monitoria é um espaço de cooperação entre monitor, professor e alunos e
tem como principal objetivo o compartilhamento de informações a cerca da matéria e
outros conhecimentos. Na maioria das disciplinas a monitoria visa fortalecer a
aprendizagem principalmente daqueles que tem maiores dificuldades através de
grupos de estudos.A monitoria acadêmica é um passo importante na vida de um
estudante universitário, ela pode levá-lo a trilhar caminhos diferentes dos que havia
planejado ao entrar na universidade. É uma experiência ótima para aqueles que
querem seguir a carreira docente, pois através dela algumas dúvidas serão
esclarecidas, tanto no âmbito da aprendizagem do aluno quanto no âmbito
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enriquecedora que pude vivenciar durante a minha formação na Universidade. Foi,
em primeiro lugar, uma forma única de aprender novos conteúdos e coloca-los à
prova através das discussões.Foi deveras interessante também a sede por inovação
ao falar de ensino jurídico tentando fugir do tradicional onde é possível. É certo que o
Direito requer sua dose de conservadorismo porque tratamos de segurança jurídica, e
isto é também manter o que está posto. Contudo, não nos impede de reinventar para
melhorar.O que se pode concluir deste laboratório de inovação é que seus frutos
foram bastante positivos, impactando em melhores resultados quantitativos, além do
reconhecimento pelos alunos da superação do ensino tradicional através da indução
do estudo investigativo, o que lhes despertou inclusive maior interesse na disciplina.

aplicação dos assuntos ministrados pelo Docente através da realização de exercícios
e demonstração teórica. Portanto, dado uma estrutura constituída por material
homogêneo e isotrópico, submetido a carregamentos externos, procura-se saber o
ponto que ocorre às tensões mais elevadas. Formulações necessárias a solução do
exercício:Pelo
estudo
dos
estados
multiaxiais
de
tensões,
temos:&#963;_&#952;=&#963;_x
cos²&#8289;&#952;+&#963;_y
sin²&#8289;&#952;+&#964;_xy sin&#8289;2&#952; (I)&#964;_&#952;=((&#963;_x&#963;_y ))/2 sin&#8289;2&#952;-&#964;_xy cos&#8289;2&#952; (II)&#952;_p=
(1 )/2 arctan&#8289;((2&#964;_xy)/(&#963;_x-&#963;_y )) (III)&#952;_s= (1 )/2
arctan&#8289;((&#963;_x-&#963;_y)/(2&#964;_xy )) (IV)Tal que, &#952;_(p )
+&#952;_s=45°.Pela teoria da torção e deformação dos corpos rígidos de área
circular, temos:&#964;_xy= (T &#961;)/JJ= (&#960; &#961;^4)/2As tensões máximas
ocorrem em um ponto situado a no máximo 1 m do apoio, tal que nessa região temos
deformações maiores devido ao torque aplicado. T=3200 &#960; Nm&#964;_xy=15,2
MPaPela teoria da Elasticidade, temos:&#963;_x=P/A&#963;_x=21,3 MPaEstado
multiaxial de tensões: Aplicando a equação (III), obtemos: &#952;_p=27,5°. Ângulo
entre a normal do plano em relação ao eixo horizontal, ao qual há as tensões
máximas e mínimas normais. Pela equação &#963;_&#952;=&#963;_x
cos²&#8289;&#952;+&#963;_y sin²&#8289;&#952;+&#964;_xy sin&#8289;2&#952;
determinamos a máxima tensão normal possível em um plano no
elemento.&#963;_x=21,3
MPa&#963;_y=nulo&#952;=27,5°&#964;_xy=15,2
MPa&#963;_(27,5°)=29,21 MPa. É a tensão normal máxima. Pela equação
&#964;_&#952;=((&#963;_x-&#963;_y
))/2
sin&#8289;2&#952;-&#964;_xy
cos&#8289;2&#952; e pela relação &#952;_(p )+&#952;_s=45° é possível determinar
a
máxima
tensão
cisalhante.&#963;_x=21,3
MPa&#963;_y=nulo&#952;=17,5°&#964;_xy=15,2 MPa&#964;_(17,5°)=18,56 MPa . É
a tensão cisalhante máxima.Tomando o estado plano de tensões e utilizando o
diagrama circular de Mohr obtém os mesmos valores. Formulações necessárias ao
circulo
de
Mohr:Raio=
&#8730;((((&#963;_x&#963;_y))&#8260;2)^2+&#12310;&#964;_xy&#12311;^2
)&#963;_mín^máx=
((&#963;_x+&#963;_y))&#8260;2
±&#8730;((((&#963;_x&#963;_y))&#8260;2)^2+&#12310;&#964;_xy&#12311;^2
)&#964;_mín^máx=
±&#8730;((((&#963;_x-&#963;_y))&#8260;2)^2+&#12310;&#964;_xy&#12311;^2 )

Palavras-chaves: ENSINO JURÍDICO,PESQUISA,DIREITO TRIBUTÁRIO
RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ACCS HISTORICIDADE DO ESTADO E DO
DIREITO
Autor(es): ROBERTA NASCIMENTO SILVA
Resumo: A atividade de Extensão Universitáriada na UFBA que tem a ACCS como
um “componente curricular, modalidade de disciplina, de cursos de Graduação e de
PósGraduação,com carga horária mínima de 17 (dezessete) horas semestrais, em
que estudantes eprofessores da UFBA, em uma relação com grupos da sociedade,
desenvolvem ações deextensão no âmbito da criação, tecnologia e inovação,
promovendo o intercâmbio, areelaboração e a produção de conhecimento sobre a
realidade com perspectiva detransformação”, conforme Resolução Nº 01/2013 do
CONSEPE. Este relato de experiênciapretende rememorar a aprendizagem gerada
pela participaçao na Ação Curricular emComunidade e em Sociedade (ACCS)
“História do Direito, meio ambiente e comunidadestradicionais: historicidade e
afirmação de direitos” no Curso de Direito da Universidade Federalda Bahia. Que tem
como locus de atuação, Comunidades Tradicionais de Quilombo, Povo deSanto,
Pescadores e Mariqueiras e Povos Indigenas da Bahia. Narro a minha experiência
noperíodo de Julho de 2011 a Dezembro de 2015. Onde fui participanteatuante,ora
comodiscente, ora como bolsistapesquisadorado grupo de pesquisa vinculado à
atividade deexgtensão relatada, ora como monitora. Na qual foram utilizadas como
metodologia, encontrossemanais, revisão de literatura, ida a campo e levantamento
dos conflitos no Quilombo do Riodos Macacos em Simões Filho&#894; no Terreiro do
Ventura, em Santiago do Iguape e no Kaonge nomunicípio de Cachoeia. Na Ilha do
Pati em São Francisco do Conde. Na Casa Branca, primeiroTerreiro tombado no
Brasil situado na cidade de Salvador. Em Rio de Contas na ChapadaDiamantina. No
Assentamento Terra Vista – Arataca em Itabuna, além da Aldeia Pataxô –Olivença.
Locais em que pude compreender o papel da Extensão Universitária na
vidaacadêmica, como ela foi pensada e constituída na UFBA, em especial a partir da
experiência daUFBA em Campo que tinha como principal motivador o saudoso Reitor
Felipe Serpa.

Palavras-chaves: ensino,comportamento mecânico-elástico,monitoria
ENGENHARIAS - ELÉTRICA
MONITORIA REALIZADA NO SEMESTRE 2015.2 PARA A DISCIPLINA DE
MÉTODOS ESTATÍSTICOS
Autor(es): SILVIA REGINA RIBEIRO LEMOS MORAIS MORAIS,CAMILA RIBEIRO
FERREIRA
Resumo: A monitoria para a disciplina de Métodos Estatísticos (MAT236) foi
ofertada pelo Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia. Esta
disciplina no semestre de 2015.2 teve um total de 410 discentes matriculados e
possui uma carga horária semanal de 4 horas, totalizando 68 horas semestral por
turma. MAT236 é oferecida para os cursos de Ciência da Computação, Engenharia
Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica,
Engenharia de Minas, Engenharia Sanitária, Geologia, Física e Química. O trabalho
como monitora teve como objetivo precípuo auxiliar os alunos da disciplina
supracitada no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem. No período
de trabalho, para auxiliar a ampliar meu conhecimento acerca dos conteúdos
programáticos da disciplina, fui responsável por revisar os conceitos de probabilidade,
análise descritiva, inferência estatística e resolver as sete listas de exercícios das três
apostilas. Adicionalmente, desempenhei um papel de intermediador entre os
discentes e os professores, através dos esclarecimentos das dúvidas das listas de
exercícios, que por ventura ainda persistam, e dos conteúdos abordados em sala de
aula, com atendimento em horários previamente agendados. A monitoria fez com que
eu desenvolvesse melhor minhas habilidades relacionadas à didática, onde eu pude
identificar as carências de cada aluno e conseguisse ajudá-los a melhorar o seu
desempenho. Para desenvolver essas atividades, tive total ajuda da minha
orientadora, que se mostrou disponível em diversas reuniões para sanar dúvidas
sobre o assunto bem como esclarecer as resoluções das questões. A atividade de
monitoria foi extremamente importante na minha formação acadêmica, pois, além de
adquirir uma visão mais ampla sobre os conhecimentos que se fizeram necessária,
pude auxiliar diversos alunos a aperfeiçoarem suas performances, ajudando a
diminuir os índices de evasão e reprovação na disciplina em questão. A atividade da
monitoria contemplou uma carga horária 12 horas semanais, totalizando 204 horas
por semestre.

Palavras-chaves: Comunidades Tradicionais; Direito, Meio Ambiente
ENGENHARIAS - CIVIL
SOLUÇÃO DE MOHR PARA UM CASO DO ESTADO PLANO DE TENSÕES –
TORÇÃO E ESFORÇO NORMAL
Autor(es): FELIPE FERREIRA,ALEXANDRE DE MACÊDO WAHRHAFTIG
Resumo: A ação de identificar, julgar, emitir um juízo de valor em relação aos limites
dos materiais está atrelada à evolução humana. No decorrer do crescimento
intelectual do Homem, apareceram personalidades que através de estudos,
pesquisas e dados experimentais contribuíram para a formulação de inúmeras
teorias, as quais nos permitem conhecer as propriedades mecânicas de resistência e
deformabilidade dos materiais com um nível de precisão necessária a segurança
humana. Pode-se citar entre as personalidades do estudo comportamental dos
materiais: Galileu Galilei (1564 – 1642), investigador da relação entre a geometria dos
elementos estruturais e a resistência dos materiais, apresentando como tese a
influência da largura e espessura da seção transversal de barras prismáticas com a
variação da resistência; o cientista inglês Robert Hooke (1635 – 1703), observador do
comportamento elástico dos materiais quando submetido a esforços, relacionando
deformações elásticas às forças deformadoras, expressando matematicamente; o
engenheiro alemão Christian Otto Mohr (1835 – 1918), autor de o diagrama circular
prático de tensões, estudou as tensões máximas que um elemento poderia
experimentar quando submetido a estados de tensões normais bi ou tri axiais e
cisalhantes. A disciplina Resistência dos Materiais abrange amplamente os conceitos
apresentados por Roberto Hooke através da teoria intitulada por Lei de Hooke –
&#963; = E &#949;. A qual expressa que as tensões experimentadas por um material
elástico linear isotrópico têm direta proporção com as deformações elásticas do
material. Doravante, a disciplina mergulha pela generalização da Lei de Hooke
quando do estado de solicitação multiaxial (bi ou tri axial), necessitando nesse
momento da contribuição de Christian Mohr com o intuito de facilitar a análise das
tensões máximas no elemento e assim poder julgar se as condições de solicitação
levam ou não o material a ruptura. Entretanto, existe uma barreira a ser superada
durante o entendimento dos conceitos fundamentais da disciplina por parte de alguns
discentes, apesar da natureza trivial dos conceitos ministrados pelo Docente, no
universo da engenharia. Sendo, assim, a política da disponibilização de um discente
mais experiente – monitor – contribui à realização da conexão entre o desejo do
Docente em transmitir seus conhecimentos e a vontade de aprender dos alunos.
Como exemplo das atividades desenvolvidas durante a monitoria, temos o auxilio na
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MONITORIA PARA A DISCIPLINA DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS REALIZADO NO
SEMESTRE DE 2015.2
Autor(es):
MORAIS
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Resumo: A monitoria para a disciplina de Métodos Estatísticos (MAT236) foi
oferecida pelo Departamento de Estatística. Esta disciplina tem uma carga horária
semestral de 68 horas por turma e no semestre de 2015.2 teve um total de 410
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discentes matriculados. Vale mencionar que MAT236 é ministrada para os cursos de
Ciência da Computação (Licenciatura e Bacharelado), Engenharia (Civil, Elétrica,
Mecânica, de Minas, Sanitária), Geologia, Física e Química. Este projeto de monitoria
é entendido como um instrumento de melhoria para o ensino de graduação e teve
como objetivo precípuo auxiliar os alunos no processo de ensino de aprendizagem.
Podem-se destacar alguns benefícios associados às atividades de monitoria
acadêmica, além da sua finalidade principal já citado, o primeiro é a importância na
formação acadêmica do monitor, pois fortaleceu os seus conhecimentos nos
conceitos de probabilidade, análise descritiva e inferência, auxiliando-o na tomada de
decisões em problemas técnicos, sendo estes conhecimentos indispensáveis para os
futuros profissionais dos cursos para os quais a disciplina é oferecida, de um dos
quais o monitor é oriundo. Segundo, o monitor na posição de aluno desempenha um
papel de intermediador entre os alunos e o professor, entendendo os possíveis
questionamentos que por algum motivo (por exemplo, receio de falar em público) os
estudantes não se sintam confortáveis em expor na sala de aula. E
consequentemente, atuou como elemento facilitador nas relações entre o professor e
os alunos, através dos esclarecimentos das dúvidas das listas de exercícios e dos
conteúdos abordados em sala de aula. Vale ressaltar que o monitor realizou as
seguintes atividades durante a monitoria: revisão dos conceitos de probabilidade,
análise descritiva e inferência; resolução das listas de exercícios das três apostilas;
atendimento aos alunos em horários pré-estabelecidos de forma individual ou em
pequenos grupos com a finalidade de esclarecimento e acompanhamento das
dúvidas das listas de exercícios.

metodologia utilizada foi a visita dos alunos ao local para a vivência dos principais
problemas e identificação de oportunidades. Retornando a sala de aula, eles deram
início ao processo de construção dos projetos em 5 etapas principais: Definição e
descrição da ideia detalhadamente; Preenchimento de um formulário sobre a
sustentabilidade e impacto social do projeto; Workshop de Business CANVAS para
formação e confecção de um modelo de negócio viável; Capacitação introdutória
sobre o Sumário executivo; conclusão e exposição dos projetos.Por conta da multi e
interdisciplinaridade da área, os alunos também tiveram suporte através de
capacitações nos campos de economia, engenharia ambiental e contabilidade,
fortalecendo dessa forma a viabilidade de cada empreendimento. Houve também a
instrução dos discentes com estratégias para buscar investimentos para a
implementação das ideias, visando o potencial de impacto cada uma.Como resultado
da atividade, obtivemos a criação de 10 projetos redigidos devidamente para atender
propostas de aproveitamento de recursos, uso consciente de matéria prima,
alternativas para o trabalho social comunitário e desenvolvimento de produtos
inovadores a partir dos recursos locais. Esses resultados tornam evidentes o
potencial da utilização da Biotecnologia aplicada, convergindo com perspectivas de
empreendedorismo para a contextualização da ciência e das tecnologias
desenvolvidas, com a sociedade. Ao mesmo tempo em que soluciona problemas e
agrega valor à economia regional de forma sustentável.
Palavras-chaves: empreendedorismo,inovação,sustentabilidade
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A ILPI COMO CENÁRIO DE ATUAÇÃO DO ESTUDANTE MONITOR: RELATO DE
ESTÁGIO
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ESCAMA DE PEIXE GRANULAR
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Resumo: Introdução: Trata-se de relato de estágio sobre a monitoria de uma
disciplina optativa que promove ações de saúde a pessoas em Instituições de Longa
Permanência para Idosos- ILPI’s, com o intuito de mostrar a necessidade de
consolidação da teoria com a prática. As ILPI’s são locais onde muitos optam por
residir pela necessidade de cuidados em diversas dimensões como física, social,
econômica e psicológica. O objetivo deste relato foi discutir a necessidade de
aprofundar o conhecimento sobre as ILPI’s e as especificidades das pessoas idosas
em busca de assegurar a participação na monitoria contribuindo para a sensibilização
dos estudantes. A metodologia está pautada na busca por referências bibliográficas
que deem suporte as discussões em sala de aula e durante o preparo das ações a
serem implementadas pelos estudantes. É um componente curricular de caráter
extensionista que realiza atividades diversas e também tem a frequência de alunos de
diferentes cursos como nutrição, fonoaudiologia, serviço social, enfermagem,
psicologia, bacharelados interdisciplinares entre outros. Resultados: A monitoria é
uma ferramenta que muito contribui para condução das disciplinas e o estudante
monitor tem como pré-requisito já ter cursado o componente curricular e/ou a área de
saúde da pessoa idosa. Este trabalho visa contribuir com o desenvolvimento da
competência pedagógica com intuito de auxiliar os acadêmicos na apreensão e
produção do conhecimento. Esse requisito é preconizado pela importância que o
monitor tem na orientação dos estudantes não apenas em relação as questões
teóricas que circundam a temática, mas também no acesso dos mesmos as ILPI’s e
pessoas idosas residentes. Conclusão: muitos estudantes nunca visitaram uma ILPI e
demonstram dúvidas e dificuldades em compreender a situação vivenciada pelos
moradores da instituição. Pela diversidade da composição destes é importante
discutir conceitos variados como velhice, envelhecimento, senilidade, senescência, e
outros que surgem com as dúvidas advindas dos múltiplos saberes compartilhados.

Resumo: Na atividade pesqueira, as escamas dos peixes geralmente são
descartadas no lixo, salvo quando são coletadas para o artesanato em algumas
pequenas comunidades, revelando-se um material de baixo custo e abundante, ainda
pouco explorado pela comunidade científica. Geralmente os trabalhos encontrados na
literatura apenas se propõem a estudar a idade e o crescimento dos peixes a partir
das estruturas anelares das escamas.As descargas de efluentes industriais contendo
metais pesados, provenientes da mineração, de processos eletrolíticos, da produção
de baterias, dentre outros, têm contribuído para a poluição de águas e solos. Esses
metais apresentam vários efeitos danosos à saúde, devido a sua toxicidade e
bioacumulação. Dentre os mais comuns, destaca-se o Cd2+. Sua acumulação no
corpo humano pode causar doenças no cérebro, na pele, no pâncreas e no
coração.Materiais que podem ser usados como adsorventes de metais pesados e
outros poluentes, conhecidos na literatura como adsorventes de baixo custo, tais
como bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz, sabugo de milho e outros,
compostos essencialmente por polissacarídeos; para que um material receba esta
classificação, as seguintes características são necessárias: deve requerer pouco
processamento, ser encontrado em abundância na natureza ou ser um material de
despejo de alguma atividade industrial.A Tilápia (Sarotherodos niloticus) possui
escamas do tipo elasmóide, especificamente do tipo ciclóide, caracterizadas por suas
elasticidades e formas variáveis. Estudos de caracterização e morfologia de escamas
elasmóides de peixes ósseos indicam que estas consistem de duas regiões distintas:
uma fase inorgânica, composta por apatita, e uma fase orgânica composta
basicamente por colágeno. Os trabalhos encontrados na literatura exploram escamas
de peixes provenientes de ambientes marinhos. Apesar das estruturas básicas das
escamas serem relativamente semelhantes entre si, sejam de peixe do mar ou de
água doce, podem ocorrer diferenças nas quantidades e nos tipos de minerais
diferentes da apatita, devido às diferenças dos ambientes aquáticos.No presente
trabalho é apresentado o estudo de caracterização de escamas de peixe tilápia e sua
utilização na remoção de Cd2+ em meio aquoso. Os dados de adsorção foram
utilizados em modelagem físico-química para calcular parâmetros de adsorção de
Cd2+ .
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INTERDISCIPLINAR SOCIAIS E HUMANIDADES
INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
SITUAÇÃO DE RUA NA CIDADE DE SALVADOR: UMA EXPERIÊNCIA DE
FORMAÇÃO E PRÁTICA NO ÂMBITO DE UMA AÇÃO CURRICULAR EM
COMUNIDADE E EM SOCIEDADE
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Resumo: O território baiano é favorável para o desenvolvimento da Biotecnologia em
conjunto com o Empreendedorismo, para movimentar a economia local e agregar
valor social às atividades regionais. Também, promove o desenvolvimento científico e
tecnológicos em áreas totalmente ligadas à inovação. Isso porque, o estado conta
com uma rica biodiversidade junto com a composição de seus biomas.Imerso nesse
contexto, surgiu a proposta do projeto de extensão Empreendedorismo em
Biotecnologia, com o intuito de incentivar o desenvolvimento de Bionegócios dentro
da Universidade de forma sustentável e com viés econômico-social. Os resultados da
turma dessa Atividade curricular em Comunidade e Sociedade - Inovação (ACCSI)
foram direcionados para solução de problemas de Salvador e Região Metropolitana.
Tendo como foco a Central de Abastecimento da Bahia (CEASA-BA), maior e
principal rede de distribuição de alimentos da localidade. O primeiro estágio da

Resumo: Toda intervenção com crianças e adolescentes não pode perder de vista
os aspectos ético-metodológicos e teóricos que devem nortear as práticas com a
infância. A infância, conforme afirma Ariès apud Sarmento (1997), pode ser
compreendida como uma construção social justamente por se constituir de modos
distintos entre as crianças, considerando tanto o contexto cultural quanto o social nos
quais elas estão inseridas; assim, essa compreensão se estende e pode englobar
também as mais variadas formas de se experienciar o período do desenvolvimento
humano nomeado adolescência. Nesse sentido, o presente trabalho pretende relatar
as experiências vivenciadas no âmbito da ACCS “Intervenção Psicossocial com
crianças e Adolescentes em situação de rua na cidade de Salvador”, realizada a partir
de importantes parcerias institucionais com a Defensoria Pública do Estado da Bahia,
através do Projeto Acolher (um dos campos de prática do componente), o

EMPREENDEDORISMO EM BIOTECNOLOGIA

411

CETAD/UFBA, através do Ponto de Cidadania, e uma instituição municipal de
proteção à infância e adolescência, a Fundação Cidade Mãe. No primeiro momento,
foi ofertado um atendimento multiprofissional a crianças e adolescentes em situação
de rua, visando à promoção da proteção integral dessa população. Em seguida, a
proposta de intervenção destrinchou-se em diferentes frentes, passando a abranger
outros objetivos, a saber, a realização de um mapeamento da rede de atendimento às
crianças e adolescentes na cidade de Salvador; oficinas sobre educação para direitos
para crianças e adolescentes em situação de institucionalização; o planejamento e
posterior execução de oficinas sobre o processo de desinstitucionalização e
preparação para a vida adulta, tendo como pauta a perspectiva da economia
solidária; e intervenção, também pautada na educação para direitos, junto às crianças
em situação de rua pertencentes a uma área circunscrita no território de atuação do
Ponto de Cidadania. Paralelo à atividade de campo, foram organizados encontros
temáticos mensais do grupo de estudo do Projeto Acolher, em parceria com a 7ª
Curadoria Especial da Defensoria Pública do Estado da Bahia. As atividades visaram
o fomento da integração e fortalecimento da rede de atendimento às crianças e
adolescentes em situação de rua a partir do diálogo formativo e estabelecimento de
parcerias, não apenas entre os órgãos de representação pública, como também em
conjunto com a Universidade. Os encontros eram abertos ao público, além de serem
divulgados para todas as instituições integrantes do Sistema de Garantia de Direitos
da Infância e da Adolescência (SGD). Nesse sentido, cabe destacar a importância
social dessa iniciativa, justamente por possibilitar uma aproximação de toda a
comunidade e pautar discussões essenciais sobre o fenômeno social em questão.
Todas as atividades realizadas foram construídas coletivamente e com a participação
dos sujeitos, público das intervenções. As oficinas voltadas para educação de direitos
para crianças e adolescentes em situação de rua focaram nos direitos de provisão,
proteção e participação e contaram com rodas de conversas, oficinas de colagens e
cartazes e brincadeiras. Essas oficinas de educação para direitos também foram
realizadas com as crianças abarcadas pela atuação do Ponto de Cidadania, nas
quais foram utilizados recursos lúdicos de capoeira, expressão artística, contação de
história e duas atividades externas ao campo com as crianças, uma para o Projeto
Crianças na UFBA no campus de Ondina e outra para uma sessão de cinema
montada especialmente para eles, na Sala de Arte da UFBA. Tratando-se do
planejamento das oficinas de preparação para a vida adulta, que visou à capacitação
profissional dos adolescentes, inicialmente foram feitas visitas às instituições
escolhidas que trabalham com esse público, sendo realizadas entrevistas com os
jovens, com o intuito de anunciar a oferta das oficinas e refletir junto a eles sobre o
processo de desinstitucionalização e preparação para a vida adulta. Além disso,
também foi construída uma cartilha de Educação para Direitos para crianças e
adolescentes em situação de rua, visando facilitar o acesso à informação aos direitos
que elas possuem, dados e contatos das instituições que ofertam serviços para elas,
priorizando uma linguagem lúdica e dinâmica. A ACCS foi uma experiência marcante
na formação acadêmica dos estudantes, contribuindo para ampliar a percepção de
jovens em situação de rua, tanto em nível teórico, a partir da compreensão e reflexão
crítica acerca do tema, quanto a nível prático de conhecer de perto a dura realidade
que eles vivem. Compartilhar o conhecimento produzido pela Universidade através
das idas a campo foi fundamental para garantir uma formação consistente e
qualificada que ultrapassasse as paredes das salas de aula, contribuindo,
certamente, para a formação de profissionais sensibilizados com as demandas dos
diversos contextos sociais. As vivências propostas pela extensão universitária são,
além de essenciais na formação, sendo um compromisso da universidade pública que
justifica sua existência ao se voltar sociedade, construindo e promovendo o
intercâmbio de conhecimentos teóricos e vivenciais que fortalecem o exercício da
coletividade e a partilha de saberes pertinentes à vida em comunidade. As propostas
de intervenção da ACCS serviram como base para uma formação teórica, ética e
metodológica dos estudantes, desenvolvimento de habilidades e competências
científicas e elaboração de materiais que podem servir como suporte para as
atividades direcionadas aos educadores e técnicos das instituições de atendimento a
crianças e adolescentes em situação de rua. Nessa perspectiva, obtivemos um
retorno positivo das instituições parceiras, que relataram a relevância das atividades
para a dinâmica das instituições. A partir de novas ideias e intervenções pudemos
estimular as equipes a refletirem sobre suas práticas e repensar novas propostas
para realizar um trabalho com as crianças e adolescentes e não somente para estes.

também, por sua importância para a formação do currículo de profissionais de Letras,
Pedagogia e outros cursos – especialmente aqueles que pretendem trabalhar com
crianças, jovens, leitura literária e ensino. Ainda assim, a disciplina permanece sendo
um componente optativo, contemplando 68h de carga horária teórica. A continuidade
dessa configuração pode estar relacionada ao próprio lugar desprestigiado que a
Literatura Infantil e Literatura Juvenil, duas áreas distintas frequentemente tratadas
como uma só, ocupam no âmbito dos Estudos Literários. No entanto, percebe-se uma
tendência comercial de grande parte das editoras literárias e livrarias: seus maiores
investimentos são nas áreas infantis e juvenis. Neste trabalho, portanto, também
almeja-se discutir o chamado "Paradoxo das Literaturas Infantil e Juvenil". O trabalho
contempla, ainda, uma exposição das atividades realizadas na monitoria; uma
discussão sobre os temas trabalhados na disciplina; os benefícios que ter um monitor
em sala de aula pode proporcionar aos alunos; as mudanças sofridas pelo plano de
trabalho ao longo do semestre; os desafios do monitor; bem como a perspectiva de
melhorias para semestres futuros.
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O USO DE ABREVIATURAS EM PRONTUÁRIOS MÉDICOS: IMPLICAÇÕES NA
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Resumo: Estudos realizados no Brasil apontam a importância de estudar o sistema
de abreviaturas utilizado na língua portuguesa, com o intuito de conhecê-lo melhor e
tornar mais compreensível os textos nos quais aparecem. Grandes volumes de
trabalho e a exiguidade de tempo fazem com que se utilize cada vez mais as formas
abreviadas, seja na escrita manuscrita como na digitação. Os profissionais de saúde,
cuja assistência clínica exige agilidade e rapidez na atividade prática, como nos
registros em prontuários, também utilizam as abreviaturas com muita frequência e, às
vezes, de forma indiscriminada. Os prontuários médicos são documentos em que são
descritos todos os procedimentos realizados e relatos do estado em que o paciente
se encontra. A legislação garante ao paciente e pessoas autorizadas por ele, o
acesso às informações contidas nestes documentos. Na área de saúde, há uma
orientação para o uso das abreviaturas em determinados contextos, contudo, em
alguns momentos, órgãos de classe já procuraram interferir, no sentido de criar um
padrão para as abreviaturas nesse contexto. Diante do exposto, o presente estudo,
tem por objetivo principal, observar os contextos de maior prevalência na utilização de
abreviaturas e como tal uso pode interferir na leitura/compreensão em prontuários
médico hospitalares. Trata-se de uma pesquisa exploratória, documental, que toma
como corpus de investigação prontuários médicos de pacientes internados no período
de 01 a 30 de abril de 2015, em um hospital público em Salvador-BA. A pesquisa
encontra-se em fase de coleta de dados. Até o presente momento, foram analisados
20 prontuários, com um achado inicial de 552 diferentes ocorrências. As abreviaturas
encontradas foram relacionadas em seis categorias, a saber: 334 na categoria
medicina, 140 na categoria enfermagem, e 57, 32, e 19 nas categorias fisioterapia,
serviço social e nutrição, respectivamente. Os resultados demonstram que o uso
indiscriminado das abreviaturas pode dificultar o entendimento das informações
contidas nos prontuários. Na conclusão dessa etapa da pesquisa, as informações
sobre as abreviaturas encontradas e seus respectivos significados serão inseridos em
um sistema de banco de dados implementado em MySQL (Structured Query
Language) de onde poderão ser acessados em aplicações através de uma API
(Application Programming Interface) desenvolvida em PHP (Hypertext Preprocessor).
Assim, será desenvolvido um glossário que poderá ser utilizado em diferentes
dispositivos para uso dos profissionais das equipes multidisciplinares em saúde.
Palavras-chaves: Abreviaturas, Prontuário médico,Termos técnicos na saúde
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo relatar as atividades desenvolvidas
durante a monitoria da disciplina LETA17 - Fonética e Fonologia do português. A
disciplina é de natureza obrigatória para os cursos 401 - Letras Vernáculas e 402 Letras Vernáculas com Língua Estrangeira, oferecida em todos os semestres. Com
carga horária de 68h, tem como ementa o Estudo da produção dos sons da fala e
classificação dos segmentos do português, sob o ponto de vista articulatório e análise
do componente fonológico da gramática do português. Por lidar com o nível sonoro
da língua, utiliza-se simbologia e termos específicos à disciplina. É, portanto, uma
disciplina que exige estudo e a realização de muita atividade prática, ou seja, muita
transcrição fonética e fonológica, para uma aprendizagem eficaz. A monitoria surge
da necessidade que alguns alunos possuem de um acompanhamento em classe e
extraclasse dada a dificuldade que sentem. O trabalho a ser realizado pelo monitor
tem o objetivo de criar mecanismos para diminuir essa dificuldade, realizando
atendimento aos alunos durante as atividades realizadas em sala e em horários
extras. A justificativa para a solicitação de um monitor se dá: 1) pela necessidade de
envolver o corpo discente no que se refere aos conteúdos trabalhados nessa matéria,
que são essenciais para os estudantes do curso de Graduação; 2) pela importância
que possui a monitoria na vida acadêmica de um aluno de licenciatura; 3) pela grande
contribuição que a relação docente-discente pode trazer na preparação de materiais e

LETRAS, LINGUÍSTICA E ARTES - LETRAS
MONITORIA EM LITERATURA INFANTO-JUVENIL
Autor(es): LETICIA OLIVEIRA ZUMAÊTA,MÔNICA DE MENEZES SANTOS
Resumo: O presente trabalho objetiva a exposição do projeto de Monitoria no
componente Literatura Infanto-Juvenil, pertencente ao Departamento de Letras
Vernáculas, do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. O projeto vem
sendo realizado sob supervisão da Profa. Dra. Mônica de Menezes Santos,
responsável pela disciplina, desde o semestre 2015.1, em conformidade com o plano
de trabalho apresentado à Pró-reitoria de Graduação. Pretende-se discutir a
particularidade especial deste projeto, tendo em vista que a disciplina que contempla
é uma de natureza optativa; no Instituto de Letras, a grande maioria de disciplinas
que contam com monitores é de natureza obrigatória. Essa particularidade se dá pois:
a disciplina Literatura Infanto-Juvenil é muito procurada entre os alunos de diversos
cursos de licenciatura; por sua grande carga de conteúdo histórico, teórico e crítico; e,
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de recursos a serem utilizados em sala de aula; 4) pela oportunidade que a monitoria
oferece de ter uma noção mais clara do que seja a prática docente e as atividades
cotidianas ali envolvidas, da importância do comprometimento do professor, mesmo
em nível superior, com a seu aluno, a sua sala de aula e a pesquisa; da necessidade
de atualização e leituras constantes.
Palavras-chaves: Monitoria, Fonética e Fonologia, Língua Portuguesa
RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNO CEGO
NO COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
Autor(es): AMANDA SANTOS DE JESUS
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar as experiências obtidas no
exercício da monitoria do componente curricular LIBRAS LET E 48- Língua Brasileira
de Sinais Nível I, que possui em sua ementa carga horária prática e teórica, e
acompanhamento de um discente da turma com deficiência visual. Tal assistência
contribui com a garantia e respeito às especificidades e individualidades do discente
cego nas aulas. Neste relato são abordadas a metodologia escolhida para auxiliar o
discente nas aulas práticas da disciplina; processo de aprendizagem da monitora
acerca da acessibilidade tal como o método de audiodescrição que contribui para
que o discente acompanhe a aula, através das descrições realizadas das expressões
faciais, seguimento dos objetos, disposição das coisas, movimento das pessoas e a
configuração dos espaço; e questões acerca da mobilidade e orientação no ambiente
da instituição acadêmica da Universidade Federal da Bahia.Visto que a língua
brasileira de sinais é de modalidade visual espacial caracterizada por possuir os
parâmetros fonológicos de configurações de mão, movimentos, pontos de articulação
(locais no espaço ou no corpo) e expressões faciais e corporais, foi necessário utilizar
adaptações com recursos por meio de práticas e estratégias sugeridas pela
professora da disciplina e pelo próprio aluno, com a finalidade de facilitar o
desenvolvimento do discente nas aulas. Dessa forma, a Libras tátil, utilizada por
indivíduos surdoscegos, foi empregada durante as atividades da aula prática com a
monitora reproduzindo para o discente os sinais que a professora e alunos
realizavam, assim como a descrição de atividades realizadas pela turma. Neste
trabalho estão também presentes relatos sobre as formas de estudos semanais
desenvolvidas pela monitora e o aluno, das dificuldades encontradas durante os
estudos do conteúdo prático e a busca por metodologias que visassem um
desempenho satisfatório do discente nas aulas e avaliações, assim como a ativação
de outras percepções e referências para a aprendizagem dos sinais.
Palavras-chaves: Libras,Deficiência Visual,Libras tátil
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Capı́tulo 4
Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e
Assistência Estudantil
4.1

Apresentação

O Programa Permanecer faz parte das ações da Coordenadoria de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFBA, cujo objetivo é assegurar a permanência
bem sucedida de estudantes em vulnerabilidade sócio-econômica por entender que estes têm maior
probabilidade de ter que adiar ou mesmo interromper sua trajetória acadêmica devido a condições
desfavoráveis que interferem concretamente na sua presença no contexto universitário. O Programa
foi criado com recursos oriundos da polı́tica de descentralização orçamentária da SESU/MEC com
aplicação destinada a bolsas de permanência. Constitui-se em uma rede de ações no campo da extensão, atividades docentes e atividades institucionais, voltadas, principalmente, à formação e apoio
social aos estudantes, bem como à consolidação de novas estruturas universitárias que possibilitem a
sustentabilidade da polı́tica de acesso ao ensino superior.
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4.2

Resumos Permanecer

ARTES - ARTES VISUAIS

acompanhei as aulas do final do semestre atípico de 2015.1 e o semestre de 2015.2.
É de extrema importância que o docente tenha o planejamento do que será ofertado
tanto em conhecimento prático quanto teórico, isso nos permite ter um cálculo prévio
do projeto que será realizado, desde a preparação dos cursos, organização do
conteúdo programático, cronograma das aulas, prática em sala de aula até as
avaliações dos alunos, deixando-nos precavidos aos possíveis imprevistos que
possam acontecer. Para que tudo ocorra de maneira satisfatória e se avance nas
etapas do processo, é necessário ter disciplina e comprometimento com as tarefas a
serem realizadas. Durante os dois semestres desta experiência, pude auxiliar os
alunos com seus respectivos trabalhos em corpos argilosos que foram transformados
em cerâmica, vitrificada ou não, e acompanhei a conclusão dos mesmos, quer com
interferências práticas ou expansões conceituais de forma mais aprofundada.
Visitamos a indústria Tecnogrés, para obter um conhecimento diferenciado do fazer
cerâmico em larga escala, tendo como principal apoio um grande maquinário para
atender a demanda comercial. Realizei pesquisas teóricas também para construção
de um Glossário Cerâmico de termos técnicos, com o apoio dos alunos e a
orientadora, a ser usado como material didático. Entre o mês de espera de um
semestre a outro, juntamente com a orientadora, preparamos o laboratório, para
receber os novos alunados, arrumando o espaço a ser utilizado, fazendo as queimas
das peças ainda em processo e prosseguindo com estudos do projeto a ser
executado no semestre à frente. Criou-se um Perfil numa rede social, Facebook
CERÂMICA EBA para troca de informações técnicas e registros dos resultados dos
projetos obtidos a serem compartilhados com os próprios alunos inscritos no
semestre vigente e outros para divulgação do trabalho desenvolvido em laboratório.
Posso afirmar que esta experiência de monitoria em laboratório de cerâmica artística,
é de grande valia para o meu currículo de formação em Licenciatura em Artes
Visuais, pois desde já me faz compreender a posição de um docente perante o
conjunto de diretrizes a serem exercidas de forma disciplinar para a concepção final
para um projeto com resultados positivos às expectativas propostas.

ESPAÇOS E TRANSCENDÊNCIAS NAS REPRESENTAÇÕES DE CAPRINOS NO
MURAL DOS ORIXÁS DE CARYBÉ
Autor(es): CARLOS VICTOR SILVA PEREIRA
Resumo: Há uma infinidade de representações de animais tanto nas religiões quanto
na arte, em diversos contextos sociais e períodos históricos. A presença desses
símbolos na arte surge na pré-história, paredes de cavernas eram recobertas de
seres zoomórficos e é fato que esses lugares possuíam uma conotação religiosa. Há
uma ideia de magia, ainda presente em alguns grupos de caçadores na África, como
revela Aniela Jaffé dizendo que pintar o animal na parede seria o equivalente ao
aprisionamento de sua alma, assim o que acontecer com a imagem acontece também
com o animal em si, essas representações realísticas ganham significados
simbólicos, tornando-a a essência do animal vivo. Este trabalho tem como finalidade
analisar através da semiótica a presença das representações de caprinos na obra
Mural dos Orixás, entalhado, entre os anos de 1967 e 1968, pelo artista Hector Julio
Páride Bernabó, também conhecido como Carybé. Atualmente locados no Museu
Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia, a obra é composta por vinte e sete
pranchas entalhadas em cedro. Dezenove delas medem três metros de altura por um
metro de largura e oito medem dois metros de altura por um de largura. Procuro
analisar as significações simbólicas presentes nas representações de animais nessa
obra, recorro ao exemplo da cabra, por ser um símbolo de transcendência que
estabelece conexões entre o mítico e o palpável. A cabra é, pois, uns dos vários
animais presentes no Mural dos Orixás e seus significados simbólicos são evidentes,
tendo um papel metafórico da ama-de-leite, todavia esse trabalho ilustra apenas uma
parte de todo o cariz representativo que o animal possui, assim as imagens de cabras
aqui analisadas não exprimem todo o simbolismo que os caprinos podem conter, mas
permite que haja comunicação e interpretação visual. Refletir sobre o conteúdo
iconológico, presentes em trabalhos artísticos, atravessa a história e nos faz
identificar signos existentes no fazer e fruir de uma obra. Dessa maneira,
estabelecem-se leituras visuais que permitem haver compreensões dos temas
extraídos de uma memória coletiva/individual e inseridos numa relação que possui
com o repertório de construção, o imaginário; no caso específico aqui tratado, a
organização social, mitologia e rituais litúrgicos são conhecimentos importantes para
a realização de reflexões sobre a obra de Carybé.

Palavras-chaves: Cerâmica, Projeto
ARTES – DANÇA
PROJETO DE AÇOES INTEGRADAS: ENSINO, PESQUISAS E EXTENSÃO
Autor(es): GUTEMBERG DA CRUZ SANTOS JR, HAÍSSA CAMURUGY BRANDÃO,
PAULA JAMINE SALES MARINHO DOS SANTOS

Palavras-chaves: iconologia, animais, Carybé
Resumo: Dados colhidos nas pesquisas prática e teórica sobre a obra de Mestre Didi
foram finalizados em composição coreográfica com enfoque no universo das
tradições afro-brasileiras. A composição coreográfica transformada no Espetáculo
Artístico de Dança “ONÀ METÀ” foi levada ao público em sua estreia em dezembro
de 2014. Nesse ano de 2015 o Grupo de intérpretes tem como meta cumprir uma
sequência de apresentações públicas desse trabalho numa expectativa de uma
apresentação por mês completando um total de doze apresentações até a finalização
do Projeto. O Plano de Trabalho “Intérprete do Jogo da Construção Poética” propõe
estudar, refletir e produzir material teórico e áudio visual sobre a experiência de um
dos intérpretes em suas relações com o campo de pesquisa e com o público
envolvido durante as apresentações. O aluno orientado deve fazer parte do elenco do
espetáculo de dança “Onà Metá”, produzir Relatório Parcial e Relatório Final a ser
apresentado em eventos científicos de estudo, pesquisa e ou extensão. O Projeto que
propõe realizar uma pesquisa teórico prática sobre a temporada de apresentação
pública do espetáculo de dança "ONÀ METÁ", com objetivo de estudar, refletir e
produzir material teórico e áudio visual sobre a relação dos intérpretes com o público
envolvido em trocas de experiências diversas, oferece aos integrantes a possibilidade
do estudo e da pesquisa de aspectos da cultura afro-brasileira em sua comunidade e
sua relação com processos artísticos de dança, desenvolve pesquisas na área em
questão, laboratórios dirigidos de dança e apresentações públicas em trocas com a
comunidade local. O Jogo da Construção Poética, representa a base desse trabalho,
onde o “jogo” da capoeira, apontado como atividade mastro no processo artístico
pedagógico, estuda as relações humanas em todo o decorrer da pesquisa, desde o
campo, a criação artística, até as apresentações do espetáculo final. O “jogo entre os
corpos”, aparece como proposta para construção cênica da dança e para os estudos
sobre as diversas relações com o público durante o processo como um todo.

PROJETO INICIAÇÃO AO ENSINO EM FOTOGRAFIA
Autor(es): ROSANA DE MELO COSTA
Resumo: A invenção da fotografia, no século XIX, foi uma das maiores criações
humanas, mudando a nossa relação com este novo tipo de imagem e proporcionando
ao homem um instrumento fundamental na busca da própria identidade. A fotografia
capta um momento, uma realidade presente/passado, no momento que ocorre,
jamais repetido, jamais revivido. A fotografia é a testemunha ocular do fato, é a
comprovação do ocorrido, é a existência contida na imagem. O projeto Permanecer
“Iniciação ao ensino em fotografia” teve como objetivo aprofundar o conhecimento
sobre a fotografia, sua história e sua mudança ao longo dos anos desde sua
invenção, apresentando técnicas agregadas nos processos artísticos
contemporâneos e técnicas utilizada para a realização de um registo com ou sem a
utilização da câmera fotográfica por processos químicos. O projeto oportunizou a
leitura de diversos textos de diferentes autores e discutir os textos essenciais,
refletindo também sobre a metodologia de ensino da fotografia através do
acompanhamento das aulas e práticas laboratoriais dos componentes Fotografia I-A e
II-A na Escola de Belas Artes, auxiliando também nas aulas práticas em campo,
podendo acompanhar o processo de aprimoramento do conhecimento dos estudantes
de fotografia I. Foi essencial para a eficiência do projeto a realização de um ensaio
fotográfico, que visou o aprimoramento com câmeras digitas. A metodologia desse
projeto de pesquisa combina técnicas de estudo teóricas e práticas afim de
proporcionar conhecimento da melhor forma para o estudante. Existe diversos
processos fotográficos que envolvem diferentes materiais e técnicas sendo todos eles
importantes para a história da fotografia. Alguns processos fotográficos trabalhados
foram a revelação em preto e branco, o Cianótipo, Papel salgado, Marrom Van Dyke
e Anthotype ensinados por meio das práticas em laboratório fotográfico. O projeto
provocou o interesse pelo estudo da fotografia, refletindo sobre o seu uso nos ciclos
artísticos e sobre sua difusão. A oportunidade criada pelo projeto proporcionou
situações únicas e comoventes, mostrando a importância da fotografia em
determinadas situações que foram vivenciadas.

Palavras-chaves: ANCESTRALIDADE, DANÇA, JOGO DA CONSTRUÇÃO
POÉTICA
A IMPORTÂNCIA DO OLHAR PARA INICIAÇÃO Á DOCÊNCIA
Autor(es): FABIO SANTOS

Palavras-chaves: Projeto, Fotografia

Resumo: Com base na teoria da aprendizagem significativa proposta pelo
pesquisador norte-americano David Paul Ausubel (1918-2008), o presente trabalho “a
importância do olhar para iniciação à docência” busca identificar as demandas e
problemas que se apresentam no ambiente da Escola Municipal Osvaldo Cruz, na
Cidade de Salvador- BA, contexto/recorte dessa pesquisa-ensino. Busca evidenciar a
fundamental importância do olhar diagnóstico para a consecução do ensino e uma
aprendizagem significativa, para a vida pregressa do estudante da escola pública. O
olhar diagnóstico, portanto é perceber todas as questões que constituem esse corpo,
e para isso, se tratando da Arte, a dança como área de produção de conhecimento
entende o corpo a partir das suas questões históricas, sociais e culturais, valorizando
o conhecimento e inquietações que os sujeitos trazem consigo. Desta forma,

PRÁTICAS E ENSINO DA CERÂMICA ARTÍSTICA
Autor(es): ADRIANA DIAS
Resumo: Neste projeto de monitoria ao ensino da cerâmica, pude acompanhar,
auxiliar e experimentar junto a minha orientadora- Professora, Maria da Conceição, o
dia a dia na sala de aula no laboratório de expressão tridimensional, localizado na
Escola de Belas Artes UFBA. Esta monitoria aconteceu em semestres diferentes, pois
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Autor(es): ALINE CÁSSIA FAUSTINA DOS SANTOS. SANTOS, LAIS OLIVEIRA
FERREIRA, Lela (Clélia) Pereira Queiroz

observar, ouvir opiniões diversificadas é de extrema importância para efetivar o
diálogo cidadão, e fortalecer a escuta sensível, a diversidade de pensamentos.
Possibilitar que os estudantes experienciem abordagens metodológicas significativas,
e se reconheçam propositores das ações desenvolvidas no ambiente escolar. Uma
educação para emancipar o corpo para a vida; prepará-lo para questionar as práticas
educacionais que engessam, automatizam, adestram, semeiam imagens corporais a
serem alcançadas, descartando histórias, uniformizando atitudes e emoções, com a
intenção subliminar e formar futuros sujeitos, obedientes politicamente. O ensino da
dança na educação, advento recente no ambiente formal, aponta em seus
ensinamentos, na direção contrária por entender singularidades e valorizar histórias.
Liberta o corpo daquelas amarras das fórmulas prontas encontradas também, nos
livros didáticos presentes no ambiente escolar, os quais desprezam as singularidades
dos indivíduos, por não haver contextualização de conteúdos, muitas vezes não
dialogarem com as necessidades regionais, quase sempre fortalecendo uma única
verdade para todo tipo de contexto apresentado, meramente reprodução de
conteúdos engessados no tempo. Estar na escola pública de ensino é ter a
oportunidade de dialogar com sujeitos potencialmente poderosos, as crianças, uma
grande parcela da sociedade, futuros cidadãos, responsáveis por dar seguimentos
aos trâmites sociais e ideológicos de uma nação. E, com esse olhar, o presente
projeto trata da ação propositiva para o desenvolvimento do Estágio de Dança,
exigência do curso de Licenciatura. A temática “Ensino da Dança a partir do olhar
diagnóstico do corpo/criança do ensino fundamental”, na Escola Municipal Osvaldo
Cruz, ora apresentada, surge após adentrar no Programa de Iniciação à Docência,
PIBID/UFBA em 2014.

Resumo: A Roda de Mães e Bebês trata-se de uma proposta de integração, vivência
e convivência sob a ótica do cuidado, carinho e atenção, através do observatório dos
bebês aguçarem olhar e perceber cada detalhe que lhe cabe entre movimentos de
sobrevivência e reflexos iniciais, que trarão habilidades desde os seus primeiros
momentos de vida, dando vez as fases mais importantes que vão de 0 a 12 meses,
desenvolvimento do bebê, pois é neste momento que ele já saiu da barriga da sua
mãe lidando com a gravidade e o peso da sua cabeça, todo o seu corpo ainda em
formação, muitas vezes recai para si a necessidade de permanecer em alguns
momentos na curva c da coluna, unidos aos seus pés e mãos numa perspectiva de
unir tudo para o centro o umbigo, antiga e única fonte de alimentação, para se
reequilibrar e tornar possível o funcionamento das funções, aguçando ainda mais seu
instinto de sobrevivência desenvolve-se de acordo as suas necessidades a cada
momento, dias e meses que seguem. A pesquisa segue ancorada ao Body-Mind
Centering, ® que visa uma abordagem integrada para a experiência transformadora
através da reeducação e repadronização do movimento, desenvolvido por Bonnie
Bainbridge Cohen, o BMC é um estudo experimental baseado na corporalização e
aplicação de princípios de anatomia, fisiologia e desenvolvimento utilizando o
movimento, o toque, a voz e a mente, estudos que possibilitam um entendimento de
como a mente é expressa através do corpo e o corpo através da mente, cercado de
princípios e técnicas que são ensinados e mediados por Lela Queiroz, Professora Drª
Pesquisa e Dança, PPGDANÇA UFBA/DC-3 CNPq, Educadora Somática BMC SME
&amp; IDME/Certified International, Professora Yoga Sivananda/Certified International
formada em BMC, no contexto de autodescoberta e abertura, aguçando o desejo dos
pais de adentrarem cada vez mais no universo integrado do bebê, cada um seguido
seu próprio ritmo de desenvolvimento sem julgamentos prévios, começando no lugar
onde estamos e no lugar onde os outros estão, desta forma procuramos encontrar a
desenvoltura que sublinha a transformação.

Palavras-chaves: DANÇA, DIAGNÓSTICO, CONHECIMENTO PRÉVIO
ANÁGUA DANÇA ]MANIFESTO[ LIGADOCORPO
Autor(es): FABIO SANTOS, ANDRÉIA
UILDEMBERG DA SILVA CARDEAL

OLIVEIRA
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Palavras-chaves: Educação somática Desenvolvimento Dança
Resumo: A proposta experimento surge a partir de inquietações enquanto negro
morador da periferia, praticante de corrida de rua desde 17 anos na cidade de Feira
de Santana cidade natal, tempos que não disponha de materiais esportivos
característico para o treino, por este motivo era violentado pela polícia, que me
parava por ser negro e não estar caracterizado com que chamo de segunda pele,
espécie de “Anágua Fino e leve como a pele, de cor neutra algo que está além do
olhar”. Vestes/identidade suporte de neutralização da cor da minha pele negra nos
espaços urbanos. Anos se passaram e esta segunda pele torna acessível, as grandes
marcas cobrem meu corpo Adidas, Nike etc. que me valida enquanto corredor de rua
agora na cidade do salvador, onde diariamente às 4 horas da manhã exerço a corrida
de rua e os assédios passam a inexistir, por exibir uma espécie de
figurino/personagem, que serve como passaporte de diálogos, mediações e
receptividade no ambiente social. Para expandir minhas inquietações passo a
questionar meu lugar de consumidor na sociedade contemporânea, como shoppings,
lojas de grifes, etc., que também exige especialmente do da população negra
enquanto a pele condenada, uma caracterização modelo, para cada espaço que este
quiser se apropriar. Agora no lugar da não subserviência, este outro lugar de
empoderamento, no espaço que o negro é inexistente ou está ocupando os cargos de
garçons, serviços gerais, seguranças etc. Passo a frequentar estes não lugares,
agora vos falo no mesmo patamar daquele consumidor habitual, “pessoas de pele
branca” que lança olhares violentos de interrogação, pelo pertencimento que estou
exercendo naquele momento, mas por outro lado percebo o tecido que cobre meu
corpo, geralmente de marcas esportivas reconfiguram-me, validando-me enquanto
ser humano. Para isso a pesquisa tem como objetivo investigar a recepção da pele
negra na perspectiva de apropriação desses espaços se utilizando do figurino/tecido
como elemento de camuflagem, com intuito de investigar o impacto que o tecido
causa na receptividade, e nas relações humanas. Para dialogar com a
experimentação artística em Dança, trago a tese de mestrado intitulado VESTÍVEIS
EM FLUXO: A RELAÇÃO IMPLICADA ENTRE CORPO, MOVIMENTO E O QUE SE
VESTE NA CENA CONTEMPORÂNEA DA DANÇA de Carolina de Paula Diniz que
diz: “Propõe-se, neste primeiro momento, tecer uma reflexão acerca da relação
coevolutiva entre dois sistemas: o corpo e a roupa, duas plásticas que se modificam,
se transformam e se afetam, em que a ação do vestir se constitui em um jogo
complexo que descarta a ideia da roupa como cobertura ou envoltório de um
corpo/suporte. Em todas as sociedades e culturas permanece a necessidade de
investir o corpo com signos e símbolos que organizam o sujeito, o qual corporifica os
nexos de sentido estabelecidos em cada ambiente. (DINIZ, 2012, p. 22). Assim como
a obra de Frantz Fanon “Pele negra, máscaras brancas” que nos conduz ao universo
atribuído ao negro que foi sistematicamente condicionado pelo branco na sociedade
contemporânea, no qual ele afirma que: “Depois tivemos de enfrentar o olhar branco.
Um peso inusitado nos oprimiu. O mundo verdadeiro invadia o nosso pedaço. No
mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração de seu esquema
corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma atividade de negação. É um
conhecimento em terceira pessoa. Em torno do corpo reina uma atmosfera densa de
incertezas. (FANON, 2008, p.104).

ARTES – MÚSICA
“CONSERTO DIDÁTICO” - OS PRINCIPAIS VIOLONISTAS BRASILEIROS E O
PAPEL DOS VIOLONISTAS DO NORDESTE DO BRASIL NA CRIAÇÃO DO
VIOLÃO BRASILEIRO
Autor(es): MARCIO SANTOS SILVA
Resumo: Este projeto de extensão teve o apoio do Programa do Permanecer 2015 e
procurou investigar a trajetória cronológica e artística dos principais violonistas do
Brasil desde 1870 a 1940. Idealizado a partir da necessidade de passar o
conhecimento sobre a história da MPB e preservar a memória do “violão brasileiro”,
este projeto visa contribuir para a continuidade da cultura musical brasileira e para a
formação cultural da sociedade. Representado por grandes músicos como João
Pernambuco, Quincas Laranjeiras, Villa Lobos, Raphael Rabello, entre outros.
Rapidamente se espalhou e tornou-se o instrumento nacional. Nos anos 60 por
desinteresse das gravadoras em música instrumental, e, por conta das rádios, TVs e
veículos de comunicação de massa, a música instrumental e a canção, passaram a
ser menos divulgada em detrimento da música estrangeira. A partir daí o violão e
violonistas começaram a desaparecer do cenário. Atualmente, observa-se uma
ignorância sobre a História do violão no Brasil e seus criadores. O projeto vem
contribuir para reverter este quadro por entender que o “violão brasileiro”, enquanto
uma das maiores riquezas cultural do País, deve ser continuamente explorado,
pesquisado e conhecido para gerar cada vez mais frutos. Divido em dois momentos,
o primeiro elencou os principais violonistas e sua contribuição na criação e na
construção musical e social do instrumento. Nesta etapa, também foi observada a
presença dos violonistas do Nordeste do País. No segundo momento foi à realização
de algumas apresentações a qual chamamos de “Concerto Didático”. Essas
apresentações ocorreram em local como Projeto Jovem Vida Plena na comunidade
de Pau da Lima, Eventos e escola de música. Ainda nesta fase foi criado um blogger
com fotos e a cronologia destes violonistas. A apresentação proposta constará de
uma exposição geral da realização da atividade acima descrita e utilizará recursos de
projeção com textos e fotos em slides.
Palavras-chaves: Violonistas, História MPB, Violão
ARTICULAÇÃO ENTRE ESCOLAS E AS COMUNIDADES DO ENGENHO VELHO
DA FEDERAÇÃO, URUGUAI E PLATAFORMA A PARTIR DAS ARTES MUSICAIS
AFRO-BRASILEIRAS
Autor(es): IZABELLA BALDOÍNO, IAGO CARLOS ALMEIDA OLIVEIRA, FLAVIA
CANDUSSO, DIEGO DOS SANTOS ROSA
Resumo: O presente texto busca apresentar as atividades realizadas ao longo do
ano de 2015 e os resultados do projeto “Articulação entre escolas e as comunidades
do Engenho Velho da Federação, Uruguai e Plataforma a partir das artes musicais
afro-brasileiras”. O projeto buscou encontrar meios de articulação dos saberes
artístico-musicais e culturais das comunidades mencionadas com os saberes das
escolas parceiras do PIBID. Grande parte das comunidades periféricas de Salvador é
composta por uma população predominantemente negra e muito rica em tradições
musicais e culturais afro-brasileiras, algumas das quais são perpetuadas há séculos,

Palavras-chaves: Violência, Corpo, invisibilidade
RODA DE MÃES E BEBÊS: DESVENDANDO SABERES E S OB O OLHAR DO
OBSERVATÓRIO DOS BEBÊS PAUTADOS NO BODY-MIND CENTERING® BMC.
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outras há décadas, proporcionando o acesso e o mergulho com experiências
musicais/culturais. Estes saberes, no entanto, nem sempre conseguem penetrar no
ambiente da escola, serem (re)conhecidos e valorizados. O referencial teórico se
baseou no trabalho de Gey Espinheira (2008) e Meki Nzewi (2003). O projeto foi
composto de quatro etapas: 1) iniciação científica, estudando e refletindo sobre o livro
de Gey Espinheira; 2) levantamento de grupos artístico-musicais e culturais das
comunidades e sua localização no mapa do bairro; 3) visitas aos grupos nas
comunidades, tendo em vista uma possível intervenção artística na escola parceira do
PIBID; e, 4) culminância nessas escolas. As diretoras das escolas se manifestaram
um pouco resistentes e preocupadas com o tipo de apresentação a ser realizada,
mostrando um certo preconceito com aquilo que se produz nas comunidades, mas
em um segundo momento, quando conheceram as propostas concordaram com a
intervenção artística. A partir das nossas percepções e de alguns depoimentos,
observamos que o projeto teve os seguintes impactos: 1) as crianças e professoras
conheceram os grupos atuantes nas comunidades; 2) apesar dos problemas
presentes nas comunidades, as crianças e professoras puderam conhecer a riqueza
cultural do local em que vivem ou trabalham; 3) as crianças e professoras puderam
reencontrar ex-alunos/as no palco, que podem ser seguidos como exemplos para as
crianças; 4) as crianças ficaram procurando pessoas conhecidas e vibraram ao verem
irmãs/os, primas/os, vizinhas/os se apresentando no palco; 5) ao verem irmãs/os,
primas/os, vizinhas/os as crianças reconheceram a possibilidade delas próprias
participarem nos grupos; 6) os grupos tiveram a oportunidade de estar no palco das
escolas; 7) os grupos reconheceram a importância do projeto e suas
responsabilidades com as gerações futuras, se disponibilizando a se apresentar de
forma voluntária; 8) as professoras perguntaram sobre uma possível inserção de
crianças da escola nos grupos, já que constataram que com algumas delas a
comunicação acontecia somente através da música; 9) as professoras manifestaram
interesse na formação de grupos musicais dentro da escola pelo fato de terem
instrumentos musicais como flautas, mas lamentaram o fato de não ter um/a
professor/a que pudesse implantar essas atividades.

promover a interação dos integrantes da Orquestra de Violões com alunos de flauta
transversal, o instrumento solista foi mantido. O projeto foi realizado em três etapas.
1) Contextualização da obra, levantamento das fontes, incluindo edições e textos
diversos sobre o assunto em questão, descrição e colação das fontes. Participação
dos três bolsistas com o objetivo de terem uma visão geral das obras: 2) Formulação
dos comentários críticos, edição crítica e transcrição das obras. Cada bolsista cuidou
de uma das obras; 3) Execução das obras, incluindo organização de ensaios e
apresentações públicas. Participação dos três bolsistas. Como resultado final foram
apresentadas as obras Il Gardelino no recital de formatura de aluna Marina Monroe
do curso de Instrumento (Flauta transversal) e o Concerto Tempesta di Mare com a
aluna flautista Berta Pitanga em uma audição no projeto “Alunos no palco” da EMUS.
O concerto La Notte está em processo de ensaio e será apresentado posteriormente.
Todo o trabalho desempenhado pela monitoria como organização de ensaios e
apresentações além do arquivamento de material orquestral faz com que o repertório
se torne cada vez mais extenso e diversificado e a orquestra mostre o seu trabalho a
comunidade cada vez mais.
Palavras-chaves: Monitoria, Transcrição, Violão
ARTES – TEATRO
ESTUDO DE GRUPO E LEVANTAMENTO DE ESPAÇOS ALTERNATIVOS DE
ENSAIOS E APRESENTAÇÕES TEATRAIS NA CIDADE DE SALVADOR
Autor(es): FELIPE MIRANDA FIGUEIREDO, GLÁUCIO MACHADO SANTOS
Resumo: A pesquisa desenvolvida por Marcus Vinicius Almeida Santos de Souza,
Orlando Andrade Nascimento e Felipe Miranda Figueiredo se propõe a apresentar um
panorama dos espaços para execução de atividades culturais em Salvador, assim
como espaços para a realização de ensaios e atividades de pesquisa continuada dos
artistas vinculados à Escola de Teatro da UFBA. Inicialmente percebemos que
existem espaços disponíveis e cada espaço possui uma política de consignação
diferente, por exemplo, mediante a distribuição de gastos para manutenção dos
mesmos, pagamento mensais, contrapartidas e outros. Além dessas alternativas
empreendedoras, alguns artistas optaram pelas ruas, que vêm se tornando espaços
“democráticos” para o teatro e outras artes, mesmo com todos os embargos, a rua
segue seduzindo aos artistas pela diversidade de público e possibilidades de troca
imediata, sem citar a inexistência de gastos relacionados a pautas. A partir das
orientações do Professor Gláucio Machado partimos para investigar o movimento
paralelo que é movido pelos grupos de teatro que nasceram dentro da Escola de
teatro da UFBA, Partindo do princípio que precisamos observar os desafios desses
grupos frente a esses espaços, temos como resultados positivos, um levantamento
parcial da logística, produção e organização de uso desses espaços para
apresentações artísticas. Atribuo os meus ganhos ao olhar direcionado para a
companhia Novos Novos que reside à casa de número 4 da rua Manoel Barreto, na
Graça. Um grupo que residia num espaço adequado e confortável para o fazer
artístico e precisou se adaptar a uma casa com uma estrutura totalmente diferente e
conseguiu desempenhar de forma criativa as suas funções. Este material recolhido é
importante para que nós, artistas pesquisadores oriundos da ETUFBA, possamos
entender um pouco mais sobre a burocracia e a gestão desses espaços na cidade de
Salvador, elaborar um pensamento crítico e desenvolver soluções para ajudar a
fortalecer o teatro baiano.

Palavras-chaves: artes musicais afro-brasileiras, articulação entre escola e
comunidade, PIBID
IDENTIDADE E ALTERIDADE NA EDUCAÇÃO MUSICAL
Autor(es): DIEGO DOS SANTOS ROSA
Resumo: No meu TCC trabalho de conclusão de curso (2014) em Licenciatura em
Música –UFBA intitulado “Identidade e Alteridade na Educação Musical” valorizei
algumas minorias buscando entrelaçá-las em forma de uma tríade “Relações
Étnico/Raciais/Religião, Gênero e Sexualidades e Educação Musical, já que essa
última área pouco se tem discutido esses temas transversais. Para direcionar a
pesquisa baseei-me na minha trajetória e tive como objetivo em desenvolver
propostas pedagógicas buscando compreender como as questões de negritude, do
candomblé e LGBTTI poderiam ser articuladas nos conteúdos de Educação Musical
de maneira a contribuir para a diminuição das chacotas principalmente no espaço
escolar. Fez-se importante a articulação das leis 11.769 (BRASIL, 2008), 10.639
(BRASIL, 2003) e 11.645 (BRASIL, 2008), nesta sequência que preveem a
obrigatoriedade do ensino dos conteúdos de Música, História e Cultura Afro e
Afrobrasileira e a última, uma atualização da penúltima que prevê a inclusão da
temática Indígena. Dentre as bibliografias utilizadas baseei-me em LOURO que traz a
perspectiva de gênero e sexualidades no campo educacional. Nas atividades de
prática instrumental, vocal, corporal utilizei uma metodologia musical local “Música
Primária” de Nei Sacramento destacando seu CD “Tocandomblé” no qual esse autor
além de manter os tradicionais cantos e ritmos do candomblé Ketu, ele os rearranja
com base em sua metodologia. O espaço escolar estudado foi escolhido por critérios
de localização por ser um dos bairros menos favorecidos, por ser talvez o bairro que
se tem o maior número de terreiros de candomblé. E, durante as aulas foi possível
perceber a relação que algumas pessoas tem com essa religião. Com este trabalho,
foi possível levantar algumas questões, dentre estas, a presença de chacotas no
espaço familiar, escolar e a maneira que estas parcelas ainda contribuem para a
continuidade da política do silenciamento do preconceito e discriminação, se
perpetuando numa sociedade mais ampla.

Palavras-chaves: Espaços alternativos, Levantamento geográfico, Teatro
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO E AVALIAÇÃO DE ESPAÇOS ALTERNATIVOS
DE ENSAIOS E APRESENTAÇÕES TEATRAIS NA CIDADE DE SALVADOR
Autor(es): MARCUS SOUZA, GLÁUCIO MACHADO SANTOS
Resumo: A pesquisa desenvolvida por Marcus Vinicius Almeida Santos de Souza,
Orlando Andrade Nascimento e Felipe Miranda Figueiredo se propõe a apresentar um
panorama dos espaços para execução de atividades culturais em Salvador, assim
como espaços para a realização de ensaios e atividades de pesquisa continuada dos
artistas vinculados à Escola de Teatro da UFBA. Inicialmente percebemos que
existem espaços disponíveis e cada espaço possui uma política de consignação
diferente, por exemplo, mediante a distribuição de gastos para manutenção dos
mesmos, pagamento mensais, contrapartidas e outros. Além dessas alternativas
empreendedoras, alguns artistas optaram pelas ruas, que vêm se tornando espaços
“democráticos” para o teatro e outras artes, mesmo com todos os embargos, a rua
segue seduzindo aos artistas pela diversidade de público e possibilidades de troca
imediata, sem citar a inexistência de gastos relacionados a pautas. A partir das
orientações do Professor Gláucio Machado partimos para investigar o movimento
paralelo que é movido pelos grupos de teatro que nasceram dentro da Escola de
teatro da UFBA, Partindo do princípio que precisamos observar os desafios desses
grupos frente a esses espaços, temos como resultados positivos, um levantamento
parcial da logística, produção e organização de uso desses espaços para
apresentações artísticas. Atribuo os meus ganhos ao olhar direcionado para a
companhia Novos Novos que reside à casa de número 4 da rua Manoel Barreto, na
Graça. Um grupo que residia num espaço adequado e confortável para o fazer
artístico e precisou se adaptar a uma casa com uma estrutura totalmente diferente e
conseguiu desempenhar de forma criativa as suas funções. Este material recolhido é
importante para que nós, artistas pesquisadores oriundos da ETUFBA, possamos
entender um pouco mais sobre a burocracia e a gestão desses espaços na cidade de

Palavras-chaves: Educação Musical, História e Cultura Afro e Afrobrasileira, LGBTTI
MONITORIA ORQUESTRA DE VIOLÕES
Autor(es): DIEGO ESTEVES, ROBSON MATOS, LIERBETH PRATA ROCHA,
AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR
Resumo: A Orquestra de violões da UFBA funciona desde 2010 como um projeto de
extensão permanente. A partir de 2011 tornou-se oficialmente um dos grupos
estáveis da Escola de Música da UFBA, que conta com uma média de 16 integrantes,
entre alunos do Bacharelado em Violão, funcionários-técnicos e professores. O
Repertório da Orquestra de Violões inclui obras orquestrais que são adaptadas para
essa formação. A produção desse repertório demanda um trabalho de pesquisa
musicológica que inclui contextualização da vida e obra dos compositores,
levantamento de fontes, descrição das fontes, comparação e colação das fontes. O
projeto “Monitoria Orquestra de Violões” teve como objetivo: realização da edição
crítica e adaptação dos Concertos para flauta, cordas e contínuo de Antonio Vivaldi
Tempesta di Mare, Il Gardelino e La Notte; execução pública das obras; produção e
organização dos ensaios e concertos. Com o objetivo de expandir o repertório e
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Salvador, elaborar um pensamento crítico e desenvolver soluções para ajudar a
fortalecer o teatro baiano.

Resumo: O leite materno é fundamental para o bom desempenho nutricional da
criança. Entretanto, algumas mães não conseguem amamentar seus filhos devido à
baixa produção de leite. Devido a isso, algumas mulheres recorrem aos saberes
populares em busca de uma alternativa. Os fitoterápicos são tratamentos alternativos
muito utilizados nestas situações. A erva-doce (Pimpinella anisum Linn) conhecida
como anis, da família Apiaceae, cultivada na Turquia, Rússia, América Latina e Brasil,
possui propriedades medicinais que favorecem o estimulo gastrointestinal, as funções
biológicas, além de propriedades galactogênicas. Objetivo: O estudo teve como
objetivo avaliar o efeito do extrato etanólico de erva-doce a partir do comportamento,
peso da ninhada e estimativa da produção de leite em modelo experimental animal.
Métodos: Foram utilizadas vinte e quatro ratas Wistar lactantes, amamentando de
sete a oito filhotes, divididas em quatro grupos, sendo que o Grupo 1 recebeu 0, 4 ml
de água destilada a (n=6), os Grupos 2, 3 e 4 receberam o extrato etanólico de ervadoce (EEED) nas doses 50, 25 e 12, 5 mg/Kg de peso/dia (n=6), respectivamente. As
ratas lactantes e os filhotes foram pesados no 4º, 7º, 10º, 13º, 16° e 18º dia de vida
dos filhotes. Todas as ratas lactantes foram tratadas diariamente às 18 h por via
intraperitoneal. Resultados: Foi possível observar que as ratas lactantes tratadas com
o EEED na dose de 12, 5 mg/kg apresentaram uma maior estimativa da produção de
leite refletindo no maior ganho de peso diário e total dos filhotes durante os dezoito
dias de tratamento quando comparada ao grupo tratado com água destilada (p < 0,
05), apresentando média de 0, 6375 ± 0, 1384 g ; 1, 960 ± 0, 4808 g ; 28, 26 ± 2, 695
g e 23, 68 ± 2, 966 g para estimativa da produção de leite, ganho de peso diário e
total dos filhotes e grupo tratado com água destilada, respectivamente. O mesmo não
foi observado nas ratas tratadas com as doses de 25 mg/kg e 50 mg/kg (p > 0, 05).
Conclusão: Conclui-se que o extrato etanólico de erva-doce na concentração de 12, 5
mg/Kg foi eficaz para o aumento da produção de leite da rata lactante.

Palavras-chaves: Teatro de grupo, Espaços alternativos, Teatro na Rua
DESENVOLVIMENTO DE UMA POTECA ORAL NA COMUNIDADE DO CALABAR
Autor(es): JESSICA NKEM CHIBUZO NDUKWU
Resumo: A proposta do projeto para o bolsista é instiga-lo a ir semanalmente a
Biblioteca Comunitária do Calabar para contar histórias. Na primeira e segunda
semana, as histórias serão aquelas já conhecidas pelas crianças, através do Canto
do Conto. Em seguida, o aluno, com a ajuda do orientador, conduzirá a atividade de
pintura dos potes. Essa atividade é necessária para que os potes ganhem identidade
e representem a criança. Por fim, será contada uma história, a partir de um objeto,
que será guardado no pote, ao final. O aluno perguntará às crianças quem quer
repetir. Durante as primeiras apresentações, o aluno que irá contar a história, a partir
do objeto do pote. Em seguida, pedirá as crianças que contem suas próprias histórias
a partir de objetos escolhidos. Devido a não colaboração da biblioteca comunitária do
Calabar com a orientadora e os bolsistas, o espaço onde o projeto seria executado
mudou para uma ONG denominada Bahia Street. Este espaço trabalha com crianças
negras, oriundas da periferia e tem como principal objetivo trabalhar a questão da
cultura e valorização da identidade. Localiza-se no bairro 2 de julho, na rua do Sodré,
e está trabalhando junto com a comunidade local há mais de 20 anos. Sendo assim,
foi desenvolvida nesse espaço diversos trabalhos a partir da contação de histórias
que pudesse atender as necessidades do grupo. Os bolsistas permaneceram no
espaço por todo o ano de 2015 e os resultados obtido com essa experiência foi muito
enriquecedor no qual podemos citar: Empoderamento das crianças sobretudo negras;
Valorização da cultura afro-brasileira; Criar e contar histórias a partir de objetos
selecionados, de forma criativa, para as crianças; Ajudar as crianças na pintura dos
potes; Registrar o desenvolvimento da poteca; Analisar a experiência a partir das
referências teóricas sugeridas. Infelizmente nesse ano que decorre, não seguimos a
diante com o projeto. Mas é de suma importância que a universidade esteja atrelada
aos embates sociais que ocorrem em sua comunidade e adjacências e seja através
de qualquer área, intervir para o melhoramento, sempre.

Palavras-chaves: Galactagogo, Pimpinella anisum Linn, Aleitamento
ARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS NEOPLASIAS DIAGNOSTICADAS NO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA
Autor(es): ANDRESSA SOUZA MARQUES
Resumo: A radiação solar é o principal fator de risco ambiental para o
desenvolvimento de lesões tumorais na pele, sendo que as regiões que sofrem maior
foto exposição, como cabeça e pescoço, apresentam maior prevalência dessas
lesões. Os tumores malignos da pele apresentam-se como o tipo mais incidente no
Brasil, correspondendo a 25% de todos os tumores malignos registrados no país. O
câncer cutâneo não melanoma é o mais predominante e apresenta baixa mortalidade.
Dentre os tipos de neoplasias mais frequentes, o de pele apresentam-se como o tipo
mais incidente no Brasil, e são classificados de dois tipos, melanoma e nãomelanoma. O câncer do tipo melanoma, apesar de menos frequente, é a forma mais
agressiva de tumor cutâneo, apresentando maiores chances de sofrer metástase. O
câncer do tipo não-melanoma classifica-se em dois subtipos, carcinoma espinocelular
e carcinoma basocelular, sendo este último a neoplasias de pele mais frequente na
população. Deste modo, o objetivo deste estudo foi analisar a ocorrência e
caracterizar as neoplasias de pele na microrregião de Vitória da Conquista, Bahia.
Trata-se de um estudo descritivo no qual foram analisados 3.005 laudos,
correspondentes ao período de 2009 a 2013, em um centro de referência no
município de Vitória da Conquista-BA, sendo as variáveis utilizadas: faixa etária,
subtipo histológico, gênero, ano em que foi realizada a biópsia e a presença ou não
de metástase. Dentre os subtipos de neoplasias de pele investigadas, o carcinoma
basocelular foi o mais predominante, correspondendo a 64, 1% dos laudos
analisados. Quanto ao carcinoma espinocelular, apesar de apresentar uma
ocorrência mais baixa, esta neoplasia apresenta alta incidência em outros sítios
corpóreos que não a pele (67, 4%). O subtipo melanoma, apesar da baixa ocorrência,
apresentou significativo percentual de metástase quando comparado aos demais
subtipos. A distribuição das neoplasias de pele analisadas na microrregião de Vitória
da Conquista na Bahia segue os padrões epidemiológicos descritos na literatura
Nacional.

Palavras-chaves: poteca oral, identidade, ludicidade
CINE-TEATRO NA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Autor(es): INGRID VIANA LAGO, SHANDRA COSTAMILLAN DE GUILHERME
ANDERE, ANDRÉ RICARDO ARAUJO VIRGENS, PAULO HENRIQUE CORREIA
ALCÂNTARA, VITÓRIA ALANA SANTOS FERREIRA
Resumo: O projeto CINE-TEATRO NA ESCOLA é uma ação cultural, de caráter
educativo, formativo e que consiste na difusão do cinema no ambiente acadêmico,
por meio da realização de exibições semanais de filmes relevantes na filmografia
nacional e internacional. As sessões acontecem no Teatro Martim Gonçalves, com
exibições abertas ao público em geral. As ações, de caráter extensivo, contam com
uma curadoria voltada para a seleção das películas. Após a exibição destas, são
realizados debates que colocam em diálogo elementos da linguagem teatral e da
linguagem cinematográfica. Destacando a importância do acesso à cultura, o projeto
contribui para o contato e acesso no circuito cultural e na vida universitária,
considerando que temos um público externo presente na unidade de ensino em que
são realizadas as exibições. E com isso a possibilidade de despertar o interesse pela
criação artística, o gosto pelo estudo e pela reflexão. O projeto foi criado no ano de
2014, pelas Professoras Célida Salume e Lilih Curi, quando foram realizadas 14
sessões, com exibição de 17 filmes entre os meses de setembro e dezembro de
2014. Em 2015, o projeto passou a ser coordenado pelo Profº Paulo Henrique
Alcântara, e pelo Servidor Técnico-Administrativo André Ricardo Araujo Virgens, com
o desafio de ampliar as reflexões na relação cinema-teatro-educação, e o público
alcançado pelo projeto. Assim, apresentaremos aqui resultados e reflexões frutos do
segundo ano de realização do projeto, entre os agosto de 2015 e julho de 2016,
período no qual também integraram o projeto três bolsistas integrantes do Programa
Permanecer. Nesse período, foram realizadas 02 mostras principais: "Noites de
Circo", em homenagem as artes circenses; e "Nelson Rodrigues vai ao Cinema",
apresentando e discutindo adaptações cinematográficas da obra deste importante
dramaturgo brasileiro. Ao mesmo tempo que acreditamos que esse período foi
importante para maturação e fortalecimento do projeto, nos trouxe uma série de
questionamentos e desafios a serem enfrentados para sua plena continuidade.

Palavras-chaves: Neoplasias cutâneas, Carcinoma Basocelular, Carcinoma de
Células Escamosas
CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE CÂNCER DE MAMA DIAGNOSTICADOS NO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA
Autor(es): ISRAEL SOUZA RIBEIRO, Denisar Palmito dos Santos, Robson Amaro
Augusto da Silva

Palavras-chaves: Cinema Teatro Reflexão
Resumo: A incidência de neoplasias aumentou consideravelmente nas últimas
décadas no Brasil, reflexo de alterações ocorridas nos perfis de morbidade e
mortalidade da população. Possivelmente justificada por um declínio na incidência e
mortalidade de doenças infectocontagiosas e um aumento da ocorrência de doenças
crônicas não transmissíveis, bem como da expectativa de vida da população. As
estatísticas mostram que o câncer de mama juntamente com o de pele está entre os
tumores mais frequentes para o sexo feminino, seguidos das neoplasias de colo
uterino, cólon e reto, pulmão e estômago. A neoplasia maligna de mama é o segundo
tipo de neoplasias mais frequente no mundo, e o primeiro mais comum entre as
mulheres. Sua ocorrência gera impactos diretos na saúde emocional da mulher,
comprometendo sua qualidade de vida ao tanger diversos aspectos como autoestima,

Área: BIOTECNOLOGIA
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE GALACTAGOGA DA ERVA-DOCE (PIMPINELLA
ANISUM LINN) NO COMPORTAMENTO, NO PESO DA NINHADA E ESTIMATIVA
DA PRODUÇÃO DE LEITE DAS RATAS LACTANTES.
Autor(es): MARINA LIMA DOS ANJOS, Daniela Silva Rocha, Regiane Yatsuda,
MANOELA TRINDADE, GLADISTONE CORREIA MESSIAS, ERIKA SANTOS
PORTO, BEATRIZ MANUELA SILVA SANTOS, Rayra Almeida Sousa, ANA MARTA
NOVAIS ROCHA
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imagem corporal e sexualidade. O aumento da incidência e da mortalidade do câncer
no Brasil reflete a necessidade de aperfeiçoamento do diagnóstico e acesso à terapia
apropriada, bem como melhora da qualidade de informações acerca do mesmo.
Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar a ocorrência de neoplasias da
mama, de próstata e de estômago, bem como caracterizar o perfil histopatológico, na
microrregião de Vitória da Conquista, Bahia. Foram analisados 3269 laudos,
correspondentes ao período de 2009 a 2013, onde todos foram diagnosticados com
neoplasias, diferindo apenas o sítio anatômico. As neoplasias de mama foram as
segundas mais presentes com 19, 1% (n=625), sendo as neoplasias de próstata as
mais presentes com 70, 5% (n=2306) e as de estômago aparecendo em menor
quantidade com 10, 3% (n=338). Houve uma variação considerável nos números de
casos por ano, porém foi observada uma relativa estabilidade na ocorrência das três
neoplasias investigadas (Figura 1). Dentre as neoplasias da mama, observou-se
maior ocorrência do subtipo histológico do Carcinoma Ductal Infiltrante da Mama
(CDI), correspondendo a 86, 7% dos casos (n=542), seguido do Carcinoma Lobular
Infiltrante da Mama (CLI), 11, 5% (n=72), e Carcinoma Mucinoso da Mama, 1, 8%
(n=11).

aminoácidos de melhor ajuste à coleção de dados sob análise, (4) Tree-Puzzle –
Testa o sinal filogenético baseado no modelo escolhido no jModelTest (DNA) ou
ProtTest (Proteínas) e (5) PhyMl – Reconstrói a história evolutiva de determinado
grupo, a partir dos resultados do jModelTest ou ProtTest . Como resultados
esperados prevíamos a instalação e manutenção do Spark no cluster R2D2, o teste
do Spark e a adaptação das ferramentas de análise filogenética (FAF) ao Spark.
Como resultados obtidos, foi possível realizar com sucesso a instalação e o teste do
Spark no cluster, entretanto não foi possível adaptar as ferramentas do FAF à
plataforma Spark devido à dificuldade e necessidade de conhecimento mais
aprofundado em linguagem de programação em Java ou Python, além de dificuldades
com o hardware, sendo que algumas máquinas tiveram falhas durante os testes e
instalação do Spark e dificuldades técnicas de gerenciamento da rede do cluster, que
foram solucionadas com a substituição de máquinas e melhoria do gerenciamento da
rede do cluster. Alternativamente à adaptação das ferramentas ao Spark foi realizada
a instalação das ferramentas do FAF para rodar sob biblioteca MPI (Massive Passing
Interface) ou MPJ (Java message passing library). As atividades deste projeto têm
impacto potencialmente positivo sobre a pesquisa no Departamento de Biologia Geral
do Instituto de Biologia da UFBA e no Departamento de Ciência da Computação do
Instituto de Matemática da UFBA, ampliando as condições para análise de
sequências de DNA e proteínas no GENEV, o desenvolvimento de TCCs, ICs e
dissertações de mestrado. Oferecendo simultaneamente a alunos de TCC, IC,
mestrado e doutorado do LaSiD a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em
um campo de prática com objetivos aplicados, resultando em infraestrutura instalada
e num acréscimo na produção científica de todos os colaboradores envolvidos.
Resultou também em contribuições importantes para o ensino, pois o projeto trouxe a
real possibilidade de formação e capacitação de recursos humanos num ambiente de
pesquisa interdisciplinar.
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DESENVOLVIMENTO DE FLUXO DE ANÁLISE FILOGENÉTICA EM SISTEMAS
PARALELOS
Autor(es): ELMO ALMEIDA, FELIPE SOUZA, RODRIGO BARBAN ZUCOLOTO
Resumo: O Laboratório de Genética de Populações e Evolução Molecular (GENEV),
localizado no Instituto de Biologia da UFBA, possui um cluster (sistema de
processamento paralelo), denominado R2D2, composto por 21 máquinas (CPU`s),
sendo, um principal chamado de master e vinte nós com processadores
heterogêneos variando entre single cores e dual cores, rodando o sistema
operacional Ubuntu 16.04 LTS. O processamento paralelo consiste na execução de
uma única tarefa em uma coleção de computadores independentes interconectados
através de uma rede, trabalhando cooperativamente como um único e integrado
recurso computacional. Essa coleção de computadores, também chamada de cluster,
é utilizada para resolver problemas simultaneamente e de forma distribuída,
reduzindo assim, o tempo para o processamento dos dados. O GENEV vem
investindo no desenvolvimento de plataformas paralelas de computação para
bioinformática juntamente como o LaSiD/DCC/IM/UFBA. O projeto visa organizar a
colaboração já existente entre o GENEV e o LaSiD definindo os objetivos comuns
para melhorar a eficácia dos procedimentos e análises de bioinformática através do
uso de versões paralelas dos softwares de bioinformática ou modificações de
softwares seriais para uso em clusters via MPI (Message Passing Interface), Hadoop,
Spark ou ainda usando unidades gráficas GPU, e estabelecer os fluxos de trabalho
comuns às pesquisas de análise filogenética, genômica comparada e modelagem
molecular de proteínas para que os programas utilizados sejam investigados quanto a
possibilidade de execução em sistemas distribuídos. No ano de 2014 tivemos dois
artigos aceitos em conferências internacionais, em um desses artigos foi analisado o
ganho de velocidade de execução de tarefas em paralelo do algorítimo de escolha de
modelos evolutivos implementado pelo pacote MEGA-CC usando a plataforma de
computação voluntaria BOINC, onde demostramos um ganho de em torno de duas
vezes a velocidade serial de execução a medida em que o número de tarefas
aumenta. Em outro artigo aceito e publicado no Pbio, descrevemos a utilização do
BLAST e outros algoritmos para bioinformática na plataforma MapReduce do Hadoop.
Dessa forma a colaboração do GENEV com o LaSid tem recebido reconhecimento da
comunidade científica. O Apache Spark vem sendo desenvolvido mais recentemente
e apresentando vantagens com relação ao Hadoop para uso em aplicações de
algoritmos de aprendizado de máquina e ferramentas para análise de dados que não
são suportadas pelo modelo de fluxo de dados acíclico, com performance dez vezes
superior para a análise de grandes quantidades de dados O relatório “Magellan”
sobre computação científica em nuvem cita que muitas aplicações voltadas à
bioinformática tem sido desenvolvidas ou modificadas para funcionar com o
paradigma MapReduce do Hadoop, entretanto não cita o desenvolvimento deste
segmento de aplicações para bioinformática usando Apache Spark. Poucos exemplos
de Apache Spark para uso em bioinformática podem ser encontrados na literatura até
a presente data, um método de máxima verossimilhança é usado para resolver a
concatenação de fragmentos em experimentos de “Next Generation Sequence”
(NGS), entretanto esta metodologia não funciona com eficiência para grandes
quantidades de dados. Uma implementação sobre o Apache Spark deste método de
máxima verossimilhança foi proposta para solucionar o problema de usar a
metodologia para grandes dados. Esta implementação denominada de eXpress-D
demonstrou escalar linearmente a medida que aumenta a quantidade de dados
submetida à análise. SparkSeq foi desenvolvido com objetivos semelhantes para
solucionar o problema de lidar com a grande quantidade de dados de NGS e
novamente demostrou excelentes resultados de ganho de velocidade de execução e
escalabilidade. O Apache Spark apresenta melhores desempenhos sobre outras
plataformas MapReduce como o Hadoop devido ao fato de minimizarem o acesso a
disco, por armazenarem dados na memória RAM e assim minimiza o tempo de
consulta aos dados sob análise. O objetivo inicial do projeto foi adaptar ferramentas
de fluxo de trabalho de análise filogenética ao cluster do GENEV usando o Spark
(mecanismo rápido e geral para o processamento de dados em grande escala). As
ferramentas utilizadas foram: (1) ClustalW – programa de alinhamento global de DNA
e Proteínas, (2) jModelTest – utilizado para realizar a seleção estatística de modelos
de substituição de nucleotídeos de melhor ajuste à coleção de dados sob análise, (3)
ProtTest – utilizado para realizar a seleção estatística de modelos de substituição de
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INFLUÊNCIA DO EXTRATO ETANÓLICO DA ERVA-DOCE (PIMPINELLA ANISUM
LIN) NA COMPOSIÇÃO DO LEITE
Autor(es): ERIKA SANTOS PORTO, GLADISTONE CORREIA MESSIAS, MANOELA
TRINDADE, MARINA LIMA DOS ANJOS, Regiane Yatsuda, Daniela Silva Rocha,
NAYONARA SANTANA AGUIAR, BEATRIZ MANUELA SILVA SANTOS, Rayra
Almeida Sousa
Resumo: São vários os benefícios do aleitamento materno, tanto para a criança
quanto para a mãe e para a sociedade, portanto este deve ser incentivado. Apesar de
reconhecida a importância do aleitamento materno muitas mães acabam não
amamentando seus filhos devido a hipogalactia (baixa produção de leite). Na tentativa
de reverter esse quadro algumas plantas galactagogas são utilizadas para auxiliar a
produção de leite. Uma das plantas comumente utilizadas para aumentar a produção
de leite é a Pimpinella anisum Linn. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo
avaliar a influência do extrato etanólico de Pimpinella anisum L. (EEPA) na
composição do leite em modelo experimental animal. Métodos: As ratas lactantes
utilizadas nesse experimento foram separadas em quatro grupos experimentais, no
qual: o grupo 1 recebeu 0, 2 ml de água destilada (n=6); o grupo 2 recebeu o extrato
etanólico de Pimpinella anisum L. na dose de 50 mg/Kg de peso/dia (n=6); o grupo 3
recebeu o extrato etanólico de Pimpinella anisum L. na dose de 25 mg/Kg de peso/dia
(n=6) e o grupo 4 recebeu o extrato etanólico de Pimpinella anisum L. na
concentração de 12, 5 mg/Kg de peso/dia (n=6). No 19º dia de vida dos filhotes, as
ratas lactantes foram anestesiadas (injeção intraperitoneal) e posteriormente
realizada uma ordenha manual para a coleta do leite. Resultados: A partir da análise
do crescimento dos filhotes e da estimativa de produção de leite verificou-se que a
dose mais ativa foi a de 12, 5 mg/kg, desta forma a análise da composição do leite
(proteínas totais, colesterol, triglicerídeos e lactose) foram avaliados nesta dosagem.
No grupo tratado com EEPA 12, 5 mg/kg, foi observado resultados significativamente
superiores (p < 0, 05) de colesterol e proteínas totais quando comparado ao grupo
tratado com água destilada (controle). Em relação às concentrações de lactose e
triglicerídeos, em ambos os grupos, não houve diferenças estatísticas significativas.
Conclusão: Conclui-se que o extrato etanólico de erva-doce (Pimpinella anisum L.) na
dosagem de 12, 5mg/Kg, apresentou resultados positivos na composição do leite das
ratas lactantes, sendo confirmados pelo aumento na concentração do colesterol e
proteínas totais.
Palavras-chaves: Pimpinella anisum L, Galactagogos, Aleitamento materno
INICIAÇÃO ÀS ATIVIDADES DOCENTES EM BIOTECNOLOGIA VEGETAL (ICS
A30)
Autor(es): ALIOMAR PACHECO SOUZA JUNIOR, MARTA BRUNO LOUREIRO
Resumo: A disciplina Biotecnologia Vegetal (ICS A30) é oferecida semestralmente
aos alunos do curso de Biotecnologia com carga horária de 68 horas, dividida em
aulas teóricas e práticas. A proposta deste projeto de monitoria vem atender a uma
necessidade dos alunos do curso, ou seja, a vivência, treinamento e a capacitação
destes alunos na pesquisa científica da área vegetal, bem como a iniciação
acadêmica no ensino. O objetivo deste trabalho consistiu em iniciar o monitor nas
práticas acadêmicas de ensino, além de dar apoio aos alunos da disciplina. O projeto
foi conduzido em duas vertentes: a primeira ligada diretamente ao professororientador, auxiliando no planejamento e execução das atividades teóricas e práticas,
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realizando pesquisas bibliográficas e preparando o material para a condução das
aulas práticas, a segunda junto aos alunos da disciplina, auxiliando os discentes no
esclarecimento de dúvidas e/ou aprofundamento da temática abordada na disciplina,
bem como na preparação e apresentação de seus trabalhos e atividades
complementares, no decorrer do semestre. O acompanhamento e a avaliação do
trabalho de monitoria foram realizados através de reuniões periódicas entre professor
e monitor, bem como dos relatórios. Os estudos dirigidos desenvolvidos ao longo do
semestre foram elaborados antecipadamente utilizando artigos atuais com
abordagem de variados temas relacionados a biotecnologia vegetal, como recursos
genéticos vegetais na biotecnologia, fitormônios aplicados na biotecnologia,
transformação genéticas de plantas, poliploidia em plantas aplicadas ao
melhoramento genético vegetal, além de artigos sobre métodos bioquímicos de
extração e quantificação de proteínas, carboidratos e lipídeos em tecidos vegetais. Os
roteiros utilizados nas aulas práticas foram testados com antecedência, visando
otimizar o tempo e as técnicas utilizadas nas mesmas. Durante o período de vigência
do projeto (Semestres 2015.1 e 2015.2), foram elaborados dez estudos dirigidos, dois
roteiros para as aulas experimentais e uma apresentação intitulada “Comparação da
germinação de sementes e morfologia de plântulas de monocotiledôneas e
eucotiledôneas (milho e feijão)”, também trabalhada em aula prática.

coloração com prata. A determinação dos genótipos sexuais, se deu através da
visualização dos géis corados. Os machos, foram identificados a partir da presença
de uma única banda referente ao alelo Z em homozigose e as fêmeas pela presença
de duas bandas, referentes aos alelos Z e W. O tamanho das bandas obtidas foram:
alelo Z - 396 pb, e alelo W - 412 pb. Os resultados mostraram que na amostra
analisada, havia 25 machos e 8 fêmeas, correspondendo as seguintes frequências
relativas 0.76 de machos e 0.24 de fêmeas. Tal resultado contribuiu para reunião dos
papagaios em parelhas e soltura dos mesmos no habitat natural. Atualmente, os
papagaios estão sendo acompanhados em sua readaptação a vida silvestre. Os
dados demonstram que a técnica de sexagem molecular adotada é eficaz para a
determinação sexual de papagaios.

Palavras-chaves: Iniciação à docência, desenvolvimento acadêmico

Resumo: As argilas têm sido largamente estudadas devido a seu baixo custo, a alta
disponibilidade e, principalmente, por não agredirem o meio ambiente. De uma
maneira geral, o termo argila refere-se a um material terroso e de baixa granulometria
(< 2 &#956;m), que desenvolve plasticidade quando misturado com água. As argilas
são materiais terrosos constituídos por partículas muito pequenas conhecidas como
argilominerais que possuem uma estrutura cristalina bem definida. A gelatina é
produto amplamente conhecido na indústria alimentícia e vem sendo aplicada em
outras áreas da ciência, como na química e na farmácia. É um biopolímero de origem
proteica formada estruturalmente por aminoácidos. Os compósitos são materiais
constituídos por duas ou mais fases, na qual a fase contínua é matriz e a fase
dispersa é a carga e possuem propriedades que dependem da quantidade e da
maneira com que seus constituintes estão dispersos. Os nanocompósitos são
materiais híbridos em que pelo menos um de seus componentes possuem dimensões
nanométricas na escala de 1 a 100 nm. Um dos principais obstáculos na obtenção de
nanocompósitos poliméricos está associado a dificuldades de dispersão de pequenas
quantidades de uma carga mineral na matriz polimérica. Uma das grandes vantagens
dos nanocompósitos polímero-argila é a obtenção de sistemas com propriedades
mecânicas e de barreira elevadas e comparáveis as de compósitos convencionais,
mas com baixos teores de carga (1-5%). Desta forma, este trabalho tem como
objetivo a preparação e caracterização de nanocompósitos utilizando como matriz
polimérica o biopolímero gelatina tipo A e como reforço em escala nanométrica a
argila montmorilonita. Para a preparação dos nanocomósitos utilizou-se o método de
casting (evaporação do solvente). A solução filmogênica foi preparada com 10 % do
biopolímero gelatina tipo A na ausência e presença de 1% e 3% da montmorilonita
utilizando como agente plastificante o glicerol. Os nanocompósitos foram avaliados
em relação à permeabilidade ao vapor d’água e quanto à cristalinidade pela difração
de raios-X (DRX). Ao realizar essas análises os resultados mostraram que a adição
de argila provocou uma diminuição considerável da permeabilidade ao vapor de água
em relação ao filme preparado na ausência de argila, o que mostra que houve baixa
afinidade da água com a argila. A avaliação dos difratogramas obtidos para o material
na ausência e presença da montmorilonita indicaram que houve uma boa dispersão
da argila (montmorilonita) a matriz polimérica do biopolímero gelatina.

Palavras-chaves: papagaios, sexagem molecular, CHD-Z/W
PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS OBTIDOS A
PARTIR DO BIOPOLÍMERO GELATINA REFORÇADOS COM ARGILA
Autor(es): ENI DE SOUZA CARVALHO, ISABEL CRISTINA RIGOLI

MAPEAMENTO POR PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA
Autor(es): ANGELA MACHADO ROCHA, DIEGO SOUZA
Resumo: O presente resumo objetiva um estudo sobre: “Mapeamento de Prospecção
Tecnológica”. O processo de globalização permitiu a dinamização e disseminação de
tecnologias por todo planeta, permitindo a sua criação e aperfeiçoamento, visto que,
para se sobreviver e conseguir vantagens em um mercado tão competitivo e em
constante produção e inovação é preciso acessar informações estratégicas
disponíveis na internet para se obter o conhecimento e manter relações mais
dinâmicas acerca do que de mais novo está sendo produzido, já que, a análise de
tecnologias emergentes e suas consequências são vitais para a economia, sociedade
e empresas. Procurar por informações tecnológicas no sistema de propriedade
intelectual (patente) permite conhecer a fabricação, projeto e gestão que ofereça
melhoria contínua da qualidade e inovação no setor produtivo, por isso se faz
necessário o mapeamento de prospecção tecnológico. Através dele é possível
coletar, analisar e validar informação sobre desenvolvimentos científicos e
tecnológicos em uma área de interesse definida, para dar suporte a uma ação ou
decisão específica, tornando-o um recurso de busca crescente que vem sendo
utilizado por organizações que competem em mercados dinâmicos e globalizados
garantindo lhes algumas vantagens competitivas. O objeto principal do estudo de
mapeamento é a análise de patentes, que se caracteriza como uma concessão
pública, conferida pelo Estado, garantindo ao seu titular a exclusividade ao explorar
comercialmente a sua criação e permitindo que o público tenha acesso a dados e
informações sobre novidades no invento. O Brasil ainda se apresenta como um país
não muito expressivo no cenário mundial quando se fala em patentes depositadas e
concedidas, pois países inovadores e reconhecidos como potências mundiais
destacam-se nesse quesito chave. Todavia, o meio científico e tecnológico no Brasil
tem se tornado uma promessa futura de soluções de problemas, para assegurar que
o desenvolvimento alcance o seu ápice, foi instituída a Lei 13.243/16 estimulando o
desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à
inovação no país. Com isso, espera-se que o cenário nacional amadureça e esteja
apto a oferecera para a sociedade os melhores serviços em inovação tecnológica.
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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE MICROEXTRAÇÃO COM GOTA
SUSPENSA PARA DETERMINAÇÃO DE CÁDMIO EM AMOSTRAS DE ÁGUA DE
COCO INDUSTRIALIZADAS.
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PADRONIZAÇÃO DA TÉCNICA DE SEXAGEM MOLECULAR USANDO SANGUE
COMO FONTE DE DNA E DETERMINAÇÃO DO SEXO DOS PAPAGAIOS
APREENDIDOS DO TRÁFICO SILVESTRE E MANTIDOS NO CETAS – VITÓRIA
DA CONQUISTA

Autor(es): JÉSSICA BARRETO DE JESUS, DILAINE SUELLEN CAIRES NEVES
Resumo: INTRODUÇÃO: A água de coco é uma bebida isotônica saborosa e natural,
muito apreciada no Brasil e em outros países, além disso, é uma rica fonte de
açúcares, vitaminas, minerais, sais e aminoácidos. Essa bebida pode ser consumida
diretamente do fruto, entretanto, tem ocorrido um aumento na comercialização e
consumo da água de coco processada, deste modo, pode haver alterações em seu
valor nutricional, além de aumentar o risco de contaminações através dos processos
de industrialização, como por metais pesados. Dentre os metais, o cádmio ao ser
ingerido através de alimentos contaminados, pode levar ao desenvolvimento de
distúrbios no metabolismo de cálcio e causar danos reais, como a formação de
cálculos a quem ingerir, necessitando-se assim de trabalhos que avaliem estes
alimentos quanto à presença destes metais. Diante disso, esse trabalho almejou
desenvolver uma metodologia baseada em microextração líquido-líquido, com gota
suspensa (SDME) com determinação em espectrômetro de absorção atômica com
chama (FAAS), para se realizar análises de águas de coco industrializadas, quanto à
presença de cádmio em sua composição. METODOLOGIA: Utilizando-se o método
SDME, foram realizadas optimizações do volume de amostra, solvente extrator e
complexante, e do tempo e temperatura de agitação. Em seguida, foram realizadas
optimizações multivariadas utilizando planejamento experimental 2n (2³=8), para se
determinar o volume de solvente extrator, o volume do solvente complexante e o pH,
até haver uma padronização adequada para as análises de amostras de água de
coco industrializadas, adquiridas aleatoriamente do comércio local. Para a análise das
amostras reais, preparou-se em balões de 100 mililitros (ml), uma solução de 25 ml
de água de coco, adicionou-se 65 ml de ácido nítrico a 2% e em seguida adicionou-se

Autor(es): TÁCITA BORGES BARROS, CARINE RAMOS, Laize Tomazi
Resumo: O Brasil é considerado o terceiro país em diversidade de aves, e o primeiro
em quantidade de espécies em extinções. Os papagaios são um dos grupos de aves
silvestres mais traficados. Estima-se que pelo menos metade das aves não possuam
dimorfismo sexual e, quando existe, é geralmente sutil (e/ou somente ocorre no
período de maturidade sexual). A determinação do sexo é relevante para a
soltura/destinação em programa de conservação dos animais. A sexagem molecular
através da genotipagem do gene CHD-Z/W é frequentemente o método de escolha
para a determinação do sexo. O sangue dos animais consiste na amostra biológica
mais frequentemente utilizada como fonte de DNA no processo de sexagem. Os
objetivos do presente trabalho foram padronizar e determinar a sexagem molecular
dos papagaios apreendidos do tráfico de animais silvestres em Vitória da ConquistaBA. Os métodos empregados seguem. Os papagaios (Amazona aestiva) mantidos no
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) - unidade Vitória da Conquista
(Ba), foram identificados através de anilhas. Amostras sanguíneas de 33 animais
foram coletadas através da punção da veia braquial. O DNA genômico foi extraído
utilizando método com resinas de sílica. A amplificação dos alelos do gene CHD-Z/W
foi obtida pela técnica de PCR, utilizando primers, condições de reação e
termociclagem adequadas. Seguiu-se eletroforese vertical em gel de poliacrilamida e
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10 ml de tampão borato de sódio, pH 8. Posteriormente, pegou-se um volume de 6 ml
de amostra, adicionou-se 100 microlitros (µL) do solvente complexante Br-PADAP a
0, 05% e 90 µL do solvente extrator octanol, colocou-se em agitação magnética à
aproximadamente 50ºC por 13 minutos cada amostra, em seguida coletou-se a gota
suspensa formada e colocou-se em um eppendorf, avolumou-se à 5 µL com etanol.
Após a optimização dos parâmetros de extração, foi feita a validação utilizando o
método de Adição Padrão, em amostras industriais de água de coco, avaliadas
através do equipamento de Espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS).
RESULTADOS: Para a escolha do reagente complexante, foram avaliados os
reagentes Br- PADAP, PAR, TAC e TAN e o que apresentou melhor eficiência foi o
Br- PADAP, segundo os resultados de extração. O reagente extrator utilizado foi o
Octanol, avaliado em primeiro momento, por meio de pesquisas bibliográficas e por
posterior comprovação através de testes em laboratório. Foi feita a otimização
multivariada utilizando planejamento experimental 2n (2³=8), na qual foi testada o pH,
e o volume dos reagentes complexantes e extrator. Para as análises do pH, o mesmo
foi avaliado em três faixas (7, 8 e 9), dentre estas, a que apresentou maior eficiência
na extração do cádmio foi em pH 8. Avaliamos o volume do reagente complexante,
com valores variando de 0, 01 %, 0, 005% e 0, 001% de Br- PADAP, tendo melhor
resultado a porcentual de 0, 05%. O reagente extrator foi testado com valores
variando de 80, 90 e 100 µL, e como resultados, obtivemos que 90 µL de reagente
extrator foi o mais adequado para a extração do cadmio. O volume da amostra foi
testado através da variação de 3 a 7 ml de amostra e devido aos resultados, a
amostra com 6 ml foi a mais eficiente. Foram testadas amostras agitadas
magneticamente, com temperatura de aproximadamente 50°C e outras agitadas sem
o aumento da temperatura, como resultados obtivemos que houve melhor extração
do metal em amostras submetidas à agitação com a temperatura elevada. Para
determinar o tempo de agitação da amostra, foram avaliados faixas de tempo que
variaram de 5 a 20 minutos, o tempo de agitação que apresentou melhor resultado foi
o de 13 minutos. Depois da optimização dos parâmetros de extração, foi feita a
validação utilizando o método de Adição Padrão, em amostras industriais de água de
coco, avaliadas através do equipamento de Espectrometria de absorção atômica com
chama (FAAS). Como resultado, os valores encontrados do metal na amostra foram
abaixo do limite de detecção do método. DISCUSSÃO: O método de DLLME
desenvolvido mostrou-se eficiente para análise de água de coco e os valores
encontrados do metal nestas amostras foram abaixo do limite de detecção da técnica.
O método de Adição Padrão utilizado, segundo a literatura, baseia-se na adição de
uma quantidade exata da amostra de metal em uma solução e realiza-se uma curva
analítica, conhecida como curva de calibração. Neste método foram utilizados para a
realização da curva, concentrações de 10, 25, 50, 75 e 100 µL de cádmio em solução
e analisadas no FAAS a fim de certificar-se a funcionalidade do equipamento. Este
método requer grandes quantidades de amostra, entretanto todas as amostras
preparadas estarão submetidas às mesmas condições de matriz, minimizando
interferências na análise. CONCLUSÕES: O método de DLLME com uso de agitação
magnética mostrou-se eficaz para análises de água de coco, detectando-se valores
referentes a quantidades de metal nas amostras abaixo do limite de detecção do
método.

AS CARACTERÍSTICAS DA COMERCIALIZAÇÃO DA FARINHA DE MANDIOCA
EM FEIRAS LIVRES DE SALVADOR-BA
Autor(es): LÍCIA MILENA PEREIRA DE SOUZA, Ísis Maria Pereira Borges, ÍCARO
RIBEIRO CAZUMBÁ SILVA, DALVA MARIA DA NOBREGA FURTUNATO, Ryzia de
Cassia Vieira Cardoso
Resumo: A farinha de mandioca é amplamente consumida e utilizada em várias
preparações na cultura baiana. Neste trabalho foi entrevistado 107 vendedores de
farinha, 86 % eram do sexo masculino, idade média de 46 anos, tempo de trabalho no
comércio de farinha igual ou superior a um ano, (80, 5%). Quanto à procedência da
farinha comercializada, apesar do município de Nazaré, ser conhecido como “Nazaré
das farinhas” e ter destaque tanto para a produção como para o escoamento da
farinha de mandioca para Salvador, na maioria dos comércios (72, 9%) era fornecida
pelo município de Santo Antônio de Jesus. Ainda sobre aquisição do produto,
observou-se que 66, 4% negociavam com terceiros. Para 61, 7% dos entrevistados, a
frequência de recebimento do produto era semanal, já no que diz respeito à
quantidade comprada, por pedido, tinha uma mediana de 6 sacas por comércio.
Quanto aos locais de venda, 96, 3% não comercializavam apenas farinha de
mandioca como também outros gêneros alimentícios. Em relação à quantidade de
farinha comercializada durante a semana, registraram-se cerca de 150 kg de farinha
de Copioba e 200kg para a farinha comum, tendo uma média de valor de venda, de
R$ 4, 26/kg para a copioba, enquanto para a farinha comum foi de R$ 3, 17/kg. Em
relação à forma de comercialização do produto, em 53, 3% dos casos a farinha de
mandioca estava exposta em sacas de 50kg, sem proteção, comercializada à granel
(80, 8%) e o vendedor pesava e porcionava (31, 8%) em sacos plásticos de 0, 5 ou 1,
0kg. Observou-se, que as farinhas comercializadas à granel, por não ter proteção,
favorecia a contaminação, pois no local muitos consumidores passam próximos e
falam sobre os alimentos, além da presença de contaminantes ambientais, como
insetos e roedores, frequentemente encontrados. Consideram que, em países de
baixa renda, mercados de ruas em áreas urbanas apresentam um amplo espectro de
alimentos que colocam em risco a saúde dos consumidores.
Palavras-chaves: consumo, farinha de mandioca, alimento regional.
ESCHERICHIA COLI ISOLADAS DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E A
PRESENÇA DE BETA-LACTAMASES DE ESPECTRO ESTENDIDO (ESBL).
Autor(es): PRISCILA SOUSA OLIVEIRA MATOS, CEZAR MIGUEL SANTOS JR,
ALAÍSE GUIMARÃES, Aline Batista Leite
Resumo: Segundo o Ministério da Saúde, Escherichia coli ocupa a terceira posição
de bactérias mais frequentes em surtos alimentares no Brasil. Estas enterobactérias
tem como mecanismo de resistência antimicrobiana a produção de &#946;lactamases. Alguns desses microorganismos produzem a enzima com um grande
espectro de atividade, as &#946;-lactamases de espectro estendido (ESBL). O
aumento da prevalência de enterobactérias produzindo estas &#946;-lactamases
determinam o aumento da resistência antimicrobiana nos microorganismos da
microbiota normal e das bactérias patogênicas, tornando um sério problema clínico e
de saúde pública. O presente trabalho objetiva apresentar dados sobre a presença de
cepas de Escherichia coli produtoras de ESBL em alimentos de origem animal (leite e
derivados, carnes de frango, bovino, pescado e derivados) coletadas no Estado da
Bahia, no período de 2012 e 2014. Para a detecção fenotípica de produção de ESBL,
foi aplicado o teste de difusão em disco com amoxicilina/ácido clavulânico e
cefasloporinas de 3ª geração (ceftriaxona, ceftazidima, cefotaxima e aztreonam). Das
105 cepas analisadas, 13 (12, 38%) foram sugestivas quanto à capacidade de
produzir ESBL por terem formado uma zona extra (“zona fantasma”) entre o disco de
amoxicilina/ácido clavulânico e alguns dos discos de cefalosporinas testados. Quanto
a susceptibilidade das cepas analisadas frente aos antibióticos testados, os
antimicrobianos menos eficazes foram ceftriaxona e cefotaxima, e o mais eficaz foi a
ceftazidima. Dentre os 13 isolados que foram sugestivos para ESBL, 62%
apresentaram resistência para ceftriaxona e cefotaxima e 62% apresentaram
sensibilidade para ceftazidima. O presente trabalho foi importante para comprovar o
risco do uso de antimicrobianos na produção animal, principalmente como aditivo
alimentar na promoção de crescimento, favorecendo a seleção de enterobactérias
produtoras de ESBL e tornando seus produtos e derivados fonte para resistência aos
antibióticos na espécie humana. Isso reforça a necessidade de uma vigilância mais
rigorosa por parte do governo, maior consciência e conhecimento dos profissionais de
saúde, humana e animal quanto ao uso abusivo de antimicrobianos.

Palavras-chaves: Microextração. Cádmio. Pré-concentração
CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
APLICAÇÃO DE ANÁLISE DESCRITIVA POR ORDENAÇÃO EM REFRESCOS
SABOR SERIGUELA
Autor(es): MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA MAMEDE, FÁTIMA DE SOUZA ROCHA
Resumo: A seriguela encontra-se no sul do México, na América Central, nas Antilhas
e no Brasil (cerrado e caatinga). Sua frutificação se dá nos meses de outubro e
novembro, sendo colhida entre os meses de dezembro e janeiro. Está adaptada a
solos fracos e com baixa pluviosidade. É lavoura permanente e de uso pouco
difundido. A melhor época de plantio no semiárido nordestino brasileiro compreende,
empiricamente, do início do mês de outubro até o início de novembro. Não há
utilização econômica senão para produção sazonal em pequenas plantações. Com o
objetivo de avaliar a eficiência da Análise Descritiva por Ordenação (ADO) em
refrescos de sabor seriguela. A Análise Descritiva por Ordenação será conduzida
conforme descrito por Richter et al. (2010). Para (o desenvolvimento da terminologia
descritiva será utilizado o Método Rede MOSKOWITZ, 1983). Os refrescos foram
apresentados aos pares sendo escolhidas para compor os pares produtos com
características diferenciadas de maneira a levantar o maior número possível de
atributos. A etapa posterior compreende a análise das amostras. As amostras foram
apresentadas simultaneamente e solicitado do julgador que as ordenassem em
ordem crescente de intensidade para cada um dos atributos. Foram realizadas em
cabines individuais, com luz banca, em laboratório de Análise Sensorial. As amostras
foram servidas e acondicionadas em copos plásticos descartáveis de 50 mL, com
porções de 30 mL e mantidas sob refrigeração até o momento do teste, foram
codificados com números de três dígitos para avaliação dos atributos de aparência,
aroma e sabor. Foram distribuídos 50 questionários de recrutamento às pessoas que
demonstraram interesse em participar das análises sensoriais descritivas. O projeto
foi submetido ao comitê de ética e todos os julgadores assinaram, antes de iniciar as
etapas de avaliação sensorial, o Termo de Consentimento Livre e Pré Esclarecido.
Registro no CONEP: 5231. Os dados da ADO foram analisados pelo Teste de Análise
de Variância de Friedman (NEWELL & MacFARLANE, 1987) usando programa
STATISTICA versão 7.1 (STATSOFT, 2001).

Palavras-chaves: microbiologia, antibiograma, ESBL
PERFIL DE RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS DE ESCHERICHIA COLI
ISOLADAS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Autor(es): ALAÍSE GUIMARÃES, Aline Batista Leite, CEZAR MIGUEL SANTOS JR,
PRISCILA SOUSA OLIVEIRA MATOS
Resumo: A produção animal teve melhorias nas últimas décadas. Esse ganho é
observado no tratamento de doenças e promoção de crescimento, o que reflete
diretamente na eficiência alimentar e, consequentemente, na produtividade. Contudo,

Palavras-chaves: Sensorial, Seriguela, Refresco
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desvantagens como a ocorrência de resíduos dessas substâncias nos alimentos de
origem animal, foram trazidas pelo uso contínuo de antimicrobianos. A ingestão de
tais resíduos pode selecionar genes de resistência e/ou bactérias resistentes da
microbiota natural do intestino humano, logo, são problemas de saúde pública. A
resistência microbiana refere-se a cepas de micro-organismos capazes de multiplicarse em presença de doses terapêuticas ou concentrações mais altas de
antimicrobianos. O processo pelo qual microrganismos se tornam resistentes é
inevitável por ser inerente ao uso de antimicrobianos e existem relatos de resistência
desde a década de 40, época marcada pelo uso em larga escala destes fármacos.
Outro emergente problema de saúde pública é a Escherichia coli, uma bactéria
comumente encontrada no intestino de humanos, associada frequentemente às
infecções. Algumas cepas de E.coli podem causar severas doenças de origem
alimentar, além disso, ela está entre as bactérias mais frequentes em surtos
alimentares no Brasil, e tem como um dos principais mecanismos de resistência
antimicrobiana a produção de &#946;-lactamases de espectro estendido (ESBL). O
presente trabalho contou com 105 isolados de Escherichia coli, oriundos de leite e de
carne de pescado, bovino, suíno e frango, no Estado Bahia, entre 2012 e 2014,
pertencentes à coleção do Laboratório de Sanidade Animal, Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agrário. O perfil de sensibilidade antimicrobiana foi investigado pelo
método do disco-difuso, foram utilizados discos de 14 antimicrobianos O
comportamento frente aos discos de antimicrobianos foi classificado segundo o
tamanho da zona de inibição de crescimento. Esta por sua vez foi classificada em:
resistente, intermediário e sensível. Os antimicrobianos que apresentaram maior
resistência foram: tetraciclina com 57% (60/105) amoxicilina com 43% (15/105) e
ampicilina com 42% (44/105) e os de maior sensibilidade foram amicacina com 97%
(102/105), imipenem com 89% (94/105) e gentamicina com 88% (93/105). Tais
resultados reforçam a necessidade de uma vigilância mais rigorosa por parte do
governo, maior consciência dos profissionais de saúde tanto humana quanto animal,
quanto ao uso e conhecimento do comportamento das bactérias e dos
antimicrobianos.

atividade de preparação do aluno para o desenvolvimento de habilidades
relacionadas às atividades de ensino, visando intensificar e assegurar a cooperação
entre professores e estudantes nas atividades básicas da vida acadêmica
universitária, além de ser uma ótima oportunidade para começar a preparação para a
docência. A monitoria em Parasitologia Veterinária tem uma relevante importância na
vida acadêmica e na futura carreira profissional porque ajuda o aluno-monitor a
desenvolver a posição de liderança, o que é necessário em vários momentos dentro
do ambiente universitário e profissional; Desperta o interesse pela iniciação à
docência porque tem que ser aplicadas metodologias de ensino, assim como as de
um professor; Aprimora as diversas formas de comunicação, sendo ajustadas de
acordo como o perfil de cada aluno que procura a monitoria; Ajuda bastante a retomar
e a aumentar os conhecimentos podendo fazer uma interligação com conteúdos de
outras disciplinas cursadas no momento, além de poder transmiti-los aos colegas;
Desenvolvimento da autonomia do aluno-monitor; Aumenta o senso de
responsabilidade, bom relacionamento com colegas, paciência e disponibilidade de
tempo para as obrigações com as monitorias. Os alunos-monitores por terem
passado por situações semelhantes às de seus colegas monitorando, conseguem
compreender melhor suas necessidades e ajudando-os de uma forma efetiva,
podendo mostrar caminhos e raciocínios diferentes. Os benefícios do programa para
o aluno-monitor poderão ajudá-lo dentro da faculdade e também fora dela, além do
amplo conhecimento adquirido, o aluno ganha horas como atividades
extracurriculares, sem as quais não conseguiria se formar, ou seja, benefício pessoal,
profissional e acadêmico.
Palavras-chaves: Aprendizado, Monitoria, Comunicação
ACOMPANHAMENTO ULTRASSONOGRÁFICO DE GESTAÇÕES FISIOLÓGICAS
EM CADELAS
Autor(es): MARIANA DE MELO SANTOS, RODRIGO FREITAS BITTENCOURT,
MARIANA ALVES DE ANDRADE SILVA, Luiz di Paolo Maggitti Jr, TIAGO OLIVEIRA
BRANDÃO
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FARINHA DE BROTOS DE PALMA FORRAGEIRA OPUNTIA FÍCUS INDICA(L.)
MILL E SUA UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE BISCOITO TIPO COOKIES

Resumo: Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a
população de cães no Brasil em 2013 ultrapassou os 52, 2 milhões, sendo o quarto
colocado mundialmente em número de animais de estimação, alcançando os 132
milhões. Visando essa população e a inserção cada vez mais presente de animais de
estimação na família brasileira, que técnicos envolvidos nesse processo têm buscado
à especialização, para atender a demanda. O Hospital de Medicina Veterinária da
UFBA atende inúmeros casos por dia, e o setor de Reprodução e Obstetrícia
Veterinária é responsável por boa parte da casuística do Hospital. As habilidades que
estão sendo desenvolvidas visam aumentar as taxas de fertilidade de animais com
características genéticas desejáveis, corrigir erros de manejo além de preservar o
material genético de espécies ameaçadas. O setor de reprodução animal aplicando
as biotécnicas reprodutivas apresentou no período mais de 90% na taxa de gestação
e ainda realizou acompanhamento gestacional das pacientes por ultrassonografia.
Através da avaliação ultrassonográfica pode-se avaliar viabilidade fetal, a
organogênese e estimar a idade fetal, no entanto o exame não oferece precisão na
contagem dos fetos, uma vez que o transdutor não consegue reproduzir todas as
secções do útero de uma vez. O pré-natal envolve as avaliações clínicas,
laboratoriais e ultrassonográficas da fêmea antes e durante toda a gestação. Para
que as fêmeas fizessem parte do programa reprodutivo e inseminação artificial, as
matrizes foram avaliadas quanto à condição física; doenças infecciosas ligadas à
reprodução, tais como a brucelose canina e estado vacinal; estado parasitológico;
avaliação da dieta e sua eventual correção ou suplementação. Deve-se considerar
também, a avaliação das glândulas mamárias quanto à normalidade e funcionalidade.
O exame ultrassonográfico é certificado como o mais preciso para avaliação da
gestação, sendo totalmente inócuo para a mãe e filhotes. Através deste confirma-se a
prenhez, estima-se a idade gestacional, as condições dos ovários e do útero, além da
condição vital dos fetos. A ultrassonografia é também o método mais indicado para
estimar a data do parto, levando-se em consideração os parâmetros fetais. De forma
geral, a avaliação ultrassonográfica pode revelar ao clínico obstetra condições como:
absorção embrionária, atraso no desenvolvimento fetal, mumificação, sofrimento fetal,
retenção fetal e a presença de resíduos do parto. Sendo assim, o exame pré-natal
torna-se um item indispensável para os clínicos veterinários que desejam fornecer às
suas pacientes uma gestação segura e assistida. Desta maneira, foi sugerida uma
cronologia de avaliações gestacionais que buscou organizar os objetivos que devem
ser atingidos em cada avaliação, obtendo-se as informações mais importantes dentro
dos diferentes períodos estabelecidos, para que o profissional possa concluir se há
ou não uma evolução fisiológica da gestação.

Autor(es): LARISSA SILVA RIBEIRO, Valquíria Prates da Silva, Jessica Soares
Ferraz, Kelle Amaral Rodrigues, Cassiara Carmelo, RAFAEL SIQUEIRA, Wilson
Rodrigues Pinto Júnior, EDUARDO BRUNO MACÊDO VIANA, Daniel Tapia Tapia,
MÁRCIA ELENA ZANUTO
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo a produção de farinha de palma
forrageira Opuntia fícus Indica (L.) Mill em diferentes estádios de desenvolvimento e a
partir disso a formulação de cookies com diferentes concentrações da farinha de
palma. Para a produção da farinha foram coletados, pela manhã, cladódios que foram
classificados de acordo o seu estádio de maturação como C1, C2, C3 e C4. Após a
coleta os cladódios foram submetidos à biometria (diâmetro transversal e longitudinal
e peso) e higienizados em água clorada. Em seguida, foram feitos cortes longitudinais
em estufa de circulação de ar forçado a 60 ± 5°C até atingir o ponto de quebra. Após
isso, foi feita a trituração e a farinha foi armazenada em sacos a vácuo. A partir disso
foram feitas análises químicas (umidade, cinza, lipídio, proteína, ferro, potássio, cálcio
e zinco) da farinha e da palma in natura e analise microbiologia do pool de todos os
estádios da farinha sendo determinado valores de: B. cereus, coliformes termo
tolerantes e Salmonella sp, bolores e leveduras, respeitando a RDC 12/2001 e a
Portaria DINAL/SNVS nº 01, de 28 de janeiro de 1987. Em relação ao cookie, foram
feitas preparações com três concentrações diferentes de farinha de palma (10%, 20%
e 30%) e os ingredientes utilizados foram farinha de trigo integral, açúcar cristal,
açúcar mascavo, bicarbonato, essência de baunilha, fermento químico, chocolate em
pó, margarina e ovos. Quanto aos resultados das análises químicas da palma in
natura, houve destaque no teor de ferro no C4 (12, 00±15, 06 mg/100g), potássio no
C1 (969, 69±89, 59 mg/100g) e zinco no C3 (1, 83±0, 29 mg/100g) foram mais
elevados. Nas farinhas, o ferro (72, 13±16, 0 mg/100g) e potássio (4745, 00±189, 2
mg/100g) no F1 e o zinco no F4 (6, 17±2, 3 mg/100g) foram os valores mais
elevados. Em relação a análise microbiológica do pool da farinha de palma, todos os
parâmetros avaliados estavam de acordo com a legislação vigente e em relação a
análise sensorial do cookie, ela ainda será realizada. A partir desses resultados é
possível concluir que a palma é um alimento rico em minerais e pode ser uma
importante aliada no combate a fome, pois é um alimento de baixo custo e que é rico
nutricionalmente.
Palavras-chaves: Palma forrageira, farinha, cookie
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A MONITORIA COMO EXPERIÊNCIA PESSOAL E PROFISSIONAL PARA O
MONITOR
Autor(es): MOANE CASTRO, THIAGO CAMPANHARO BAHIENSE, AMALIA
LEMOS FALEIRO

Autor(es): ADRIELLE DA SILVA LIMA, RODRIGO FREITAS BITTENCOURT,
MARCOS CHALHOUB COELHO LIMA, GABRIEL MENEZES, ENDRIGO ADONIS
BRAGA DE ARAUJO, Luiz di Paolo Maggitti Jr, Elisiane Sateles dos Santos, TIAGO
OLIVEIRA BRANDÃO, LARISSA RODRIGUES SANTANA, Morgana Duarte Felix

Resumo: Ser monitor, antes de tudo, é ser um facilitador do aprendizado em sala de
aula. A relação ensino-aprendizagem se realiza de forma especial e própria em cada
sala de aula, em conjunto com os alunos e professor. É uma possibilidade de contato
com a experiência de construção do ensino e de ser um agente construtor. Uma
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Resumo: Os atendimentos clínico-reprodutivos e obstétricos representam relevância
no processo de prevenção e diagnóstico precoce de enfermidades reprodutivas de
pequenos animais. Algumas enfermidades ocorrem devido à falta de informação, que
por sua vez, induzem o proprietário a adotar medidas que elevam a gravidade dessas
patologias. O presente trabalho tem como objetivo analisar a incidência de patologias
reprodutivas e auxiliar no controle populacional de pequenos animais. Foi realizado
estudo observacional descritivo, incluindo caninos e felinos, que procuraram
atendimento no setor de Reprodução Animal e Obstetrícia Veterinária da
Universidade Federal da Bahia e excluídos os pacientes destinados às biotecnologias
da reprodução. Os dados consistem nos atendimentos realizados entre 01/07/2015 e
30/06/2016. Nesse período, foram realizadas 545 novas consultas, 212 atendimentos
de revisão e 160 procedimentos cirúrgicos, dentre estes estão a ovário-salpingohisterectomia (OSH), cesariana e OSH procedida de cesariana. A partir da análise
dos dados, os principais casos identificados foram: piometra (26, 7%),
acompanhamento gestacional (12, 8%), diagnóstico gestacional (11%), feto retido (8,
6%), parto distócico (4, 2%), hiperplasia mamária (4, 2%), vaginite (2, 5%) e tumor
testicular (1, 6%). Para a conclusão diagnóstica, são utilizados recursos
complementares a partir de exames laboratoriais (hemograma, bioquímico e citologia)
e de imagem (ultrassonografia reprodutiva e obstétrica). Além da execução de
procedimentos clínicos, cirúrgicos e laboratoriais é praticada a orientação aos
proprietários acerca da castração eletiva, visando a redução de afecções uterinas,
hiperplasia mamária e distúrbios hormonais. Os proprietários são advertidos quanto
ao risco do uso indiscriminado de medicações e aplicação de hormônios para inibição
do estro, do mesmo modo que, são instruídos quanto aos cuidados necessários às
cadelas e gatas gestantes desde a identificação da gestação até o parto, informando
sobre as características intrínsecas ao processo, bem como a nutrição recomendada,
o calendário profilático e também, os primeiros cuidados que se devem ter com os
neonatos. O projeto consiste em ações diretas e de conscientização dos proprietários
sobre posse responsável, além de possibilitar o desenvolvimento de habilidades
técnicas e aprimoramento profissional. Espera-se que com a continuação do projeto,
consiga-se identificar precocemente distúrbios que necessitem de intervenção e
acompanhamento diferenciado, mostrando que as intercessões clínico-reprodutivas e
obstétricas, possibilitam o reconhecimento de fatores predisponentes para
determinadas doenças, com o propósito de conscientizar os proprietários sobre
medidas preventivas, a fim de contribuir com a redução de casos que implicam a
saúde dos animais e consequentemente, estimular medidas que garantem o bemestar animal.

Autor(es): STEPHANIE LUYSE DIAS

Palavras-chaves: Reprodução Animal, Caninos, Felinos

PESQUISA DE STAPHYLOCOCCUS COAGULASE POSITIVA EM SALSICHAS
TIPO "HOT DOG" COMERCIALIZADAS NA CIDADE DE SALVADOR - BAHIA.

ATIVIDADES DE MONITORIA RELACIONADAS COM A APRENDIZAGEM DA
ANATOMIA TOPOGRÁFICA EM ANIMAIS DOMÉSTICOS
Autor(es): JESSICA BOAVENTURA, MARTA ADAMI

Autor(es): EWERTON LUAN DOS SANTOS OLIVEIRA, DENILSON LUIZ DOS
SANTOS DE OLIVEIRA, LAÉRCIO DINIZ, RAFAEL SEPÚLVEDA FONSECA
TREVISAN PASSOS, ANISIO IURI LIMA DOS SANTOS ROSÁRIO, NILMA PEREIRA
COSTA, MAURÍCIO COSTA ALVES DA SILVA

Resumo: O projeto “Desenvolvimento de competências no processo de ensinoaprendizagem na Anatomia Veterinária”, cujo plano de trabalho é intitulado
“Desenvolvimento de atividades de monitoria relacionadas com a aprendizagem da
Anatomia Topográfica em animais domésticos” teve como objetivo aproximar os
alunos matriculados na disciplina MEV133 – Anatomia dos Animais Domésticos III,
ainda na graduação, com a anatomia dos cães, que é muito importante na vida
profissional do médico veterinário que pretende trabalhar com clínica médica e clínica
cirúrgica de pequenos animais. Além da aproximação e aprofundamento na anatomia
topográfica, os alunos aperfeiçoaram técnicas de dissecação e entraram em contato
com algumas técnicas cirúrgicas, comumente utilizadas na rotina da clínica cirúrgica.
Durante as aulas ocorridas nas quartas feiras das 13hs às 15hs, e as sextas feiras
das 07hs às11hs, os alunos eram auxiliados na dissecação pela monitora, que, com
orientação das discentes da disciplina ajudava os alunos a dissecar e identificar as
estruturas anatômicas quando os mesmos tinham dificuldade. Além da monitoria
durante as aulas, os alunos recebiam auxilio da monitora em outros dias na semana.
A monitora também era encarregada de preparar as peças modelos, que eram
utilizadas na sala de aula, como base de dissecação para os alunos. Essas peças
eram preparadas durante as aulas, enquanto a monitora não auxiliava os alunos, ou
mesmo em horários extraclasse, com orientação da orientadora e auxílio de livros
veterinários. É importante ressaltar que, estas peças auxiliarão outras turmas, uma
vez que, após dissecadas, são armazenadas em tanques contendo solução de
formaldeído à 10%, garantindo assim a sua conservação. Vê-se a necessidade e
importância da monitoria na disciplina uma vez que os alunos possuem dificuldade
com as técnicas e estruturas recém apresentadas aos mesmos, e muitas vezes,
somente o horário de aula não é suficiente para a adquirir todo conteúdo, existindo
assim a necessidade de alguém para auxilia-los com os estudos durante e fora das
aulas, sendo este último, o papel que o docente infelizmente não pode cumprir, uma
vez que possui outros compromissos. Sendo a disciplina de um conteúdo básico e
indispensável para a vida profissional dos futuros médicos veterinários, ressalta-se
assim a importância que o projeto teve.

Resumo: Atualmente existe uma grande demanda e crescente consumo de produtos
industrializados, considerando que em sua maioria são de rápido e fácil preparo, além
de apresentarem satisfatório potencial nutritivo. Nesse sentido, as salsichas tipo “hot
dog” se destacam por serem consideradas um dos produtos cárneos mais populares.
Entretanto, é comum se deparar com salsichas sendo comercializadas e distribuídas
em condições inadequadas de armazenamento, o que pode proporcionar perda na
qualidade microbiológica dos produtos, reduzindo a vida de prateleira, além de
contribuir para a ocorrência de doenças veiculadas por alimentos, acarretando um
problema de saúde pública. Considerando o crescente consumo dos produtos
cárneos embutidos, o presente estudo teve por objetivo avaliar a qualidade higiênicosanitária desses alimentos mediante a pesquisa e contagem de Staphylococcus
coagulase positiva em 60 amostras de salsichas tipo “hot dog” comercializadas na
cidade de Salvador, Bahia. Foram pesados 10g de cada amostra e diluídos em água
peptonada 0, 1%, obtendo a diluição 10-1 e, em seguida, foram realizadas as demais
diluições seriadas. Alíquotas de 0, 1 mL de cada diluição foram semeadas em Agar
Baird Parker adicionado de emulsão de gema de ovo e as placas incubadas a 35oC
por 48 horas. Após o período de incubação, as colônias com morfologia característica
de Staphylococcus foram submetidas ao teste de catalase e coloração de Gram, para
a confirmação do gênero. Em seguida, as cepas de Staphylococcus spp. foram
submetidas ao teste de coagulase em tubos. Foi possível confirmar a presença de
Staphylococcus coagulase positiva em 50% das amostras de salsichas tipo hot dog
comercializadas na cidade de Salvador, Bahia. Porém, apenas 20% das amostras
analisadas apresentaram contagens acima dos valores permitidos pela Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária Brasileira, sendo consideradas impróprias para o
consumo humano tendo em vista a possibilidade da presença de enterotoxinas
termoestáveis nos produtos analisados. Além disso, é importante enfatizar o iminente
risco à saúde pública em decorrência das precárias condições higiênico-sanitárias e a
forma como são acondicionadas as salsichas nos locais de comercialização,
aumentando a contaminação por bactérias com potencial enterotoxigênico e
contribuindo para a difusão de enfermidades na população.

Palavras-chaves: Monitora, Topográfica, Anatomia

Palavras-chaves: Microbiologia, Staphylococcus coagulase positiva, Salsichas tipo
“hot dog”

Resumo: O Laboratório de Análises Clínicas (LAC) do HOSPMEV é um dos setores
mais solicitados e atuantes no hospital, acompanhando e auxiliando as Clínicas
Médica e Cirúrgica no diagnóstico das diversas enfermidades que acometem os
animais domésticos. Oferece uma variedade de exames complementares,
abrangendo a hematologia, bioquímica sérica, exames de urina, efusões cavitárias,
liquor, raspados cutâneos e diagnóstico citológico. O plano de trabalho voltado para o
subsetor de Hematologia e Bioquímica Veterinária tem o objetivo de promover o
engajamento dos estudantes de graduação do curso de medicina veterinária na
experiência voltada à Patologia Clínica Veterinária, visando auxiliar no dia-a-dia do
LAC, principalmente no que compete à realização dos hemogramas, mielogramas e
determinação bioquímica.
Além disso, considerando a dinâmica do laboratório, o
estudante tem a oportunidade de integração com setores pela participação em
discussão de casos clínicos, estabelecendo convivências e relações técnicas com
outros profissionais e estudantes da medicina veterinária. O bolsista é inicialmente
apresentado ao ambiente de trabalho, com explicações sobre o fluxograma básico de
funcionamento de um laboratório de análises clínicas, como proceder na identificação
dos materiais, como avaliar se os materiais encaminhados estão de acordo com as
normais internas e registro dos mesmos e como separar as amostras. Seguindo essa
fase inicial, houve treinamento de como iniciar os processamentos básicos das
amostras de hemograma (proceder com as diluições para as contagens manuais de
hemácias, leucócitos e plaquetas), mielograma (exame físico, colheita, preparo das
lâminas e leitura básica) e de bioquímica (análise do material recebido, separação do
soro, treinamento básico na manipulação dos aparelhos bioquímicos e discussão de
resultados). Atualmente, o LAC conta com dois técnicos de nível superior, dois de
nível médio, uma auxiliar de lavagem e quatro residentes. Portanto, a presença do
bolsista para o laboratório contribui significativamente para a rotina do mesmo, sendo
que o trabalho em conjunto possibilitará o enriquecimento das relações de seus
funcionários. As atividades desenvolvidas pelo bolsista capacitam a formação
continuada pelo prosseguimento dos estudos e aperfeiçoamento na atualização. Ao
final do período deste projeto espera-se integração dos conhecimentos teóricopráticos do setor de Análises Clínicas, adquirindo competências de relações
interpessoais, despertando em si o trabalhar em equipe, auxiliando nas futuras
habilidades necessárias para a vida como médico veterinário.
Palavras-chaves: laboratório patologia clínica veterinária

AUXILIAR NA ROTINA PRÁTICA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
(LAC) DO HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA, NO SUBSETOR DE HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA
CLÍNICA VETERINÁRIA

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM DA NEUROANATOMIA VETERINÁRIA
Autor(es): MARTA ADAMI, TATIANE CARVALHO, Marcia Maria Magalhães Dantas
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de Faria

não apresentaram positividade na PCR pode indicar que outra espécie pode estar
infectando os cães da região ou ainda que a carga parasitária é baixa não sendo
possível a detecção por esta PCR.

Resumo: O acervo didático neuroanatômico é utilizado em todas as disciplinas de
anatomia dos cursos de Veterinária e Zootecnia. Provém de colheitas de cabeças de
bovinos em frigoríficos e encaminhamento de cadáveres de animais domésticos por
meio do Hospital Veterinário e clínicas veterinárias. A necessidade de reciclagem e
renovação do material didático é imprescindível, pois semestralmente cerca de 180 a
200 alunos inscritos nas disciplinas de anatomia utilizam-se do material para o estudo
prático, cuja carga horária sobrepõe de forma expressiva o estudo teórico. Ao longo
deste ano em que fui bolsista do projeto permanecer, pude obter bastante
conhecimento e experiência concernente a dissecação de peças neuroanatômicas.
Iniciei o projeto dissecando os músculos do olho buscando preservar seus músculos
e principais nervos, conforme fui adquirindo maior conhecimento e confiança recebi
novos desafios propostos por minha orientadora, passei antão a retirar o encéfalo da
cavidade craniana, preservando ao máximo sua integridade, a priori meu maior
desafio era preservar a dura-máter (meninge mais externa que reveste a massa
encefálica). Ao longo do tempo o grau de dificuldades foi aumentando, passei a retirar
o encéfalo com a medula espinhal, preservando também seus nervos espinhais,
dissequei também os plexos: braquial e lombo-sacral. De forma mais objetiva
confeccionei as seguintes peças: Dissecação de Encéfalos de pequenos ruminantes
(caprinos e ovinos); Dissecação dos músculos dos olhos, com seus principais nervos;
Dissecação de medula espinhal; Dissecação do plexo braquial e lombo sacral;
Dissecação do nervo vago, de sua origem no encéfalo até sua terminação no rúmen.
Dissecação da orelha média preservando suas principais estruturas (Membrana
timpânica e os ossículos: martelo, bigorna e estapédico.) Como suporte para a
realização das peças utilizei algumas referências bibliográficas sugeridos por minha
orientadora, tais como: Anatomia dos Animais Domésticos. 5. ed. Autores: Getty, R.;
Sisson, S.; Grossman, J. D. Volumes 1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1986. Atlas de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos. Autor: Peter Popesko.
São Paulo: Manole, 1985. Volumes I, II, III. Miller’s anatomy of the dog. Autor: Evans,
H. E. 3. Ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 1993. Neuroanatomia Funcional. A.
Machado. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2000. Tratado de Anatomia.

Palavras-chaves: Ehrlichia canis padronização cão PCR
MANEJO E MANIPULAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO
Autor(es): Solange Caxico Martins, MAIARA CRUZ DE JESUS
Resumo: O projeto n° 8155 que é realizado no Biotério que é um centro de criação
de animais de laboratório na UFBA campus São Lazaro. O Biotério hoje dispõe de
quatro espécies de animais de laboratório: camundongos, hamsters, ratos e gerbil.
Esses animais são concedidos para diversos departamentos da UFBA que realizam
pesquisas com cobaias. O projeto é realizado no biotério através de programa de
assistência estudantil (PERMANECER) e visa levar os alunos bolsistas a conhecer
sobre esses animais e a sua importância para a sociedade através das pesquisas
realizadas. Também leva aos alunos bolsista a conhecer os diversos setores de um
biotério e aprender o manejo, contenção e manipulação dos animais. Foi preciso ter
um período de treinamento específico por pessoas com o conhecimento na área, para
ajudar na atuação do trabalho, e obter conhecimento em cálculos básicos de
matemática para sabermos a quantidade de maravalha, ração, ou seja, os gastos
obtidos para a manutenção do biotério. Também foi necessário adquirir
conhecimentos através de livros e artigos científicos (HARKNESS, J.E., Biologia e
Clínica de Coelhos e Roedores.3a edição, 1993). Realizamos manejo das diferentes
espécies dos animais de laboratório, sendo assim aprendendo todas as suas
necessidades tal como alimentação, manejo sanitário, as melhores maneiras de
contenção e manipulação dos animais de laboratório, seu comportamento, períodos
de gestação, desmame, recria, cruzamento, desenvolvimento e etc., visando sempre
o bem-estar dos animais. Foram realizadas palestras e conversação com
pesquisadores, alunos de iniciação científica e alunos de veterinária sobre
experimentação animal. E foi possível observar o interesse do público alvo nas
instituições sobre o tema. Sendo assim, aprendemos e ficamos cientes da
importância de um biotério para a sociedade, pois são com os animais criados nestes
locais que torna possível a realização de pesquisas em laboratório, já que eles são
utilizados para obter informações sobre doenças ou para efeitos colaterais e criação
de algum medicamento, ou seja, são destinados a pesquisas científicas.

Palavras-chaves: neuroanatomia, dissecação
PADRONIZAÇÃO DA TÉCNICA DE REAÇÃO DE POLIMERASE EM CADEIA
PARA O DIAGNÓSTICO DA ERLIQUIOSE CANINA
Autor(es): JHENNIFER CASSIANO, BÁRBARA MARIA PARANÁ DA SILVA SOUZA,
SABRINA MOTA LAMBERT

Palavras-chaves: cobaias, biotério

Resumo: Presente em quase todo território nacional, a erliquiose canina é uma das
patologias mais frequentes e incidentes na clínica de carnívoros. Ehrlichia canis é a
principal espécie que acomete os cães sendo esta uma bactéria intracelular
obrigatória de células hematopoiéticas. O diagnóstico é realizado a partir de histórico,
sinais clínicos e achados hematológicos, como a trombocitopenia, leucopenia e
anemia. Mas esses sinais são inespecíficos fazendo se necessário à realização de
testes confirmatórios mais específicos. As técnicas sorológicas são eficientes,
entretanto a presença de anticorpos não confirma a ocorrência de infecção ativa.
Dentre as técnicas moleculares, a PCR tem demonstrado alta sensibilidade e
especificidade. O presente trabalho teve como objetivo padronizar a PCR para
diagnóstico de da erliquiose canina para posteriormente disponibilizar ao Hospital de
Medicina Veterinária (HOSPMEV) da UFBA. Para isso, foram padronizados dois
protocolos de PCR tendo como alvo o gene 16Sr RNA, um para gênero Ehrlichia sp,
com os primers ECB e ECC, e outro para espécie E. canis, com os primers ECAN5 e
HE3, avaliando especificidade e sensibilidade da técnica para ambos os primers. Na
avaliação da especificidade foram usadas amostras de DNA de Babesia sp,
Leishmania sp, Toxoplasma sp, Neospora sp, Leptospira sp, Wolbachia sp, Bartonella
sp e Dirofilaria sp., além de amostras de cães suspeitos de erliquiose e babesiose. Os
protocolos apresentaram alta especificidade e sensibilidade, embora para esta última
avaliação o protocolo para gênero (primer ECB/ECC) apresentou bandas mais fortes
e visíveis em todas as concentrações em comparação ao protocolo para espécie.
Apesar de considerarmos a sensibilidade do primer ECAN5/HE3 inferior ao do
ECC/ECB, acreditamos que esta ainda seja a melhor opção para o diagnóstico da
erliquiose canina, pois esta apresenta uma maior especificidade por oferecer
diagnóstico de espécie. Após a padronização da técnica, realizou se a PCR para
Ehrlichia canis em 284 amostras randomizadas de cães de Salvador, Lauro de Freitas
e Feira de Santana. Das amostras analisadas, 19, 7% (56/284) foram positivas para
E. canis, das quais 19, 6% (11/56) foram de Salvador e 80, 4% (45/56) foram de
Lauro de Freitas (p=0, 00). Nenhuma das amostras coletadas em Feira de Santana
apresentou resultado positivo para E. canis. Embora a maior proporção de positivos
tenha sido observada em machos (57, 1% - 32/56), entre 2 e 4 anos de idade (39, 3%
- 22/56) e sem raça definida (76, 8% - 43/56), essas variáveis não apresentaram
diferença significativa (p>0, 05). No entanto, 60, 7% (34/57) dos cães que tem acesso
às ruas foram positivos em comparação aos que permanecem dentro das casas (p=0,
007), representando uma maior exposição destes animais ao patógeno. Também foi
realizado a PCR em 30 amostras recebidas do laboratório de análises clínicas do
HOSPMEV, com resultado por esfregaço sanguíneo para doenças infecciosas (11
eram suspeitas de Ehrlichia sp, 7 de Babesia sp, 6 de Dirofilaria sp, 3 de Hepatozoon
spe 3 de Anaplasma sp). Destas amostras, oito (26, 7%) apresentaram resultado
positivo na PCR, sendo que sete eram suspeitas de Ehrlichia sp e uma de Anaplasma
sp. A positividade observada nesta última amostra pode indicar co-infecção por estes
dois agentes, resultado comum visto que o vetor, o Rhipichepalus sanguineus, é o
mesmo para ambas enfermidades. As quatro amostras suspeitas de Ehrlichia e que

MONITORIA EM CIRURGIA VETERINÁRIA
Autor(es): BRUNA MEDEIROS
Resumo: Monitoria em cirurgia veterinária foi um projeto que envolveu conceitos
teóricos e práticos relacionados à técnica cirúrgica veterinária para aperfeiçoamento
de habilidades do aluno bolsista, para um adestramento cirúrgico por meio de
recursos alternativos necessários para a realização de procedimentos cirúrgicos
didáticos, comprometidos com o bem-estar animal. O projeto proposto de iniciação ao
ensino obteve como ambiente didático o Laboratório de Habilidades Cirúrgicas e
Recursos Alternativos do Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas
Veterinárias e no Setor de Cirurgia de Pequenos Animais do Hospital de Medicina
Veterinária da UFBA, cuja concepção visa o desenvolvimento de novas metodologias
de ensino cirúrgico baseadas em recursos alternativos ao uso de animais, é o local
onde os estudantes das disciplinas da área de cirurgia realizam por meio de recursos
alternativos, o adestramento cirúrgico, sem o uso da vivissecção para aquisição de
conhecimentos teóricos, prático e principalmente, ganho de habilidades e destreza
cirúrgica. O projeto em questão inseriu o monitor em atividades didáticas, como a
participação em atividades inerentes às disciplinas da área cirúrgica, dando
assistência aos discentes durante as aulas , principalmente aqueles que precisam de
uma melhor supervisão e em atividade extra aula, como a realização de monitoria aos
alunos da matéria técnica cirúrgica, através do uso de recursos alternativos, a
monitoria tem sua importância vinculada ao suporte das atividades práticas e de
pesquisa realizadas, as atividades extensionista e de pesquisa , que estimularam a
consciência das responsabilidades e deveres éticos do acadêmico e do futuro
profissional, aplicando os conhecimentos didáticos científicos adquiridos nos ciclos
anteriores da graduação e aplicando técnicas para desenvolver habilidades e atitudes
indispensáveis a completa inserção do acadêmico na Medicina Veterinária. O projeto
objetivou-se em proporcionar ao bolsista aptidões relacionadas ao
ensino/aprendizado da cirurgia veterinária, de métodos alternativos ao uso de animais
para o ensino cirúrgico, e de procedimentos didáticos éticos e comprometidos com o
bem-estar animal.
Palavras-chaves: Cirurgia, recursos alternativos, animal
MUSEU INTERATIVO DE ANATOMIA COMPARADA
Autor(es): Maria das Graças Pinto, FILIPPE LUSTOSA
Resumo: Tendo como objetivo a integração da Universidade com a comunidade
através do atendimento a alunos de diversas instituições de ensino, desde a
educação básica até o ensino médio, por meio de visitas orientadas por professores
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da UFBA a exposição de esqueletos de animais domésticos e exóticos, animais
taxidermizados, coleção de bicos, penas, patas e peças anatômicas de diferentes
espécies de animais. Sendo a finalidade deste trabalho levar a conscientização
quanto a situação atual da degradação ambiental e as consequências que esse
desequilíbrio trouxe para a população, como zoonoses, extinção das espécies, tal
como conhecer um pouco mais sobre as diferentes espécies de animais mais
afetados, seja eles domésticos ou silvestres, seus habitat, comportamento, hábitos
alimentares, particularidades anatômicas, entre outras, sempre procurando
desenvolver recursos didáticos apropriados a cada faixa etária para que a educação
ambiental ganhe maior espaço na educação básica brasileira. O aprendizado vem
com a contratação, agendamento e organização das visitas ao MIAC, com elaboração
das palestras a serem ministradas e regulamentação das peças que forem doadas ao
museu, a intermediação do museu com outras instituições, procurando atender um
público alvo de 2000 visitantes e buscando supri a carência de informação dos
visitantes com relação aos temas abordados pela equipe do MIAC. O Museu
Interativo de Anatomia Comparada (MIAC) vem tentando quebrar as barreiras que
delimitam o conhecimento aqui produzido, e que muitas vezes não chegam até a
população, através da incorporação de conceitos básicos de educação ambiental que
irão agregar novos valores aos seus visitantes. O objetivo é promover o
desenvolvimento, a educação e a conscientização pública para a sustentabilidade. O
bolsista deixa sua contribuição exercendo funções de extrema importância, visando a
contribuição para a conscientização das comunidades, permitindo que diversos
conhecimentos cheguem até a população, confeccionando um material didático
adequado para cada tema, adaptando de acordo com o público alvo. Diversas formas
são usadas para realizar estes objetivos, buscando a melhora da metodologia de
trabalho do MIAC frente à um público composto por diferentes faixas etárias, foram
elaborados novos métodos de aplicação dos temas propostos, alcançando um público
carente de informação, levando o conhecimento obtido à suas vidas e de suas
famílias.

sensíveis a norfloxacina e levofloxacina. Esse estudo demonstrou que as amostras
têm potencial de grave risco a saúde humana, tendo uma vista que grande parte
dessas bactérias que foram isoladas possuem resistência ou multirresistência aos
antibióticos comumente utilizados na clínica médica e que se faz necessária uma
maior fiscalização das autoridades para o cumprimento das legislações que visam à
qualidade e segurança dos alimentos oferecidos à população.
Palavras-chaves:
antimicrobiana

Qualidade

microbiológica,

Antimicrobianos,

Resistencia

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, DIFUSÃO E EDUCAÇÃO EM GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DA PRÁTICA VETERINÁRIA.
Autor(es): AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS, Jairo Torres Magalhães
Junior, Fernando de Oliveira, TONYA AZEVEDO DUARTE
Resumo: Introdução: Os resíduos gerados após procedimentos médicos hospitalares
possuem caráter especial e podem representar riscos para a saúde humana, animal e
ambiental quando não gerenciados adequadamente. O Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde (GRSS) deve ser um programa instituído por todos os
estabelecimentos de serviço de saúde, seguindo a legislação. Especialmente na
prática médica veterinária, existem resíduos peculiares que devem também ser
processados de modo a não representarem riscos. A educação em saúde, sobretudo
na área de gerenciamento de resíduos, tem sido negligenciada e os responsáveis
pelas unidades de saúde sabem pouco sobre GRSS e, consequentemente, os
resíduos gerados não são gerenciados de modo apropriado. Em todo o território
nacional, nota-se um descaso no gerenciamento desses resíduos. Objetivos: o
presente programa teve como objetivos (1) identificar os clusters regionais no estado
da Bahia de estabelecimentos de assistência de saúde animal, elaborar e aplicar
questionários específicos a fim de avaliar a percepção do tema pelo responsável
técnico do estabelecimento e a receptividade para elaboração e implementação do
plano de GRSS (PGRSS); (2) desenvolver um programa computacional, o GERVET,
para auxiliar na elaboração do PGRSS específico para estabelecimentos veterinários
de acordo com a regulamentação técnica e legal; (3) promover a educação e difusão
de conhecimentos na linha de GRSS aplicado a estabelecimentos veterinários.
Materiais e métodos: Inicialmente foram identificados clusters regionais no Estado da
Bahia de estabelecimentos assistenciais de saúde animal, para então realizar
diagnóstico situacional do GRSS nesses estabelecimentos, por meio de um
questionário previamente elaborado. Na fase de construção do material didático, foi
desenvolvido o software GERVET, o qual serve para auxiliar na elaboração do
PGRSS específico para estabelecimentos de assistência à saúde animal.
Adicionalmente, foram criados folders e cartilha com informações básicas sobre
GRSS. Resultados: Foi realizada identificação de clusters regionais no Estado da
Bahia de estabelecimentos assistenciais de saúde animal, os quais foram divididos
em oito grupos, são eles: Região Metropolitana de Salvador (MES), Extremo Sul
(ESB), Paraguaçu (PAB), Centro Sul (CSB), Centro Norte (CNB), Extremo Oeste
(EOB), Vale do São Francisco (VFB), Recôncavo Sul (RSB). O cluster com maior
número de estabelecimentos veterinários cadastrados foi o MES com 299
estabelecimentos, seguido do cluster ESB com 77, PAB com 50 e CSB com 35
unidades de assistência à saúde animal. Nos clusters CNB, EOB, VFB e RSB foram
cadastrados menos que vinte estabelecimentos. Após a identificação dos clusters, foi
possível planejar e executar aplicação de questionários e realização de eventos
educativos. Durante esses eventos, todos os participantes puderam elaborar um
PGRSS com o auxílio do GERVET. Ao todo foram capacitadas 128 pessoas no curso
teórico e 91 pessoas na oficina prática. Conclusão: Foi possível identificar que a
maioria dos estabelecimentos veterinários não possui o PGRSS. Notou-se também
que os profissionais sabem pouco a respeito do GRSS, mas afirmam ter interesse em
capacitação e desenvolvimento do seu próprio PGRSS. Nesse contexto a utilização
do GERVET possibilita aos responsáveis técnicos a elaboração do seu respectivo
PGRSS, consequentemente a implantação de uma gestão de resíduos eficiente e
minimização de impactos negativos a nível social, econômico e ambiental.

Palavras-chaves: anatomia, educação, estudantes
PERFIL DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA DAS CEPAS DE
STAPHYLOCOCCUS COAGULASE POSITIVA ISOLADAS DE AMOSTRAS EM
ESTOQUE NO LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO E TECNOLOGIA DE CARNES E
DERIVADOS (LABCARNE) DA UFBA
Autor(es): LETÍCIA SANTOS, LAÉRCIO DINIZ, EWERTON LUAN DOS SANTOS
OLIVEIRA, RAFAEL SEPÚLVEDA FONSECA TREVISAN PASSOS, Paulo Henrique
Lima Fernandes, MAURÍCIO COSTA ALVES DA SILVA
Resumo: Os alimentos de origem animal e os alimentos preparados para pronto
consumo coletivo são os maiores responsáveis por surtos de DVA no Brasil (BRASIL,
2004). Dentre as principais bactérias veiculadas por alimentos que são bastante
frequentes e geralmente ocorrem pela ingestão de enterotoxinas pré-formadas no
alimento destacam-se as bactérias do gênero Staphylococcus que são bactérias
Gram positivas pertencentes a família Staphyloccaceae, produzem enterotoxinas, por
espécies coagulases e termonucleases positivas e possuem fator de virulência que é
a capacidade de resistir à ação dos antibióticos. Por possuírem esses dois fatores de
virulência as bactérias pertencentes a esse gênero vêm sendo apontadas como a
terceira maior causa de toxinfecções alimentares no mundo inteiro (COSTA, 2013).
As medidas de controle do avanço da resistência antimicrobiana vêm sendo
discutidas há muito tempo segundo a Organização Mundial e a ingestão de alimentos
contaminados por bactérias resistentes tem sido um motivo de muita preocupação por
representar uma importante via de transmissão dessas bactérias entre as pessoas
(COSTA, 2013). A presença delas no alimento é um importante indicador da
qualidade do produto e de seu processamento. Assim, considerando a importância do
agente etiológico na saúde pública, bem como sua crescente resistência aos
antimicrobianos, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o perfil de
sensibilidade a antimicrobianos de cepas de Staphylococcus ssp. coagulase positiva
previamente isoladas e identificadas de amostras de mariscos (Sururu, chumbinho e
Siri catados) comercializados na cidade de Salvador – Bahia. Foram analisadas 60
cepas em estoque no Laboratório de Inspeção e Tecnologia de carnes e derivados
(LABCARNE) pertencente à Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA no
período referente ao mês de abril a junho. O perfil de sensibilidade aos
antimicrobianos foi realizado pelo teste de difusão em ágar (BAUER et al., 1966). As
cepas foram reativadas em 3 mL de caldo BHI (infusão de cérebro e coração) e
incubadas a 35ºC por 24 horas. Após isso foram semeadas em placas contendo ágar
Mueller Hinton e incubadas por mais 24horas. Em seguida, foram transferidas
alíquotas do crescimento bacteriano para 3mL de solução salina estéril até atingir a
turbidez correspondente ao padrão 0, 5 da escala de Mc Farland. Depois, com um
swab de algodão estéril embebido na solução foi realizada a técnica de espalhamento
em superfície em placas contendo ágar Muller Hinton. Em seguida, utilizou-se 5
discos antimicrobianos, respectivamente levofloxacina, cefotaxima, norfloxacina,
eritromicina e cefalotina, que foram aplicados nas placas com o auxílio de uma pinça
previamente esterilizada. As placas foram incubadas invertidas em estufa a 35ºC por
18 a 24 horas. Após esse período realizou-se a leitura dos testes medindo-se em
milímetros o diâmetro dos halos de inibição com auxílio de uma régua. A
interpretação dos resultados em relação ao perfil de sensibilidade aos
antimicrobianos testados foi baseada na tabela do Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI, 2011). Das 60 cepas avaliadas quanto ao perfil de sensibilidade
antimicrobiana observou-se 2 intermediarias a cefotaxima, 11 cepas a eritromicina e
uma cepa a cefalotina, quanto a resistência houveram 2 cepas de cefotaxima, 4
cepas de eritromicina e 9 cepas de cefalotina, sendo que 100% das cepas foram

Palavras-chaves: PGRSS, Resíduos de Saúde, Saúde animal
PROJETO EM ANATOMIA VETERINÁRIA
Autor(es): AYRA LORRANA GOMES DA SILVA
Resumo: A anatomia veterinária dos animais domésticos I é uma das mais
importantes e básicas disciplinas do curso de Medicina Veterinária, pois é onde o
aluno irá aprender todas as partes constituintes do corpo de cada espécie animal,
fazendo assim, sua diferenciação. O estudo da mesma se caracteriza por ser
eminentemente prático. Para que o aluno tenha um aprendizado satisfatório é
interessante que haja um estudo extraclasse em peças anatômicas previamente
preparadas, quer sejam ossos, músculos ou órgãos de diversos sistemas. Esta
peculiaridade implica na necessidade de acompanhamento, de orientação dos alunos
e na renovação das peças anatômicas em decorrência do seu manuseio constante. O
laboratório onde são ministradas as aulas teórico-práticas se encontra na Escola de
Medicina Veterinária e Zootecnia, na Universidade Federal da Bahia, sob orientação
de uma equipe de professores que possuem repleto conhecimento na área, com o
intuito de fornecer informações necessárias para o aprendizado dos alunos. E
juntamente com os monitores bolsistas e voluntários, procuram repassar isso da
forma mais clara e dinâmica possível. Além da monitoria, foram confeccionadas
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peças anatômicas através da técnica de dissecção, com auxílio de materiais
cirúrgicos, para que os alunos pudessem desenvolver a habilidade de dissecar, e
posterior identificação das estruturas. Estes foram disponibilizados para estudos das
atividades avaliativas para os alunos. O projeto foi realizado de acordo com o
cronograma, desde a avaliação do acervo existente, até a catalogação do acervo, que
foi renovado. Durante o período, foram feitos estudos dirigidos, coleta de materiais
em frigoríficos e preparação de peças para a dissecção, acompanhamento
extraclasse, tudo isso para gerar bom rendimento e capacitação dos alunos. Ao longo
do projeto, pude perceber o quão é importante a assistência aos alunos na disciplina
de Anatomia veterinária, e um dos fatos é que por ser uma disciplina para recém
graduandos, muitos alunos necessitam de uma base para poder acompanhar o ritmo
da disciplina. Tudo isso resultou em um maior conhecimento em Anatomia
Veterinária, não só para os alunos, como para mim, principalmente envolvendo
disciplinas posteriores que requerem grande ciência na referida disciplina, alcançando
um aprimoramento profissional.

forma, subsídios as disciplinas profissionalizantes do curso.
Palavras-chaves: Anatomia, Extensão, Veterinária
UMA VISÃO COMPARADA DA ANATOMIA: FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA
O ENSINO DA CIÊNCIA BIOLÓGICA
Autor(es): SUANE NASCIMENTO BOAVENTURA, Marcia Maria Magalhães Dantas
de Faria
Resumo: A atividade de extensão denominada “Uma visão comparada da anatomia:
ferramenta pedagógica para o ensino da Ciência Biológica” com subtítulo “A
Comunidade na Universidade”, recebe estudantes do ensino fundamental e do ensino
médio de escolas púbicas e privadas da Cidade de Salvador, com o objetivo de
possibilitar a integração destes estudantes dentro da Universidade, transmitindo-os
mais conhecimentos sobre a anatomia e a fisiologia humana e animal, embasada em
estudos comparativos entre os mais variados órgãos das diferentes espécies de
animais domésticos com a espécie humana, exercitado assim uma atividade social,
visto que a maioria das escolas não possuem a estrutura laboratorial que a
universidade oferece. Estes encontros acontecem durante as tardes de sextas-feiras
do a partir de um calendário interno que é paralelo ao calendário do semestre letivo.
Esta atividade de extensão possibilita ao aluno-bolsista desenvolver suas habilidades,
desenvolver técnicas de relação interpessoal e técnicas de comunicação que o
auxiliará tanto em sua vida profissional quanto na vida pessoal. O aluno-bolsista
também desenvolve um material didático para que possa auxiliar os professores das
escolas de ensino fundamental e médio em suas práticas pedagógicas, facilitando o
sistema de aprendizado e contribuindo para a formação dos acadêmicos, pois o
material didático serve como um elo entre a teoria e a prática vivenciada na
Universidade. Tudo isto oportuniza o treinamento aos acadêmicos da Medicina
Veterinária na utilização de variadas técnicas anatômicas de dissecação e de
conservação, possibilitando o aprimoramento dos conhecimentos em anatomia e
fisiologia veterinária, oferecendo, desta forma, subsídios às posteriores disciplinas
profissionalizantes do curso. Também possibilita a integração do estudante à
verdadeira Universidade, tendo assim uma melhor vivência e um real conceito do que
é ser um universitário, e desta forma torna-o mais preparado para o ingresso no
mercado de trabalho dentro das diversas áreas que a Medicina Veterinária pode
ofertar.

Palavras-chaves: anatomia, veterinária, peças anatômicas
PROJETO MONITORIA EM ANATOMIA VETERINÁRIA
Autor(es): WESLEI LIMA GONCALVES, Ana Elisa Almeida
Resumo: Durante o projeto as atividades de monitoria realizadas compreenderam a
obtenção de material para dissecação em frigoríficos e no Hospital Veterinário Renato
de Medeiros Neto da Universidade Federal da Bahia (HOSPMEV); A conservação do
material obtido era feita com a fixação sistêmica por meio de injeção de solução de
formaldeído a 10% via artéria carótida comum; A dissecação das peças anatômicas
era realizada de acordo com a necessidade do acervo existente, onde inicialmente já
tinha sido feito a avaliação e catalogação de peças existentes no acervo; Desta forma
era priorizado a preparação de peças que se encontravam em número reduzido,
possibilitando a sua utilização nas aulas práticas pelos docentes e nos estudos
extraclasse pelos discentes; Com isso possibilitou-se desenvolver as habilidades
referentes à dissecação, visto que no processo de redução das peças, em sua grande
maioria eram utilizadas técnicas anatômicas especiais. Estas peças são de suma
importância para o aprendizado do aluno, possibilitando com que o mesmo tenha
uma melhor fixação do conteúdo que está sendo administrado em sala, juntamente
com a aplicação de estudos dirigidos sobre diversos sistemas do organismo animal.
Acompanhamento extraclasse dos alunos durante todo o semestre letivo; como o
estudo da anatomia se caracteriza por ser eminentemente prático, a monitoria tem
uma soma positiva para o processo ensino-aprendizagem dos discentes, pois as
dúvidas que surgiam extraclasse eram sempre que possível esclarecidas pelo
monitor; Isso Possibilitou um melhor aprimoramento dos conhecimentos em anatomia
veterinária, oferecendo, desta forma, subsídios para as disciplinas profissionalizantes,
como clínica, cirurgia, semiologia, patologia e inspeção de produtos de origem animal;
Desta forma possibilitou dar um melhor acompanhamento aos alunos matriculados na
disciplina anatomia veterinária II (MEV101), dando maiores condições de, tanto o
aluno como monitor, aprofundar seus conhecimentos referentes à matéria. No final do
projeto foi feita a avaliação e catalogação do acervo que havia sido renovado ao
longo desse período; Submissão do relatório de atividades ao programa permanecer.

Palavras-chaves: Anatomia animal, anatomia humana, anatomia e fisiologia
comparadas
ELABORAÇÃO DE NOVAS TECNICAS PARA CONSERVAÇÃO DE PEÇAS
ANATOMICAS
Autor(es): DIEGO SANTOS
Resumo: O projeto "UTILIZAÇÃO DE TECNICAS ESPECIAIS DE FIXAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE PEÇAS ANATOMICAS ", teve como visão elaboração de novas
técnicas para conservação de peças anatômicas objetivando melhores
conhecimentos sobre anatomia veterinária, embasada em estudos comparativos
entre os mais variados órgãos das diferentes espécies de animais. O trabalho da
bolsista consistiu em coletar, preparar e ajudar na manutenção das peças
anatômicas, bem como estudar as peças previamente preparadas (ossos, músculos
ou órgãos e diversos sistemas); diminuir de forma significativa o uso de formol na
conservação de peças anatômicas afim de diminuir riscos à saúde dos alunos e
melhor a qualidade da aula. Embora a maioria das pessoas estejam familiarizada com
os vários usos do sal na culinária, desconhece que a substância é utilizada em várias
outras aplicações, como a manufatura de papel e a produção de sabão e detergentes
e conservação. O cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal ou sal de
cozinha, é uma substância largamente utilizada, formada na proporção de um átomo
de cloro para cada átomo de sódio. A sua fórmula química é NaCl. O sal é essencial
para a vida animal e é também um importante conservante de alimentos e um popular
tempero. Cloreto de sódio e íons são os dois principais componentes do sal, são
necessários para a sobrevivência de todos os seres vivos, incluindo os seres
humanos. O sal está envolvido na regulação da quantidade de água do organismo. O
aumento excessivo de sal causa risco de problemas de saúde como a hipertensão
arterial Como resultados obtidos durante o decorrer com a utilização do cloreto de
sódio a 30%, podemos mencionar uma melhora significativa na qualidade das aulas,
as peças utilizadas continuam bem conservadas e houve o corte de custo, já que o
formol é mais caro quando comparado a nova técnica utilizada. Os alunos e
estagiários que utilizavam as peças com formol tiveram uma significativa melhora no
seu desempenho de aprendizado, o cheiro característico do formol foi reduzido
drasticamente, graças a nova técnica utilizado no laboratório de anatomia veterinária,
desenvolvimento de práticas pedagógicas e de comunicação. O bolsista também
executou, sob orientação do orientador de anatomia, estudos comparativos entre
formas de conservação, utilizando materiais e conhecimentos previamente adquiridos
no decorrer dos semestres letivos.

Palavras-chaves: Monitoria, Dissecação, conservação
ANATOMIA COMPARADA
Autor(es): CAROLINE ARAÚJO SILVA
Resumo: As atividades de extensão possibilitam uma maior fixação do conteúdo
teórico quando associado com a prática, sendo de fundamental importância para a
formação acadêmica. Desta forma, o projeto visa o aprofundamento do aprendizado
da anatomia animal comparada com a anatomia humana, utilizando peças
anatômicas conservadas e materiais didáticos como, banner, ilustrações através de
maquetes e peças de resina para representar a anatomia humana. Abordamos
também a fisiologia dos variados sistemas que compõe o organismo, como o
Aparelho respiratório, circulatório, geniturinário masculino, reprodutor feminino,
órgãos dos sentidos (visão e audição), sistema esquelético, nervoso, Aparelho
digestório e uma peça anatômica de um canino, onde pode-se observar a disposição
dos órgãos. Realizamos coleta em frigoríficos ou no hospital de Medicina Veterinária
da Universidade Federal da Bahia, preparação pelo método de dissecação
(preservando as principais estruturas dos órgãos) e manutenção das peças com o
cuidado de conservar em solução salina ou formol. É muito importante o aprendizado
por meio das peças anatômicas, pois pode elencar toda a teoria na pratica. Além da
reação provocada nos estudantes, o que desperta o interesse no aprendizado e torna
mais fácil o entendimento dos temas abordados. As atividades do projeto, "Uma Visão
comparada da Anatomia: Ferramenta pedagógica para o ensino da ciência biológica"
proporciona o contato entre os estudantes do ensino fundamental e médio com os
estudantes universitários, permitindo a interação social da comunidade com a
universidade e acadêmicos. Essa relação social, as técnicas de comunicação e as
apresentações realizadas durante o projeto, conseguem estimular características do
estudante bolsista que são necessárias para que este ingresse no mercado de
trabalho e na carreira acadêmica. Assim, é de fundamental importância desenvolver o
trabalho de extensão dentro da Universidade, pois oportuniza treinamento aos
acadêmicos de Medicina Veterinária em técnicas anatômicas, possibilitando o
aprimoramento dos conhecimentos em anatomia veterinária, oferecendo, desta
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Autor(es): Guilherme Alexandre Almeida Luz, LUCICLEIA CASTRO, Maria das
Graças Pinto

amostras de conteúdo uterino (piometra) e 78 amostras de urina. Posteriormente, o
processamento microbiológico era iniciado. Cada amostra foi imediatamente
semeada em meios de cultura. Os meios utilizados para crescimento microbiano
foram ágar sangue, ágar MacConkey ou EMB e caldo triptose (CT). Este material,
então foi incubado em estufa de aerobiose, por 24 a 48 horas e em uma faixa de
temperatura que pôde variar de 35° a 37°C. Após este período, a identificação
microbiana foi realizada baseada em suas características morfológicas e tintoriais.
Também foi visualizada a ausência ou presença de hemólise e a caracterização em
Gram-positivas ou Gram-negativas pelo método de Gram. A identificação foi realizada
a nível de espécie (ANVISA, 2004). As colônias provenientes do ágar sangue, foram
submetidas à prova da catalase. Obtendo-se a positividade para esta prova,
prosseguiu-se para os testes da coagulase em tubo, oxidação-fermentação (OF) e
fermentação do açúcar manitol. Estas foram incubadas em estufa de aerobiose, com
temperatura que pôde variar de 35°C a 37°C por 24 horas. As bactérias classificadas
com Gram negativas foram submetidos a identificação a nível de gênero e/ou espécie
pela utilização do meio de TSI (Tríplice açúcar ferro). Este meio permite avaliar a
fermentação da glicose, produção de gás, fermentação de lactose e/ou sacarose e
produção de H2S. A série bioquímica complementar foi necessária para caracterizar o
gênero e a espécie, com a utilização das provas com adonitol, arabinose, dulcitol,
fermentação da glicose e produção de gás, lactose, manitol, sacarose, sorbitol,
malonato, citrato de Simmons, indol, motilidade, Reação de vermelho de metila,
oxidase e uréia (ANVISA, 2004). Estas foram incubadas em estufa de aerobiose, com
temperatura que pode variar de 35°C a 37°C por 24 horas. Logo após, realizou-se os
testes de susceptibilidade a antimicrobianos, utilizando-se o método de difusão em
discos. Podemos observar que as bactérias mais frequentemente observadas nos
condutos auditivos de cães com otite externa foram: Staphylococcus intermedius,
Staphylococcus epidermidis e Pseudomonas sp. Nas amostras de conteúdo uterino
(cadelas com piometra) as bactérias mais frequentemente encontradas foram:
Escherichia coli e Enterobacter sp. E nas uroculturas, a bactéria mais frequentemente
encontradas foi a Escherichia coli. Importante ressaltar que na maioria das cepas
bacterianas isoladas constatou-se resistência e multirresistência aos fármacos de
primeira escolha o que pode ser ocasionado pelo uso descontrolado dos mesmos na
rotina clínica e cirúrgica na Medicina Veterinária.

Resumo: A educação brasileira vem sofrendo diversas transformações ao longo do
tempo, e apesar de singelas são totalmente notáveis. O problema da educação
pública não está ligado somente ao volume de conteúdo abordado, mas também na
falta de professores, estrutura e até alimentação, que interferem no rendimento
escolar dos alunos, resultando numa formação deficiente e na evasão escolar. Sabese que a educação é um dos principais problemas na esfera social e um dos
determinantes da desigualdade social no país. Toda mudança na sociedade começa
ao nível das escolas (Timpane e White, 1998), portanto tanto a sociedade quanto a
universidade têm um papel importante nessa reforma, seja a própria família quanto o
mestre educador. Na atualidade há uma certa divergência sobre o método mais eficaz
aplicável de passar o conteúdo do professor para o aluno, como abordar e a melhor
forma para a fixação do assunto. É exatamente nesse ponto que o projeto “Ver para
aprender” atuou. Visando a melhor relação entre docentes e discentes das escolas
públicas e na maneira mais adequada de passar a matéria, contribuímos com aulas
de ciências práticas, permitindo assim que os alunos compreendam e absorvam de
melhor forma um assunto que ás vezes parece complicado e desinteressante.
Através da utilização de peças anatômicas reais, cartazes, vídeos-aulas e dinâmicas
de grupo, foram lecionadas aulas de acordo com a disciplina dada em sala com o
apoio do professor da matéria. As peças utilizadas foram obtidas através de
cadáveres de animais que depois de dissecadas foram colocadas em solução de
formal ou fixadas com glicerina. Logo após toda a explicação os estudantes ficavam
livres a fazer perguntas e sanar dúvidas sobre o assunto ensinado, tanto com o
pessoal do projeto como com o professor da disciplina. Ao fim da unidade, aplicamos
uma avaliação e obtivemos um resultado claramente satisfatório. Notou-se uma
melhora dos alunos em relação as primeiras aulas, que aparentavam estar mais
abertos e receptivos e uma evolução em suas notas.
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VIVÊNCIA NA CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS
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Resumo: A atividade de extensão concretiza uma interação com a sociedade e
permite que as necessidades da vida profissional sejam incorporadas à vida
universitária numa relação direta de construção de conhecimento. O desenvolvimento
de atividades de ensino, pesquisa e extensão para o aprimoramento profissional do
corpo discente do curso de Medicina Veterinária, por meio do envolvimento na rotina
de atendimento clínico, internamento, procedimentos cirúrgicos de ruminantes,
necropsias e consultorias permanentes integrando a Universidade com a comunidade
regional, permitindo uma troca de sabedoria fundamental à formação acadêmica.
Sendo assim, este projeto teve como objetivo visar o crescimento pessoal e
profissional dos estudantes de Medicina Veterinária, proporcionando não só o
conhecimento técnico, bem como o desenvolvimento humano na prática da profissão
escolhida. Para participar do projeto, o candidato deveria, obrigatoriamente, ter
cursado com êxito a disciplina de Semiologia. O projeto foi realizado no Hospital de
Medicina Veterinária Prof. Renato Rodenburg de Medeiros Netto (HOSPMEV) e no
Centro de Desenvolvimento da Pecuária (CDP), onde fez-se o acompanhemento dos
atendimentos clínicos. Além de participação em aulas teóricas e práticas da disciplina
MEV169 - Clinica Medica Veterinaria II. O bolsista teve a oportunidade durante a
rotina clínica em conhecer, desenvolver e aprimorar a habilidade clínica na prática
com os animais atendidos no HOSPMEV e no CDP, resultando no desenvolvimento
prático na clínica de grandes animais, aprimoramento técnico-prático, aprimoramento
técnico-científico na prática da Medicina Veterinária, com ênfase na clínica de
ruminantes e equídeos domésticos, devido ao contato direto com profissionais
competentes na área, o que propiciou uma educação e motivação quando no
desenvolvimento profissional. O acadêmico teve oportunidade de desenvolver a
capacidade de raciocínio lógico, de observação, de interpretação e análise de dados
e informações, a fim de que possa identificar e solucionar problemas, no que diz
respeito as atividades de extensão promovidas com a realização deste trabalho. Além
disso, durante os atendimentos o bolsista tinha a chance de lidar com o produtor rural
adquirindo uma experiência na prática. As atividades de extensão comunitária são
potenciais auxiliares do processo ensino-aprendizagem e estão apoiadas pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Medicina
Veterinária, no intuito de assegurar a preparação do aluno para o exercício de sua
função profissional, levando-se em conta as exigências do atual mercado de trabalho
e a estrutura do curso de Medicina Veterinária. Com o projeto, o acadêmico tornou-se
apto a compreender as necessidades dos animais, indivíduos, grupos sociais e
comunidades, com relação às atividades inerentes ao exercício profissional, no
âmbito de um campo específico de atuação, no caso deste projeto, a Clínica
Veterinária.

Resumo: The study of the microbiological content of food is an important tool while
classifying an aliment whether suitable or not for human consumption. Microorganisms
such as mesophilic and psychrotrophic bacteria, molds and yeast can change the
organoleptic characteristics of a product and are usually involved in food spoilage.
When present in high quantities, these microorganisms reduce the product’s shelf life
and it also can attest whether the hygienic conditions of production were suitable or
not.The aim of this study was the identification and quantification of spoilage
microorganisms in 50 samples of hot dog sausages from different commercial
establishments in the city of Salvador, Bahia, Brazil.From 50 samples, 46 (92%) were
positive for mesophilic bacteria, of which 17 (37%) presented values of growth above
1.0 x 105 UFC/mL, which is considered by most authors as a level of contamination
unacceptable for human consumption. Of total analyzed samples, 29 (58%) were
positive for molds and yeasts. While 11 (22%) of the samples were positive for
psychotrophic, but none sample presented values considered unacceptable. From
each sample were weighted 25 grams and diluted in 225 mL of peptone water,
preparing this way the 10-1 dilution. For the search of mesophilic microorganisms,
from each dilution aliquots of 0.1 mL were seeded in Plate Counting Agar (PCA) by
the pour plate technique and then incubated for 48 hours at 35ºC. To research of
psychotrophic microorganisms, 1.0 mL of each dilution were seeded in PCA and
incubated at 7ºC for 10 days. Finally, for the search of molds and yeasts, each 1.0 mL
of the dilutions were seeded in Potato Dextrose Agar and incubated for 7 days at
25ºC. From 50 samples, 46 (92%) were positive for mesophilic bacteria, of which 17
(37%) presented values of growth above 1.0 x 105 UFC/mL, which is considered by
most authors as a level of contamination unacceptable for human consumption. Of
total analyzed samples, 29 (58%) were positive for molds and yeasts. While 11 (22%)
of the samples were positive for psychotrophic, but none sample presented values
considered unacceptable. The results found reveal the low microbiologic quality of hot
dog sausages commercialized in Salvador city and representing a public health risk.
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Resumo: Este trabalho teve por objetivo realizar um estudo retrospectivo das
amostras realizadas na rotina microbiológicas do laboratório de bacterioses da UFBA
(LABAC) no período de agosto de 2015 a julho de 2016. Foram realizadas 356
culturas com antibiogramas, distribuídas em 214 amostras de conduto auditivo, 64

CIÊNCIAS AGRÁRIAS – ZOOTECNIA
A QUÍMICA NA ZOOTECNIA - AUXÍLIO DOCENTE E ESTÍMULO PROFISSIONAL

428

Resumo: O projeto experimental sobre ETOLOGIA E STATUS METABÓLICO DE
CAPRINOS NATURALIZADOS E EXÓTICOS DURANTE GESTAÇÃO E LACTAÇÃO
tem como objetivo perscrutar a relação entre a presença de desordens metabólicas
com o comportamento de cabras no período pré e pós-parto. Este experimento é
conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia em Entre
Rios, pertencente à Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA. Os animais
selecionados para participar do estudo foram vinte cabras da raça Saanen, vinte
cabras Moxotó e vinte cabras Anglo-Nubiano, totalizando sessenta animais. Além da
avaliação das cabras, foram também avaliados sessenta cabritos das mesmas raças
com o intuito de averiguar os efeitos do sistema de desmama precoce (brusco ou
gradual) no desempenho e bem-estar dos cabritos. O experimento iniciou-se com um
trabalho de manejo alimentar diário de cabras de leite na fase de adaptação. Foram
aplicados vermífugos para combater a incidência de verminose que estava grande no
rebanho devido à baixa imunidade causada pelo estresse do transporte. As cabras
foram confinadas para atingirem um escore corporal ideal para a sincronização de cio
e inseminação artificial. Após a sincronização do cio as cabras foram submetidas à
dois métodos reprodutivos: IATF e repasse com monta natural. A monta natural foi
utilizada nas cabras da raça Moxotó e para o repasse depois de 21 dias. Obteve-se
uma taxa de natalidade média de 80%. Houve uma média matemática entre os dois
métodos reprodutivos utilizados de 2, 5 cabritos nascidos por cabra com parto duplo.
Nos cinco dias que antecederem o parto, um sistema de monitoramento por vídeos, já
instalado nas baias, foi acionado e registrou o comportamento das cabras. A câmera
de vídeo capturou imagens coloridas a cada 2 segundos e enviou para uma placa de
captura de imagens. As câmeras ficavam ligadas 24 horas. Foi realizada a seleção de
imagens por fotografias e trechos de vídeos a fim de quantificar e classificar os
comportamentos expressos pelos animais. Através destas imagens também foram
registradas as frequências de excreção fecal e urinária. No período pré-observatório,
24hs antes do monitoramento por câmeras, os parâmetros fisiológicos (temperatura
retal, frequência respiratória e temperatura superficial) foram avaliados por meio de
observação visual (frequência respiratória) e por equipamentos específicos
(termômetro superficial a laser e termômetro clínico digital) para avaliação de possível
estresse por calor. Durante todo o período experimental os dados climáticos
(temperatura ambiente, umidade relativa e velocidade do vento) obtidos de estação
meteorológica digital e a temperatura em globo negro foram monitorados de 2 em 2
horas e registrados. Os cabritos foram monitorados durante todo o período de
lactação. Coletas de sangue das cabras e coleta de fezes dos cabritos foram
realizadas em períodos pontuais, a fim de determinar desvios metabólicos e
incidência de endoparasitas. Todas as análises estatísticas serão realizadas com o
SAS (versão 9.1). Os dados foram registrados por animal e em intervalos de 2 horas,
durante 24 horas. Dias com dados incompletos foram descartados. Apenas os
animais com, pelo menos, nove dias de dados foram incluídos para as análises finais.
Atualmente o experimento encontra-se nas últimas etapas de tabulação dos dados.

Autor(es): AMANDA LIMA
Resumo: A Zootecnia é um ramo das ciências agrárias que amplifica e aprimora as
potencialidades dos animais domésticos, com o objetivo produzir o máximo, de fonte
alimentar entre outros produtos, no menor tempo visando o maior lucro e o bem-estar
animal. Os profissionais que atuam nessa área chamam-se Zootecnistas e as
principais áreas que que são aplicadas neste ramo são: nutrição animal,
melhoramento genético, forragicultura, tecnologia de produtos e derivados de origem
animal, economia e administração. O curso de Zootecnia possui na grade curricular a
disciplina de química geral, analítica e orgânica, que grande parte dos alunos tem
dificuldade, e essa é uma disciplina indispensável para o progresso no curso, a qual é
pré-requisito para a bioquímica, que posteriormente é indispensável para avançar
para a nutrição animal. Por isso, foi necessário criar a monitoria para essa disciplina,
para que estes tivessem um melhor desenvolvimento na matéria, ao serem
acompanhados pelo monitor. A Química é a Ciência que estuda a natureza e
propriedade dos corpos simples, a ação molecular desses corpos uns sobre os outros
e as combinações devidas a essa ação. Na Zootecnia, ela é extremamente
importante para a realização de análises laboratoriais, como por exemplo as análises
bromatológicas dos alimentos, análises do solo para posteriores plantações de
forragens, além do entendimento do metabolismo dos animais. O monitor é um aluno
já aprovado na disciplina de Química que tem como função tirar dúvidas e ajudar os
alunos matriculados na disciplina a entenderem melhor os assuntos ministrados em
sala, evitando assim, o grande número de reprovações que resultam na
dessemestralização dos discentes, prejudicando-os no progresso do curso, além de
aumentar o número de evasão de alunos. Na monitoria de química foram utilizados
métodos didáticos que contribuíram para o desenvolvimento dos alunos, como por
exemplo, resoluções de listas de exercício, revisões para provas, disponibilidade
constante do monitor para suprir as dúvidas destes e o auxílio ao docente nas aulas
práticas, ajudando-o na organização da sala e no manuseio de instrumentos
laboratoriais. Além destes benefícios, a monitoria contribui bastante para o monitor
por estimulá-lo profissionalmente, aprimorando a sua didática, dicção e apresentação
ao público. Portanto, a Química na Zootecnia é de extrema importância, ao fazer com
que o aluno tenha a capacidade de futuramente compreender o metabolismo do
animal e encontrar formas eficazes da utilização de alimentos corretos para o
desempenho produtivo deste, já a monitoria é eficaz de ambos os lados, tanto do
monitor que desenvolve o seu perfil em relação à docência, quanto ao aluno que
participa das aulas de monitoria, ao assimilar melhor os assuntos dados em sala.
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Resumo: A alimentação representa a maior parte dos custos de produção em
sistemas de produção de ruminantes, desta forma, pesquisas avaliando alimentados
alternativos ao milho e ao farelo de soja, que são os ingredientes tradicionalmente
utilizados nas dietas dos animais têm se tornado cada vez mais frequentes. Desta
forma, objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo de cabritos mestiços Boer em
terminação submetidos a dietas com substituição do farelo de soja pela torta de
algodão. Foram utilizados 32 caprinos mestiços de Boer, com peso corporal médio de
16 ± 2 kg, distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualizado, com
quatro tratamentos e oito repetições. Os animais foram distribuídos em quatro
tratamentos, referentes à proporção torta de algodão em substituição ao farelo de
soja em níveis de 0%, 33%, 66% e 100%, com oito repetições por tratamento, tendo
uma duração de 84 dias. As dietas foram calculadas para serem isoprotéicas e
isoenergeticas para suprir as exigências para ganho diário de 0, 150 kg, sendo
fornecidas as 09 e 16h, na forma de mistura completa em uma relação volumoso:
concentrado de 50:50, permitindo 10 a 20 % das sobras. O comportamento ingestivo
foi avaliado no 35º e 60º dia do período experimental. Para a avaliação do
comportamento ingestivo, os animais foram submetidos à observação visual durante
um período de 24 horas, tais observações foram realizadas em intervalos de cinco
minutos, com registro dos tempos de alimentação, ruminação e ócio. Houve efeito
(P<0, 05) para tempo de alimentação (200 – 271 min/dia), frequência alimentar (13,
91 – 18, 88) e eficiência de ruminação (398 – 533 bolos), sendo linear crescente
positivo com o aumento da substituição do farelo de soja por torta de algodão. Para
os demais parâmetros do comportamento ingestivo, não foram observadas diferenças
significativas (P>0, 05). Com base nos resultados obtidos no comportamento
ingestivo podemos evidenciar a potencialidade da utilização da torta de algodão em
substituição ao farelo de soja.
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Resumo: Substituição do farelo de soja pela torta de algodão em dietas de cabritos
em confinamento: Consumo de componentes nutricionais.Bianca Gomes da Silva
Viana1, Gleidson Giordano Pinto de Carvalho2, Dallyson Yehudi Coura de Assis
Neto31Estudante de Graduação do Curso de Zootecnia da UFBA2Professor do
Departamento de Produção Animal da UFBA3Pós Graduando em Zootecnia
UFBAResumo: A utilização do confinamento apresenta como grande entrave, o custo
de produção, que é bastante elevado quando se utiliza ingredientes tradicionais como
o farelo de soja, desta forma, a busca por alternativas nutricionais que reduzam os
custos, tem sido objetivo de diversas pesquisas em nutrição de ruminantes. A torta de
algodão advinda da extração do óleo do caroço de algodão possui teores de PB e EE
em torno de 33, 8% e 9.67% respectivamente pode ser uma alternativa interessante
para alimentação de cabritos em confinamento. Objetivou-se avaliar o consumo dos
nutrientes de cabritos mestiços alimentados com a substituição total do farelo de soja
por torta de algodão. Foram utilizados 32 caprinos mestiços de Boer, com peso
corporal médio de 16 ± 2 kg, distribuídos em delineamento experimental inteiramente
casualizado, com quatro tratamentos: 0%, 33%, 66% e 100% de substituição do
farelo de soja por torta de algodão e oito repetições, tendo uma duração de 84 dias.
As dietas foram fornecidas as 09 e 16h, na forma de mistura completa em uma
relação volumoso: concentrado de 50:50, permitindo 10 a 20 % das sobras. As
quantidades de ração ofertadas e de sobras foram registradas diariamente, a fim de
se determinar o consumo. Os dados foram submetidos à análise de variância e de
regressão a 5% de probabilidade utilizando-se o programa Statistical Analysis System
– SAS versão 9.2. O consumo de matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta,
extrato etéreo, fibra em detergente neutro, carboidratos não fibrosos e nutrientes
digestíveis totais não foram influenciados pela substituição do farelo de soja por torta
de algodão (P>0, 05). O consumo de extrato etéreo apresentou efeito quadrático
(P<0, 05) em função dos níveis de substituição do farelo de soja pela torta de
algodão. Com base nos resultados de consumo, pode-se recomendar a substituição
total do farelo de soja por torta de algodão nas dietas de cabritos mestiços Boer.
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AVALIAÇÃO DE PARASITAS GASTROINTESTINAIS EM MAMÍFEROS ORIUNDOS
DO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES (CETAS) DE VITORIA DA
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Resumo: Ciências Naturais para o Ensino Fundamental (ICS A82), disciplina
obrigatória para o curso de graduação em Pedagogia, corresponde ao estudo da
natureza enquanto objeto do conhecimento científico através da observação e da
experimentação como métodos fundamentais no conhecimento e uso dos recursos
naturais. O processo de ensino aprendizagem fornece um ambiente desafiador,
capaz de estimular o intelecto e facilitar a compreensão no estudo. Assim, a
introdução de novas metodologias que facilitem a compreensão dos conteúdos
abordados na disciplina de forma ampla e dinâmica torna-se um desafio na
socialização do saber. Neste contexto, este plano de trabalho teve como objetivo
contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, através de
realização de atividades que envolvem o planejamento e execução das aulas
ministradas na disciplina, como também visou incentivar a criatividade, promover o
desenvolvimento e formação acadêmica dos estudantes bolsistas através da
aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o projeto. Para tanto, foram
realizadas pesquisas bibliográficas, elaboração de filmes, elaboração de manual de
aulas práticas, resolução de exercícios dos estudos dirigidos aplicados em sala de
aula e apresentação do trabalho desenvolvido em eventos científicos. A realização do
projeto contribuiu para a disseminação do conhecimento além dos muros da
universidade, com a montagem do filme sobre “Bioluminescencia” ao qual foi aplicado
em uma escola de Ensino Fundamental em Salvador – Bahia, durante a Semana
Nacional de Ciências e Tecnologia em 2015, cuja temática foi “Luz, Ciência e Vida”.
As atividades desenvolvidas ocuparam lugar de extraordinária importância na
educação e formação acadêmica, pois o ensino e estudo das ciências, envolvendo
conteúdos da bioquímica, considerado complexo e às vezes de difícil compreensão
foi facilitado ao utilizar recursos lúdicos e outras dinâmicas pedagógicas. Conclui-se
que a aplicação dos conhecimentos adquiridos como discente bolsista através da
socialização de saberes entre docentes e discente contribui muito no processo de
ensino-aprendizagem.
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Resumo: O Brasil abriga uma das biodiversidades mais rica do planeta, sendo
também um dos países no tráfico ilegal desta biodiversidade. Apesar do rigor da
legislação, o tráfico de animais continua crescendo, trazendo prejuízos para o meio
ambiente e principalmente para a saúde dos animais capturados ilegalmente. Entre
estes animais traficados os mamíferos ocupa a terceira posição. O cativeiro de
animais induz ao estresse, diminuindo a capacidade imunológica e propiciando o
surgimento e disseminação de uma gama de doenças, muitas delas zoonóticas
principalmente envolvendo os parasitas gastrointestinais. Este projeto teve como
objetivo avaliar a ocorrência de parasitas gastrointestinais em mamíferos localizados
no Centro de Triagem de Animais Silvestre (CETAS) de Vitória da Conquista Bahia.
Foi avaliado 45 macacos das seguintes espécies (Sapajus xantosternosus, Sapajus
libidinosus, bugio Alouatta fusca e Sagui Didelphis albiventris) 01 gato do mato
(Leopardus tigrinus) e 06 veado catingueiro (Mazama gouazoupira), 01 preguiça
(Bradypus variegatus) 02 saruê (Callitrix penicillata) e 01 caititu (Tayassu tajacu). As
coletas foram realizadas no período da manhã, coletando as amostras de fezes no
chão dos recintos onde cada animal, ou grupos estavam alojados, definindo a mesma
quantidade de amostra por animal em cada recinto. O material foi refrigerado e
encaminhado para o laboratório de Biologia Celular e Molecular do Instituto
Multidisciplinar em Saúde para a realização dos testes coproparasitologicos. As
amostras foram submetidas a três testes (Exame direto, Sedimentação Espontânea e
Métodos de Willis). Das amostras fecais analisadas, dentre elas obtiveram resultados
negativos para todos os métodos realizados para os Didelphis albiventris e Callitrix
penicillata. Entretanto, na avaliação dos primatas, veados, gato, preguiça e caititu
obtiveram resultados positivos para infecção por parasitas gastrointestinais como com
ovos de Strongyloide, Enterobius e Ancylostoma e larvas de Strongyloide. A
identificação dos ovos foi realizada pela comparação da morfometria encontrada com
a de espécies previamente descritas na literatura para cada patógeno. Estes
resultados podem está vinculados com a distribuição dos animais no CETAS, uma
vez que estes animais estão localizados em recintos com mais de um animal e
localizados em área externa do Centro.

Palavras-chaves: Recursos Naturais Filmes Educação
PURIFICAÇÃO E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE LECTINAS EXTRAÍDAS DE
SEMENTES DO GÊNERO ERITHRYNA COLETADAS NO SUDOESTE DA BAHIA
Autor(es): JONECLEI ALVES BARRETO, Silvana Braga da Silveira, Francine
Cristina Silva Rosa

Palavras-chaves: Mamíferos; Parasitológico; Helmintos.

Resumo: As lectinas fazem parte de um grupo de proteínas de origem não imune
presentes em todos os tipos de organismos procariontes e eucariontes. Diferenciamse das demais proteínas por possuir uma propriedade peculiar de interagir com
carboidratos em alta especificidade. É devido a essa capacidade que as lectinas
reconhecem glicoconjugados na superfície celular e desempenham importantes
funções biológicas. A capacidade que as lectinas têm de interagir com carboidratos
expostos na superfície de microrganismos é uma importante ferramenta para a
análise de carboidratos da parede celular de bactérias gram-positivas e gramnegativas. Já foram relatadas diversas lectinas com atividade antimicrobiana contra
diversas espécies de microrganismos na literatura. Este trabalho se propôs a verificar
possíveis atividades antibacterianas e antifúngicas das lectinas presentes em duas
espécies de Erithryna. As lectinas de ambas espécies foram isoladas seguindo o
protocolo de KONOZY et al (2003) para E. speciosa e MORAES et al (1996) para E.
velutina. Inicialmente as sementes quiescentes das duas espécies foram moídas e a
farinha obtida usada para extração das suas proteínas totais. Para a espécie de E.
velutina a extração foi feita em Tris-HCl 0, 10M pH=7, 6/ 4h sob agitação. Para
espécie de E. speciosa, com NaCl 0, 15M/4h sob agitação. Após filtração em gaze, o
material foi centrifugado a 15000rpm/ 40min a 10ºC. O sobrenadante (extrato bruto)
foi usado para a quantificação de proteínas solúveis, atividade hemaglutinante contra
eritrócitos do tipo O+ a 2%, eletroforese e purificação das lectinas presentes. A
purificação das lectinas, de ambas as espécies, foi feita em cromatografia de
afinidade em Goma Guar. O pico retido na coluna, identificados como lectina
purificada, foi eluído com Glicina pH 2, 6, dialisado e usado em ensaios
antimicrobianos (em andamento). Para avaliar o poder antimicrobiano das lectinas
purificadas estão sendo testados as cepas de Streptococcus mutans (ATCC 35668),
Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e na
espécie de levedura Candida albicans (ATCC 18804) Escherichia coli (ATCC 25922)
e leveduras Cândida albicans (ATCC 18804).

INFLUÊNCIA DA UMIDADE RELATIVA DO AR SOBRE DE OVOS DE AEDES
AEGYPTI E SUAS IMPLICAÇÕES NA ECLOSÃO DE SUAS LARVAS
Autor(es): STHELLA ARAUJO MATOS
Resumo: O Aedes aegypti é transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e
Chicungunya tem sido utilizado em centros de pesquisas para inúmeros
experimentos. A espécie realiza metamorfose completa e tem ciclo aquático. No seu
ciclo biológico passa pelos instares de ovo, 4 fases larvais (L1, L2, L3 e L4), pupa e
adulto alado. O ovo é considerado a forma evolutiva de resistência podendo ser
utilizado como garantia da recuperação de colônias nos momentos de queda do
número de insetos. Laboratórios de Entomologia Médica destinados ao
desenvolvimento de estudos sobre a biologia e o comportamento de vetores estão
sujeitos a contratempos e baixas de colônia. Sendo importante se identificar os
parâmetros mais adequados para o armazenamento dos ovos da espécie. O objetivo
do presente estudo foi o de avaliar o impacto da umidade relativa do ar sobre
viabilidade dos ovos de Aedes aegypti. Para isso uma colônia, de Ae. aegypti, situada
no Instituto de Ciências da Saúde-UFBA foi utilizada. Fêmeas de Ae. aegypti foram
submetidas a repastos sanguíneo realizados em alimentadores artificiais para
estimular a maturação dos ovos e oviposição. Para o experimento idealizado, dois
grupos de ovos foram redirecionados para incubadoras sob condições distintas de
umidade onde foram mantidos por períodos previamente definidos. Após as etapas
de incubação pré-determinadas os ovos foram colocados em uma estufa com
temperatura de 29ºC e vistoriados diariamente para avaliação da eclosão de suas
larvas. Os resultados obtidos mostraram importante diferença na eclosão das larvas
cujos ovos haviam sido armazenados a uma umidade de 80% em comparação aos
que estiveram sob umidade relativa inferior a 80%. A porcentagem larvas eclodida de
ovos incubados (sem água) durante 16 dias sob umidade relativa de 80% foi superior,
quando comparado com ovos incubados (sem água) por 12 dias sob umidade relativa
inferior a 80%. Apesar do caráter preliminar do presente estudo, os resultados obtidos
mostram que a ausência de uma umidade relativa adequada pode danificar os ovos
de Aedes aegypti já em um curto espaço de tempo, impossibilitando a eclosão
posterior das larvas.

Palavras-chaves: E. velutina, E. speciosa, glicoconjuga
SOCIALIZAÇÃO DE SABERES ENTRE DOCENTES E DISCENTES NO
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS E BIOQUÍMICA
Autor(es): JOCASTA COSTA, LUZIMAR GONZAGA FERNANDEZ, PATRICIA
CAMPOS SANTOS

Palavras-chaves: Aedes aegypti

Resumo: O ensino de ciências e bioquímica é diretamente afetado pelos conceitos
obtidos durante a formação acadêmica, que são conhecimentos que os alunos devem
apresentar previamente, que nem sempre estão atualizados e podem dificultar a
aprendizagem de novos conceitos. Entre o professor e o aluno deve existir uma
relação saudável, de transferência de saberes, de cultura e afeto, não usando o
abuso do poder. O projeto permanecer intitulado “Ensino de Ciências e Bioquímica:

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BIOQUÍMICA
CIÊNCIAS NATURAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: SOCIALIZAÇÃO DE
SABERES ENTRE DOCENTES E DISCENTES NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
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socialização de saberes entre docentes e discentes no processo de ensinoaprendizagem”, vinculado ao componente curricular de Bioquímica V (ICS 054),
oferecido aos alunos do curso de Graduação em Oceanografia, foi concebido visando
à inserção de estudantes de graduação no processo de ensino-aprendizagem. Tem
como objetivo aprimorar o processo de ensino-aprendizagem na perspectiva do
discente bolsista, visando incentivar a criatividade, promover o desenvolvimento e
formação acadêmica dos estudantes de graduação através da utilização dos
conhecimentos adquiridos em trabalhos elaborados na disciplina Bioquímica V. Para
tanto, o bolsista deve desenvolver as atividades e atuar como um canal de
comunicação potencializando elos mais consistentes entre os professores e os alunos
na disciplina, durante as aulas e num outro momento que não o da sala de aula, em
situações de ensino e de aprendizagem. Através do projeto foi possível realizar
pesquisa bibliográfica visando leitura de textos e artigos para preparo de material
didático e um melhor planejamento e execução das atividades em sala de aula e
atividades complementares; oferecer aos alunos da disciplina a possibilidade de
receber o acompanhamento e a assessoria dos alunos bolsistas nas atividades
desenvolvidas. O projeto contribuiu para a melhoria da qualidade do processo de
ensino-aprendizagem, através de realização de atividades que envolveram alunos
dos cursos de graduação na execução de procedimentos vinculados a disciplina
Bioquímica V (ICS 054) e incentivou a criatividade, promovendo o desenvolvimento e
formação acadêmica dos estudantes bolsistas através da utilização dos
conhecimentos adquiridos em atividades desenvolvidas na disciplina e durante o
projeto.

indivíduos apresentavam HDL-C na faixa protetora, sendo 31 grau I (normal); 81%
possuíam lipoproteína de alta densidade (HDL) sérica > 40 mg/dl em comparação
com 19% que tinham concentração de HDL-C &#8805; 40 mg/dl. A prevalência de
HDL-C > 40 mg/dl nos graus II, III e IV foi significativa. Não houve diferença de HDL-C
entre os grupos (p = 0, 4910, teste t não pareado). Não foi observada diferença entre
as atividades de paraoxonase (PON1) quando estratificada para HDL-C > e < que 40
mg/dl (p > 0, 05). Conclusão: O gênero feminino teve maior prevalência de DCA entre
56-65 anos, RR 1, 56 vezes maior. Esse achado revela a importância de atenção
nesse gênero e nessa faixa etária, uma vez que a ausência de proteção hormonal
agrava o risco de DCA, podendo influenciar na atividade antioxidante da HDL por
atuar diretamente na PON1. A razão triglirecídeos (TG)/HDL-C aponta para risco
cardiovascular e deficiências no transporte reverso do colesterol.

Palavras-chaves: Bioquímica, formação acadêmica, criatividade no ensino

Resumo: A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e ocupa 895 mil
quilômetros quadrados, o que equivale a 12% do território do país. A vegetação deste
Bioma encontra-se degradada com a substituição de espécies nativas por pastagens
e cultivos. A realização de, analise física e estrutural da fibra do caule e fruto pode
contribuir para provar a eficácia das espécies e seu uso sustentável. A xiloteca
professor José de Souza (PJPSw), dispõe de um acervo de madeiras de várias
espécies deste Bioma para análise e utilização para o ensino, a pesquisa e a
extensão. Essas amostras chegam ao laboratório de anatomia vegetal e identificação
de madeira (LAVIM) passam por um procedimento para receber, processar e depois
inserir na xiloteca. Esse acervo foi organizado para que se torne fácil a localização
das amostras de madeira para os visitantes e pesquisadores do tema. Encontra-se na
xiloteca PJPSw 1.908 amostras de madeiras separadas por família e madeiras
comerciais. São divididas por 47 famílias botânicas diferentes, dentro deste grupo
existem 1.620 amostras, além das 288 amostras comerciais. Estas são muito
utilizadas pela indústria para fabricação de moveis, para isso, preciso garantir o uso
sustentável, assegurar sua procedência, de origem legal e não predatória. Todas
foram padronizadas. Alguns projetos de pesquisa e extensão do departamento de
botânica do instituto de biologia tem parceria com esta xiloteca, especialmente
coletando amostras de madeiras resultante de suas excursões. Neste trabalho a
parceria ocorreu com o Projeto Palmeiras nordestinas da rede RENORBIO, CNPq
405811/2013-6. Nesta parceria o estudante bolsista Permanecer, para aprender e
colaborar neste processo realizou as seguintes atividades: preparação, inserção e
catalogação das amostras de madeiras provindas do RENORBIO no acervo da
xiloteca; organização das madeiras em ordem alfabética reconhecendo sua estrutura,
forma e contorno; apresentação de seminário; coleta em Jacobina-Ba; padronização
do tamanho das amostras; levantamento do número de madeiras; inserção do
número de registro da PJPSw no Brahms; procedimento feito para retirada de fungos
de amostras; separação das amostras duplicadas; organização das amostras da
xiloteca no armário, por família; confecção de um roteiro de procedimento para
receber, processar e inserir as amostras na coleção. Neste ano já foram catalogas 65
madeiras, sendo estas de diferentes famílias botânicas.

Palavras-chaves: Lipoproteínas, aterosclerose, doença vascular
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BOTÂNICA
A XILOTECA PROFESSOR JOSÉ PEREIRA DE SOUSA (PJPSW) DO IBIO UFBA
EM PARCERIA COM O PROJETO PALMEIRAS NORDESTINAS. RENORBIO,
CNPQ 405811/2013-6
Autor(es): GEOVANIA BASTOS ROSARIO, LAZARO BENEDITO SILVA, KELLY
REGINA LEITE

ANTINOCICEPÇÃO DO VENENO DE CROTALUS DURISSUS CASCAVELLA
Autor(es): TATIANA FREITAS DAMASCENO, LUCIANA LYRA CASAIS-E-SILVA,
RODRIGO MAIA MARQUES, PRISCILA SACRAMENTO
Resumo: Dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada a
lesão real ou potencial de tecidos. Também, é o sintoma mais presente nos casos de
envenenamento por serpentes do gênero Bothrops (jararacas) que, na Bahia, são
causados principalmente pela espécie Bothrops leucurus. Algumas espécies já
tiveram sua atividade algésica e hiperalgésica estudadas, mas a variabilidade de
padrões de respostas e mediadores envolvidos reforça a necessidade de mais
estudos. Ainda, é importante destacar diferentes respostas a depender da espécie.
Até o momento, não existem estudos sobre a resposta hiperalgésica do veneno de B.
leucurus (BLV). Dessa forma, nosso objetivo foi descrever a atividade hiperalgésica
do BLV e caracterizar os mediadores inflamatórios envolvidos neste processo. O
veneno foi coletado de espécimes provenientes da Região Metropolitana de Salvador,
seco à vácuo e armazenado a -20°C. A caracterização da atividade hiperalgésica
mecânica do BLV foi feita através do teste de Von Frey, aplicando-se pressão
crescente à pata direita do animal, que recebeu 10 µg de BLV, pela via intrapodal. A
leitura da pressão foi realizada 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 360 min e 1440 min
após a inoculação do veneno. Para avaliar a participação dos mediadores
inflamatórios envolvidos na resposta hiperalgésica, animais foram tratados, 30
minutos antes do veneno, com prometazina (5mg/Kg, i.p.) e metisergida (5mg/Kg,
i.p.), antagonistas de receptores H1 e 5-HT, respectivamente. A análise estatística foi
feita através do teste de Kruskall-Wallis, seguido do teste de Dunn e p < 0, 05 foi
considerando significante. Os resultados demonstraram que o pico de atividade
hiperalgésica mecânica do BLV ocorreu 1h após o envenenamento, prolongando-se
até 6h. No que se refere aos tratamentos farmacológicos, não houve diferença
significante entre os grupos inoculados com os antagonistas de receptor de histamina
e 5-HT e o grupo controle, sugerindo que estes mediadores não participam da
resposta hiperalgésica mecânica induzida por BLV. Nossos resultados confirmam os
dados de epidemiologia que referem dor prolongada após envenenamento por B.
leucurus. Em continuidade ao estudo, será necessário investigar outros mediadores
inflamatórios envolvidos na resposta nociceptiva, como óxido nítrico e mediadores
lipídicos derivados da ação da ciclooxigenase 1 e 2 e lipoxigenase.

Palavras-chaves: Bioma. Botânica. Caatinga. Vegetação.
COMPLEXO HETERANTHERA RENIFORMIS: ANÁLISE DA ANATOMIA FOLIAR
COMO SUBSÍDIO À TAXONOMIA
Autor(es): LEANDERSON OLIVEIRA, KELLY REGINA LEITE, Danilo Jos Lima
Souza

Palavras-chaves: Antinocicepção, Veneno, Crotalus durissus cascavel

Resumo: As Pontederiaceae são ervas aquáticas com flores frequentemente
zigomorfas e tubulares, ocorrendo em diferentes ambientes dulcícolas, lênticos e
lóticos. No Brasil, são encontrados quatro gêneros e cerca de 21 espécies,
significando mais de 50% das espécies da família. Um dos gêneros bem
representado no território brasileiro é Heteranthera, sendo encontradas seis das 12
espécies descritas. Elas são facilmente reconhecidas pelas flores enantiostílicas
pequenas e seus três estames. Entretanto, mesmo com uma morfologia bem
característica, algumas espécies continuam de difícil delimitação. A busca por
caracteres que auxiliem na distinção entre as espécies vegetais tem levado o
desenvolvimento de novos estudos anatômicos. Representando este trabalho um
novo esforço na busca por caracteres morfológicos taxonômicos através da
caracterização anatômica das espécies Heteranthera reniformis e Heteranthera
multiflora, ambas ocorrentes no Brasil e pertencentes ao complexo de espécies
Heteranthera reniformis. Foram analisados quatro órgãos (lâmina foliar, pecíolo, caule
e eixo reprodutivo) de duas amostras de H. multiflora (Bahia) e duas amostras de H.
reniformes (Bahia e São Paulo). As amostras foram coletadas em campo, fixadas em
FAA50 e preservadas em álcool 70%. O material foi incluído em resina histológica e
seccionado em micrótomo rotativo para análise e documentação sob fotomicroscópio
óptico. Presença de cutícula delgada, epiderme simples, feixes vasculares colaterais
e amplas lacunas de ar foram características observadas tanto na folha quanto no

CINÉTICA E TRANSFERÊNCIA DO COLESTEROL ENTRE AS LIPOPROTEÍNAS:
MARCADORES
PLASMÁTICOS
RELACIONADOS
AO
RISCOS
ATEROTROMBÓTICOS
Autor(es): JUSILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA, RICARDO DAVID-COUTO
Resumo: Complicações da aterosclerose agregam as principais causas de morte no
mundo por problemas cardiovasculares relativos a distúrbio da condição mecânica e
fisiológica que promove espessamento e endurecimento nas artérias. Objetivo:
Avaliar as concentrações plasmáticas de biomarcadores do metabolismo lipídico e os
resultados de doppler de carótidas, relacionando-os com a doença aterogênica de
carótidas. Métodos: Foram acompanhados 35 pacientes, com a média de idade entre
57, 5 ± 15, 5 anos, (20 a 77), sendo 63% mulheres. Utilizaram-se biomarcadores
séricos e imagens (doppler) para avaliar a associação com a doença aterogênica
carotídea (DCA). Resultados e discussão: A DCA foi mais prevalente no gênero
feminino (33% vs. 15%) entre as idades de 56-65 anos, risco relativo (RR) 1, 56 nas
mulheres (p < 0, 002; Fisher, Katz). Em relação ao colesterol da lipoproteína de alta
densidade (HDL-C) e à classificação da estenose de carótidas, North American
Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET), observamos que 76% dos
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caule de ambas espécies analisadas. Na folha, feixes vasculares, um maior e outro
menor, ocorrem de forma alternada, separadas por lacunas de ar, enquanto no caule,
ocorrem logo abaixo da epiderme e também na região central, cujo estelo é formado
por um maciço vascular atactostélico. Pecíolo e eixo da inflorescência são
semelhantes anatomicamente, diferindo apenas pela presença de região fistulosa no
pecíolo. Idioblastos foram observados no parênquima paliçádico de H. multiflora,
sendo um caráter considerado diagnóstico entre as duas espécies.
(PERMANECER/UFBA, CAPES, FAPESB APP0036/2011).

sendo as de maior destaque: 20 cepas pertencentes ao gênero Lyngbya, 08 cepas de
Phormidium, 01 de Oxynema, 01 de Spirulina, 17 cepas com gêneros não
identificados pertencentes à Família Pseudanabaenaceae, e 01 cepa pertencente à
Ordem Oscillatorialles com identificação ainda não definida. A partir destes
resultados, observa-se que o litoral da Bahia ainda carece de informações a respeito
de sua biodiversidade no que tange, especialmente, às microalgas marinhas e, em
particular, às microalgas potencialmente nocivas como as cianobactérias e os
dinoflagelados. Esses resultados demonstram a necessidade de maiores estudos
taxonômicos e ecológicos destes grupos para evidenciar a real biodiversidade
ocorrente no litoral baiano, sendo possível a descoberta de novos táxons para a
ciência, além do enriquecimento do Herbário ALCB/UFBA.

Palavras-chaves: Macrófita aquática, ervas flutuantes livres, taxonomia
CATALOGAÇÃO, MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA COLEÇÃO DE
ALGAS MARINHAS DO HERBÁRIO ALEXANDRE LEAL COSTA

Palavras-chaves: Ambientes Costeiros, Biodiversidade, Bahia

Autor(es): CRISLANE SOARES, JOSÉ MARCOS DE CASTRO NUNES, GABRIEL
DO NASCIMENTO SANTOS

CRIAÇÃO DA COLEÇÃO DE LÂMINAS PERMANENTES DE MACROALGAS
MARINHAS DO HERBÁRIO ALEXANDRE LEAL COSTA

Resumo: O Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB) foi criado em 1950 pelo Prof. Dr.
Alexandre Leal Costa e está localizado no Instituto de Biologia/UFBA. Atualmente, o
acervo da coleção de algas marinhas do ALCB consta de 9.740 exsicatas, sendo a
quarta maior coleção do Brasil e a maior do Norte e Nordeste. O Projeto visa à
catalogação, manutenção e informatização da coleção de algas marinhas do Herbário
Alexandre Leal Costa (ALCB) com ações de manutenção de material botânico já
depositado na forma de exsicatas e amostras liquidas; atualização nomenclatural
taxonômica de grupos botânicos; confecção de exsicatas preparação de laminas
definitivas e de material de cultivo de microalgas para sua introdução no acervo do
banco de dados, possibilitando noções de organização de acervos em geral; obter
conhecimento da distribuição geográfica das espécies; mapear as áreas que
representam lacunas nos estudos de algas marinhas na Bahia. Além disso, o projeto
pretende desenvolver estratégias para que os conhecimentos se tornem disponíveis
não só para a comunidade acadêmica ou científica, bem como para a comunidade
em geral. Estas foram produzidas por meio do processo de herborização onde as
algas são distendidas dentro de uma bandeja plástica com água. As amostras são
colocadas sobre papel sulfite branco e este sobre a placa de metal ou vidro, que é
submersa na bandeja. Com o auxílio da pinça, distende-se o exemplar, procurando
conservar as suas características originas. Em seguida, lentamente retira-se o papel
sulfite com o espécime, retirando o excesso de água e colocando-o sobre o papelchupão ou jornal. Feito isso o material é levado à estufa para secar. Após essa etapa
as exsicatas foram inseridas no Brahms, programa que lista as informações e
características sobre os espécimes coletados, tais como gênero, espécie, família,
coletor, local de coleta e outros, totalizando 154 números de tombo. Até o momento
foram confeccionadas cerca de 300 exsicatas.

Autor(es): POLINE DOS SANTOS SOUZA, IARA OLIVEIRA COSTA, JOSÉ
MARCOS DE CASTRO NUNES
Resumo: O Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB), localizado no Instituto de Biologia
da Universidade Federal da Bahia, foi fundado em 1950 pelo Prof. Dr. Alexandre Leal
Costa e hoje abriga coleções provenientes de diversas regiões da Bahia, do Nordeste
e outras do Brasil. A coleção de algas marinhas do ALCB foi iniciada em 1983, sendo
hoje a quarta maior do Brasil, é composta por 9.740 exsicatas, dentre as quais 5.458
são Rhodophyta, 2.237 Chlorophyta, 1.879 Heterokontopyta, 45 Cianobactérias e 46
representantes dos demais grupos, além dos exemplares em processo de
informatização. A criação do laminário do ALCB foi iniciada com os estudos das algas
coralináceas incrustantes, também conhecidas como algas calcárias. Os espécimes
foram coletados ao longo do litoral da Bahia em regiões de mediolitoral e infralitoral,
as amostras foram retiradas manualmente e/ou com auxílio de martelo e talhadeira, e
suas características externas (p. ex.: coloração, tipo de substrato, forma de
crescimento e textura) foram anotadas ainda no local a fim de preservar a maior
quantidade de informações. As lâminas permanentes foram feitas a partir do material
coletado. Para a preparação das lâminas de algas calcárias, pequenos fragmentos
deste material foram descalcificados com ácido nítrico (HNO3), em uma concentração
de 0, 6 M, por um período de 24 horas ou até que ocorresse a total descalcificação,
verificada por meio de perfurações das amostras com estilete e a não observação de
grânulos. Após esse procedimento os fragmentos foram lavados em água destilada e
passaram por desidratação através de série alcoólica de etanol (10, 30, 50, 70, 90 e
100%), em seguida este material foi infiltrado com solução de infiltração e emblocado
em moldes de polietileno com solução de inclusão de resina e armazenado em estufa
à 40°C por 1 a 2 horas até a polimerização. Os cortes histológicos foram realizados
em micrótomo com espessura de 4 a 5µm, e distendidos sobre lâminas contendo um
filme de água morna e detergente, posteriormente, as lâminas foram colocadas em
placa aquecedora à 42°C a 44°C e, em seguida, levadas à estufa à 35°C a 40°C
para secagem completa. Os cortes obtidos foram corados com azul de toluidina
acidificado com bórax, lavados com água destilada e, após secagem ao ar livre,
observados em microscópio óptico, no qual tiveram suas estruturas vegetativas e
reprodutivas fotografadas para posteriores medidas e identificação. Foram
confeccionadas e inclusas 261 lâminas permanentes no laminário de macroalgas
marinhas do ALCB, ampliando seu acervo em número e expressividade, pois estarão
disponíveis para posteriores consultas, trocas e doações com outros herbários,
nacionais e internacionais.

Palavras-chaves: Herbário; ações de manutenção; acervo.
CATALOGAÇÃO, MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA COLEÇÃO DE
ALGAS MARINHAS DO HERBÁRIO ALEXANDRE LEAL COSTA – ALCB
Autor(es): VIVIANE MOTA VASCONCELOS, TAIARA AGUIAR CAIRES, JOSÉ
MARCOS DE CASTRO NUNES
Resumo: O Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB), localizado no Instituto de Biologia
da Universidade Federal da Bahia, atualmente reúne a quarta maior coleção de algas
marinhas do Brasil e a maior coleção do Norte e Nordeste, possuindo ainda programa
de permuta com os principais herbários brasileiros e estrangeiros. Grande parte deste
acervo se constitui de macroalgas oriundas do litoral baiano, o qual apresenta grande
diversidade de ambientes que possibilita a ocorrência de uma rica flora de macro e
microalgas marinhas. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi a catalogação da
coleção de algas marinhas do ALCB/UFBA, com ações de manutenção de material
botânico já depositado na forma de exsicatas, e cultivo de microalgas para a sua
inclusão no acervo. As exsicatas confeccionadas a partir das macroalgas coletadas
ao longo do litoral baiano foram catalogadas, inseridas no programa computacional
de acervos BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management System) e
alocadas no acervo do Herbário ALCB/UFBA. No cultivo das cianobactérias os meios
líquidos utilizados foram: BG-11 e ASM-1, com e sem adição de vitamina B12, e
Provasoli e F2 50% e F2 100% para os dinoflagelados. Todas as etapas do
isolamento de material foram feitas em câmara de fluxo laminar, sendo utilizada a
técnica da “pescaria” para a seleção dos organismos. Após o isolamento, as amostras
foram mantidas em tubos de ensaio em triplicata em câmara de cultivo com
condições controladas (temperatura, irradiância, fotoperíodo), sendo as
cianobactérias repicadas a cada 30 dias e os dinoflagelados 20 dias. As amostras de
cianobactéria coletadas foram separadas em três porções: uma foi preservada em
formol 4% para análise morfológica sendo depositadas no Herbário ALCB/UFBA
contando com 342 amostras; outra mantida nos meios de cultivos para realização de
análises morfológicas, e uma parte preservada a seco em temperatura ambiente para
futuros estudos complementares. Foram confeccionadas 350 exsicatas, destas 200
foram inseridas no BRAHMS, sendo referentes a 16 táxons infragenéricos, as quais
foram depositadas no acervo do ALCB. Dentre as microalgas cultivadas, foram
estabelecidas 22 cepas de quatro espécies de dinoflagelados, sendo elas Ostreopsis
cf. ovata, Prorocentrum emarginatum, Coolia sp., Amphidinium sp. Dentre as
cianobactérias, estabeleceram-se 22 cepas de formas unicelulares com identificação
ainda em andamento, por tratar-se de um grupo de identificação taxonômica muito
complexa. Além destas, 79 cepas de formas filamentosas estão sendo mantidas,

Palavras-chaves: Herbário, Laminário, Coralináceas
ESTUDOS PRELIMINARES DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PORTULACA
UMBRATICOLA KUNTH
Autor(es): EDVANIA DA SILVA CARVALHO, José Geraldo Aquino Assis, SHEILA
VITÓRIA RESENDE
Resumo: A família Portulacaceae é constituída apenas pelo gênero Portulaca L. e
possui aproximadamente 100 espécies distribuídas por todo o mundo. No Brasil, são
reconhecidas 13 espécies nativas e 4 endêmicas. A importância econômica do grupo
está associada à utilização de algumas espécies para fins alimentícios, medicinais e
ornamentais. P. umbraticola é uma espécie ornamental nativa e apresenta
características morfológicas similares à hortaliça P. oleracea, o que indica potencial
para uso como planta alimentícia não convencional (PANC). Este trabalho teve como
objetivo estudar os aspectos da biologia reprodutiva de P. umbraticola, a fim de
subsidiar trabalhos de melhoramento genético utilizando a espécie. Os experimentos
foram conduzidos de 09 maio a 17 de junho de 2016, com dois indivíduos de P.
umbraticola, originadas da germinação de sementes coletadas em janeiro de 2014
em Morro de Chapéu (BA), e mantidas em casa de vegetação do Instituto de Biologia
(UFBA). As investigações consistiram em observações do horário da antese e
fechamento das flores, da determinação da viabilidade do polén e receptividade do
estigma. Para determinar a viabilidade do pólen e a receptividade do estigma ao
longo do dia, as flores foram colhidas às 9h, 12h e 17h, e os testes conduzidos logo
após a coleta. Sob uma lâmina, os grãos de pólen foram corados com carmim acético
e em seguida observados ao microscópio óptico, e contabilizados 300 grãos
selecionados ao acaso. Os grãos com coloração avermelhada foram classificados
como viáveis e os de tamanho reduzido e/ou descorados foram considerados
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inviáveis. A receptividade do estigma foi determinada aplicando peróxido de
hidrogênio sobre o mesmo, seguido de observação com auxílio de lupa. Os estigmas
que apresentaram formação de bolhas foram classificados como receptivos. Durante
o período de observação cada planta produziu de 1 a 3 flores, com duração entre 8 e
10 horas, e antese entre 7:30 e 9h da manhã. A viabilidade polínica foi elevada nos
três horários avaliados: 9h (100%), 12h (99, 5%) e 17h (89, 17%), com pouca redução
ao final do dia. O estigma se manteve receptivo nos três horários avaliados. Portanto,
os cruzamentos com P. umbraticola, podem ser conduzidos no período entre a antese
e fechamento das flores, com probabilidade de fecundação. Novos estudos utilizando
maior número de indivíduos fornecerão dados mais robustos e contribuirão para
aumentar conhecimento sobre a biologia reprodutiva da espécie.

brioflorística da RPPN Serra Bonita, foram registradas duas novas ocorrências para a
Bahia (Radula angulata e Saccogynidium caldense) e duas para o Nordeste
(Lejeunea asperrima e Lejeunea pulverulenta). As hepáticas se encontram em
diferentes substratos, mas pode-se observar que ocorrem com mais frequência em
tronco, contendo a maioria das espécies identificadas, e principalmente, em tronco
vivo. Não foi encontrada nenhuma espécie de antócero. Foi observado, também, que
as famílias Lejeuneaceae (31 spp.), Plagiochilaceae (25 morfoespécies) e
Frullaniaceae (6 spp.) foram as mais representativas, confirmando-se como
elementos importantes da brioflora de Floresta Atlântica. Assim, com o
desenvolvimento do trabalho, aprofundou-se o conhecimento sobre a flora das
Marchantiophyta e as suas distribuições. Ressalta-se, portanto, a grande relevância
da RPPN Serra Bonita na diversidade de hepáticas do Brasil, demonstrando, ainda, a
potencialidade de incremento da diversidade de briófitas lato sensu com a realização
de novos inventários no Corredor Central da Floresta Atlântica.

Palavras-chaves: Portulacaceae, viabilidade polínica, receptividade do estigma
COLEÇÃO DIDÁTICA DO LABORATÓRIO DE BOTÂNICA DO IMS/CAT/UFBA

Palavras-chaves: Floresta Atlântica; Diversidade; Hepáticas

Autor(es): SIMONE SANTOS

INFORMATIZAÇÃO DA COLEÇÃO DE ALGAS MARINHAS DO HERBÁRIO
ALEXANDRE LEAL COSTA

Resumo: Simone Pereira dos Santos¹, Andrea Karla Almeida dos Santos².¹
Graduanda do Curso de Ciências Biológicas, Instituto Multidisciplinar em SaúdeUFBA, Campus Anísio Teixeira, Laboratório de Botânica, Vitória da Conquista, BA,
Brasil.²Docente, Universidade Federal da Bahia. Laboratório de Botânica, Vitória da
Conquista, BA, Brasil: simony38@yahoo.com.br.Palavra- chave: aulas, exposição,
kits, recursos didáticos. Desde do início de sua implantação a coleção didática do
laboratório de botânica do Instituto Multidisciplinar em Saúde Campus Anísio Teixeira
vem crescendo e auxiliando nas atividades de ensino e pesquisa. Aliado a isso, a
ideia de levar a coleção ao conhecimento da sociedade estudantil de Conquista e
região vem construindo uma parceria fundamental na troca de experiência e na
ampliação de novos conhecimentos. Nesta edição do Permanecer, demos
continuidade as atividades que vimos desenvolvendo nos anos anteriores e
ampliamos a parceria da Universidade com a comunidade de Vitória da Conquista,
por meio das visitas as escolas públicas e privadas. Exposições em eventos e locais
com grande circulação de pessoas como a edição da SNCT realizado no Campus
Anísio Teixeira em parceria com outras instituições de ensino tais como: Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia, Faculdade de Tecnologia e Ciência,
Faculdade Independente do Nordeste e Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia. Recepção de visitantes de cursinho pré-vestibular da cidade, a exemplo do
Programa Universidade para todos do governo do estado em parceria com a
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). As parcerias com as
instituições de ensino deram tão certo que continuam agendando visitas para serem
efetivadas ao longo do ano vigente, o que demonstra o impacto positivo que foi
gerado durante os trabalhos realizados. Todos os encontros foram oportunos para a
divulgação dos cursos do IMS de modo especial Ciências Biológicas. A parceria com
outros laboratórios do Campus a exemplo do laboratório de Zoologia foi fundamental
principalmente para enriquecer e diversificar o material apresentado nas exposições.
A manutenção e atualização da coleção para uso dos alunos dos cursos de Biologia e
Biotecnologia foram essenciais para o auxílio das aulas na graduação. Desse modo
as experiências vivenciadas ao longo do programa Permanecer foram de grande
importância, pois proporcionaram a divulgação e a descoberta de novos
conhecimentos, a troca de experiências entre as partes envolvidas, maior
aproximação da universidade junto a comunidade, e enriquecimento das ferramentas
de ensino e aprendizagem.

Autor(es): JOSÉ MARCOS DE CASTRO NUNES
Resumo: O Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB) foi criado em 1950 pelo Prof. Dr.
Alexandre Leal Costa e está localizado no Pavilhão do anexo do instituto de
Biologia/UFBA. O Herbário abriga a coleção de algas marinhas que foi criada em
1983, através do projeto "Algas Marinhas Bentônicas do Estado da Bahia".
Atualmente, o acervo da coleção de algas marinhas do ALCB consta de 9.740
exsicatas, sendo a quarta maior coleção do Brasil e a maior do Norte e Nordeste.
Desde 2014, o banco de dados da coleção de algas marinhas está sendo
informatizada através do software Brahms que é um programa de gerenciamento de
dados, muito utilizado em herbários do Brasil. O objetivo desse trabalho é informatizar
a coleção de algas marinhas do Herbário Alexandre Leal Costa da Bahia (ALCB) no
período de 2015 a 2016. As coleções de algas marinhas vieram oriundas de coletas
realizadas no litoral Baiano, onde estas passaram pelos processos de preservação,
triagem, herborização (avaliadas e reconhecida por taxonomista) e informatização.
Posteriormente, ao processo de Herborização, as exsicatas foram inseridas no
sistema BRAHMS, o banco de dados da coleção de algas marinhas está sendo
informatizada através do software Brahms que é um programa de gerenciamento de
dados, muito utilizado em herbários do Brasil. O objetivo desse trabalho é informatizar
a coleção de algas marinhas do Herbário Alexandre Leal Costa, descrevendo os
respectivos táxons, famílias, gênero, espécie, local, data de coleta, coletor. Do
período de 2015 a 2016, alçamos os seguintes resultados: Técnica de Herborização –
200 exsicatas confeccionadasCatalogação – 430 exsicatas catalogadas
Informatização - (BRAHMS e Species Link) – 230 números inseridos, já com código
de barra, no Species Link, um sistema distribuído de Informação que integra em
tempo real, dados primários de coleções científicas para que possam ser consultados
em qualquer lugar e por qualquer indivíduo via sistema de informatização Species
Link.
Palavras-chaves: algas marinhas
MICROPROPAGAÇÃO DE SOLIDAGO CHILENSES MEYEN (ASTERACEAE)

Palavras-chaves: ensino, exposição, kits
Autor(es): JAQUELINE ANJOS, VALBER DIAS TEIXEIRA
HEPÁTICAS (MARCHANTIOPHYTA) E ANTÓCEROS (ANTHOCEROTOPHYTA)
DO CORREDOR CENTRAL DE FLORESTA ATLÂNTICA: UMA PERSPECTIVA
CONSERVACIONISTA

Resumo: As plantas medicinais têm tido grande interesse por pesquisadores, por
contribuir na medicina popular, tanto na cura como na prevenção de doenças. Nesse
contexto a família Asteraceae é reconhecida tradicionalmente, porque algumas
espécies são ornamentais, outras se destacam pelo o seu uso terapêutico, cosmético
e muitas são utilizadas na alimentação. A Solidago chilenses Meyen uma das
espécies desta família, é conhecida popularmente como arnica brasileira e
encontrada nas áreas de Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Tem potencial
medicinal principalmente em suas folhas, no qual podem atuar como anti-inflamatório
e antimicrobiano, sendo de grande relevância para a produção de novos fármacos. O
objetivo do trabalho foi estabelecer protocolo, para micropropagação da espécie. O
material vegetal foi coletado na Universidade Federal da Bahia IMS-CAT, para os
ensaios, partes de folhas e, foram lavados com detergente, desinfestados
quimicamente por um minuto em álcool 70% seguidos de 15 minutos em hipoclorito
de sódio (2, 5% cloro ativo), enxaguados em água destilada por três vezes. Os
explantes foram imersos em solução de ácido ascórbico (20%) a fim de reduzir a
oxidação. Foram inoculados em tubos de ensaio contendo 10 ml de meio de cultura
MS, sem regulador vegetal e em meio com adição de reguladores ANA Ácido
Naftalenoacético (0, 0, 0, 5 e 1, 0mg.L-1 ) BAP - benzilaminopurina (0, 0, 1, 0 e 2,
0mg.L-1 ), suplementados com 30g de sacarose e solidificados com 7g de ágar. O PH
foi regulado para 5, 7 e foram esterilizados em autoclave por 15 minutos a 121°C. De
acordo com os resultados o caule obteve maior brotação o que pode estar
relacionado à presença de gema lateral. Quando foi analisado o efeito dos
reguladores vegetais, a análise de comparação de médias por Kruskall-Wallis
mostrou efetividade apenas para os tratamentos 1 e 7, sendo feita a observação
durante 30 dias. Relacionado às médias de brotações de explantes caulinares não
houve variação significativa na influência das diferentes concentrações de
reguladores. As médias de comprimento do explantes caulinares em subcultivos não
tiveram diferenças significativas nas distintas concentrações dos reguladores. Não

Autor(es): FABIANA DE CASTRO OLIVEIRA CRUZ, MERCIA PATRICIA PEREIRA
Resumo: A Floresta Atlântica é o Domínio Vegetacional mais degradado e
fragmentado do Brasil, dividido, atualmente, em três Corredores de Biodiversidade.
Dentre eles, o Corredor Central (Sul da Bahia e Norte do Espírito Santo) é apontado
como prioritário para a conservação in situ da biodiversidade. Esse ambiente tem
mais de 8, 5 milhões de hectares e destaca-se pela sua relevância ecológica. Não
obstante, significativas lacunas de conhecimento e proteção na Floresta Atlântica
ainda são conspícuas e na porção do Corredor Central a situação não é diferente.
Sendo assim, esse projeto tem por objetivos determinar vazios de coleta neste
Corredor e realizar novos inventários de Marchantiophyta e Anthocerotophyta,
visando aprofundar o conhecimento sobre a flora e a as suas distribuições nos
substratos em um remanescente de Floresta Atlântica localizado no Corredor Central.
Com isto, propõe-se determinar padrão de diversidade e raridade de espécies de
Hepáticas e Antóceros no remanescente estudado. Primeiramente, foi elaborada uma
lista de espécies de Marchantiophyta e Anthocerotophyta atualmente conhecidas no
Corredor Central a partir de revisão bibliográfica em periódicos especializados,
monografias, teses e dissertações. Para obtenção de uma maior representatividade
da composição brioflorística, foi realizada uma coleta na RPPN Serra Bonita
(Camamu, Bahia), visitada, em média, por quatro dias para coletas extensivas de
briófitas em todos os substratos favoráveis ao desenvolvimento do grupo (tronco vivo,
tronco morto, folha, rocha e solo). Em laboratório, as amostras foram identificadas até
o nível específico. Após a finalização do estudo, foram identificadas 71 hepáticas,
distribuídas em 25 gêneros e 11 famílias. Demonstrando a grande representatividade
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houve surgimento de calos em nenhum dos tratamentos. As folhas produziram
apenas raízes, isso mostra a possibilidade da presença de auxinas endógenas e a
necessidade de reguladores vegetais adicionados ao meio para estimular brotação
nesse tipo de explante, contudo as dosagens utilizadas não mostraram efetividade. O
melhor resultado de brotação foi apresentado por caules.

Parker. Os resultadosalcançados incrementaram o conhecimento acerca da
biodiversidade destes protistas nestaregião, revelando a sua diversidade de espécies,
imprimindo assim importância fortificante paraeste corpo aquático.

Palavras-chaves: Cultura de tecidos vegetais, biofábrica, fitoterápico.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – FARMACOLOGIA

CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DE MUSGOS(BRYOPHYTA) EM SÍTIOS
PRIORITÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO DE FLORESTA ATLÂNTICA.

ANTINOCICEPCÃO DO VENENO DE CROTALUS DURISSUS CASCAVELLA
Autor(es): PRISCILA SACRAMENTO, Rodrigo Maia, Soraia Camargo, Luciana Lyra
Casais e Silva

Palavras-chaves: Tecamebas, Invetário, Biometria

Autor(es): BRUNA SOBRAL PALUMBO, MERCIA PATRICIA PEREIRA

Resumo: Venenos de animais contêm uma variedade de toxinas altamente seletivas
e potentes, que evoluíram ao longo de milhares de anos e têm como alvo processos
fisiológicos vitais. Estes efeitos podem tanto desencadear respostas indesejadas no
envenenamento quanto serem exploradas como fontes de pesquisa em estudos de
bioprospecção para o desenvolvimento de agentes terapêuticos. Na Bahia, as duas
principais serpentes de interesse médico são Bothrops leucurus e Crotalus durissus
cascavella, ambas pertencentes à Família Viperidae. O envenenamento por
serpentes do gênero Crotalus é caracterizado por analgesia e, estudos realizados
com outra subespécie (C.d.terrificus) já demonstraram a presença de um componente
antinociceptivo, evidenciando seu potencial de bioprospecção. Desta forma, o objetivo
deste projeto foi investigar a resposta antinociceptiva do veneno de Crotalus durissus
cascavella. O efeito antinociceptivo do veneno bruto de C.d.cascavella foi avaliado
pelo teste da formalina e teste da placa quente, na presença de carragenina. O teste
do campo aberto foi utilizado para validar os resultados obtidos nos testes de
antinocicpeção e avaliar se a dose utilizada comprometeu o comportamento e
atividade motora dos animais. Em todos os testes foram utilizados camundongos
Swiss (Mus musculus) (n = 6) e o veneno foi administrado por via oral, 1 hora antes,
na dose de 400 &#956;g/kg. O projeto teve aprovação da CEUA-ICS (protocolo no
072/2014). O grupo controle recebeu salina nas mesmas condições do grupo
experimental. Os resultados do teste de campo aberto demonstraram que, na dose e
via avaliadas os animais não estavam envenenados e não apresentavam alteração
motora, validando, desta forma, os resultados obtidos nos testes de analgesia. O
veneno não apresentou resultados positivos nos ensaios de analgesia, não
demonstrando, portanto, atividade antinociceptiva. Cabe ressaltar que a análise de
atividade antinociceptiva pode ser avaliada por diferentes métodos que envolvem
diferentes vias da resposta de antinocicepção. Desta forma, a ausência de resultado
pode estar relacionada ao método utilizado que pode não ter avaliado as vias
ativadas pelo veneno. Novos ensaios estão sendo realizados com diferentes
protocolos para validar estes resultados.

Resumo: A Floresta Atlântica é o Domínio Vegetacional mais degradado e
fragmentado do Brasil. Assim, esforços para estabelecer prioridades de conservação
na Floresta Atlântica têm aumentado na última década, principalmente na definição
de Corredores de Biodiversidade, grandes unidades de planejamento regional que
compreendem um mosaico de usos do solo e áreas-chave de conservação. Três
Corredores são reconhecidos na Floresta Atlântica: o Nordeste (Centro de
Endemismo Pernambuco), o Central (Sul da Bahia e Espírito Santo) e o da Serra do
Mar (Rio de Janeiro-São Paulo). Dentre eles, o Central é apontado como prioritário
para a conservação in situ da biodiversidade, sendo o conhecimento sobre as
briófitas nesse corredor ainda discreto. Este trabalho tem por objetivo determinar
vazios de coleta no Corredor Central e realizar novos inventários visando aprofundar
o conhecimento sobre a flora e a distribuição de briófitas. Foi realizada uma coleta de
Bryophyta (musgos) na RPPN Serra Bonita por um período de quatro dias em todos
os substratos favoráveis ao desenvolvimento do grupo (tronco vivo, tronco morto,
folha, rocha e solo). Em laboratório, as amostras coletadas foram identificadas até o
nível específico usando a literatura básica disponível para o grupo. Nos primeiros
meses foi necessária uma familiarização com a nomenclatura botânica e com os
termos taxonômicos específicos para identificação e classificação dos musgos. Foram
analisadas 106 amostras de musgos e identificadas 43 espécies. As famílias mais
representativas foram Calymperaceae (11 spp.) e Sematophyllaceae (5 spp.). Todas
as espécies identificadas até o momento são componentes comumente registrados
em estudos sobre a brioflora brasileira e tropical. O substrato mais comum foi o tronco
vivo (corticícola), também condizente com estudos nesse tipo de ambiente. Os
resultados contribuem para a determinação de composição, riqueza e diversidade de
espécies de briófitas no remanescente de Serra Bonita, onde foi possível observar a
grande relevância desta Unidade de Conservação na diversidade de musgos do
Brasil. Assim, fica evidente a potencialidade de incremento da diversidade de briófitas
lato sensu com a realização de novos inventários no Corredor Central da Floresta
Atlântica.
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AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE HUMORAL CONTRA GIARDIA DUODENALIS
EM SORO E SALIVA DE CRIANÇAS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ECOLOGIA
INVENTÁRIO DE AMEBAS TESTÁCEAS (RHIZOPODA, ARCELLINIDA) NAS
ÁGUAS DE REMANSO, MUNICÍPIO DE LENÇÓIS, PANTANAL DE MARIMBÚS,
BAHIA.

Autor(es): DAISY CHAGAS GOMES, Márcia Cristina Aquino Teixeira, Flavia
Thamiris Figueiredo Pacheco
Resumo: A giardíase é uma parasitose causada pelo protozoário flagelado Giardia
duodenalis, com uma alta prevalência em países em desenvolvimento, acometendo
principalmente crianças com faixa etária entre um e dez anos. Esta infecção é
adquirida principalmente pela veiculação hídrica com formas evolutivas infectantes,
cistos. Com um mecanismo de patogenia nas microvilosidades intestinais, ocasiona a
diminuição da absorção de nutrientes essenciais para desenvolvimento do organismo.
Em áreas endêmicas, altas taxas de prevalência para a infecção por Giardia têm sido
relatados em crianças, principalmente entre creche e escolas primárias. Produzindo
sintomas clínicos de intensidade variável, desde infecção assintomática à grave
síndrome de diarreia crônica e má absorção, que pode afetar no desenvolvimento
físico e cognitivo da criança. O diagnóstico de giardíase apresenta dificuldades devido
à baixa sensibilidade dos métodos usualmente empregados e por causa da
eliminação intermitente dos cistos pode produzir resultados falso-negativos. Por essa
razão, foi desenvolvido um ensaio imunoenzimático (ELISA) para pesquisa de
antígenos de G. lamblia em fezes. Este imunoensaio tem sido descrito na literatura
como um método simples, sensível e específico quando aplicado para o diagnóstico
de diversas parasitoses. Portanto, é importante investir em métodos complementares
de diagnóstico afim de tornar os resultados mais seguros, eficazes, eliminando os
possíveis falso-negativos. O valor da saliva como meio de diagnóstico para doenças
sistêmicas, tem sido objeto de estudos em diversas pesquisas que têm intuito de
acrescentar uma possibilidade de exame complementar. A saliva pode ser útil na
avaliação de dosagens de substâncias orgânicas e inorgânicas, é também um
método menos invasivo e de fácil coleta quando comparado com outros métodos.
Neste trabalho iremos realizar a padronização de um ensaio imunoenzimático
(ELISA) para detecção de anticorpo IgA sérico e IgA salivar anti- Giardia duodenalis.
Para tanto, serão coletados fezes, sangue e saliva de crianças de até 10 anos de
idade para formar os seguintes grupos: (a) Infectados com Giardia duodenalis; (b)
infectados com outros protozoários; e (c) não-infectados. O antígeno solúvel será
preparado a partir de trofozoítos de G. duodenalis de cultura e as concentrações de
antígeno e diluições de soro e conjugado anti-IgA serão definidos em ensaios de
titulação seriada.

Autor(es): VERÔNICA SANTOS GOMES, Márcio Borba
Resumo: As tecamebas (Amoebozoa: Rizopoda) são protistas que constituem um
grupo deorganismos unicelulares aquáticos diversificados, possuindo pseudópodos
lobópodos ou filópodos e como principal característica, uma carapaça que envolve a
célula. Distribuem-se nos mais diversos ambientes de água doce (rios, lagos e
represas), como também associadas asolos úmidos, turfeiras, musgos terrestres,
folhas axilares de bromeliáceas e mesmo em áreasde influência marinha.
Principalmente pela falta de taxonomistas que trabalhem comocorrência e distribuição
das tecamebas, os estudos no Brasil, são escassos. Certos danecessidade de
estudos relacionados a este grupo, o presente trabalho objetivou avaliar asmedidas
biométricas e inventariar a biodiversidade de amebas testáceas nas águas de
Remanso, município de Lençóis, Pantanal de Marimbus, Bahia. Para tanto, foi
realizada uma coleta nomês de maio de 2015, totalizando 72 amostras, onde 36
pertenciam ao plâncton e 36 aoperifiton. As espécies de macrófitas aquáticas cujo o
perifiton foi analisado foram identificadascom bibliografia adequada, sendo elas:
Cabomba haynesii, Eichhornia azurea, Nymphaeaampla, Nymphoides indica, Salvinia
auriculata e Utricularia foliosa. Observou-se umavariação na ocorrência de espécies
entre as macrófitas, onde a maior riqueza fez presente emNymphoides indica,
enquanto a menos especiosa foi Utricularia foliosa. Foram identificadasem ambos os
compartimentos, 49 espécies distribuídas em 08 famílias e 09 gêneros. Quanto
aocorrência em cada corpo aquático, 25 espécies ocorreram em ambos os
compartimentosamostrados (plâncton e perifíton) enquanto 12 delas ocorreram
apenas no plâncton e 12 noperifíton. A família mais diversa em termos específicos, foi
a Arcellidae (18), seguida daCentropyxidae (08), Lesquereusiidae (07), Difflugidae
(06), Euglyphiidae (05), Trinematiidae(02) e a menos representativa, Phryganellidae
(01). Foi feita a descrição das variáveisbiométricas, onde utilizou-se uma ocular
micrométrica WF, em que os dados observadosforam: Valores mínimo, máximo,
médio e desvio padrão (&#956;m) e quantidade de indivíduos paracada família de
tecameba. A similaridade entre as assembleias de amebas testáceas foianalisada
através de índices qualitativos e quantitativos (análise de Cluster) obtidos durante
oprocesso de identificação. A equabilidade foi calculada a partir do índice de
Shannon-Wiener, enquanto os índices de dominância foram analisados por Berger-
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SUA FORMA COMPLEXADA A &#946;-CICLODEXTRINA SOBRE A
HEMODINÂMICA CARDIOVASCULAR DE ANIMAIS ESPONTANEAMENTE
HIPERTENSOS

AVALIAÇÃO DE PLANTAS NATIVAS DO SEMIÁRIDO BAIANO COM ATIVIDADE
ACETILCOLINESTERASE PARA TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER
Autor(es): ADRIELE PINHEIRO BOMFIM, mariluze peixoto cruz

Autor(es): CARLA FIAMA AZEVEDO MEDEIROS, Samuel Barbosa Camargo, Letícia
Oliveira Simões, ANDERSON DE MELO JESUS, JOSMARA BARTOLOMEI
FREGONEZE, Darízy Flávia Silva

Resumo: A doença de Alzheimer (DA) se instala de modo insidioso. As alterações
neuropatológicas e bioquímicas da DA podem ser divididas em duas áreas gerais:
mudanças estruturais e alterações nos neurotransmissores (Portaria SAS/MS nº 843).
A doença está associada com "déficits" dos diversos neurotransmissores cerebrais,
como a acetilcolina, a noradrenalina e a serotonina (Varella, et al, 2011). Como cita
Trevisan (2003), os fármacos AChEI disponíveis no mercado apresentam um elevado
custo e efeitos adversos significativos. A cromatografia delgada (CCD) é a técnica
analítica mais utilizada para identificação dos metabólitos secundários, por ser uma
metodologia rápida e fácil. Para a análise em CCD foram utilizados variados tipos de
reagentes reveladores específicos para cada grupo de metabolitos. A composição
dos extratos etanólicos, usado a técnica do CCD apresentou resultado positivo para
os seguintes grupos de metabólitos: Caule do Imburanhé (Flavonoides, Ácidos
fenólicos, Esteroides, Polifenóis e Saponinas); Folha da Aroeira (Flavonoides,
Polifenóis e Saponinas) Galho da Aroeira (Flavonoides, Ácidos fenólicos, Alcaloides,
Esteroides, Polifenóis e Saponinas). Os resultados do CCD do galho de
Myracrodruon rundeuva Fr. All, e do caule do Peltogyne pauciflora Benth mostra a
presença de ácidos fenólicos e polifenois. Vários estudos (BARROS, 2003;
TREVISAN, 2006; MORAIS, 2008) mostrou que os extratos que apresentaram um
considerável teor de fenóis apresentaram uma forte ação de inibição da
acetilcolinesterase (BARROS, 2003). Por meio do CCD do Imburanhé caule e da
aroeira folha e galho constatou-se a presença de flavonóides e saponinas, grupos de
substâncias com inúmeras atividades biológicas. Os flavonoides também podem ser
encontrados na forma livre ou na forma de heterosídeos (glicosídeos), o grupo mais
amplo dos fenóis (UFJF, 2011). Através da análise do CCD dos galhos de aroeira o
resultado encontrado sugere a presença de alcaloides, mas devido à sua alta
heterogeneidade química, estes não podem usualmente ser identificados por apenas
um critério cromatográfico (AMANCIO DE FRIAS, 2011).

Resumo: Introdução: a hipertensão arterial (HA) é uma doença cardiovascular
crônica, de alta prevalência e suas complicações são responsáveis por milhões de
mortes em todo o mundo. Por isso, se faz necessária a busca de tratamentos
alternativos para seu controle. Os monoterpenos, componentes de óleos essenciais
extraídos de plantas, apresentam ações biológicas importantes e podem servir como
fontes promissoras de fármacos. Dentre os monoterpenos, o linalol (LIN) é um
monoterpeno utilizado para fins anti-inflamatórios, vasodilatador, no entanto, não há
registros na literatura sobre seu potencial efeito anti-hipertensivo após o tratamento
subcrônico de ratos com hipertensão essencial (SHR). Devido a algumas
características físico-químicas de alguns fármacos, sistemas de transporte, drogas
como as ciclodextrinas (CDs) têm sido utilizadas para melhorar a ação, aumentar a
duração e reduzir a toxicidade dos fármacos. As CDs são oligossacarídeos cíclicos
amplamente utilizados para a solubilização de compostos insolúveis em água e em
sistemas de liberação controlada de drogas, possibilitando a utilização dessa
molécula na formação de complexos de inclusão. Estes complexos são usados, por
exemplo, para melhorar a solubilidade e velocidade de dissolução, diminuir a
volatilidade, e aumentar a estabilidade das drogas. Dentre as ciclodextrinas, a
&#946;-ciclodextrina (B-CD) é a que melhor confere solubilidade e estabilidade diante
da complexação. Objetivo: Avaliar os efeitos cardiovasculares de linalol livre e de sua
forma complexada à B-CD observando, se há um melhoramento farmacológico nos
efeitos induzidos pelo monoterpeno quando introduzido em um sistema de liberação
controlada de fármaco. Resultados: Os ratos tratados durante 21 dias com linalol,
veículo e captopril, por via orogástrica, apresentaram desenvolvimento corporal
semelhante entre os grupos. Além disso, em nenhum dos grupos tratados foi
observada alterações significantes nos valores de frequência cardíaca. Entretanto, os
animais tratados com veículo (salina) apresentaram um crescente aumento da
pressão arterial média (%PAM = 170, 66 ± 4, 64; 185, 04 ± 4, 03; 185, 42 ± 8.53;
187, 33 ± 10, 09; 201, 09 ± 8, 94 mmHg; sendo 1, 5, 10, 15 e 20 dias de tratamento,
respectivamente). Tanto os animais tratados com captopril (30 mg/kg; %PAM = 157,
33 ± 5, 36; 145, 55 ± 7, 03; 139, 70 ± 9, 24; 137, 74 ± 5, 52; 126, 11 ± 7, 13 mmHg)
bem como tratados com linalol (100 mg/kg; %PAM = 164, 37 ± 6, 02; 164, 55 ± 5, 19;
164, 11 ± 7, 30; 156, 00 ± 5, 56; 158, 44 ± 8, 82 mmHg) apresentaram redução
significante da PAM, com potencial anti-hipertensivo significante, quando comparado
ao veículo. No grupo que recebeu linalol 50 mg/kg e linalol complexado em sistema
de liberação controlada com B-CD, em dose correspondente a 50 mg/kg de linalol, foi
possível observar que a complexação desta dose de linalol tornou seu efeito
potencialmente semelhante à dose de 100 mg/kg. Em adição, o tratamento com
linalol induziu uma diminuição significante do índice de massa cardíaca. Conclusão:
Os resultados sugerem que o tratamento subcrônico com linalol por 21 dias
apresentou efeito anti-hipertensivo em animais espontaneamente hipertensos, e que
sua inclusão em &#946;-CD foi capaz de aumentar potencialmente este efeito antihipertensivo, caracterizando um provável melhoramento na biodisponibilidade.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TRATAMENTO COM LINALOL NA FORMA LIVRE
SOBRE A REATIVIDADE VASCULAR DE ANIMAIS HIPERTENSOS
Autor(es): NATANA ALVES, Samuel Barbosa Camargo, Letícia Oliveira Simões,
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Resumo: Introdução: A Hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica e um
importante fator de risco cardiovascular, de modo a haver aumento na resistência
vascular periférica devido a mudanças estruturais diretas no leito vascular. Altos
índices de mortalidade em todo o mundo estão ligados à hipertensão, responsável
por 9, 4 milhões de mortes por ano. Apesar dos esforços em saúde pública, sua
prevalência continua a aumentar, tornando cada vez mais necessária a busca de
tratamentos alternativos para o controle da hipertensão. O linalol é um monoterpeno
alcoólico terciário de cadeia aberta que possui efeito direto sobre o músculo liso
vascular, provocando a indução do vasorrelaxamento independente do endotélio.
Objetivo: Avaliar a reatividade vascular em artéria mesentérica superior de animais
SHR após a administração subcrônica de linalol. Materiais e Métodos: Para avaliação
dos efeitos de linalol, foram realizadas incisões abdominais para retirada da artéria
mesentérica utilizada nos estudos. Anéis entre 1-3 mm foram mantidos em cubas
com 10 mL de solução de Tyrode a 37 ºC e gaseificada com carbogênio para manter
a integridade do tecido. Os anéis foram suspensos por linhas de algodão a um
transdutor de força, acoplado a um sistema de aquisição para o registro das
contrações isométricas. Resultados: A adição cumulativa de linalol em anéis de
artéria mesentérica superior isolada de ratos Wistar com endotélio funcional intacto
induziu efeito vasorrelaxante Emax = -99, 81 ± 11, 02 % e pD2 = 1, 97 ± 0, 07, n= 5,
assim como em animais SHR com Emax = -88.41 ± 4.99 % e pD2= 1, 736 ± 0, 04, n=
7. A retirada do endotélio funcional não foi capaz de promover alterações significantes
nos efeitos induzidos por linalol, em nenhumas das linhagens. Após tratamento
subcrônico o grupo tratado com linalol apresentou uma diminuição significante (**p <
0, 01) na potência farmacológica da Phe, com valor de pD2 = -6, 15 ± 0, 08, sem
alteração significante na eficácia farmacológica, com valores de Emax= 122.1±
12.0%. O tratamento com captopril não alterou a eficácia e a potência farmacológica
ao NPS, quando comparado ao veículo, Emax= -129.0 ± 10.17% e pD2= -7, 70 ± 0,
29, n= 6. Já o grupo tratado com linalol, apresentou um aumento significante (**p<0,
01 e ***p<0, 001) da potência farmacológica de NPS com pD2= -12, 44 ± 3, 19, n=8.
Conclusão: Linalol promoveu vasorrelaxamento em anéis de artéria mesentérica
superior isolada de SHR e Wistar de forma independente de endotélio vascular
funcional, sugerindo ação direta sobre o músculo liso vascular. Nos ensaios de
reatividade vascular com artéria mesentérica isolada de SHR tratados por 21 dias,
linalol foi capaz de aumentar a potência farmacológica e reatividade vascular ao
agente vasodilatador NPS, assim como diminuir a sensibilidade ao agente
vasoconstritor PHE.

Palavras-chaves: Hipertensão, Linalol, Monoterpenos
IMPLANTAÇÃO DE UM HORTO DE PLANTAS MEDICINAIS DIDÁTICO: MODELO
FARMÁCIA VIVA
Autor(es): PHILIPPE BARRETO DE ALMEIDA, MARA ZELIA DE ALMEIDA,
MAILSON SANTOS MARTINS
Resumo: A criação de políticas especificas veio atender a incorporação da fitoterapia
no SUS tais como: Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
(PNPIC) e Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). As
diretrizes dessa última encontram-se organizadas no Programa Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) em ações e metas para as diversas instituições
envolvidas. Nesse contexto, cabe ao setor de ensino apoiar a formação técnica e
científica sobre plantas medicinais. Nosso objetivo é a implantação de uma Farmácia
Viva na área da Universidade Federal da Bahia constituída de um Horto
Farmacobotânico e de uma Oficina Farmacêutica, com o apoio da SUMAI/UFBA, a
fim de gerar estratégias didáticas para inclusão do corpo discente de farmácia e áreas
afins na implantação e manutenção da Farmácia Viva e a médio prazo levar as
Farmácias Vivas aos municípios baianos. O bolsista deverá participar da metodologia
de implantação da Farmácia Viva, dos critérios de seleção das espécies medicinais,
levantar as bibliografias sobre a eficácia e segurança das plantas medicinais
selecionadas, apoiar nas atividades referentes as adequações do espaço para a
oficina de manipulação e colaborar na produção de material de didático. No território
baiano temos os Biomas Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, além de áreas de
vegetação endêmicas na Chapada Diamantina, havendo uma diversidade de saberes
e fazeres em práticas de cuidados em saúde a partir do recurso genético vegetal
disponível nessas localidades. Assim, como estratégia de fortalecer o conhecimento
local, o Ministério da Saúde adotou o modelo da Farmácia Viva, a qual possibilita a
criação de espaços adequados para o cultivo, beneficiamento e produção de
preparados com plantas medicinais em pequena escala para atender a pequenas
comunidades. Deste modo, a proposta aqui apresentada tem por objetivo criar um
espaço adequado para difundir essa metodologia com propósitos didáticos, na
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perspectiva de servir de modelo aos municípios baianos, tendo a universidade como
centro de apoio, investigação e disseminação.

glaucoma, pacientes com tiques motores. A ritalina tem como substância ativa o
cloridrato de metilfenidato, que atua como um estimulante no sistema nervoso central.
O metilfenidato é um fraco estimulante do sistema nervoso central, com efeitos mais
evidentes sobre as atividades mentais do que nas ações motoras. Seu mecanismo de
ação no homem ainda não foi completamente elucidado, mas acredita-se que seu
efeito estimulante é devido uma inibição da recaptação de dopamina no estriado, sem
disparar a liberação de dopamina.
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ESTUDO QUÍMICO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DAS
FOLHAS DE PHANERA FLEXUOSA MORIC. SOBRE S. AUREUS RESISTENTE A
ANTIBIÓTICOS
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ESTUDO E ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE O
MECANISMO DE AÇÃO DO ÁLCOOL E MACONHA NO SISTEMA NERVOSO
CENTRAL E SEUS IMPACTOS NA MEMÓRIA E APRENDIZAGEM

Resumo: Phanela flexuosa (Moric) conhecida na região nordeste do Brasil como
escada de macaco, é amplamente utilizada na medicina popular tradicional para
diversos tipos de tratamentos sendo o principal o anti-inflamatório. O presente estudo
teve como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana de P.flexuosa do semiárido da
Bahia, coletadas na região da Floresta Nacional Contendas do Sincorá (FLONA),
segundo dados etnofarmacológicos da região. Os extratos da folha da planta foram
preparados por maceração com e suas frações de hexano, diclorometano, acetato de
etila, e butanol foram preparadas por partição. Para a avaliação da atividade
antimicrobiana dos extratos etanólicos e suas fases foram realizados testes de
Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração Bactericida Mínima (CBM).
Foi avaliada a atividade antimicrobiana do extrato etanólico das folhas de P. flexuosa
(Moric) contra S. aureus ATCC 43300 e os isolados 16A 29, 92 e 112. O EFPF
apresentou atividade antimicrobiana frente a bactérias MRSA testadas, sendo o
menor valor de CIM (125 µg/mL) obtido foi para a cepa ATCC 43300 e para os
isolados 29 e 92. O isolado 16A apresentou os maiores valores de CIM (4000
µg/mL).Quanto à atividade bactericida do EFPF, houve atividade somente para os
isolados: 29 (CBM de 500 µg/mL) e 92 (CBM de 4.000 µg/mL).Não houve atividade
bactericida, até a máxima concentração testada de 4.000 µg/mL, para a cepa ATCC
43300, e o isolado 16A. Já no isolado 112 houve atividade em CIM (4000 µg/mL) e
CBM (250µg/mL). Observa-se que para a maioria dos isolados MRSA, os valores de
CIM foram maiores do que a cepa ATCC 43300, indicando uma maior resistência
desses isolados à atividade antimicrobiana do EFPF. Também foi necessária uma
concentração no mínimo quatro vezes maior que a CIM para o EFPF apresentar
atividade bactericida sobre dois isolados 29 e 92. A fração hexânica apresentou
atividade sobre ATCC 43300 (CIM = 1000/250µg/mL) e no isolado 16A (CIM =
500/250µg/mL) e (CBM = 250µg/mL). A fração de diclorometano apresentou
atividade frente à cepa ATCC 43300 com CIM (1000/250 µg/mL) e os isolados 16A
com CIM (250 µg/mL) e 92 CIM (500µg/mL), porém não apresentou atividade
bactericida. A fração de acetato de etila costa com atividade bactericida e
bacteriostática na cepa ATCC 43300 (CIM = 62, 5) e (CBM = 1000), já os isolados
tiveram atividade apenas bacteriostática sendo 16A (CIM = 62, 5); 29 (CIM = 250); 92
(CIM = 250); 112 (CIM = 125). Já a fração butanólica não apresentou atividade
bactericida ou bacteriostática frente aos micriorganismos testados. Em uma próxima
etapa do trabalho serão realizados estudos fitoquímicos com as fases que
apresentaram atividade antimicrobiana visando o isolamento e a identificação das
substâncias responsáveis pela atividade.

Autor(es): MÁRCIO PEREIRA PONTES, SUZANA BRAGA SOUZA
Resumo: Nesse trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os efeitos do
álcool e de canabinoides no sistema nervoso central (SNC) e apresentação de artigos
científicos sobre mecanismo de ação de drogas em seminários realizados
semanalmente em grupo. Desenvolvemos um questionário para avaliação do uso de
substâncias psicoativas entre os estudantes universitários e os impactos na memória,
a partir do questionário da Organização Mundial da Saúde. Neste trabalho também
foram realizadas atividades de prevenção de uso de drogas na Universidade Federal
da Bahia (UFBA) através de seminários abertos a comunidade com o título “maconha
e memória: uma discussão científica”, além da criação de página com a finalidade de
divulgar para os conectados na rede social de internet nossas sessões abertas,
palestras e seminários. Estudos recentes apontam que tanto o álcool quanto a
maconha prejudicam o sistema nervoso central principalmente em áreas cerebrais
relacionadas ao planejamento, atenção, velocidade de processamento, funções
executivas, impulsividade, aprendizado, fluência verbal, tomada de decisões,
execução de movimentos e memória de curto e longo prazo. Constatou-se que a
maconha interfere especificamente na consolidação da memória e no
desenvolvimento da cognição, causando prejuízos permanentes, principalmente em
usuários menores de 18 anos. A maconha (Cannabis sativa) é a substância ilícita
mais utilizada no mundo e também no Brasil, onde 7, 8 milhões de pessoas afirmam
já terem consumido a droga pelo menos uma vez na vida. O principal componente
psicoativo da droga, o delta 9 tetrahidrocanabinol (THC), foi isolado em 1964 pelo
químico israelense Raphael Mechoulam. O THC é o responsável pelos diversos
efeitos psicoativos da erva, que incluem as sensações de euforia, prazer, satisfação
etc. Tais efeitos são mediados pela ligação do THC ao receptor canabinoide 1, o
CB1, componente do sistema endocanabinoide. O THC diminui os potenciais de
longa duração (LTPs) no hipocampo, fenômenos que estão na base da consolidação
de memórias e diretamente associados ao processo de aprendizagem. Entretanto, o
uso esporádico ou abusivo do álcool causa lesões ao sistema nervoso central pela
sua toxicidade, além de causar morbidades e limitações funcionais no indivíduo e
danos a outros sistemas e órgãos (cirrose, carcinoma, e acidente vascular cerebral).
Neste contexto, foi verificado que a ingestão de álcool leva a perda neural e
comprometes do desenvolvimento cerebral. Pesquisas apontam que danos causados
pelo estresse oxidativo, prejudicam, principalmente, o desenvolvimento do hipocampo
e cerebelo, induzindo a apoptose e neurodegeneração em humanos.

Palavras-chaves: caturama
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – FISIOLOGIA
ESTUDO E ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE O
MECANISMO DE AÇÃO DE DROGAS PSICOESTIMULANTES NO SISTEMA
NERVOSO CENTRAL COMO CRACK, COCAÍNA E RITALINA

NEUROTOXICIDADE DO ECSTASY
Autor(es): LÍLIAN DE OLIVEIRA SEIXAS, SÁVIO VINICIUS AMARAL, SUZANA
BRAGA SOUZA

Autor(es): NATANNA MAGALHÃES

Resumo: Foram realizados seminários semanais em grupo com a apresentação de
artigos científicos sobre sono, memória, aprendizado e mecanismo de ação de drogas
no sistema nervoso central. Desenvolvemos um questionário para avaliação do uso
de substâncias psicoativas em estudantes universitários, baseado no questionário da
OMS. Foram realizados dois seminários abertos à comunidade acadêmica com o
tema: “neurotoxicidade do Ecstasy”, o primeiro no Instituto de Ciências da Saúde da
UFBA e o segundo no PAF V em Ondina. Realizamos também duas apresentações
no Congresso de 70 anos da UFBA sobre substâncias psicoativas e seus impactos na
memória. Nessas apresentações foram expostos artigos científicos relacionados ao
tema e explicados como ocorrem os danos no córtex cerebral, quais as áreas mais
afetadas e se esses danos são permanentes ou não. Foi realizada uma revisão
bibliográfica sobre a neurotoxicidade do ecstasy. Nesses artigos científicos foi
demonstrado que tanto o grupo de homens quanto o grupo de mulheres usuários do
ecstasy têm uma menor captação de C – AMT triptofano (precursor da serotonina),
quando comparados aos grupos controle. Além disso, foi observado que as mulheres
apresentam uma menor captação de triptofano no giro orbito – frontal (região ligada a
emoções), o que pode tornar esse grupo mais suscetível à depressão. Através de
ressonância magnética, observou-se que o volume do hipocampo de usuários de
ecstasy era menor quando comparados aos indivíduos controle. O volume
hipocampal diminui em 10, 5% e o volume total do córtex diminui 4%. Esse estudo foi
feito com usuários há dois meses sem usar a droga, justamente para poder observar
se o dano permanecia mesmo sem o uso. Em macacos tratados com MDMA
(Metilenodioxi-metanfetamina ou ecstasy) e sacrificados após duas semanas e após
sete anos do tratamento foi possível observar que os padrões de redução axonal de 5
– HT permaneciam alterados no córtex cerebral e outras áreas do encéfalo, o que

Resumo: Na primeira etapa foram selecionados artigos científicos sobre os
mecanismos de ação de drogas no sistema nervoso central, com revisão bibliográfica
sobre riscos e efeitos do uso de drogas lícitas e ilícitas no organismo em geral e seu
impacto na memória e aprendizagem a curto e em longo prazo. Fizemos
apresentações dos artigos selecionados em um rodízio de seminários e também
procuramos informações adicionais em livros didáticos, internet e bibliografia
recomendada. Desenvolvemos um questionário digital de múltipla escolha para
avaliação do uso de substâncias psicoativas e seus impactos na memória e
aprendizagem em estudantes universitários, com base em um questionário da OMS.
Foram realizados seminários para discussões sobre os temas estabelecidos
(neurotoxicidade do ecstasy; maconha e memória). Estes foram abertos para a
comunidade acadêmica e realizados no Instituto de Ciências da Saúde da UFBA e no
PAF V em Ondina. A Ritalina é um fármaco da família das anfetaminas, que age no
sistema nervoso central potencializando a ação da noradrenalina e dopamina, o que
melhora a concentração. É indicada como parte de um programa de tratamento
amplo que tipicamente inclui medidas psicológicas, educacionais e sociais para
estabilizar as crianças com uma síndrome11 comportamental caracterizada por déficit
de atenção, hiperatividade, labilidade emocional e impulsividade. Há quem use o
medicamento simplesmente para se manter desperto durante longas jornadas de
trabalho ou estudo. Pode afetar o desempenho para dirigir, operar máquinas ou se
envolver em outras atividades potencialmente perigosas. Funciona como uma
espécie de anabolizante para o cérebro, que conseguiria assim acumular mais
informação em menos tempo. Está contra-indicada para pacientes com ansiedade,
tensão, agitação, hipertireoidismo, arritmia cardíaca, angina do peito grave e
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sugere que os danos sejam irreversíveis e permanentes. Com esse trabalho foi
possível perceber que os danos causados pelo ecstasy são graves e permanecem a
longo prazo, mesmo sendo uma droga com pouco poder viciante e usada como
recreativa.

superior para a análise de grandes quantidades de dados O relatório “Magellan”
sobre computação científica em nuvem cita que muitas aplicações voltadas à
bioinformaica tem sido desenvolvidas ou modificadas para funcionar com o
paradigma MapReduce do Hadoop, entretanto não cita o desenvolvimento deste
segmento de aplicações para bioinformática usando Apache Spark. Poucos exemplos
de Apache Spark para uso em bioinformática podem ser encontrados na literatura até
a presente data, um método de máxima verossimilhança é usado para resolver a
concatenação de fragmentos em experimentos de “Next Generation Sequence”
(NGS), entretanto esta metodologia não funciona com eficiência para grandes
quantidades de dados. Uma implementação sobre o Apache Spark deste método de
máxima verossimilhança foi proposta para solucionar o problema de usar a
metodologia para grandes dados. Esta implementação denominada de eXpress-D
demonstrou escalar linearmente a medida que aumenta a quantidade de dados
submetida à análise. SparkSeq foi desenvolvido com objetivos semelhantes para
solucionar o problema de lidar com a grande quantidade de dados de NGS e
novamente demostrou excelentes resultados de ganho de velocidade de execução e
escalabilidade. O Apache Spark apresenta melhores desempenhos sobre outras
plataformas MapReduce como o Hadoop devido ao fato de minimizarem o acesso a
disco, por armazenarem dados na memória RAM e assim minimiza o tempo de
consulta aos dados sob análise. O objetivo inicial do projeto foi adaptar ferramentas
de fluxo de trabalho de análise filogenética ao cluster do GENEV usando o Spark
(mecanismo rápido e geral para o processamento de dados em grande escala). As
ferramentas utilizadas foram: (1) ClustalW – programa de alinhamento global de DNA
e Proteínas, (2) jModelTest – utilizado para realizar a seleção estatística de modelos
de substituição de nucleotídeos de melhor ajuste à coleção de dados sob análise, (3)
ProtTest – utilizado para realizar a seleção estatística de modelos de substituição de
aminoácidos de melhor ajuste à coleção de dados sob análise, (4) Tree-Puzzle –
Testa o sinal filogenético baseado no modelo escolhido no jModelTest (DNA) ou
ProtTest (Proteínas) e (5) PhyMl – Reconstrói a história evolutiva de determinado
grupo, a partir dos resultados do jModelTest ou ProtTest . Como resultados
esperados prevíamos a instalação e manutenção do Spark no cluster R2D2, o teste
do Spark e a adaptação das ferramentas de análise filogenética (FAF) ao Spark.
Como resultados obtidos, foi possível realizar com sucesso a instalação e o teste do
Spark no cluster, entretanto não foi possível adaptar as ferramentas do FAF à
plataforma Spark devido à dificuldade e necessidade de conhecimento mais
aprofundado em linguagem de programação em java ou python, além de dificuldades
com o hardware, sendo que algumas máquinas tiveram falhas durante os testes e
instalação do Spark e dificuldades técnicas de gerenciamento da rede do cluster, que
foram solucionadas com a substituição de máquinas e melhoria do gerenciamento da
rede do cluster. Alternativamente à adaptação das ferramentas ao Spark foi realizada
a instalação das ferramentas do FAF para rodar sob biblioteca MPI (Massive Passing
Interface) ou MPJ (Java message passing library). As atividades deste projeto têm
impacto potencialmente positivo sobre a pesquisa no Departamento de Biologia Geral
do Instituto de Biologia da UFBA e no Departamento de Ciência da Computação do
Instituto de Matemática da UFBA, ampliando as condições para análise de
sequências de DNA e proteínas no GENEV, o desenvolvimento de TCCs, ICs e
dissertações de mestrado. Oferecendo simultaneamente a alunos de TCC, IC,
mestrado e doutorado do LaSiD a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em
um campo de prática com objetivos aplicados, resultando em infraestrutura instalada
e num acréscimo na produção científica de todos os colaboradores envolvidos.
Resultou também em contribuições importantes para o ensino, pois o projeto trouxe a
real possibilidade de formação e capacitação de recursos humanos num ambiente de
pesquisa interdisciplinar.
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – GENÉTICA
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E ANTIMUTAGÊNICA DO EXTRATO
DA SEMENTE DIOCLEA GRANDIFLORA EM LINFÓCITOS
Autor(es): ELAINE SILVA, LILIA MARIA AZEVEDO MOREIRA
Resumo: A espécie Dioclea grandiflora Mart. ex. Benth, é uma planta da família
Fabacea, subfamília Papilioideae, popularmente conhecida como mucunã-de-caroço
e olho-de-boi, que, está representada em quase todos os continentes, mas sua
diversidade é majoritária nas regiões tropicais e subtropicais. No ponto de vista
terapêutico, é usada na medicina popular para distúrbios da próstata e doenças
renais. Esta família é reconhecida como grande fonte de flavonóides, metabólitos
secundários biossintetizados a partir da via dos finilpropanóides, possuem atividade
antioxidante. O objetivo deste estudo foi avaliar a existência do efeito antimutagênico,
bem como da atividade antioxidante do extrato da semente Dioclea grandiflora. Para
a obtenção do extrato, as sementes trituradas passaram por um processo de
maceração a frio e o extrato bruto foi utilizado para fazer a solução de Dioclea
grandiflora. Na avaliação da atividade antioxidante foi utilizado o extrato etanólico nas
proporções de 5µl, 100 µl e 200 µl na concentração de 40mg/ m. A determinação da
atividade antioxidante total mostrou que: 94, ± 4, 1% com 200µl do extrato na
concentração 40mg/mL; 82, 15± 5, 2% com 100µl do extrato na concentração de
40mg/mL e 80, 8± 6, 9% com 5µl do extrato na concentração de 40mg/mL possuindo
uma elevada capacidade antioxidante na captação do radical livre DPPH, mesmo em
baixas concentrações. O teste mutagênico com a solução de Dioclea grandiflora foi
constituído de cinco tratamentos com repetição (linfócitos de quatro indivíduos). Foi
analisado o Índice Mitótico (IM) com registro de células em divisão (CD), totalizando
2.250 células, não sendo, entretanto, visualizadas diferenças significativas nas
alterações cromossômicas. No teste onde a concentração da solução do extrato foi
dez vezes maior houve uma diminuição do IM (6, 3%) em relação a T1 (10, 25%).
Constatou-se, portanto que a solução do extrato em alta concentração tem um efeito
inibitório do ciclo celular. Conclui-se pela importância da avaliação toxicogenética de
fitofármacos com possível atividade terapêutica, tendo em vista investigar os seus
efeitos no material genético e a possibilidade de eventual ação iatrogênica que possa
de contribuir para a ocorrência de danos genéticos a malformações congênitas.
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DESENVOLVIMENTO DE FLUXO DE ANÁLISE FILOGENÉTICA EM SISTEMAS
PARALELOS
Autor(es): RODRIGO BARBAN ZUCOLOTO, ELMO ALMEIDA, FELIPE SOUZA,
ALINE ARAÚJO DOS SANTOS MARINHO, GUILHERME PERES
Resumo: O Laboratório de Genética de Populações e Evolução Molecular (GENEV),
localizado no Instituto de Biologia da UFBA, possui um cluster (sistema de
processamento paralelo), denominado R2D2, composto por 21 máquinas (nós),
sendo, um principal chamado de master e vinte nós com processadores
heterogêneos variando entre single cores e dual cores, rodando o sistema
operacional Ubuntu 16.04 LTS. O processamento paralelo consiste na execução de
uma única tarefa em uma coleção de computadores independentes interconectados
através de uma rede, trabalhando cooperativamente como um único e integrado
recurso computacional. Essa coleção de computadores, também chamada de cluster,
é utilizada para resolver problemas simultaneamente e de forma distribuída,
reduzindo assim, o tempo para o processamento dos dados. O GENEV vem
investindo no desenvolvimento de plataformas paralelas de computação para
bioinformática juntamente como o LaSiD/DCC/IM/UFBA. O projeto visa organizar a
colaboração já existente entre o GENEV e o LaSiD definindo os objetivos comuns
para melhorar a eficácia dos procedimentos e análises de bioinformática através do
uso de versões paralelas dos softwares de bioinformática ou modificações de
softwares seriais para uso em clusters via MPI (Message Passing Interface), Hadoop,
Spark ou ainda usando unidades gráficas GPU, e estabelecer os fluxos de trabalho
comuns às pesquisas de análise filogenética, genômica comparada e modelagem
molecular de proteínas para que os programas utilizados sejam investigados quanto a
possibilidade de execução em sistemas distribuídos. No ano de 2014 tivemos dois
artigos aceitos em conferências internacionais, em um desses artigos foi analisado o
ganho de velocidade de execução de tarefas em paralelo do algorítimo de escolha de
modelos evolutivos implementado pelo pacote MEGA-CC usando a plataforma de
computação voluntaria BOINC, onde demostramos um ganho de em torno de duas
vezes a velocidade serial de execução a medida em que o número de tarefas
aumenta. Em outro artigo aceito e publicado no Pbio, descrevemos a utilização do
BLAST e outros algoritmos para bioinformática na plataforma MapReduce do Hadoop.
Dessa forma a colaboração do GENEV com o LaSid tem recebido reconhecimento da
comunidade científica. O Apache Spark vem sendo desenvolvido mais recentemente
e apresentando vantagens com relação ao Hadoop para uso em aplicações de
algoritmos de aprendizado de máquina e ferramentas para análise de dados que não
são suportadas pelo modelo de fluxo de dados acíclico, com performance dez vezes
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – IMUNOLOGIA
EFEITO DA IMUNIZAÇÃO COM STAPHYLOCOCCUS AUREUS SOBRE
DESENVOLVIMENTO DE ALERGIA RESPIRATÓRIA EM MODELO MURINO
Autor(es): KARINE BITENCOURT RODRIGUES, ISRAEL SOUZA RIBEIRO, IGOR
MUNIZ, PALLOMA PORTO ALMEIDA, LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA
SOUSA, TIANA BAQUEIRO, VIDA MARINA LEITE
Resumo: A asma alérgica é uma doença inflamatória crônica que provoca obstrução
do fluxo aéreo, secreção de muco, tosse e dispneia, podendo levar a limitação
pulmonar permanente. O tratamento da asma é sintomático, reduzindo a ocorrência
ou gravidade das crises, no entanto não existe cura para esta patologia. Normalmente
a doença é desencadeada por alérgenos, e os asmáticos apresentam um fenótipo de
resposta Th2, caracterizada pela eosinofilia nas vias aéreas e elevada produção de
citocinas como IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13. Evidências apontam para uma redução da
prevalência de asma e outras doenças alérgicas em populações altamente expostas
a microrganismos.Entre os microrganismos mais comuns nas populações, destaca-se
o Staphylococcus aureus que é uma bactéria presente na microbiota natural do
organismo humano, cuja infecção pode desencadear desde pequenas infecções de
pele até doenças graves como endocardite, pneumonia e sepse. A infecção por S.
aureus suscita uma resposta com perfil Th1 ou Th17, com a alta expressão de IL-1,
IL-2, TNF- &#945;, INF-&#611;, IL-12 e IL-17, além de síntese de IgG e recrutamento
de neutrófilos.Com o objetivo de analisar se imunizações com Staphylococcus aureus
inativado pelo calor modulam a resposta alérgica em modelo experimental,
camundongos BALB/c foram divididos em quatro grupos, o grupo experimental
(camundongos que foram imunizados com cepas de S. aureus, e posteriormente
induzidos a alergia respiratória com Ovalbumina (OVA)), controle negativo (animais
não imunizados e sem indução de alergia a OVA), controle de alergia (camundongos
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não imunizados e com indução de alergia a OVA), controle de imunização (animais
imunizados e sem indução de alergia a OVA). Foram analisados como parâmetros
marcadores de alergia respiratória: a contagem total e diferencial de leucócitos no
lavado broncoalveolar (BAL), a análise histopatológica do pulmão, a dosagem de
citocinas no BAL e soro, a dosagem de imunoglobulina anti-OVA no soro e a
expressão de quimiocinas em tecido pulmonar.

em 40 amostras parafinizadas de CEB primários microdissecados, adotando-se um
pool de 06 amostras parafinizadas de mucosa bucal não-neoplásica como amostra
calibradora. Serão utilizados os RNU44 e o RNU48 como miRNAs de referência. A
extração do RNA total das amostras previamente microdessecadas foi realizada com
o miRNeasy FFPE Kit (Qiagen). A transcrição reversa e amplificação estão em
andamento utilizando-se o TaqMan MicroRNA RT Reverse Transcription (Thermo
Fisher Scientific) e TaqMan MicroRNA Assay (Thermo Fisher Scientific) código
MIMAT0026606 (466348_mat). Os resultados serão comparados em relação à
expressão proteica por imunoistoquímica do CD206 em amostras correspondentes.
Os resultados estatisticamente significantes serão considerados a partir de um
P<0.05 e serão comparados entre si e em relação a parâmetros clínico-patológicos
dos pacientes. Todas as análises serão realizadas no programa SPSS 16.0 (SPSS
Inc., Chicago, IL, EUA). Os achados deste plano de trabalho contribuem para uma
maior compreensão dos aspectos moleculares do CECB e do significado clínico da
presença de macrófagos diferencialmente polarizados em CEB, podendo corroborar
no estabelecimento de potenciais marcadores de prognóstico ou alvos terapêuticos
para esta doença.
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EXPRESSÃO DO MIR-511-5P EM CARCINOMA ESCAMOCELULAR DE BOCA:
RELAÇÃO COM A EXPRESSÃO TECIDUAL DA ARGINASE-1 E ASPECTOS
CLÍNICO-PATOLÓGICOS DOS PACIENTES
Autor(es): CLARICE LIRA, CAMILA DA SILVA SOUZA, RAFAEL LUIZ VIEIRA
MERCURI, Andr Leonardo de Castro Costa, Camila Alexandrina Viana de Figueiredo,
ROBERTO MEYER, JEAN SANTOS, Deise Souza Vilas-Bôas
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Resumo: O componente imunológico celular predominante do carcinoma
escamocelular de boca (CEB) é de natureza inflamatória crônica, com destaque para
a presença de macrófagos, que podem ser subdivididos em M1 ou M2 de acordo com
sua habilidade em produzir diferentes tipos de respostas. Diversos estudos já
demonstraram que macrófagos associados ao tumor, os quais estão mais próximos
funcionalmente dos macrófagos M2, podem influenciar positivamente o
desenvolvimento tumoral. MicroRNAs (miRNAs) são uma classe de pequenos RNAs
não-codificantes que conferem regulação pós-transcricional por meio de vários
mecanismos, incluindo a repressão da tradução e degradação do mRNA. O objetivo
deste plano de trabalho foi investigar em CEB o padrão de expressão do miR-511-5p,
regulador da ativação anti-inflamatória de macrófagos (M2), assim como localizar e
quantificar nas amostras correspondentes a expressão proteica da Arginase-1, cujo
gene tem sido atribuído ao papel de macrófagos M2 e parece estar com expressão
diminuída mediante regulação de miR-511-5p. Através de metodologia de qRT-PCR,
40 amostras parafinizadas de CECB com diferentes características clínicas e
histopatológicas obtidas em parceria com o Hospital Aristidez Maltez (Salvador,
Bahia) foram investigadas. Após microdissecação, a extração do RNA total foi
realizada com o miRNeasy FFPE Kit (Qiagen). A transcrição reversa e amplificação
estão em andamento utilizando-se o TaqMan MicroRNA RT Reverse Transcription
(Thermo Fisher Scientific) e o TaqMan MicroRNA Assay (Thermo Fisher Scientific)
código MIMAT0002808 - 001111. As reações estão sendo realizadas em duplicata,
adotando-se um pool de 06 amostras parafinizadas de mucosa bucal não-neoplásica
como amostra calibradora e os RNU44 e RNU48 como miRNAs de referência.
Amostras correspondentes não microdissecadas apresentaram distribuição fora da
curva de normalidade para seis diferentes microRNAs previamente investigados.
Portanto, a expressão do microRNA em nosso estudo será provavelmente comparada
às variáveis clinico-patológicas dos pacientes a partir da aplicação dos Testes do Quiquadrado ou Exato de Fisher. A coleta dos dados clínicos nos prontuários dos
pacientes está em andamento. A expressão proteica da Arginase-1 nos tumores será
investigada por imunohistoquímica e está em fase de padronização. Os achados
deste plano de trabalho poderão viabilizar um maior embasamento da biologia
molecular relacionada ao CECB, abrindo perspectivas para a detecção precoce e
estratégias terapêuticas.

MACRÓFAGOS ASSOCIADOS AO TUMOR CD204+ EM RELAÇÃO A
PARÂMETROS CLÍNICO-PATOLÓGICOS DO CARCINOMA ESCAMOCELULAR
DE BOCA
Autor(es): DEYSE SOUZA CARVALHO DA SILVA, CAMILA DA SILVA SOUZA, ANA
CAROLINA VALENTE SANTOS CRUZ DE ARAUJO, RAFAEL LUIZ VIEIRA
MERCURI, LUCAS GOMES SILVA, Iguaracyra Barreto de Oliveira Araujo, ROBERTO
MEYER, JEAN SANTOS, Deise Souza Vilas-Bôas
Resumo: O carcinoma escamocelular de boca (CEB) se constitui em uma neoplasia
maligna que pode evoluir até uma lesão com alto grau de agressividade e metástase.
O tumor se desenvolve em um componente inflamatório formado por células e
quimiocinas que regulam seu crescimento e disseminação. No componente celular,
destacam-se os macrófagos, que podem ser divididos em M1 e M2 de acordo com
sua habilidade em produzir diferentes tipos de respostas. Nos últimos anos, vários
estudos já demonstraram que Macrófagos Associados ao Tumor (TAM) podem
influenciar positivamente o desenvolvimento tumoral de diversas maneiras.
Atualmente, células positivas para o receptor scavenger CD204 têm sido
consideradas macrófagos M2 e refletem o fenótipo pró-tumoral característico dos
TAM. No entanto, a localização de células CD204+ em diferentes regiões do tumor
ainda não foi descrita em CEB. O objetivo deste plano de trabalho foi localizar e
quantificar em secções amplas de CEB primários células positivas para o CD204+ em
diferentes compartimentos do tumor. Sessenta amostras de CEBs primários
coletados no setor de Cirurgia e Cabeça e Pescoço do Hospital Aristides Maltez (Liga
Baiana contra o Câncer, Salvador, Bahia) foram submetidas à imunohistoquímica
pela técnica do polímero indireto, utilizando-se anticorpo primário monoclonal e
sistema de amplificação Dako Advance HRP (Dako, Carpinteria, CA, EUA). Para cada
amostra, a infiltração de TAMs CD204+ está sendo descrita e quantificada em cinco
campos representativos a partir da observação de células CD204+ em quatro
microlocalizações distintas: tecidos adjacentes não-tumorais (NT), fronte de invasão
(FI), parênquima tumoral (PT) e estroma tumoral (ET). Na análise, o compartimento
ET foi avaliado apenas intra-tumoralmente e o estroma peri-tumoral foi
desconsiderado. Em relação às características dos pacientes, 66% possuíam idade
acima de 60 anos, 53, 3% apresentavam estadiamento clínico avançado (III e IV),
50% apresentavam a língua como localização anatômica do tumor e 46, 4%
apresentavam o padrão histopatológico de invasão muscular. Os dados parciais
demonstram que o número de TAMs CD204+ foi marcadamente aumentando do
estroma do compartimento NT em direção ao compartimento ET. De acordo com os
resultados preliminares, o valor médio de TAMs CD204+ foi de 3, 4 no estroma do
compartimento NT, 8.2 no compartimento FI, 14.3 no compartimento PT e 30.7 no
compartimento ET. Estes resultados preliminares confirmam a importância dos TAMs
CD204+ em favor da progressão do CEB. A histomorfometria ainda não foi concluída.
Os dados quantitativos serão avaliados em relação à normalidade de sua distribuição.
Caso sejam atendidos os requisitos de análise paramétrica, será aplicado o teste
ANOVA. Em caso de ausência de normalidade, serão usados o Teste U de MannWhitney para comparar dois grupos, e o Teste de Kruskal-Wallis para comparação
entre mais de dois grupos. Os resultados serão considerados estatisticamente
significantes a partir de um P<0.05. Todas as análises serão realizadas no programa
SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Os achados deste plano de trabalho
contribuem para um maior embasamento do significado clínico da presença de
macrófagos diferencialmente polarizados em CEB e poderá corroborar no
estabelecimento destas células como potenciais marcadores de prognóstico ou alvos
terapêuticos para esta doença.
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EXPRESSÃO DO MIR-511-3P EM CARCINOMA ESCAMOCELULAR DE BOCA E
ASPECTOS CLÍNICO-PATOLÓGICOS DOS PACIENTES: RELAÇÃO COM A
INFILTRAÇÃO TECIDUAL DE CÉLULAS CD206+ E ASPECTOS CLÍNICOPATOLÓGICOS DOS PACIENTES
Autor(es): KELLYANE DIAS, CAMILA DA SILVA SOUZA, JESSICA SOUZA,
RAFAEL LUIZ VIEIRA MERCURI, LEONARDO KRUSCHEWSKY, ROBERTO
MEYER, Camila Alexandrina Viana de Figueiredo, JEAN SANTOS, Deise Souza
Vilas-Bôas
Resumo: O carcinoma escamocelular de cabeça e pescoço (CECCP) é a quinta
principal causa de morte por câncer no mundo, sendo a boca a principal localização.
O carcinoma escamocelular de boca (CEB) corresponde a mais de 90% dos casos de
câncer que se originam na cavidade oral. O componente imunológico celular
predominante do CEB é de natureza inflamatória crônica, com destaque para a
presença de macrófagos. Diversos estudos já demonstraram que macrófagos
associados ao tumor (TAM), os quais estão mais próximos funcionalmente dos
macrófagos M2 (alternativamente ativados), podem influenciar positivamente o
desenvolvimento tumoral. MicroRNAs (miRNAs) são uma classe de pequenos RNAs
não-codificantes que conferem regulação pós-transcricional por meio de vários
mecanismos, incluindo a repressão da tradução e degradação do mRNA, formando
um mecanismo fundamental da regulação genética, sendo, portanto, importantes em
muitos processos fisiológicos e na tumorigênese. Pouco se sabe sobre a expressão
do miRNA em macrófagos humanos e sobre a relação existente entre os miRNAs e a
função de macrófagos na tumorigênese. A expressão do receptor de manose de
macrófagos 1 (CD206), cujo gene (MCR1) tem sido atribuído ao papel de macrófagos
M2, parece ser regulado pelo miR-511-3p. O objetivo deste trabalho será avaliar
quantitativamente o padrão de expressão miR-511-3p em CEB. As amostras foram
coletadas de pacientes atendidos no setor de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do
Hospital Aristides Maltez, Salvador, Bahia. Será utilizada metodologia de qRT-PCR
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ASPECTOS DA RESPOSTA IMUNE CELULAR OVINA CONTRA
CORYNEBACTERIUM PSEUDOTUBERCULOSIS, AO LONGO DE 90 DIAS DE
EXPERIMENTAL
Autor(es): LAURIZA SILVA DOS SANTOS, MONIQUE SALLES DE SOUZA, MARIA
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Resumo: Introdução: Corynebacterium pseudotuberculosis (Cp) é o agente etiológico
da linfadenite caseosa (LC) em ovinos e caprinos, doença responsável por perdas
econômicas graves, com distribuição cosmopolita (SAMPAIO, 2012). Doença
infectocontagiosa de caráter crônico, transmitida principalmente através da pele
lesionada, mas também pelo aleitamento por fêmeas contaminadas e por aerossóis.
A bactéria, ao penetrar no organismo do hospedeiro é carreada pelas vias linfáticas
aferentes para os linfonodos superficiais e drenantes, onde granulomas
característicos são produzidos. (RODRIGUES, 2015). A imunidade contra Cp envolve
tanto aspectos da imunidade celular quanto da imunidade humoral e embora esta
última seja intensa, sozinha é incapaz de debelar a infecção (VALE et al., 2003).
Objetivo: Avaliar a expressão das moléculas de ativação e quantificar a produção de
citocinas envolvidas na inflamação e na imunorregulação, ao longo de 90 dias de
infecção experimental. Metodologia: Foram utilizados quinze ovinos SRD divididos em
dois grupos: no G1 (Grupo controle), 4 animais receberam solução salina estéril; no
G2 (Grupo infectado), 11 animais receberam inóculo da linhagem selvagem de Cp
cepa VD57. O acompanhamento foi feito nos dias 0, 2, 7, 14, 28, 42, 49, 60, 70 e 90,
com avaliação clínica e coleta de sangue em tubo com anticoagulante para
estimulação in vitro com antígenos de Cp e posterior citometria de fluxo (CD45, CD4,
CD8, CD21, CD335, CD14 e Cd11b). Seis meses após a inoculação os animais serão
eutanasiados seguindo as orientações do CONCEA. Resultados: Observou-se
diferença nos resultados das media da intensidade de fluorescência entre os animais
do grupo controle e infectados. A avaliação da produção in vitro de citocinas será
realizada posteriormente. Durante o desenvolvimento do projeto o aluno pode
aprimorar a habilidade em imunofenotipagem das amostras de sangue e
posteriormente a aquisição de células por citometria de fluxo, onde foi feito análise da
media da intensidade de fluorescência para os marcadores estudados. Confeccionouse tabelas e gráficos com os dados encontrados, que permitiram a discussão dos
resultados, promovendo o aperfeiçoamento dos conhecimentos em imunologia e suas
correlações. Além disto o estudante pode ampliar o conhecimento em biossegurança
nas atividades com amostras biológicas, compreender técnicas experimentais
utilizadas no projeto como ELISA, dosagem de proteínas, técnicas de pipetagem,
escolha e aquisição de reagentes, observação de métodos para a imunologia celular
e humoral.

Resumo: Introdução A tuberculose (TB) representa um grave problema de saúde
pública, sendo a segunda principal causa de morte por doença infecciosa, depois da
AIDS. Estima-se que em 2015 houve no mundo 1, 5 milhões de mortes causadas
pelo Mycobacterium tuberculosis (WHO, 2015). Atualmente a Organização Mundial
de Saúde e o Centro de Controle de Doenças Americano (CDC) tem recomendado
testes in vitro, como o QuantinferonTB® GoldTest, disponível comercialmente no
exterior e com registro para pesquisa no Brasil em 2010 (Resolução n° 451, ANVISA).
Trata-se de um kit in vitro para produção de interferon gama em resposta a antígenos
protéicos de micobactérias, ausentes no M.bovis, usado na formulação da vacina
BCG. Imunomoduladores diversos têm sido estudados com fins de uso terapêutico,
profilático e diagnóstico in vitro. A Glutamina é um aminoácido condicionalmente
essencial e potente imunomodulador, abundante no sangue humano. Já foi
demonstrado seu efeito na expressão de marcadores de superfície em monócitos e
linfócitos para a produção de IFN- gama, TNF e para a expressão celular de CD25, o
que demonstra funcionalmente o papel da glutamina como estimuladora na produção
de citocinas (HONG H, et al 1993). Objetivo: Avaliar o efeito da GLN na produção de
citocinas no modelo de estimulo in vitro usado no diagnóstico atual de TB.
Metodologia: O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (nº119/2008)
e os participantes voluntários (n=12) atendidos em um hospital de referência para
tuberculose assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram
selecionados os pacientes com TB que tiveram baciloscopia, cultura e/ou Teste
Rápido Molecular positivo e no grupo controle (sem doença), pacientes com teste
intradérmico (PPD) inferior a 5mm e sem histórico de contato com indivíduos com TB.
O sangue coletado foi colocado nos tubos do kit de diagnóstico (QuantinferonTB®)
com 40mM de glutamina (Dipeptiven®- Fresenius Kabi, Germany ) e incubados por
24 horas em estufa de CO2. As citocinas de perfil TH1, TH2 (Human Th1/Th2
Cytokine Kit-BD) e IP-10 (BD-Biosciences ) foram analisadas por kit em citômetro de
fluxo (FACScalibur-BD). Resultados: Neste projeto piloto foi observado que, na
presença da glutamina, há uma tendência à diminuição da concentração de IP-10
(citocina induzida por IFN-&#947;) mais acentuada na condição de estímulo
inespecífico (mitogênico) quando comparada com o estímulo específico com
antígenos de Mtb em ambos os grupos, sem e com tuberculose. A condição basal
desta citocina parece não sofrer efeito da glutamina. Da mesma forma, em menor
intensidade, a glutamina parece exercer o mesmo efeito de diminuição sobre a
produção de IFN- &#947; no grupo com tuberculose. Conclusão: A glutamina parece
interferir na produção de citocinas inflamatórias do perfil TH1 no modelo do teste in
vitro QTF para tuberculose humana, aumentando a produção de TNF enquanto
parece reduzir a concentração de Interferon-gama e IP-10.
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EFEITO DA IMUNIZAÇÃO COM STAPHYLOCOCCUS AUREUS SOBRE
DESENVOLVIMENTO DE ALERGIA RESPIRATÓRIA EM MODELO MURINO ANÁLISES HISTOPATOLÓGICAS

Resumo: Introdução: A linfedenite caseosa é uma enfermidade crônica que acomete
pequenos ruminantes e já diagnosticada em várias partes do mundo (FONTAINE,
2007). O agente etiológico é a Corynebacterium pseudotuberculosis (Cp), bactéria
intracelular facultativa. Essa patologia é caracterizada pela formação de granulomas
com infecção localizada nos gânglios linfáticos superficiais e tecido subcutâneo
(DORELLA et al., 2008). A enfermidade resulta na diminuição da produção de carne,
leite, desvalorização da pele e aumento do custo de mão-de-obra destinado ao
tratamento das lesões superficiais (RODRIGUES, 2015 apud ALVES E OLANDER,
1999). Objetivo: Desenvolver iniciação a pesquisa clínica para o diagnóstico da
Linfadenite Caseosa através da utilização de teste sorológico ELISA Indireto.
Metodologia: Foram utilizados soros de ovinos sadios e infectados experimentalmente
para Corynebacterium pseudotuberculosis. As amostras faziam parte do banco de
soro de animais divididos em dois grupos: no G1 (Grupo controle), 4 animais
receberam solução salina estéril; no G2 (Grupo infectado), 11 animais receberam
inócuo da linhagem selvagem de Cp cepa VD57. As coletas de sangue foram
realizadas nos dias 0, 2, 7, 14, 28, 42, 49, 60, 70 e 90, com tubo seco. A avaliação
diagnóstica por sorológica foi realizada através do ELISA Indireto com antígenos
obtidos em meio BHI. Resultados: Os dados preliminares estão possibilitando o
entendimento da resposta imune da corynebacterium pseudotuberculosis cepa VD57
a antígenos distintos possibilitando a compreensão para o uso de algumas proteínas
para a futura produção de reagentes. Avaliação sorologia realizada dos pontos de
coletas para os dias 00, 02, 07, 14, 28 e 42, demonstram valores de DO no teste
ELISA BHI indireto variam de 0, 300 a 0, 879 para o soro de animais infectados e de
0, 089 a 0, 249 para o soro de animais não infectados ao longo dos pontos de coleta
analisados. Para os pontos de coleta 49, 60, 70 e 90 após a infecção, os dados ainda
estão sendo analisados, pois houve a necessidade de repetição dos testes para
confirmação dos resultados. Durante o período de iniciação científica o aluno pode
aprimorar as habilidades em técnicas laboratoriais, ampliar o conhecimento com a
biossegurança nas atividades com amostras biológicas
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Resumo: A asma alérgica é uma doença inflamatória crônica de alta incidência,
caracterizada por hiper responsividade e estreitamento das vias aéreas inferiores,
com alterações anatomo-funcionais, em conjunto, chamadas de remodelamento
brônquico. Em modelos experimentais têm-se relacionado o desenvolvimento de
respostas Th1, Th17 ou Treg suscitadas por infecções microbianas à inibição de um
perfil de resposta Th2, característico da asma alérgica. Entre os microrganismos mais
comuns nas populações destaca-se o Staphylococcus aureus, bactéria presente na
microbiota natural do organismo humano, cuja infecção pode desencadear desde
pequenas perturbações na pele até doenças graves. Neste contexto, o presente
trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da imunização com S. aureus inativado
por calor na modulação da resposta alérgica respiratória induzida por ovalbumina
(OVA) em modelo murino, através da análise de infiltrado inflamatório em tecido
pulmonar e influxo celular em lavado broncoalveolar (BAL). Para isto, camundongos
machos BALB/c foram divididos nos grupos controle negativo, controle imunização,
controle alergia e imunização/alergia. Três imunizações com intervalos de dez dias
foram realizadas por via intradérmica com 105 UFC de MRSA 43300 inativado por
calor. Para a indução de alergia, dez dias após a última imunização, os animais foram
submetidos a duas sensibilizações com injeções subcutâneas de OVA intervaladas
por sete dias. Transcorridos seis dias, os animais foram desafiados através da
instilação de OVA por via intranasal e, 24 horas depois, eutanasiados através da
inoculação de quetamina e xilazina por via intraperitoneal. Os camundongos tiveram
suas traqueias canuladas e o BAL foi obtido e centrifugado para contagem total de
leucócitos em câmara de Neubauer, sendo a contagem diferencial realizada por
centrifugação em citospin e coloração por panótico. Após a coleta do BAL, os
pulmões foram retirados, sendo um deles fixado em formalina a 10% e submetido a
processamento e montagem em lâmina para microscopia com coloração por
hematoxilina e eosina. Nas contagens total de leucócitos e absoluta de eosinófilos do
BAL, foi observada diferença estatisticamente significante entre os grupos controle
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imunização e controle alergia, bem como entre os grupos controle imunização e
imunização/alergia. A contagem absoluta de neutrófilos não demonstrou diferença
estatisticamente significante entre os grupos comparados. Nas análises histológicas
não foram observadas alterações relevantes na estrutura pulmonar dos quatro grupos
analisados. Desta forma, os resultados obtidos no presente trabalho foram
inconclusivos, necessitando de análises adicionais ou nova execução dos protocolos
para maior esclarecimento.

alguns fatores, como o número de amostras analisadas, a quantidade da amostra, a
preservação, a manipulação e o processamento adequado (VALLADA, 1993). Uma
alternativa que supera esta limitação é o uso de métodos imunológicos, entre os
quais o mais comumente utilizado é o ensaio imunoenzimático (ELISA), que tem
demonstrado elevadas sensibilidade e especificidade (CARROL et al., 1981; GENTA
et al., 1988; SCHAFFEL et al., 2001). Além disso, o ELISA é considerado superior
aos demais métodos sorológicos, principalmente com relação à sua praticidade,
segurança e disponibilidade de reagentes (SCHAFFEL et al., 2001; VAN DOORN et
al., 2007). Apesar dos diversos métodos utilizados no diagnóstico da infecção por S.
stercoralis, ainda não existe um padrão ideal. No Brasil, na maioria dos centros de
saúde, o diagnóstico desta parasitose é realizado apenas pela pesquisa de larvas nas
fezes, sendo que os métodos para pesquisa de anticorpos são utilizados apenas em
alguns laboratórios de pesquisas (PAULA; COSTA-CRUZ, 2011). Pelo exposto, fica
evidente a necessidade de estudos que avaliem a sensibilidade dos métodos
parasitológicos e imunológicos para o diagnóstico da estrongiloidíase. Desta forma,
este trabalho tem como objetivos avaliar a frequência de anticorpos IgG e IgE anti-S.
stercoralis nos pacientes etilistas, atendidos nas Obras Sociais Irmã Dulce;
determinar as sensibilidade e especificidade do ELISA para o diagnóstico da
estrongiloidíase e comparar as sensibilidades dos métodos parasitológicos de
sedimentação espontânea, Bearmann-Moraes e cultura em placa de Agar com o
ELISA. Foram coletadas 60 amostras de fezes e sangue de pacientes alcoolistas
crônicos internados no Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas (CATA),
das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). Todas as amostras de fezes foram
processadas pelos métodos de Sedimentação espontânea, Baermann-Moraes e
Cultura em Placa de Agar, sendo que 48, 3% (29/60) foram positivas para algum
enteroparasito. Strongyloides stercoralis foi o parasito mais encontrado, com uma
frequência de 25% (15/60). Os outros enteroparasitos mais frequentes foram
Endolimax nana (16, 7%) e Schistosoma mansoni (6, 7%). Dentre os métodos
parasitológicos utilizados, a CPA foi o método mais sensível no diagnóstico da
infecção por S. stercoralis. Os métodos de Baermann-Moraes e sedimentação
espontânea apresentaram a mesma sensibilidade, 86, 6%. Foi padronizado o ELISA
para pesquisa de anticorpos IgE anti-S. stercoralis. Na padronização foram utilizados
um total de 100 soros, sendo 50 de pacientes infectados com S. stercoralis, 30 de
indivíduos não diagnosticados com nenhuma enteroparasitose e 20 de pacientes
monoparasitados com outros helmintos (Ascaris lumbricoides, ancilostomídeos,
Trichuris trichiura, Schistosoma mansoni e Enterobius vermiculares). A sensibilidade
e especificidade encontradas foram de 96% e 90%, respectivamente. Ao comparar os
métodos parasitológicos e imunológicos, observa-se que o ELISA obteve uma
sensibilidade superior aos métodos de sedimentação espontânea e BaermannMoraes. No entanto, a sensibilidade foi um pouco menor que a cultura em placa de
agar.
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – MICROBIOLOGIA
DETECÇÃO DE UREAPLASMA UREALYTICUM E U. PARVUM NO TRATO
UROGENITAL FEMININO EM MULHERES ATENDIDAS NO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA- BA
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Resumo: O termo micoplasma, informalmente, designava os microrganismos da
Classe Mollicutes, (Mollis = mole; cútis = pele) composta por cinco ordens, seis
famílias e 14 gêneros. Com aproximadamente 200 espécies, os molicutes estão
distribuídos entre plantas, insetos e animais incluindo-se o homem. (RAZIN, 1992).
Diversos molicutes são apontados como constituintes da microbiota de indivíduos
saudáveis. Entretanto, alguns também foram associados a infecções urogenitais,
dificultando a compreensão do papeldestas espécies. (KRAUSE; TAYLORROBINSON, 1992). Nos gêneros Mycoplasma, Ureaplasma e Acholeplasma
encontram-se as espécies que habitam os animais como comensais, saprófitos ou
patógenos (RAZIN e BARILE, 1985). Entre estas, Ureaplasma urealyticum e
Ureaplasma parvum são espécies isoladas do aparelho reprodutor humano
(DOMINGUES, 2005). Ureaplasmas são bactérias comumente isoladas do trato
urogenital humano. Entretanto, Ureaplasmaurealyticum e U. parvum também foram
associados a infecções genitais, dificultando a compreensão do papel destes
microrganismos. Neste contexto, o objetivo do estudo foi detectar a presença de
ureaplasmas em mulheres sexualmente ativas do semiárido baiano. Foram incluídas
amostras de swab vaginal e sangue periférico de 301 mulheres atendidas em
Unidades de Saúde da família em Vitória da Conquista, Bahia.Realizou-se a extração
do DNA do swab vaginal seguida da padronização do PCR convencional para
detectção da freqüência de cada amostra e por fim fez-se o PCR quantitativo de cada
amostra. A frequência de detecção por PCR convencional foi de 76, 2% para
Mollicutes, 7, 0% para U. urealyticum e 52, 0% para U. parvum. Na qPCR foi
encontrada frequência de 16, 6% para U. urealyticum 60, 6% U. parvum, sendo a
presença destes microrganismos associada significativamente a sinais e sintomas de
infecção genital. As amostras de U. parvum foram subtipadas e os sorotipos 6 e 3/14
foram os mais frequentes, seguidos do sorotipo 1. A frequência encontrada para
Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae Gardnerella vaginalis e Chlamydia
trachomatis foi de 3, 0%, 21, 5%, 42, 4% e 1, 7%, respectivamente. Ainda foi
detectada a co-infecção destes microrganismos com ureaplasmas. Sendo assim,
conclui-se que a infecção por U. urealyticum foi associada principalmente com a
região rural e com o número de parceiros sexuais nos últimos três meses. A infecção
por U. parvum foi associada a mulheres com vida sexual ativa e também quanto ao
número de parceiros sexuais nos últimos três meses.

Palavras-chaves: Strongyloides stercoralis, ELISA, diagnóstico
DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO E IMUNOLÓGICO DE GIARDIA DUODENALIS,
EM CRIANÇAS SINTOMÁTICAS E ASSINTOMÁTICAS, E CARACTERIZAÇÃO
MOLECULAR DOS GENÓTIPOS ISOLADOS
Autor(es): CRISTIANE FERNANDES MERCÊS, Márcia Cristina Aquino Teixeira,
Flavia Thamiris Figueiredo Pacheco
Resumo: O gênero Giardia é composto por protozoários flagelados que parasitam o
intestino delgado de mamíferos. A giardíase tem distribuição global, sendo um dos
parasitos mais comumente relacionados com a diarreia em humanos. As infecções
causadas pela G. duodenalis podem evoluir para quadros assintomáticos ou
apresentar-se como doença diarreica, confundindo a sintomatologia com de outras
infecções enteroparasitárias. O diagnóstico laboratorial da giardíase é normalmente
realizado através da identificação morfológica de cistos e/ou trofozoítos nas fezes, por
meio de microscopia óptica, seja utilizando exame direto das fezes ou precedido por
métodos de concentração (como Faust, formol-éter e sedimentação por
centrifugação) e coloração com lugol (VIANA; SOYGAR, 2011). A microscopia tem a
vantagem de possibilitar a detecção simultânea de outros parasitos, apresenta baixo
custo e é de fácil execução. Entretanto, devido à intermitência na eliminação dos
cistos nas fezes, a microscopia apresenta baixa sensibilidade, quando comparada
com a pesquisa de antígenos nas fezes (AL et al., 2006). Dessa forma, o diagnóstico
clínico não permite uma diferenciação específica do agente causal, de modo que a
confirmação laboratorial constitui uma imprescindível ferramenta para estabelecer a
diagnose diferencial (McHARDY et al., 2013). Entretanto, as técnicas diagnósticas
mais sensíveis também apresentam maior custo, sendo necessária uma análise mais
detalhada do custo-benefício de sua utilização na rotina clínica. Além do diagnóstico
de rotina, a caracterização molecular da Giardia contribui para um melhor
entendimento da taxonomia, epidemiologia, potencial zoonótico de transmissão e
associação entre o quadro clínico e um determinado genótipo do parasito (A – H).
Este estudo teve como objetivo diagnosticar o protozoário, e caracterizar os genótipos
de Giardia duodenalis isolados de crianças. Foram analisadas amostras fecais de 92
crianças (0-12 anos) atendidas no Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas
da Faculdade de Farmácia – UFBA (LACTFAR), 61 pacientes (0-17 anos) atendidos
no Centro Pediátrico Prof. Hosannah Oliveira (CPPHO-UFBA) e 186 (2-4 anos)
crianças de duas creches da cidade Salvador, Bahia. As amostras foram submetidas
às seguintes técnicas de diagnóstico: a) exame direto (apenas fezes diarreicas); b)
Baermann-Moraes; e c) sedimentação espontânea ou por centrifugaçãoA ruptura dos
cistos de Giardia duodenalis e a purificação do DNA foi realizada empregando o Kit
QIAamp DNA mini kit stool (QiagenGmbH. Germany) de acordo com as instruções do
fabricante. A maioria dos trabalhos que realizam PCR de Giardia relata a necessidade

Palavras-chaves: Ureaplasma Transmissíveis Sexualmente
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PARASITOLOGIA
ASSOCIAÇÃO ENTRE A INFECÇÃO POR STRONGYLOIDES STERCORALIS E A
PRODUÇÃO DE CORTISOL INDUZIDA PELO ÁLCOOL E COMPARAÇÃO DOS
MÉTODOS PARASITOLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS PARA O DIAGNÓSTICO DA
ESTRONGILOIDÍASE
Autor(es): Neci Matos Soares, Márcia Cristina Aquino Teixeira, Joelma Souza,
IRLANA DIAS RIBEIRO DA CRUZ, ALANA DAS VIRGENS CRUZ, LUCIANA DA
HORA FERREIRA SILVA, LARISSA MOTA
Resumo: A estrongiloidíase humana é uma doença causada por duas espécies de
helmintos do gênero Strongyloides: Strongyloides stercoralis e Strongyloides
fuelleborni. S. stercoralis é considerado a espécie mais comum e de maior
importância clínica para o homem, infectando cerca de 100 milhões de pessoas em
todo o mundo (BETHONY et al., 2006; GENTA, 1989; MARCOS et al., 2011;
SIDDIQUI; BERK, 2003), enquanto a infecção pelo S. fuelleborni ocorre
esporadicamente na África e no Sudeste da Ásia (KECHAGIA et al., 2012).
Usualmente, as infecções causadas pelo S. stercoralis são crônicas e assintomáticas,
podendo persistir por décadas sem serem diagnosticadas. No entanto, em indivíduos
imunocomprometidos, a infecção pode se desenvolver e causar quadros graves,
como a hiperinfecção e/ou disseminação (BASILE et al., 2010; SIEGEL, SIMON,
2012). Desta forma, o diagnóstico precoce é essencial para prevenir estes quadros
graves. O diagnóstico definitivo da infecção por S. stercoralis é feito através da
pesquisa de larvas nas fezes. Entre os métodos parasitológicos, a técnica mais
sensível é a cultura em placa de agar (CPA), cuja sensibilidade é cerca de 2-3 vezes
superior ao método de Baermann-Moraes (BM) (ARAKAKI et al., 1990; INÊS et al.,
2011). No entanto, apesar da sua elevada sensibilidade, a CPA ainda depende da
eliminação das larvas nas fezes, o que ocorre de maneira intermitente, gerando a
necessidade da análise de várias amostras em dias alternados (JONGWUTIWES et
al., 1999). Além disso, a sensibilidade dos métodos parasitológicos depende de
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de uma etapa de lise adicional à indicada pelo fabricante, devido à dificuldade de
rompimento da parede cística (CACCIÓ et al., 2002; VOLOTÃO et al., 2007). A
amplificação da sequência de 511 pb do DNA correspondente ao gene &#946;giardina foi realizado através de um nested-PCR (nPCR) (CACCIO et al, 2002 e
LALLE et al, 2005). Inicialmente uma reação de PCR gerou um amplicon de 753 pb
com base no protocolo criado por Cacciò e colaboradores (2002) utilizando as
seguintes sequências iniciadoras (primers):•
Direto
(G7):
5`
–
AAGCCCGACGACCTCACCCGCAGTGC – 3`• Reverso
(G759):
5`
–
GAGGCCGCCCTGGATCTTCGAGACGAC – 3`Os resultados dos exames
parasitológicos demonstraram, entre as crianças parasitadas, o predomínio da
infecção por protozoários, como Giardia duodenalis (8 casos), Endolimax nana (10
casos) e Entamoeba coli (7 casos). Giardia duodenalis foi o parasito patogênico mais
frequente (8, 7%) na população de crianças atendidas no LACTFAR.No grupo de
pacientes do CPPHO os exames mostraram que entre as crianças parasitadas
também houve maior ocorrência da infecção por protozoários. Os resultados dos
exames parasitológicos das crianças de creche não foram diferentes dos demais,
entre as crianças parasitadas, houve predomínio da infecção por protozoários. Sendo
a Giardia duodenalis o parasita patogênico mais encontrado (3, 7%). Três amostras
positivas para Giardia duodenalis foram submetidas a extração de DNA e reação em
cadeia da polimerase para amplificação do gene da &#946;-giardina, porém não
houve amplificação das amostras e também do DNA controle. Como não verificamos
amplificação do DNA dessas amostras, mesmo após sucessivas repetições do
experimento, testamos os reagentes utilizados no PCR para verificar a qualidade do
mesmo. Para isto, realizamos um Nested –PCR para o protozoário oportunista
Cryptosporidium, utilizando DNAs já disponível em nosso laboratório. Observamos
amplificação das amostras testadas, concluímos então que os reagentes utilizados
nas reações estão funcionando, e que a não amplificação dos DNAs das amostras
positivas para Giardia pode ser devido a degradação do DNA. As amostras fecais
congeladas contendo cistos de Giardia, serão submetidas a nova metodologia de
extração de DNA para amplificação do gene &#946;-giardina.

endoparasitas, e para isso é necessário à realização de exames parasitológicos. O
presente trabalho teve como objetivo avaliar a ocorrência de parasitas
gastrointestinais nas aves silvestres mantidas em cativeiro no CETAS em vitória da
Conquista - Bahia. As coletas foram procedidas no período matutino, coletando as
fezes no chão dos recintos das aves, a quantidade de amostras correspondeu à
quantidade de indivíduos em cada recinto, as quais foram armazenadas em coletores
individuais, identificadas, refrigeradas e transportadas em caixa isotérmicas e
encaminhadas para o laboratório e submetidas às análises utilizando três testes
(Exame direto, Sedimentação Espontânea e Métodos de Willis). Obteve - se um total
de 271 amostras. Sendo 128 de papagaios, 80 de periquitos, 43 de arara, 5 de
corujas e 4 de Tucanos, 10 swab de papagaio e 1 swab de periquito. As amostras das
fezes dos periquitos, corujas, tucanos e os swabs dos papagaios obtiveram resultado
negativo, em todos os testes realizados. As amostras positivas foram: papagaios, nos
quais encontrou a presença de Strongyloide sp., Heterakis sp., Balantidium sp.
coccídeo, Entamoeba sp. e Eimeria sp. nas arara observou Heterakis sp., e no swab
do periquito Heterakis sp. . Os resultados foram encaminhados para o CETAS com a
finalidade de auxiliar no acompanhamento da sanidade, tratamento com aplicações
de vermífugos, contribuindo para a realização de uma translocação no ambiente
adequado.
Palavras-chaves: avifauna, diagnóstico, parasita
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ZOOLOGIA
COMO OCORRE A PRODUÇÃO DOS GAMETAS FEMININOS E O
DESENVOLVIMENTO
LARVAL
EM
DESMAPSAMMA
ANCHORATA
(POECILOSCLERIDA, DEMOSPOGIAE)?
Autor(es): UBALDO UBALDINO PORTO LIMA, EMILIO LANNA
Resumo: A reprodução nos poríferos é um processo altamente diversificado e inclui
tanto a reprodução sexuada como a reprodução assexuada. Nas espécies que se
reproduzem sexuadamente, a fecundação dos ovócitos pode ocorrer na coluna
d’água, após a liberação do gameta, em espécies ovíparas ou no mesoílo em
espécies vivíparas. Para as espécies vivíparas, após a únião dos gametas, vários
eventos de clivagem acontecem resultando na formação de uma fase morular.
Durante a embriogênese podem ocorrer vários movimentos morfogenéticos distintos
que, por vezes, são considerados uma forma primitiva de gastrulação. Além dos
processos morfogenéticos, a vitelogênese é outro processo importante durante a
embriogênese das esponjas, pois todas as larvas de esponjas são lecitotróficas. Os
mecanismos para a formação do vitelo em esponja podem ocorrer por autossíntese,
heterossíntese ou ambos simultaneamente. Em trabalhos recentes identificou-se a
existência de uma relação entre a estratégia utilizada na vitelogênese e o nicho
ecológico ocupado pelas esponjas. Porém, estudos investigando esses apectos
reprodutivos na costa brasileira foram direcionados a uma espécie da classe
Calcarea, não havendo informação referente à classe Demospongiae. Juntando esse
fato a importância do conhecimento referente aos propágulos femininos para
compreender a história de vida dos poríferos, nós descrevemos a ovogênese e o
desenvolvimento larval de Desmapsamma anchorata (família Desmacididae, ordem
Poecilosclerida). Para a ovogênese, analisamos as diferenças no tamanho do ovócito
ao longo da sua maturação, o tipo e abundância do vitelo e as características das
células nutridoras e/ou foliculares. Já com a descrição dos processos de
desenvolvimento larval buscamos compreender os processos morfogenéticos que
atuam na embriogênese, bem como identificar tipos celulares presentes. Para realizar
o trabalho espécimes de D. anchorata coletados através de mergulhos livres, foram
fixadas em formalina 4% e posteriormente embebidas em ácido fluorídrico 5% por 12
h para a remoção das espículas. A seguir, o material foi processado seguindo
protocolo padrão para coloração com Hematoxilina e Eosina. Alguns blocos também
foram corados com azul de toluidina a fim de melhor descrever os elementos. As
análises descritivas e a obtenção de imagens digitais foram realizadas com auxílio de
microscópios de luz acoplados com câmeras CCD. A partir das imagens obtidas, foi
medido o maior diâmetro, em cada estágio, dos ovócitos, embriões e larvas de cada
mês, em que o elemento reprodutivo esteve presente. Os valores das medidas foram
apresentados através de médias com os respectivos desvios padrão (±). Três
estágios de desenvolvimento dos ovócitos puderam ser diferenciados em D.
anchorata. No estágio inicial, o ovócito de D. anchorata apresentou um tamanho
similar ao visto em outras Poecilosclerida vivíparas. Já nos estágios finais há uma
grande variação de tamanho do ovócito dentro da ordem. Essa variação no tamanho
parece ter uma relação com o fornecimento de nutrientes pelos nichos onde as
espécies ocorrem. Nesse sentido, o ambiente de D. anchorata estaria mais
relacionado à baixa disponibilidade de alimento. Na histologia, a morfologia do ovócito
de D. anchorata no estágio inicial se mostrou similar ao de muitas outras
Demospongiae. A produção de vitelo foi mais intensa quando o ovócito atingiu um
tamanho superior a ¼ do seu tamanho no estágio final. A vitelogênese pareceu seguir
duas vias metabólicas: inicialmente através da autossíntese (visto a presença do
vitelo inicialmente sem células nutridoras ao redor); depois auxiliada pela
heterossíntese (devido à presença de células nutridoras ao redor do ovócito). A
morfologia dos ovócitos maduros foi similar à de ovócitos telolécitos, polarizados e
polilécitos. No entanto, o padrão de distribuição do vitelo (aumentando de tamanho
radialmente a partir do núcleo) pode estar relacionado à existência de partículas de
Feulgen. O embrião D. anchorata se desenvolve dentro de uma cavidade com uma
dupla camada folicular que parece estar relacionada à nutrição do embrião. O padrão
de clivagens totais, desiguais e caóticas visto no embrião, reforça a sua origem de um
ovo telolécito conforme a descrição feita para a ordem Poeciloscleridas. Ao final das
clivagens, os processos morfogenéticos no embrião ocorrem através da delaminação

Palavras-chaves: Giardia duodenalis, Diagnóstico laboratorial, Enteroparasitas
OCORRÊNCIA DE PARASITAS GASTROINTESTINAIS EM AVES SILVESTRES
MANTIDAS EM CATIVEIRO NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES
(CETAS) EM VITÓRIA DA CONQUISTA – BA
Autor(es): CÁSSIA OLIVEIRA RÊGO, ILMARA SIMONY FREITAS SANTANA
Resumo: O tráfico de animais silvestres é o terceiro maior comércio ilícito do mundo,
perdem apenas para os narcóticos e arma, muito dos animais traficados sofre maus
tratos e são transportados de forma inadequada, debilitando a sanidade do animal ou
causando até mesmo a sua morte. Esses animais quando apreendido pelos órgãos
ambientais são endereçados para o CETAS onde serão reabilitados e possivelmente
transcolados para a natureza de forma adequada, ou conduzidos para zoológicos.
Uma das medidas adotadas para a sua recuperação, é a avaliação parasitológica
frequentes nesses animais, pois muitas das infecções parasitárias encontradas, afeta
o comportamento e desenvolvimento reprodutivo das aves. O presente trabalho teve
como objetivo avaliar a ocorrência de parasitas gastrointestinais nas aves silvestres
mantidas em cativeiro no CETAS em vitória da Conquista - Bahia. As coletas foram
procedidas no período matutio, coletando as fezes no chão dos recintos das aves, a
quantidade de amostras coletadas foi de acordo com o número de aves em cada
recinto, todas acondicionadas, refrigeradas e encaminhadas para o laboratório de
Biologia Celular e Molecular do Instituto Multidisciplinar em Saúde, e submetidas a
três testes (Exame direto, Sedimentação Espontânea e Métodos de Willis). Obteve se um total de 271 amostras. Sendo 128 de papagaios, 80 de periquitos, 43 de arara,
5 de corujas e 4 de Tucanos, 10 swab de papagaio e 1 swab de periquito. As
amostras das fezes dos periquitos, corujas, tucanos e os swabs dos papagaios
obtiveram resultado negativo, em todos os testes realizados. As amostras positivas
foram: papagaios, (Strongyloide sp., Heterakis sp., Balantidium sp. e coccídeo
Entamoeba sp. e Eimeria sp.) as arara (Heterakis sp.), e o swab do periquito
(Heterakis sp.) . Os resultados foram encaminhados para o CETAS com a finalidade
de auxiliar no acompanhamento da sanidade, tratamento com aplicações de
vermífugos, contribuindo para a realização de uma reintrodução no ambiente
adequado.
Palavras-chaves: Avifauna; Diagnóstico; Parasitas.
OCORRÊNCIA DE PARASITAS GASTROINTESTINAIS EM AVES SILVESTRES
MANTIDAS EM CATIVEIRO NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES
(CETAS) EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA
Autor(es): CÁSSIA OLIVEIRA RÊGO, Magnólia Silveira Silva, Luana Oliveira Santos,
Ricardo Evangelista Fragra, ILMARA SIMONY FREITAS SANTANA, LUCAS LEMOS
Resumo: No Brasil, as aves estão entre animais mais traficados, isso se deve
especialmente ao canto e a coloração das penas. Esse comércio ilegal traz inúmeros
danos aos animais e ao ecossistema, pois na maioria das vezes eles são
transportados de forma inadequados sem nenhuma técnica de manejo, dessa forma é
submetido ao estresse, alimentação inadequada entre outros fatores que propicia a
diminuição do sistema imunológico contribuindo para manifestações das doenças
parasitarias e outros tipos de infecções. Quando esses animais chegam no CETAS,
uma das medidas adotada para o restabelecimento da saúde é a supressão dos
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para, em seguida, formar a larva parenquimela característica para a ordem
Poecilosclerida. Essa larva apresentou duas distintas camadas de célula, um epitélio
ciliado e uma massa celular interna. O epitélio pseudo-estratificado foi composto por
células pequenas cuboides de citoplasma hialino e núcleo basal. A massa celular
interna, que preencheu o interior da larva, foi composta por células com núcleo
central, citoplasma hialino e superfície irregular que as assemelharam aos
arqueócitos e provaveis células esferulosas (células preenchidas com esférulas
ocupando quase toda a região do citoplasma). A partir do exposto pode-se dizer que
até o momento a ovogênese e embriogênese de D. anchorata seguem um padrão
geral descrito para muitas Demospongiae, mas principalmente dentro da ordem
Poecilosclerida. Isto indica que as características filogenéticas para o
desenvolvimento dos propágulos femininos são, provavelmente, conservadas dentro
da ordem.

sendo preparadas com um círculo de parafina, contendo ao centro uma gota de
glicerina onde o animal é posicionado coberto por uma lamínula e o conjunto levado à
chapa de aquecimento. Entre os resultados para este trabalho, foram contados mais
de mil organismos e encontram-se para a praia de Ondina, 722 exemplares montados
em lâminas, sendo 492 exemplares de Nematoda, 94 Copepoda, 70 Polychaeta, 50
de Oligochaeta, e 16 Turbellaria. A coleção desses grupos será de suma importância,
pois auxiliará tanto para o curso de graduação em Ciências biológicas, como para a
Pós-graduação em Diversidade Animal.
Palavras-chaves: Meiofauna, Nematoda, Praias
LEVANTAMENTO DAS AFECÇÕES CLÍNICAS DAS SERPENTES DA EXPOSIÇÃO
DE ANIMAIS VIVOS DA REDE DE ZOOLOGIA INTERATIVA (REDEZOO)

Palavras-chaves: Porifera, Ovogênese, Embriogênese
Autor(es): ALVANICE FERNANDES
OS BRIOZOÁRIOS E SUA DIVERSIDADE NO SEDIMENTO

Resumo: O projeto Rede de Zoologia Interativa Redezoo, é uma iniciativa do Núcleo
de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Bahia da Universidade Federal da Bahia
(NOAP /UFBA), com o objetivo de ser um conjunto de ações de educomunicação,
com alternativa lúdica e criativa para o ensino de Zoologia. Utilizando de métodos
lúdicos, como teatro de fantoches, zookits, jogos e a zoologia viva (animais vivos),
observa-se que a REDEZOO tem atingido uma das suas principais metas,
desmistificar os animais peçonhentos (Lira-da-Silva et al., 2012). A exposição é
composta por metodologia didática que possuem substratos caracterizando o habitat
natural desses animais. A coleção viva é composta por animais peçonhentos, como
serpentes das espécies Bothrops leucurus e Crotalus durissus, aracnídeos dos
gêneros Phoneutria sp. e Tityus sp. Além de serpentes não peçonhentas, como Boa
constrictor e Panterophis guttatus. Foram realizados exames clínicos e laboratoriais,
como a avaliação da microbiota oral e exame parasitológico de fezes nos animais que
participaram das exposições com o objetivo de fazer um levantamento das afecções
apresentadas pelas serpentes mantidas no criadouro científico do NOAP/UFBA, no
período de julho de 2015 a julho de 2016. Os resultados obtidos a partir da avaliação
clínica não revelaram alterações comportamentais, neurológicas, quanto ao sistema
digestivo, coloração da mucosa oral ou sinais de desidratação. Com relação a análise
da microbiota oral, as amostras foram predominantemente positivas para bactérias
Gram negativas, tais como Salmonella sp. e Shiguella sp. , Ehrlichia coli e Proteus
sp., entretanto como elas são encontradas comumente na mucosa oral de animais
saudáveis, não configura-se como quadro de infecção, uma vez que os animais
também não apresentaram sinais clínicos de infecção oral. Nas avalições
parasitológicas de fezes, foram encontrados ovos de endoparasitas, sendo positivas
para 90, 9 % das serpentes avaliadas. Conclui-se que as bactérias e os parasitas
encontrados nas serpentes, não causam patologias ou enfermidades e que convivem
no seu organismo de forma saudável.

Autor(es): JAMILE FARIAS SANTOS, Orane Falcão de Souza Alves, Facelcia Barros
Crtes Souza, Ana Carolina Sousa de Almeida
Resumo: Os briozoários são animais invertebrados, coloniais, predominantemente
sésseis e marinhos que podem habitar desde regiões entremarés até grandes
profundidades, em todas as latitudes. As colônias apresentam grande variedade de
formas e hábitos, tais como incrustantes, eretos, foliáceos, massivos e arborescentes.
Tratam-se de organismos epifíticos, ou seja, que colonizam todo tipo de superfície
desde substratos rígidos aos mais flexíveis. Por serem dominantes em muitas
comunidades bentônicas, têm grande importância ecológica, incluindo a colonização
do substrato e formação de novos habitats para outros invertebrados. Dentre os
suportes carbonáticos frequentemente utilizados pelos briozoários no Estado da
Bahia, estão as conchas de bivalves e os rodolitos, abundantes componentes do
fundo marinho. Com a finalidade de ampliar o conhecimento acerca da diversidade do
filo Bryozoa no sedimento na costa da Bahia, o presente estudo teve como objetivo
identificar e descrever as espécies encontradas nesses diferentes tipos de suportes.
Conchas de bivalves, pertencentes a três espécies - Pinctada imbricata Röding, 1798,
Plicatula gibbosa Lamarck, 1801 e Trachycardium muricatum (Linnaeus, 1758), foram
coletados manualmente no ambiente entre marés da praia de Itaparica, situada na
ilha na Itaparica, Baía de Todos os Santos (BTS), Bahia. Rodolitos foram coletados
por meio de dragagem no infralitoral do Litoral Norte da Bahia, município de
Camaçari. Nos dois tipos de suportes analisados foram identificadas treze famílias,
todas pertencentes à ordem Cheilostomata: Antroporidae, Akatoporidae; Candidae,
Microporidae, Onychocellidae, Steginoporellidae, Adeonidae, Lepraliellidae,
Smittinidae, Lanceoporidae, Schizoporellidae, Hippoporidridae e Phidoloporidae. As
famílias que obtiveram maior representatividade sobre bivalves (20 conchas) foram
Phidoloporidae e Smittinidae com 57% e 40% de frequência de ocorrência,
respectivamente. Briozoários dessas famílias são frequentemente encontrados em
substratos rígidos e já foram registradas na literatura em associação a conchas de
moluscos. Nos rodolitos (16 exemplares), as famílias que obtiveram maior
representatividade foram Steginoporellidae e Antroporidae com 29% e 14% de
frequência de ocorrência, respectivamente. Representantes das duas famílias são
comuns em substratos rígidos, como afloramentos rochosos, corais e rochas. Apenas
Smittinidae e Phidoloporidae foram encontradas em ambos os suportes. As
respectivas famílias foram encontradas apenas nas conchas de bivalves:
Akatoporidae, Candidae, Adeonidae, Lepraliellidae e Lanceoporidae. Antroporidae,
Microporidae, Onychocellidae, Steginoporellidae, Adeonidae, Schizoporellidae e
Hippoporidridae foram encontradas apenas em rodolitos. Na fauna de briozoários
aqui inventariada estão incluídos representantes comuns no Nordeste do Brasil,
comumente reportados na literatura colonizando suportes rígidos.

Palavras-chaves: Redezoo serpentes avaliações clínicas, Redezoo, Serpentes
TRILHA DOS INVERTEBRADOS MARINHOS: PROPOSTA LÚDICA PARA O
ENSINO DE ZOOLOGIA NO ENSINO MÉDIO
Autor(es): LEANDRO CERQUEIRA, Elizabeth Gerardo Neves, PATRICIA ALICE
BORGES COELHO, CLAUDIA DIAS LEME
Resumo: Novos mecanismos para o ensino da Biologia são uma das maiores
necessidades para os professores de hoje. A realidade do ensino-aprendizagem nas
escolas, no contexto da Biologia, enfrenta muitas dificuldades, onde dentre estas está
a superação dos modelos tradicionais de ensino. Assim, a elaboração de ferramentas
educacionais é fundamental para a fixação de conteúdos pelos estudantes. Nesse
contexto, profissionais que realizam trabalhos na área de educação, devem se
preocupar com a busca de novas metodologias de ensino. O presente trabalho teve
como meta, apresentar aos alunos do oitavo ano do ensino fundamental do Colégio
Estadual Alfredo Magalhães, pela disciplina de ciências, um jogo didático como
atividade avaliativa pelo projeto PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência). A proposta pedagógica visou diversificar a rotina de ensino das aulas,
tendo como foco tópicos de Biologia marinha de invertebrados marinhos, utilizando o
jogo didático como estratégia de ensino. O referido jogo tem o nome de “Trilha dos
Invertebrados Marinhos”. A intenção da criação do material, foi criar e executar um
jogo que pudesse ser aplicado posteriormente na vivência da sala de aula, como
foram feitos cinco grupos com seis componentes, onde o tempo de duração do jogo
foi de 40 minutos. Utilizou-se uma mesa como suporte, onde o tabuleiro continha
informações com algumas características dos animais que deviam ser descritas em
voz alta pelo jogador, a cada vez que este lançasse o dado e caísse numa casa. Era
decretado vencedor o primeiro que alcançasse a linha de chegada.Neste presente
trabalho, foi possível evidenciar o jogo como ferramenta que estimula a cooperação e
aprendizado pelos alunos, sendo um recurso alternativo de ensino. A aproximação
proporcionada pela atividade lúdica entre o aluno e os temas científicos por si só,
permitirá ao aluno o que lhe é proposto de forma mais prazerosa.

Palavras-chaves: Bryozoa, diversidade, suporte
A MEIOFAUNA DOS SEDIMENTOS MARINHOS: PRAIA DE ONDINA, SALVADOR
BAHIA
Autor(es): LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA, Orane Falcão de Souza Alves
Resumo: Os organismos que habitam o fundo de um ambiente aquático compõem os
bentos e geralmente são classificados em função de seu tamanho em macrobentos (>
500 ou 1000 micrômetros), microbentos (< 45 ou 62 micrômetros) e a fração
intermediária, chamada de meiobentos ou meiofauna, que vai de 45 até 500
micrômetros. A meiofauna presente nos ambientes de praias como na areia,
desempenha funções importantes no fluxo de energia dos sistemas bentônicos. E se
caracteriza como um conjunto de metazoários aquáticos que vivem nos interstícios
sedimentares. Existem poucos trabalhos desenvolvidos sobre meiofauna no Brasil.
Todavia tem se notado um crescente número nos estados de Pernambuco e São
Paulo. Para a Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro também existem vários
estudos quanto à meiofauna e ao Filo Nematoda. Para o estado da Bahia, as
pesquisas foram iniciadas recentemente. Os nematódeos podem ser encontrados nos
hábitats bentônicos marinhos e de água doce, na terra e, como parasita, em uma
grande variedade de hospedeiros vegetais e animais. Para este trabalho foram
coletadas amostras na Praia de Ondina, que passaram por diversos processos, como
lavagem em peneiras de 45 e 500 micrometros, separação, coleta de indivíduos e em
seguida diafanização. Após este processo, os especimes são montados em lâminas,
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CIÊNCIAS DA SAÚDE – ENFERMAGEM
A DIMENSÃO POLÍTICA NA FORMAÇÃO DE ENFERMEIRAS: PERSPECTIVAS
DAS ENTIDADES DE CLASSE, CONSELHO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO
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A EXPERIÊNCIA DA ATUAÇÃO COMO MONITORA EM UM LABORATÓRIO DE
HABILIDADE DA ESCOLA DE ENFERMAGEM

Resumo: A formação política é exercida em ambientes democráticos, que
reconhecem os conflitos de classe, preparam pessoas para a prática do discurso,
pensamento crítico e julgamento com vistas ao desenvolvimento de atitudes como:
auto interrogar-se, a argumentar, decidir e propor soluções. Ao tratarmos
especificamente dos cursos de graduação em enfermagem e, considerando a
resolução do Conselho Nacional de Educação, que definiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Graduação em Enfermagem (DCN/ENF) que, explicitam a
necessidade do compromisso com princípios da Reforma Sanitária Brasileira e do
Sistema Único de Saúde (SUS), definindo princípios fundamentais para a formação
de profissionais críticos, reflexivos, inseridos no contexto histórico-social, pautados
em princípios éticos e capazes de intervirem nos problemas/situações da atenção à
saúde da população. Estudos sobre a atuação de enfermeiras apontam para o caráter
normativo e prescritivo, a formação é baseada no modelo biomédico apresentando
como fragilidade a compreensão sobre a dimensão política no trabalho em
Enfermagem. Objetivo: Analisar o estado da dimensão política na formação de
enfermeiras. Métodos: Trata-se de um estudo exploratório com abordagem
qualitativa. Os dados foram coletados a partir de entrevistas semiestruturadas aos
representantes de instituições de ensino superior, do Conselho Regional de
Enfermagem e da Associação Brasileira de Enfermagem. Posteriormente, procedeuse a análise de conteúdo através da análise temática. Destas emergiram das falas as
seguintes categorias: dimensão política institucional, impropriedade da dimensão
política na enfermagem, dimensão política fora dos espaços de formação e dimensão
política na formação. Resultados: Identificamos a fragilidades sobre o entendimento
da dimensão política na formação, compreendido como aspectos políticos da
instituição, que se apresentam invisível e/ou impróprio. Observamos ainda a
compreensão controversa da (in)existência na formação política na prática
pedagógica. Conclusão: A dimensão política foi interpretada como essencial para
trilhar o caminho da mudança na direção de um saber integral e de uma prática de
cuidado-crítico-reflexiva, guardando intrínseca relação com identidade profissional e
reconhecimento social. Implicações para enfermagem: Esta reflexão pode apontar
para a necessidade de revisão das estruturas curriculares para a formação das
enfermeiras, de práticas pedagógicas por parte dos docentes que permitam tal
posicionamento profissional e, para a revisão do papel das entidades de classe e
conselho frente a precariedade desta dimensão formativa.

Autor(es): CLAUDIA MONTE, VIRGINIA RAMOS DOS SANTOS SOUZA REIS
Resumo: Introdução: A atividade de monitoria permite intervir no processo de ensinoaprendizagem, possibilitando a melhoria da formação do monitor. No cenário do
laboratório de enfermagem, o monitor viabiliza a infraestrutura necessária para o
ensino e desenvolvimento das habilidades práticas dos graduandos do curso de
enfermagem da Universidade Federal da Bahia, colaborando, assim para o processo
formativo de ambos. Objetivo: descrever e experiência como monitora do laboratório
de habilidades da escola de enfermagem. Metodologia: Trata-se de um relato de
experiência das atividades de monitoria do laboratório de habilidades da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Resultados: A operacionalização da
monitoria ocorreu no período vespertino, através dos acompanhamentos das aulas
que ocorrem no laboratório de enfermagem e das servidoras lotadas no setor. No
primeiro momento foi realizado o reconhecimento do ambiente (salas, os
equipamentos, os manequins de baixa e média fidelidade), além do inventario. Em
um segundo momento, realizamos leituras dos protocolos e normas do laboratório.
Em um terceiro momento, levantou-se a demanda de uso do laboratório, através dos
registros das aulas realizadas entre agosto 2014 a agosto de 2015. Agregando a
leitura de artigos sobre simulação realística, para consubstanciar a execução as
atividades. Durante o período, a aquisição de habilidades técnicas, gerenciais para
organização e funcionamento do cenário de ensino e aprendizagem, além
desenvolver habilidades voltadas para o ensino, liderança e o acompanhamento das
estudantes de enfermagem nas aulas práticas. Esta experiência como monitora do
laboratório possibilitou aquisição de habilidades técnicas, gerenciais para organização
e funcionamento do cenário de ensino e aprendizagem que é o laboratório, assim
como prepara o aluno para desenvolver habilidades voltadas para o ensino,
capacitando o aluno para o desenvolvimento da liderança em grupos e o
acompanhamento das estudantes de enfermagem nas aulas práticas. Conclusão:
Atividade de monitoria desperta o espírito de liderança e tomada de decisões em
situações diversas, e capacita o aluno para desenvolver habilidades técnicas e
habilidades para o ensino.
Palavras-chaves: Enfermagem; simulação; ensino.

Palavras-chaves: Política, Enfermagem, Educação em Enfermagem
AÇÕES EDUCATIVAS COM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA CONJUGAL:
EMPODERAMENTO PARA MUDANÇA
A ENFERMAGEM NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL - CONSTRUINDO UMA
FORMAÇÃO TRANSDISCIPLINAR: RELATO DE MONITORIA
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PRISCILA COIMBRA ROCHA, JULIETE NASCIMENTO SANTOS
Resumo: Trata-se da descrição da monitoria no componente curricular “A
Enfermagem no Cuidado à Saúde Mental”, alocado no sétimo semestre do curso de
Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. O componente conta com 136
horas/aula, divididas entre práticas (68h) em serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde e aulas teóricas (68h). A proposta teve como objetivo, contribuir no
planejamento e implementação de práticas pedagógicas interdisciplinares no ensino
do componente curricular. As monitoras, estudantes dos cursos das Licenciaturas em
Teatro e em Música e do bacharelado em Enfermagem, dispuseram de 20 horas
semanais para desenvolver, com os docentes, atividades, tais como o planejamento
dos semestres 2015.1 e 2015.2; acompanhamento em aulas teóricas e atividades
práticas; avaliação do material didático produzido ou selecionado para as atividades
educativas; contribuição com a pesquisa, formatação, seleção e crítica do conteúdo
disponível no ambiente virtual de aprendizagem NovoMoodle; organização e
agendamento de encontros em grupo e/ou individuais entre monitores e estudantes;
listagem das referências bibliográficas relacionadas à área da Saúde Mental
disponíveis na Biblioteca Universitária de Saúde e a apresentação de trabalhos no 5º
Congresso Brasileiro de Saúde Mental. A monitoria proporcionou a participação em
um espaço diverso de saberes e linguagens, enriquecendo a formação das bolsistas
no que se refere a conhecimentos sobre didática e processos educativos
interdisciplinares e que compreendem o estudante como agente ativo em seu
percurso formativo; além de fomentar a construção de identidade com o campo da
Saúde Mental e a possibilidade de vislumbre de atuação profissional como docente
nesse campo, bem como técnico no cuidado à saúde mental da população, pensando
e experimentando o uso de tecnologias para promoção de saúde mental; de
intervenção cultural e de reflexão sobre a produção de sentidos acerca da loucura na
sociedade. Além disso, com maior vigor, a aproximação com a prática docente em um
campo transdisciplinar tem muita potência para a construção de futuros docentes
conectados com formas de produção de conhecimento mais compartilhadas que
isoladas; implicados politicamente com esse campo e desafiados à produção de
tecnologias de cuidado que excedam o saber disciplinar. Salienta-se que a Rede de
Atenção Psicossocial, atualmente, agrega e demanda trabalhadores, além da equipe
tradicional de saúde (enfermeiras, médicos e psicólogos), oriundos das diversas
formações artísticas, como artes plásticas, teatro, dança e música. Com isso, também
as possibilidades de inserção no trabalho das monitoras foram ampliadas e
potencializadas.

Resumo: Introdução: A violência doméstica compõe um problema social que afeta
milhares de mulheres em todo o mundo. Trata-se de uma manifestação que se
conceitua como violência de gênero atingindo mulheres sem distinção de idades,
classes sociais, grupos étnico-raciais, graus de escolaridade, orientação sexual e
religião. Objetivo: Sensibilizar mulheres com processo relacionado à situação de
violência conjugal junto à 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
acerca da complexidade e magnitude da violência conjugal, dando enfoque nas
repercussões sobre a saúde e importância de estratégias para
prevenção/enfrentamento do fenômeno. Metodologia: As atividades extensionistas
com mulheres em vivência de violência conjugal foram desenvolvidas no espaço
físico da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador,
Bahia, Brasil por meio de sete encontros reflexivos que abordaram temas
relacionados a construção social de papéis de gênero, repercussões da violência
para mulher e empoderamento para uma vida livre de violência. Para a realização
dessas atividades foram confeccionados folders, banners e cartazes com orientações
acerca dos temas trabalhados. As ações desse plano de trabalho vinculam-se à
pesquisa-ação “Reeducação de homens e mulheres envolvidos em processo criminal:
estratégia de enfrentamento da violência conjugal” financiado pela Fundação de
Amparo à pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) em parceria com a Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia. Com aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (n. 877.905).
Resultados: o presente estudo mostrou que as mulheres possuem diferentes motivos
para permanecer na relação conjugal conflituosa. Essa vivência de violência
repercute negativamente na saúde física e mental delas e de seus (as) filhos (as).
Considerações: As ações de intervenção realizadas favoreceram a aproximação da
universidade com a comunidade, permitindo olhar para as diferentes repercussões da
violência conjugal, enriquecendo o conteúdo teórico acerca da violência conjugal e
procurando oferecer contribuições para uma melhor compreensão deste fenômeno
complexo.
Palavras-chaves: violência conjugal, Estratégias de enfrentamento, saúde
CONDIÇÕES DE TRABALHO DA ENFERMEIRA EM UM HOSPITAL PÚBLICO
PSIQUIÁTRICO
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realizarem o ACD nas crianças. Na primeira visita à ilha, foi feito o reconhecimento da
área, apresentação do projeto e foi questionado quais os temas de interesse dos
profissionais de saúde para serem trabalhados nas atividades de capacitações.
Resultados: Houve baixa receptividade da maior parte dos profissionais de saúde que
realizam as consultas de ACD nas comunidades, muitos não identificavam a não
implementação da consulta do ACD como problema a ser enfrentado. Porém, alguns
percebiam a necessidade de atividades de capacitações relacionadas ao tema. Desta
forma, a capacitação dos profissionais de saúde pôde ser realizada com três, dos
sete agentes comunitários que trabalham na unidade. A atividade de capacitação se
deu de forma dinâmica, participativa e interativa. Foi realizada em formato roda de
conversa, sendo utilizado material educativo, a exemplo de folders, com algumas
orientações sobre o ACD infantil. O momento foi propício para a retirada de dúvidas e
esclarecimentos. Ao final da atividade as profissionais de saúde fizeram uma
avaliação e todos avaliaram o processo como positivo e proveitoso. Conclusão: A
capacitação de profissionais de saúde representa uma importante ferramenta para
instrumentalização dos mesmos, de modo que estes sejam multiplicadores de
mudanças de práticas no processo de trabalho, resultando em melhorias para si, seus
colegas de trabalho, comunidade e usuários de saúde. Porém, é necessário que as
capacitações rompam com o modelo tradicional de educação e passem a envolver os
sujeitos, como também aconteçam de forma permanente.

Resumo: Introdução: O trabalho em ambiente hospitalar é dinâmico e heterogêneo
mas envolve atividades insalubres, penosas e difíceis para todos os atores de saúde.
Os enfermeiros que atuam em hospitais psiquiátricos parecem estar ainda mais
expostos a situações estressantes provocadas pelas condições de trabalho que são
expostos como longas jornadas, à baixa remuneração, a diversas cargas de trabalho
como físicas, fisiológicas, biológicas, psíquicas e o desenvolvimento de tarefas
desagradáveis e repulsivas associadas a elevada tensão emocional advinda das
relações de subjetividade que se estabelecem entre o pessoal de enfermagem,
usuário, familiares e demais trabalhadores no processo do cuidado direto de pessoas
em sofrimento psíquico. Este trabalho tem como objetivo descrever as condições de
trabalho das enfermeiras em hospital público psiquiátrico. Metodologia: Estudo de
caso, qualitativo descritivo, realizado em um hospital público psiquiátrico de SalvadorBA. Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário padronizado com
perguntas abertas e fechadas aplicados presencialmente. Resultados: Considerando
o ambiente físico de trabalho as enfermeiras entrevistadas relatam que tem a
sensação de calor, odor desagradável e ruído, sobre o ritmo de trabalho e gestos
repetitivos é muito frequente para uma enfermeira e para duas esta num nível
intermediário entre inexistente e muito frequente, a pressão de tempo é insuportável
para maioria das enfermeiras e para uma é pouco inexistente. No trabalho noturno a
enfermeira tem em média 2, 5 horas de descanso e o local de descanso é
considerado adequado para todas. São disponibilizados EPI e os equipamentos e
materiais são ergonicamente adequados frequentemente e raramente,
respectivamente, para duas enfermeiras e para uma nunca isso é possível. São feitas
atividades que não são da sua atribuição e para as quais não foram qualificadas
frequentemente e algumas vezes. Uma relata que sempre faz atividades que não são
da sua atribuição, mas que nunca fez atividades para as quais não foi qualificada.
São assumidas múltiplas atribuições porque é frequente a escassez de pessoal,
frequentemente, sempre e raramente para cada enfermeira. Com isso percebemos
que as enfermeiras estão expostas a ambiente físico de trabalho desagradável e
prejudiciais a saúde. O ritmo de trabalho para a maioria é considero acelerado e a
pressão de tempo está num nível de intermediário a muito insuportável para maioria
das enfermeiras, sendo desta maneira cansativo o ritmo de trabalho levando a
esgotamento físico e mental. Os direitos trabalhistas são respeitados algumas vezes
ou nunca. Além dos equipamentos de EPI que nem sempre são disponibilizados.
Acrescenta-se a isso a violência física e psicológica que muitas enfermeiras neste
ambiente de trabalho pelos pacientes e familiares sofre tornando um agravante das
condições precárias deste trabalho. Conclusão: Como consequência disso é gerado
falta de ânimo ou prazer em ir trabalhar, surgem os conflitos no ambiente laboral e
familiar que só amentam o absenteísmo e a rotatividade no emprego. Portanto se faz
necessário estudar e conhecer melhor as condições de trabalho das enfermeiras em
hospitais psiquiátricos para reduzir as falhas, minimizar o estresse e transformar o
local de trabalho num ambiente salubre e agradável. Para que isso aconteça é
necessário a união de esforços, especialmente categoria do pessoal de enfermagem,
almejando o incremento nas escolas, a valorização do estatuto profissional, a
participação ativa nos sindicatos, a motivação dos trabalhadores tornando-os sujeitos
atuantes e participantes das decisões políticas do nosso país e não objetos de
manipulação. Além disso é importante ressaltar que enquanto existirem situações
precárias de trabalho como essa, na qual, as enfermeiras muitas vezes se encontram
doentes física e mentalmente, não será possível mudar a assistência do trabalho da
enfermeira para um trabalho mais humanizado e com melhor qualidade e
desempenho na prestação de cuidados que seja coerente com o atual modelo de
atenção psicossocial pois nos trabalhadoras não teremos nenhum motivação,
empenho e força de vontade para fazer como que isso aconteça.
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CONSCIENTIZAÇÃO DE MORADORES DE UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA
DA BAHIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E
DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Autor(es): MAURÍCIO BARBOSA, THAIS DE SENA RIBEIRO, RIDALVA
FELZEMBURGH
Resumo: INTRODUÇÃO: O Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento
(ACD) infantil é o suporte para o direcionamento das ações básicas em saúde
voltadas para a criança, uma vez que fornece informações necessárias para
avaliação das condições de saúde e redução da morbimortalidade (MONTEIRO et al.,
2011). A avaliação do crescimento é um importante instrumento para
acompanhamento das condições de saúde e nutrição, tanto de indivíduos quanto de
populações. Nas comunidades quilombolas, apesar da importância, as consutas de
ACD não apresenta alta adesão devido ao contexto de exclusão social e dificuldades
no acesso aos serviços de saúde. OBJETIVO: relatar a experiência de graduandos de
enfermagem sobre o processo de conscientização dos moradores de uma
comunidade quilombola no estado da Bahia para a importância do ACD infantil.
METODOLOGIA: estudo descritivo do tipo relato de experiência, de caráter
extensionista, desenvolvido por dois estudantes do curso de graduação em
enfermagem. A experiência se deu a partir da operacionalização de um projeto de
pesquisa sobre a temática, desenvolvido em uma comunidade quilombola. Como
estratégias para conscientização, foram distribuídos folders sobre o ACD infantil e
realização de palestras, sobre a importância das consultas de acompanhamento e os
cuidados que podem ser realizados no dia-a-dia para otimizar os processos de
crescimento e desenvolvimento das crianças, bem como a identificação precoce de
possíveis alterações. RESULTADOS: Foi possível observar que a execução das
atividades foi considerada relevante para 100% dos país que participaram, obtendo
como retorno da comunidade demonstração de interesse ao levantamento de
questionamentos sobre o assunto. Na execução das atividades, percebeu-se que
medidas educativas simples podem impactar positivamente na relação alunoscomunidade e espera-se que isso possa refletir na saúde e bem-estar das crianças.
Os graduandos consideraram que o desenvolvimento das ações obteve um impacto
positivo para a comunidade, considerando sua devolução imediata ao serem
questionados sobre o ACD infantil. CONCLUSÃO: o ACD infantil constitui o eixo
central do cuidado infantil para prevenção e intervenção de agravos. As dificuldades
enfrentadas pela comunidade quilombola, principalmente em relação à localização e
acesso aos serviços de saúde, não devem ser impecilhos para aplicação e execução
de ações e estratégias educativas que conscientizem a população para a importância
do ACD. A experiência vivenciada pelos estudantes foi de fundamental importância
para a formação profissional, por acrescentar conhecimento não visto em livros e que
ultrapassam os muros da universidade.

Palavras-chaves: condições de trabalho, enfermeira, hospitais psiquiátricos
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UMA COMUNIDADE
QUILOMBOLA: RELATO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO
DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Autor(es): THAIS DE SENA RIBEIRO, MAURÍCIO BARBOSA, RIDALVA
FELZEMBURGH
Resumo: Introdução: A consulta de acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento infantil é uma ação primordial na atenção básica, pois permite a
identificação precoce de problemas na infância, com intervenções oportunas e
adequadas, sendo de suma importância a realização da mesma em comunidades
quilombolas. Os remanescentes de quilombos, são grupos étnico-raciais que se auto
conferem devido a características próprias, trajetória histórica de luta e resistência
contra a opressão sofrida pelo povo negro, diante das singularidades dessas
comunidades, os profissionais de saúde que nela atuam necessitam ter um olhar
diferenciado. A capacitação de profissionais de saúde permite que estes adquiram
conhecimentos técnicos, políticos e éticos para a mudança do processo de trabalho.
Objetivo: Relatar a experiência durante a capacitação de profissionais de saúde de
uma comunidade quilombola sobre a implementação do Acompanhamento do
Crescimento e Desenvolvimento infantil. Métodos: Relato de experiência sobre uma
intervenção educativa realizada com os profissionais de saúde de uma comunidade
quilombola localizada em Praia Grande, Ilha de Maré, Salvador, Ba. A experiência se
deu a partir da operacionalização de um projeto de pesquisa sobre o tema. Foi
realizada capacitação de profissionais de saúde que atuam nessas comunidades.
Eles foram convidados a participar de palestras e oficinas de treinamento para

Palavras-chaves: Crescimento e Desenvolvimento, Criança, Conscientização
DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE
BULLYING POR ADOLESCENTES.

PREVENÇÃO/ENFRENTAMENTO

DE

Autor(es): TAISE CAROLINE DOS SANTOS NOVAES FARIAS, NADIRLENE
PEREIRA GOMES, ROSANA SANTOS MOTA, RAIANE MOREIRA DOS SANTOS,
AMANDA SANTOS, MARISTELA CONCEIÇÃO DE JESUS, ELISÂNGELA SANTOS,
NILDETE PEREIRA GOMES, WELTON SOUZA CAMPOS DE ARAÚJO
Resumo: O bullying (do inglês bully, valentão, brigão) compreende comportamentos
com diversos níveis de violência, que vão desde chateações e hostilização até franca
agressão, sob forma verbal ou não. Caracterizam-se por agressões intencionais e
repetidas, sem motivação aparente, provocadas por um ou mais indivíduos em
relação a outros, causando dor, angústia, exclusão, humilhação, discriminação, entre
outros. O objetivo do trabalho foi desenvolver estratégias de
prevenção/enfrentamento de bullying por adolescentes. Trata-se de um recorte do
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projeto de extensão, vinculado a pesquisa cujo título é “Estratégias para prevenção
de violências em adolescentes de uma escola pública em Salvador, Bahia, Brasil”. As
atividades/ oficinas tiveram início em 27 de agosto de 2015 e término em 27 de maio
de 2016 e ocorreram na Escola Estadual Dom Avelar Brandão Vilela, localizada no
bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador- Ba, com as turmas do 5º e 6º ano
do ensino fundamental. As preparações das atividades aconteceram na Escola de
Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para organizar as sete
oficinas, foram realizados: planejamento; aproximação com o lócus; a adequação do
plano de intervenção; avaliação sistemática das intervenções; a formação dos grupos
com os (as) estudantes; elaboração de oficinas educativas sobre a temática bullying e
implementação do cronograma. Foi elaborado, também, material informativo sobre
prevenção/enfrentamento do bullying, bem como a produção de cartilhas, cartazes
e/ou folders, de caráter lúdico- educativo-informativo sobre a temática bullying. Nas
oficinas, discutiu-se várias formas de violências, com enfoque para a agressão no
âmbito escolar. Verifica-se que romper com a dinâmica do bullying no ambiente
escolar é algo complexo, que não ocorre repentinamente. As agressões, por vezes,
não são denunciadas e, por esse motivo, os agressores geralmente não são
responsabilizados. Nesse sentido, o silêncio é uma alternativa, tanto para as vítimas
quanto para os telespectadores. Esses fatos, tornam evidente a importância de
atividades que permitam a elucidação do fenômeno, bem como a preparação de
educadores e pais. Referencia: MALTA, Deborah Carvalho et al. Bullying in Brazilian
school children: analysis of the National Adolescent School-based Health Survey
(PeNSE 2012). Rev. bras. epidemiol. [online]. 2014, vol.17, suppl.1, pp.92-105. ISSN
1415-790X. http://dx.doi. Org/10.1590/1809-4503201400050008.

criminal: estratégia de enfrentamento da violência conjugal”, financiado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, edital nº 012/2013, com apoio
da Secretaria de Segurança Pública. O estudo atendeu aos aspectos éticos contidos
da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, sob parecer 039699/2014.
Para atingir ao objetivo proposto foram desenvolvidos sete encontros reflexivos com
mulheres em situação de violência conjugal que se encontravam e em processo
judicial junto a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de
Salvador, Bahia, Brasil. Nesses encontros realizou-se atividades voltadas a
desconstrução de papéis socialmente impostos ao homem e a mulher. Além disso,
com o apoio de folders, banners e cartazes contendo informações a respeito de
diferentes estratégias para o enfrentamento da violência, foi possível comunicar as
mulheres a cerca de diferentes formas de articular o fim da vivência de violência
conjugal, norteando ações para o seu empoderamento a fim de romper com o ciclo de
violência. Consideramos que a as atividades extensionistas aproximam a
universidade da comunidade, favorecendo a compreensão dos fatores que
desencadeiam a violência conjugal e contribuído para a promoção da reeducação de
gênero. Somente a partir do desenvolvimento de estratégias pacíficas, poderemos ter
uma vida livre de violência.
Palavras-chaves: Violência conjugal, Estratégias de enfrentamento, Saúde
ESTRATÉGIAS PARA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE
SAÚDE DA MULHER NA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM

Palavras-chaves: bullying; enfrentamento; prevenção.
Autor(es): ISA MARIA NUNES, CAROLINA ALMEIDA, TELMARA MENEZES
COUTO, MARIZA ALMEIDA
EFEITOS DA RESTRIÇÃO CALÓRICA SOBRE A ESTRUTURA RENAL DE RATOS
WISTAR EM UM MODELO DE ENVELHECIMENTO E OBESIDADE

Resumo: O envelhecimento caracteriza-se por ser um processo degenerativo das
funções fisiológicas do organismo e tem sido correlacionado a alterações renais de
glomeruloesclerose, fibrose túbulo intersticial, diminuição do fluxo sanguíneo renal
que contribuem para a gênese de desequilíbrios hemodinâmicos. De forma análoga,
a obesidade também está associada a inúmeras alterações fisiopatológicas incluindo
alterações renais, metabólicas e cardiovasculares. Neste contexto, a restrição
calórica tem sido utilizada como importante estratégia de prevenção a injúrias renais
relacionadas à idade e a comorbidades associadas a obesidade, tais como,
hipertensão arterial e diabetes mellitus. Diante do exposto, o presente trabalho tem
como objetivo avaliar os efeitos da restrição calórica sobre a estrutura renal de ratos
Wistar em um modelo de envelhecimento e obesidade. Para tanto foram utilizados.
Foram utilizados 16 ratos Wistar aptos para exercício divididos em dois grupos: ratos
envelhecidos alimentados com dieta hiperlípidica (EH) e envelhecidos alimentados
com dieta hiperlipídica e submetidos a restrição calórica (EHR). Ao final do
experimento (14 meses de idade), os animais foram eutanasiados por decapitação e
submetidos à laparotomia mediana para retirada dos rins, que após a pesagem foram
fixados para realização dos estudos histológicos, morfométricos e de
imunoistoquímica. Os resultados foram expressos como médias ± erro desvios
padrão da média ou medianas ± desvios interquartílicos. Após a normalidade dos
dados ser testada usando-se o teste Shapiro-Wilk foram realizadas comparações
entre grupos por meio do teste t de Student ou Mann Whitney para amostras
independentes. O nível de significância adotado foi de 5%. As análises revelam que
os animais tratados com restrição calórica apresentaram diminuição da massa
corporal final quando comparados ao grupo envelhecido submetido a de dieta
hiperlipídica. Os valores da pressão arterial sistólica, diastólica e média não diferiram
entre os grupos. A restrição calórica aumentou o peso dos rins e determinou
diminuição do padrão de lesões túbulo-intersticiais. Dessa forma os dados sugerem
que a restrição calórica foi capaz de atenuar a adiposidade corporal, bem como, os
efeitos lesivos da associação de envelhecimento e obesidade sobre a morfometria
renal reduzindo os parâmetros estruturais estudados que marcam lesões túbulointersticiais.

Resumo: Introdução: Os Componentes Curriculares do Curso de Graduação em
Enfermagem relativos ao “Cuidado à Saúde da Mulher” abrangem aspectos da saúde
ginecológica, sexual e reprodutiva da população feminina sob a perspectiva de
gênero e integralidade e prevê reflexões e discussões conjuntas para instrumentalizar
o cuidado à mulher, ao recém-nascido e à família, dentro e fora do ciclo gravídicopuerperal. O Curso de Graduação em Enfermagem da nossa escola implantou um
novo currículo em 2010 e, na primeira avaliação realizada em 2014, foi apontada a
necessidade de modificar os Componentes que tratam da Saúde da Mulher. A partir
de 2015 iniciaram-se discussões em torno das alterações e em 2016 começaram a
ser implementadas algumas modificações. Justificativa. As atividades desenvolvidas
para viabilizar a execução de um projeto pedagógico são muito importantes para
formação discente e o aprimoramento docente. Compreendem não apenas o uso de
instrumentos utilizados pelos componentes curriculares para o desenvolvimento das
habilidades motoras como os laboratórios de habilidades, softwares de aprendizagem
como também atividades integrativas complementares que possibilitem o
desenvolvimento de outras habilidades exploradas nos espaços formais e informais
de aprendizagem, envolvendo docentes e discentes e requerem, havendo
necessidade de avaliação permanente dos resultados e realização dos ajustes
progressivos. Objetivo. Inserir estudantes de graduação, como monitoras(es) no
desenvolvimento de estratégias metodológicas teóricas e práticas para o ensino na
área de Saúde da Mulher. Estratégias. As monitoras atuam nas atividades teóricopráticas nos espaços de atividade dos componentes curriculares, seja em sala de
aula, laboratório de habilidades ou campos de práticas. Prestam apoio à
operacionalização das atividades e facilitam a comunicação entre docentes e
discentes. A intermediação da monitora facilita a construção de estratégias de ensino
e de aprendizagem para discussão entre docentes e as (os) discentes e sua atuação
é orientada pelas professoras atuantes nos componentes curriculares da área.
Resultados. Construção de estratégias pedagógicas para o ensino da Saúde da
Mulher no curso de graduação em Enfermagem da EEUFBa. Elaboração de materiais
didáticos de apoio às aulas teórico-práticas e viabilização de novos espaços de
promoção da aprendizagem baseada especialmente no trabalho em grupo,
favorecendo o auto desenvolvimento das(os) futuras(os) profissionais no que
concerne à sua atuação profissional. Tem sido criadas oportunidades de participação
em discussão e estudos de casos relativos à saúde das mulheres e ao cuidado de
enfermagem requerido pela população feminina nas diversas fases de vida.
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ESPAÇO REFLEXIVO PARA MULHERES: ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO
DA VIOLÊNCIA CONJUGAL

O PAPEL DA (O) ENFERMEIRA (O) NO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS
EDUCATIVAS EM SAÚDE: ALTERNATIVA DE CUIDADO AO PACIENTE
ONCOHEMATOLÓGICO

Autor(es): MIRLANA SILVA

Autor(es): ALANA BORGES, LEIDILENE FERNANDES SACRAMENTO, JAMILE
COTINGUIBA, JORDANA BROCK CARNEIRO, TELMARA MENEZES COUTO,
NADIRLENE PEREIRA GOMES, SOLANGE MARIA DOS ANJOS GESTEIRA,
MARTA LEIRO, ÁLVARO PEREIRA, NILDETE PEREIRA GOMES

Autor(es): REINALDO MACEDO C JUNIOR, LUCAS TADEU DE LIMA MOREIRA,
Juliana Amaral
Resumo: Introdução: A educação em saúde é um processo capaz de auxiliar a (o)
enfermeira (o) a desenvolver nos pacientes a consciência crítica em relação às
causas dos seus problemas e, também, a criar um dinamismo para atuar no sentido
de mudanças. Essas por sua vez, são direcionadas para atitudes ativas de
autocuidado que favorecerão o tratamento. No cuidado a pessoa com enfermidade
oncohematológica a (o) enfermeira deverá buscar estratégias para romper com o
paradigma da concepção estática de educação buscando alternativas para executar
práticas inovadoras. Objetivo: Conhecer as práticas de educação em saúde utilizadas
pela (o) enfermeira(o) no cuidado a pessoa com enfermidade oncohematológica.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem

Resumo: Qualquer relação interpessoal, inclusive as que permeiam o espaço
doméstico, é passível de conflitos. Quando os elementos conflitantes não são
pacificamente solucionados, a violência passa a ser utilizada como alternativa de
solucioná-los, suscetibilizando para implicações diretas sobre a saúde física e mental
das mulheres. Buscando estratégias para o enfrentamento dessa problemática
adotamos como objetivo criar espaço reflexivo para mulheres com processo
relacionado à situação de violência conjugal junto a 1ª Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher. Trata-se de um projeto de extensão vinculado a um projeto
maior, intitulado “Reeducação de homens e mulheres envolvidos em processo

445

qualitativa, desenvolvida com enfermeiras (os) da unidade de oncohematologia de um
Hospital Universitário, na cidade de Salvador, no período de 2015 a 2016. Critérios de
inclusão: enfermeiras (os) da unidade, maiores de 18 anos. Foram excluídas
profissionais que se recusaram participar do estudo não assinando o Termo de
Consentimento Livre Esclarecido. Para coleta de dados foi realizado entrevistas com
questionário semi-estuturado. Os dados foram analisados de acordo com a técnica de
análise de conteúdo proposta por Bardin. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de
ética com parecer nº 1.269.826. Resultados: Foram entrevistados seis (6)
enfermeiras(os), sendo que três (3) possuem especialização em oncologia e três (3)
em UTI. Seis relataram ter vivenciado na graduação componentes teóricos em
educação em saúde. Das entrevistas emergiram três (3) categorias temáticas
principais: percepção de educação em saúde; relevância das práticas educativas e
valorização de práticas educativas. Conclusão: A partir da entrevistas notou-se que
as (os) enfermeiras(os) relataram vivenciar no processo do cuidado a execução de
práticas educativas e que essas apresentam-se como essenciais. Porém, essas
práticas apresentam limitações, principalmente pela fragilidade da diversidade de
métodos e como são desenvolvidas, se divergindo das metodologias ativas em
saúde.

foram: pacientes que não apresentaram boas condições clínicas para responder o
questionário e os que se recusaram a participar do estudo não assinando o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta dos dados foi realizada por meio de
entrevista semi-estruturada e analisada segundo a técnica de análise de conteúdo
proposta por Bardin. A pesquisa está em conformidade com a resolução 466/2012 do
CNS, foi submetido e aprovado pelo comitê de ética do HUPES obtendo parecer
favorável de nº 1.269.826. Resultados: Dos 27 entrevistados, 14 (51, 85%) são
homens e 13 (48, 14%) mulheres, a média de idade dos pacientes é de 40, 33 anos
(DP= 14, 7) com amplitude de 18 a 67 anos. Apenas 5 são naturais de Salvador, 20
de cidades do interior da Bahia e 2 de outros estados. Sobre as práticas educativas
em saúde conduzidas pelas enfermeiras (os), 21 pacientes referiram ter vivenciado
estas práticas. Das entrevistas emergiram 6 categorias temáticas: autocuidado com
higiene; autocuidado para risco de quedas; autocuidado com alimentação;
autocuidado para risco para infecção; bem-estar psicológico; autocuidado para
farmacoterapia. Conclusão: Em geral, os pacientes relataram algumas mudanças em
seus hábitos ao desenvolver práticas de autocuidado estimuladas através da
educação em saúde pela (o) enfermeira (o). Contudo, as ações educativas em saúde
ainda demonstram fragilidade no que se refere à diversidade de métodos e de
assuntos abordados pela (o) enfermeira (o), bem como distanciamento das práticas
educativas libertadoras propostas por Paulo Freire.
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O TEATRO NO CUIDADO À SAÚDE MENTAL
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REEDUCAÇÃO DE GÊNERO: AÇÕES EDUCATIVAS PARA MULHERES VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA PERPETRADA POR SEUS PARCEIROS ÍNTIMOS

Resumo: Este trabalho tem como principal objetivo refletir sobre a utilização dos
jogos de improvisação, teatrais e dramáticos, como recurso terapêutico para o
cuidado a pessoas com transtornos mentais em um Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) localizado em Salvador-BA. O elemento mais importante do teatro é o corpo,
e para que o jogo aconteça o primeiro passo é a disponibilidade dos integrantes em
experimentar suas regras, consequências, limites e possibilidades durante a proposta
teatral. Uma vez que o jogo ganha forma, inicialmente, por meio da disposição
humana para fazer acontecer, para perceber-se corpo em sua integralidade e ainda
para experimentar sensações de forma desinteressada sem temer o erro ou cobiçar
grandes resultados imediatos, o jogo pode proporcionar, no próprio momento em que
está produzindo os estímulos na vivência teatral, improvisacional ou dramática, a
liberdade expressiva e a ampliação de um repertório de habilidades pessoais e
interpessoais essenciais para outras incursões na realidade social. O crescimento
individual de cada pessoa in jogo se reflete na construção das cenas improvisadas e
no esforço empregado para resolver algum problema proposto, quando toda sua ação
estará sustentada intuitivamente em experiências pessoais, o que aumenta o
potencial heurístico presente no ato de responder às demandas da situação, de forma
que a pessoa se perceba como ser social capaz de alcançar o objetivo do jogo, de
ser aplaudido por outras pessoas e de produzir cabimento em uma diversidade de
situações. Mais do que a função de divertir e inserir o lúdico no cuidado a usuários de
serviços especializados em saúde mental, o teatro tem como produtos valiosos as
possibilidades de (re)construções dos referenciais individuais dessas pessoas,
auxiliando-as em sua autopercepção enquanto sujeitos sociais que ocupam uma
diversidade mais ampla de lugares de fala que sobrepujam o lugar de doente onde
foram, muitas vezes, confinados. A atividade teatral em grupo pode fornecer aos
frequentadores dos CAPS a oportunidade de vivenciar situações ricas em estímulos,
integradoras e que facilitam a tomada de consciência de suas produções subjetivas,
exercitando a aceitação e o respeito das similaridades e das diferenças existentes
entre as(os) participantes. O teatro enquanto recurso terapêutico se mostra, então,
potente tanto para o cuidado em Enfermagem à saúde mental da população, que é
desafiado cotidianamente a ser criativo na produção de respostas aos problemas que
surgem nesse campo de saberes e práticas que é transdisciplinar, quanto para a
produção de diálogo entre as linguagens artísticas e as que estão mais próximas da
biomedicina, fluidificando o campo e favorecendo caminhos mais flexíveis, que
podem produzir hegemonias mais libertárias e que se distanciem das hierarquias
aprisionadoras.

Autor(es): JAMILE COTINGUIBA, TELMARA MENEZES COUTO, JORDANA
BROCK CARNEIRO, LEIDILENE FERNANDES SACRAMENTO, ALANA BORGES,
NADIRLENE PEREIRA GOMES, SOLANGE MARIA DOS ANJOS GESTEIRA,
MARTA LEIRO, NILDETE PEREIRA GOMES, ÁLVARO PEREIRA
Resumo: Introdução: A mulher em situação de violência conjugal enfrenta um
sofrimento que repercute em sua vida, acarretando-lhe manifestações para a saúde
física e psicológica, além disso, gerando impactos sociais e econômicos. Buscando
estratégias para prevenção dessa problemática adotamos como objetivo: Promover a
reeducação de gênero para mulheres com processo relacionado à situação de
violência conjugal junto à 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Metodologia: As atividades extensionistas vinculam-se ao projeto intitulado
“Reeducação de homens e mulheres envolvidos em processo criminal: estratégia de
enfrentamento da violência conjugal”, sob financiamento da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado da Bahia, edital nº 012/2013 - Apoio à Pesquisa em Segurança
Pública. Realizaram-se sete encontros reflexivos com mulheres em situação de
violência conjugal que buscaram o serviço da 1ª Vara de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher de Salvador, Bahia, Brasil. O foco principal desses
encontros relacionava-se a desconstrução dos papeis sociais de gênero e
empoderamento da mulher para uma vida livre de violência. Na semana de 8 de
março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foram realizadas atividades
lúdicas diárias sobre a historicidade do dia associado a luta das mulheres para uma
vida livre de violência. Além dessas atividades, foi realizada uma Roda de Conversa
acerca de violência de gênero no evento “Enfermagem na Praça” na Praça do Campo
Grande. Resultados: A partir das atividades realizadas pode-se concluir que, tanto as
mulheres que experimentaram violência conjugal, como a comunidade em geral
consideram distintos os papéis de homens e de mulheres na sociedade. Sendo que,
as participantes, muitas vezes, encontram dificuldade em relacionar a construção
social de gênero com a vivência e permanência na relação conjugal violenta.
Considerações finais: As ações extensionistas apresentam-se enquanto uma forma
de compartilhar saberes entre profissionais de saúde e comunidade, além de
promover a reeducação de gênero, com ações voltadas para as mulheres vítimas de
violência doméstica, a fim de contribuir para o processo de empoderamento e saída
da situação de violência.
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REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA SOBRE O PROCESSO DE TRABALHO
DA ENFERMEIRA EM SAÚDE MENTAL

PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE E SUA INFLUÊNCIA PARA O
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COM
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ONCOHEMATOLÓGICAS: AÇÃO DA ENFERMEIRA
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Resumo: Introdução: No atual contexto de crítica ao paradigma asilar e a internação
como alternativa exclusiva e compulsória para a assistência em saúde mental, o
processo de Reforma Psiquiátrica se potencializa, desvendando uma ruptura com o
modo tradicional de compreender o sofrimento psíquico (YASUI, 2010). Durante muito
tempo, o modelo da psiquiatria tradicional promoveu não somente a exclusão de
indivíduos, como também a violência dentro dos manicômios e a completa anulação
dos direitos e cidadania destes. Aponta-se diante deste processo o emergir da
necessidade de superação do manicômio e a construção de uma assistência
substitutiva, na perspectiva do novo paradigma psicossocial, que seja capaz de
superar as antigas práticas em saúde mental e que permita a construção de práticas
terapêuticas inovadoras que se voltem para a ênfase na “existência-sofrimento” e na
“invenção de saúde” (ROTELLI, 2001). Neste contexto, a enfermeira traz na
construção da sua prática um papel significativo para o cuidado, tendo como
perspectiva a integralidade da assistência. Além disso, compreende-se que tal

Resumo: Introdução: O diagnóstico de câncer traz muitos significados e dúvidas para
os pacientes. Assim, a educação em saúde é uma estratégia de construção ou
reconstrução de conhecimentos que irão dar suporte ao paciente para enfrentar as
mudanças na sua vida. Objetivo: Conhecer a influência das ações educativas em
saúde ensinadas pelas (os) enfermeiras (os) para o autocuidado de pacientes com
enfermidades oncohematológicas. Metodologia: Pesquisa descritiva com abordagem
qualitativa desenvolvida com pacientes internados em uma unidade de
oncohematologia de um Hospital Universitário na cidade de Salvador-Bahia, de junho
de 2015 a junho de 2016. Os critérios de inclusão foram: estar internado na unidade
de oncohemotologia, ter 18 anos ou idade superior, possuir no prontuário o formulário
de educação multiprofissional de pacientes preenchido. Os critérios de exclusão
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trabalhadora no tecer da sua prática traduz uma relevância política no que tange ao
cuidado em saúde mental, já que pode através de suas ações reforçar ou não um ou
outro modelo de assistência psiquiátrica. Objetivo: estudar o processo de trabalho de
enfermeiras em saúde mental no contexto da desinstitucionalização e da transição
entre os modos de atenção psiquiátrico e psicossocial. Metodologia: Tratou-se de
uma revisão integrativa de literatura realizada sobre o processo de trabalho de
enfermeiras no contexto da desinstitucionalização e da transição paradigmática entre
os modos de atenção psiquiátrico e psicossocial na base de dados Periódicos Capes,
no período compreendido de 2001 a 2015. Foram estabelecidos previamente os
seguintes critérios para inclusão dos artigos: Idiomas - português, inglês e espanhol;
Período 2001-2015; Base de dados – Portal Periódicos CAPES. Como critérios de
exclusão foram definidos: Dissertações; Teses; Artigos de revisão; Artigos que não
tiveram relação com o tema pesquisado. Em seguida, foram encontrados 4 diferentes
descritores no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) que foram:
Desinstitucionalização, Enfermagem, Saúde Mental e Trabalho. Isto posto, os 269
artigos encontrados ao total foram catalogados numa matriz de sistematização
contendo os seguintes aspectos: Ano de publicação, Idioma, Autor/a, Título do artigo,
Periódico, Objetivo do artigo, Referência ABNT e Referência Site. Esta
sistematização foi feita com o objetivo de organizar e sumarizar as informações de
maneira concisa, formando um banco de dados de fácil acesso e manejo. Após
sistematização dos artigos, os mesmos foram avaliados inicialmente por título e
resumo, permitindo que os que melhor se adequassem aos critérios de inclusão
fossem lidos na íntegra para elaboração da análise. Além disso, foram estabelecidas
6 categorias para análise das publicações: Território, Responsabilização,
Acolhimento, Tecnologia Leve, Tecnologia Leve-dura e Tecnologia dura. As três
primeiras categorias foram estabelecidas com base nos conceitos operatórios das
práxis na atenção psicossocial do autor Yasui (2010). As três últimas categorias
foram estabelecidas conforme o referencial de Tecnologias em Saúde do autor Merhy
(2009). Resultados e Discussão: Com a obtenção dos 269 artigos que foram
sistematizados na Matriz de Sistematização já descrita anteriormente, foi possível
constatar 52 artigos repetidos e 198 que foram excluídos por não possuírem relação
com o tema pesquisado ou com os critérios de inclusão pré-estabelecidos. Obteve-se,
portanto, 17 artigos selecionados para análise. Como já citado anteriormente, esta
análise foi executada tendo 6 categorias distintas para categorização dos artigos e
buscando facilitar o processo analítico, foi elaborada uma Matriz de Categorização
dos Artigos que permitiu a disposição de trechos dos artigos que, durante a fase de
leitura na íntegra, foram identificados como possuidores de relação com as categorias
estabelecidas. Ao final da etapa de Categorização, foi possível perceber a
predominância de abordagem das categorias Responsabilização, Acolhimento e
Tecnologia Leve-dura nas publicações analisadas, assim como o pouco predomínio
de categorias como Território, Tecnologia Leve e Tecnologia Dura. Diante da análise
dos artigos, observa-se principalmente que a enfermeira ainda não se apropriou do
conceito amplo de território, restringindo-se na maioria das vezes a uma
compreensão referente ao espaço geográfico e recursos sanitários, não possibilitando
uma prática terapêutica que se utilize de recursos afetivos, sociais, culturais,
religiosos e de lazer. Indo mais além, a maioria dos artigos discute a dificuldade da
enfermeira em estabelecer co-responsabilização pela assistência aos sujeitos nos
serviços extra-hospitalares, centrando-se no desenvolver das atividades burocráticasadministrativas. Aborda-se também uma significativa resistência de efetivar a
transição paradigmática na prática da enfermeira. Observa-se, por vezes, uma
manutenção das práticas tradicionais de controle dos sujeitos em sofrimento psíquico,
embora o discurso aponte para atividades de relacionamento interpessoal.
Conclusão: Os discursos das enfermeiras vêm apontando para uma mudança dos
instrumentos de trabalho do modelo anterior, já que estes não coadunam com o
objetivo de promover autonomia e melhora da qualidade de vida das pessoas em
sofrimento psíquico, exigindo da enfermeira uma plasticidade no seu fazer, além da
requalificação e expansão do seu campo de agir. Faz-se necessário, portanto,
questionar o sentido do trabalho da enfermeira e o valor das práticas sensíveis,
inclusivas, permeadas pela criatividade e pela reflexão, que permitam um espaço
solidário de trocas sociais ricas em contradição e singularidades, no horizonte de
efetivar o modelo psicossocial de atenção.

discussões para reflexões acerca das repercussões, implicações e consequências
das ações e reações da violência intrafamiliar para a saúde física, mental e
desenvolvimento humano dos envolvidos, sendo observadas as dificuldades e
limitações, para que, fundamentado nestes, fossem elaborados cartilhas e cartazes,
de caráter lúdico-educativo-informativo sobre a temática. Essas atividades buscaram
sensibilizá-los para o impacto da violência intrafamiliar, bem como sinalizar a
necessidade de ações para enfrentamento do fenômeno, a fim de que as (os)
adolescentes possam identificar problemas e agravos relacionados à vivência de
violência, compreendendo a magnitude e complexidade da temática, sobretudo no
que se refere ao contexto social e familiar. Diante as discussões, nota-se a
importância de ações de conscientização com toda a sociedade, afim de que as
pessoas entendam, reflitam e percebam que o fenômeno da violência é de interesse
coletivo, visto que suas repercussões são amplas e de impacto social. Com isso,
torna-se de grande importância trabalhar a reeducação de gênero, desde os primeiros
estágios da educação, consistindo em um caminho auspicioso para a prevenção da
violência intrafamiliar.
Palavras-chaves: Violência, Gênero, Familia
INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS A ATENÇÃO PRIMARIA EM
SALVADOR 2011-2014
Autor(es): LORENA MAIRA CONCEIÇÃO SANTOS, MELISSA ALMEIDA SILVA
Resumo: Uma das formas de garantir o direito a saúde é organizando o modelo de
atenção a saúde ofertado pelo Sistema Único de Saúde, estruturado através da
hierarquização das ações e serviço por níveis de complexidade, composta pela média
e a alta complexidade e também a Atenção Primária à Saúde, cujo modelo de
atenção é orientado pela Estratégia Saúde da Família. Quando em pleno
funcionamento a APS resolve até 80% dos problemas de saúde. Quando a Atenção
Primária não dá garantia de acesso, cuidado satisfatório e adequado surge uma
procura excessiva pelos níveis de média e alta complexidade, gerando mais gastos e
deslocamentos desnecessários. No Brasil, no ano de 2008, o Ministério da Saúde
publicou a lista brasileira de Condições Sensíveis à Atenção Primária, que é utilizada
como instrumento para avaliar a atenção primária e o desempenho dos sistemas de
saúde. Esta lista representa um conjunto de problemas de saúde para os quais a
efetiva ação da atenção primária diminuiria o risco de internações. Essas internações
são utilizadas como um conjunto de indicadores que avalia a APS e sua capacidade
de resolutividade como primeiro nível de atenção à saúde. O objetivo deste trabalho é
analisar a proporção das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária
(ICSAP) em Salvador no período de 2011 a 2015. Trata-se de um estudo descritivo,
com abordagem quantitativa, tendo como fonte de informação secundária os dados
disponibilizados pelo Sistema de Informações Hospitalares do SUS, coletados através
do Tabnet/DATASUS. Os resultados apontam que o município de Salvador foi
responsável por 722.105 internações hospitalares pagas pelo SUS, dessas
internações, 16, 23% (117.214) foram por Condições Sensíveis a Atenção Primária.
As pneumonias bacterianas foram responsáveis por 3, 16% (22.814) das internações,
sendo a mais predominante entre o sexo masculino e feminino, seguido das doenças
cerebrovasculares 2, 31% (16.706) e das infecções da pele e tecido subcutâneo 1,
44% (10.404). Quando se avalia separadamente cada grupo de causa por sexo,
observa-se uma maior proporção das internações por doenças preveníveis por
imunização no sexo masculino 0, 40% (2.919) quando comparado ao sexo feminino
0, 16% (1.135). O contrário ocorre com a hipertensão, onde o sexo feminino aparece
com 0, 91% (6.552) das internações e o masculino com 0, 38% (2.728). Houve
tendência da queda das referidas internações na medida em que ocorreu o aumento
da cobertura da Atenção Básica ao longo dos anos e a expansão da Saúde da
Família teve grande contribuição para tal resultado proporcionando melhoria do
acesso aos serviços e dos indicadores de saúde. O acompanhamento das
proporções destas internações como indicador e a realização de novos estudos sobre
a temática podem colaborar para tomada de decisão, além de avaliar a qualidade e
efetividade das ações e serviços oferecidos pela atenção ambulatorial de primeiro
nível.
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Resumo: A violência intrafamiliar, ancorada na desigualdade de gênero, mostra a
naturalização do poder do homem sobre a mulher. Tal situação reflete ainda uma
visão machista, socialmente vivida e perpetuada, prejudicando o bem-estar familiar. O
objetivo do projeto foi desenvolver estratégias de prevenção/enfrentamento de
violências em adolescentes. Trata-se de um projeto de extensão que se encontra
vinculado à pesquisa-ação, intitulada "Universidade e escola pública: buscando
estratégias para enfrentar os fatores que interferem no processo
ensino/aprendizagem", sob o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado da Bahia (FAPESB), Edital Inovação em Práticas Educacionais nas Escolas
Públicas da Bahia. A população-alvo consiste em adolescentes, alunos regularmente
matriculados em uma escola pública, situada na periferia de Salvador, Bahia, Brasil.
Utilizou-se as oficinas como técnicas para intervenção, que possuíam foco em

Resumo: Este estudo tem como objetivo relatar às vivências de um grupo de seis
discentes do 6° semestre do curso de graduação em enfermagem da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) no contexto da urgência e emergência. O cenário da prática
foi um hospital de grande porte e alta complexidade, com uma unidade de
emergência que acolhe demanda espontânea e referenciada, nesse cenário as
atividades foram desenvolvidas nos seguintes setores: sala de classificação de risco,
sala amarela, vermelha e de medicações. O desenvolvimento das atividades de
campo que congrega o ensino com a prática no contexto desse componente se faz de
modo indissociável, sendo promovido a todo momento intervenções e cuidados de
enfermagem ao paciente crítico desde a classificação de risco, atendimento primário
e o atendimento secundário. As condutas realizadas no decorrer da prática
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aproximaram os conhecimentos teóricos tratados, no tocante ao contexto assistencial
de uma unidade de urgência e emergência e contexto gerencial. Dessa forma, ações
intervencionistas visando a redução da lotação da unidade, como a articulação da
rede de atenção possibilitando cuidado específico, evitando o deslocamento
desordenado do paciente por toda uma rede.Com esta vivência, pudemos constatar a
importância de alicerçar os conhecimentos científicos a prática hospitalar buscando
contribuir de forma humanizada na prestação do cuidado ao paciente crítico,
atentando sempre para as suas peculiaridades, respeitando as suas fragilidades e os
princípios éticos que regem o exercício da nossa profissão, bem como compreender a
conjuntura social vivenciada pelos usuários, nos cercando de ações que preconize o
cuidado em rede obedecendo aos protocolos de atendimento tanto no primário
quanto no secundário e nos empoderando quanto futuros profissionais na busca pelo
conhecimento contínuo, objetivando dessa forma o domínio da boa técnica, a
promoção da saúde e a reabilitação do quadro crítico do paciente através da
elaboração do plano de alta e do cuidado multiprofissional.

um levantamento de vídeos disponíveis na internet para criação de uma videoteca, e
após análise da professora responsável e do monitor, os vídeos selecionados foram
arquivados no computador do laboratório de enfermagem do Instituto Multidisciplinar
em Saúde-Campus Anísio Teixeira e disponibilizados para utilização pelos discentes,
como recurso para revisão dos principais procedimentos. O monitor elaborou um guia
rápido de consulta com o resumo dos principais procedimentos de enfermagem, que
foi impresso e disponibilizado para todos os discentes. Devido a greve, e
consequente alteração do calendário acadêmico, não houve tempo hábil de
acompanhamento dos discentes matriculados no componente Enfermagem Clínico
Cirúrgica I, sendo desenvolvido dois casos clínicos para serem utilizados como
material de apoio para a elaboração da sistematização da assistência de
Enfermagem durante o semestre em curso. O projeto de monitoria contribuiu para a
revisão de conteúdos já apreendidos pelo monitor e o contato constante com os
discentes matriculados no componente curricular Bases Teóricas e Técnicas de
Enfermagem permitiu troca de experiências, inserção em atividades de ensino e
espera-se que tenha contribuído para a aprendizagem dos discentes.
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Resumo: Uma das formas de garantir o direito a saúde é organizando o modelo de
atenção a saúde ofertado pelo Sistema Único de Saúde, estruturado através da
hierarquização das ações e serviço por níveis de complexidade, composta pela média
e a alta complexidade e também a Atenção Primária à Saúde, cujo modelo de
atenção é orientado pela Estratégia Saúde da Família. Quando em pleno
funcionamento a APS resolve até 80% dos problemas de saúde. Quando a Atenção
Primária não dá garantia de acesso, cuidado satisfatório e adequado surge uma
procura excessiva pelos níveis de média e alta complexidade, gerando mais gastos e
deslocamentos desnecessários. No Brasil, no ano de 2008, o Ministério da Saúde
publicou a lista brasileira de Condições Sensíveis à Atenção Primária, que é utilizada
como instrumento para avaliar a atenção primária e o desempenho dos sistemas de
saúde. Esta lista representa um conjunto de problemas de saúde para os quais a
efetiva ação da atenção primária diminuiria o risco de internações. Essas internações
são utilizadas como um conjunto de indicadores que avalia a APS e sua capacidade
de resolutividade como primeiro nível de atenção à saúde. O objetivo deste trabalho é
analisar a proporção das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária
(ICSAP) em Salvador no período de 2011 a 2015. Trata-se de um estudo descritivo,
com abordagem quantitativa, tendo como fonte de informação secundária os dados
disponibilizados pelo Sistema de Informações Hospitalares do SUS, coletados através
do Tabnet/DATASUS. Os resultados apontam que o município de Salvador foi
responsável por 722.105 internações hospitalares pagas pelo SUS, dessas
internações, 16, 23% (117.214) foram por Condições Sensíveis a Atenção Primária.
As pneumonias bacterianas foram responsáveis por 3, 16% (22.814) das internações,
sendo a mais predominante entre o sexo masculino e feminino, seguido das doenças
cerebrovasculares 2, 31% (16.706) e das infecções da pele e tecido subcutâneo 1,
44% (10.404). Quando se avalia separadamente cada grupo de causa por sexo,
observa-se uma maior proporção das internações por doenças preveníveis por
imunização no sexo masculino 0, 40% (2.919) quando comparado ao sexo feminino
0, 16% (1.135). O contrário ocorre com a hipertensão, onde o sexo feminino aparece
com 0, 91% (6.552) das internações e o masculino com 0, 38% (2.728). Houve
tendência da queda das referidas internações na medida em que ocorreu o aumento
da cobertura da Atenção Básica ao longo dos anos e a expansão da Saúde da
Família teve grande contribuição para tal resultado proporcionando melhoria do
acesso aos serviços e dos indicadores de saúde. O acompanhamento das
proporções destas internações como indicador e a realização de novos estudos sobre
a temática podem colaborar para tomada de decisão, além de avaliar a qualidade e
efetividade das ações e serviços oferecidos pela atenção ambulatorial de primeiro
nível.

Resumo: Este estudo tem como objetivo relatar às vivências de um grupo de seis
discentes do 6° semestre do curso de graduação em enfermagem da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) no contexto da urgência e emergência. O cenário da prática
foi um hospital de grande porte e alta complexidade, com uma unidade de
emergência que acolhe demanda espontânea e referenciada, nesse cenário as
atividades foram desenvolvidas nos seguintes setores: sala de classificação de risco,
sala amarela, vermelha e de medicações. O desenvolvimento das atividades de
campo que congrega o ensino com a prática no contexto desse componente se faz de
modo indissociável, sendo promovido a todo momento intervenções e cuidados de
enfermagem ao paciente crítico desde a classificação de risco, atendimento primário
e o atendimento secundário. As condutas realizadas no decorrer da prática
aproximaram os conhecimentos teóricos tratados, no tocante ao contexto assistencial
de uma unidade de urgência e emergência e contexto gerencial. Dessa forma, ações
intervencionistas visando a redução da lotação da unidade, como a articulação da
rede de atenção possibilitando cuidado específico, evitando o deslocamento
desordenado do paciente por toda uma rede.Com esta vivência, pudemos constatar a
importância de alicerçar os conhecimentos científicos a prática hospitalar buscando
contribuir de forma humanizada na prestação do cuidado ao paciente crítico,
atentando sempre para as suas peculiaridades, respeitando as suas fragilidades e os
princípios éticos que regem o exercício da nossa profissão, bem como compreender a
conjuntura social vivenciada pelos usuários, nos cercando de ações que preconize o
cuidado em rede obedecendo aos protocolos de atendimento tanto no primário
quanto no secundário e empoderando-nos quanto futuros profissionais na busca pelo
conhecimento contínuo, objetivando dessa forma o domínio da boa técnica, a
promoção da saúde e a reabilitação do quadro crítico do paciente através da
elaboração do plano de alta e do cuidado multiprofissional.
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VALERIANA EM MODELO EXPERIMENTO ANIMAL
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Resumo: O uso de plantas medicinais é difundido por todo mundo independente das
classes sociais, já que propiciam bons efeitos farmacológicos. O extrato de plantas
medicinais vem sido indicados empiricamente com o objetivo de aumentar a produção
de leite de lactantes. A valeriana ou Valeriana officinali, possui atividades
farmacológicas como sedativo e analgésico. Tem se pesquisado cientificamente a
sua atividade galactagoga, como é o intuito desse estudo, que visa avaliar essa
atividade de aumento da produção de leite, observando o peso da ninhada e a
estimativa da produção de leite em modelos animais, ao utilizar ratas da raça Wistar,
com a aplicação por via intraperitoneal de extrato etanólico de valeriana (EEV) nas
concentrações de 200, 100, 50, 25 e 12, 5 mg/kg/dia. Essas concentrações são
comparadas com a aplicação de água destilada em um grupo controle, onde todos os
grupos obtiveram um total de 6 animais. Os resultados encontrados mostraram que
os grupos tratados com EEV nas concentrações de 200, 100, 50, 25 e 12, 5 mg/kg/dia
não obtiveram diferença significativa em relação a estimativa da produção de leite,
tempo de amamentação e perda de peso da mãe quando comparados com o grupo
controle. A avaliação do ganho de peso diário da ninhada, os animais tratados com as
concentrações 25 e 50 mg/kg/dia apresentação maior ganho de peso diário quando
comparados com o grupo controle e de modo contrário o grupo tratado com a
concentração 12, 5 mg/kg/dia obteve menor ganho de peso diário comparado ao
grupo controle. Os grupos tratados com as concentrações 200 e 100 mg/kg/dia não

PROJETO DE MONITORIA PARA OS COMPONENTES CURRICULARES BASES
TEÓRICAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E ENFERMAGEM CLÍNICO
CIRÚRGICA
Autor(es): MIQUÉIAS MEIRA ARAÚJO, PATRICIA PIRES
Resumo: Trata-se do projeto de monitoria para os componentes curriculares Bases
Teóricas e Técnicas de Enfermagem e Enfermagem Clínico Cirúrgica I vinculado ao
Programa PERMANECER 2015-2016. A monitoria do componente Bases Teóricas e
Técnicas de Enfermagem teve como público alvo alunos matriculados neste
componente curricular, que está inserido no quarto semestre da matriz curricular do
curso de Enfermagem, e as atividades ocorreram em turno oposto ao das aulas. As
atividades realizadas foram: criação de grupo via whatssap para facilitar contato entre
monitor e discentes e discussão de temas pertinentes, levantamento bibliográfico
sobre os conteúdos abordados no componente curricular, plantões de dúvidas,
revisão do manual de procedimentos dos laboratórios de enfermagem,
acompanhamento das atividades de ensino e revisão das técnicas ensinadas durante
as aulas, pelos docentes, em horários pré-estabelecidos com o monitor. Foi realizado
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obtiveram diferença estatística comparado ao grupo tratado com água destilada. Ao
se avaliar o ganho de peso total da ninhada apenas os filhotes dos grupos tratado o
EEV nas doses de 50 e 25 mg/kg/dia apresentaram um maior ganho de peso total
quando comparado ao grupo tratado com água destilada. O mesmo não foi
observado com os filhotes dos animais tratados com o EEV nas doses de 200, 100 e
12, 5 mg/kg/dia, uma vez que estes não apresentaram diferença estatística
significativa em relação ao grupo tratado com água destilada.

17.04; -70.63 ± 19.44; -82.66 ± 12.24 bpm n= 5, wistar) e (% FC= -37.00 ± 21.63;
-57.00 ± 19.16; -79.00 ± 7.04; -79, 63± 6, 43 bpm n= 5, SHR). Em adição, injeções
intravenosas de (-)-linalol complexado (50 mg/kg) em ratos SHR não anestesiados
foram capazes de induzir hipotensão % PAM = -40, 00 ± 5, 456 (n=3, SHR) mmHg. O
efeito hipotensor foi acompanhado por algumas horas sendo observados efeitos
semelhantes ao linalol puro. Após a administração por via oral de (-)-linalol e
complexo foi possível acompanhar temporalmente seus efeitos e após 6 horas foi
possível observar discreta hipotensão com relação ao linalol complexado, sendo
necessário maiores estudos (n=3, SHR). Conclusão: O monoterpeno (-)-linalol puro e
na sua forma complexada com &#946;-ciclodextrina apresentou resultados
satisfatórios na hemodinâmica cardiovascular de animais SHR, de modo a propor que
este monoterpeno apresenta propriedades anti-hipertensivas. Em modelos
experimentais de tratamento in vivo, (-)-linalol puro foi capaz de induzir hipotensão
associada à bradicardia em ratos wistar e SHR não anestesiados através de injeções
intravenosas, sendo que, uma vez comparados os efeitos, (-)-linalol na sua forma
complexada também foi possível observar efeito semelhante. Financiamento: CNPQ
e UFBA

Palavras-chaves: Valeriana, galactagoga
QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DO LEITE EM
COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE SALVADOR
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Autor(es): ELISABETE NEVES SANTOS, ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS,
MARIA DE FÁTIMA BONFIM CONCEIÇÃO
Resumo: O leite é considerado um bom alimento, entretanto assim como outros
alimentos está suscetível a fraudes com o intuito de aumentar a sua vida útil, seu
prazo de validade, bem como o seu rendimento. Diante das várias irregularidades já
encontradas, o projeto buscou analisar amostras de leite integral líquido e em pó
comercializados em Salvador, para avaliar a sua qualidade físico-química e identificar
possíveis alterações desses parâmetros.Foram analisadas durante o projeto 11
marcas de leite, sendo sete de leite integral em pó e quatro marcas de leite integral
líquido, com o intuito de avaliar além das qualidades físico-química as possíveis
adulterações. Para o leite líquido foram analisados: lipídio (matéria gorda), acidez,
densidade relativa a 20°c, extrato seco desengordurado, proteínas e estabilidade ao
etanol. Para o leite em pó foram analisados: umidade, acidez, proteína e lipídio
(matéria gorda). Para realização das análises foram utilizados os métodos físicoquímicos para análise de alimentos de Adolfo Lutz e a Instrução Normativa n°68 de
12 de dezembro de 2006 – métodos analíticos oficiais físico-químicos para controle
de leites e produtos lácteos. Para as análises dos resultados foi seguido à portaria
vigente n°146 de 07 de maço de 1996 que trata dos regulamentos técnicos de
identidade e qualidade dos produtos lácteos. Dos resultados obtidos, para os leites
em pó analisados, seis amostras foram reprovadas. Quatro amostras apresentaram
valores fora do permitido em portaria na análise de acidez, um apresentou resultado
alterado na análise de umidade e outro na análise de lipídio. Já no leite líquido, três
amostras foram reprovadas. Duas apresentaram resultado não conforme para a
análise de acidez, enquanto outra apresentou um valor abaixo do descrito em
embalagem com relação à quantidade de proteínas contidas. Diante dos resultados
obtidos pode se notar que as amostras de leite de forma geral, apresentaram
resultados alterados para a análise de acidez. A acidez do leite é uma análise
importante, pois ela permite saber com precisão se houve variações na acidez do
momento da ordenha até a utilização do leite propriamente dita. Então tendo estes
leites apresentado valores maiores em relação à faixa normal pode ser um indicativo
de condições precárias de higiene no momento da ordenha, deficiência de
refrigeração, utensílios mal higienizados, tempo prolongado de estocagem, ou todos
esses fatores em conjunto. Um leite com acidez alterada representa um produto final
com qualidade inferior possivelmente seguido de perda de rendimento.

Palavras-chaves: linalol, hipertensão, b- ciclodextrina
EXPOSIÇÃO RESPIRATÓRIA AO MANGANÊS E EFEITO DESREGULADOR
NEUROENDÓCRINO EM ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, BAHIA
Autor(es): ANA LAURA SANTOS ANJOS, JOSÉ ANTONIO MENEZES-FILHO,
NATHÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS, JULIANA LIMA GOMES RODRIGUES,
MATHEUS DE JESUS BANDEIRA, NG LAI KOIN, SÉRGIO PRADO
Resumo: O município de Simões Filho, localizado na Região Metropolitana de
Salvador, possui um grande parque de indústrias, que emitem poluentes que agridem
o meio ambiente e impactam a saúde da população do seu entorno. Dentre essas
indústrias está uma eletrossiderúrgica que produz ligas de ferro-manganês, localizada
a 2 km do centro da cidade, a qual é responsável pela emissão de alta concentração
de material particulado, contendo óxidos de manganês. O manganês (Mn) é um metal
essencial, importante em muitos processos fisiológicos do organismo humano e de
animais, incluindo funções relacionadas ao crescimento normal e bom funcionamento
do sistema reprodutor. Exposição excessiva pela via respiratória ao Mn leva ao
acúmulo no cérebro, causando desde danos neuropsicológicos (memória, déficit
cognitivo e problemas de comportamento) a uma doença semelhante ao Mal de
Parkinson. Estudos mostram que uma das conseqüências da exposição a este metal
é a alteração nas concentrações de hormônios esteróides gonadais e de funções
hipotalâmicas, podendo levar a um aumento nos níveis do hormônio luteinizante (LH),
e ao afetar o neurotransmissor dopamina que é responsável pela inibição da
liberação da prolactina (PRO) pode aumentar também os níveis desse hormônio,
dessa forma, podendo induzir a puberdade precoce. Diante do exposto, esse estudo
tem como objetivo avaliar os níveis de Mn no cabelo e nas unhas dos pés dos
escolares deste município, com idade entre 7 e 12 anos, e avaliar a associação com
níveis séricos de LH e PRO. Até o momento foram coletadas amostras em 26
meninas e 27 meninos. As amostras de cabelo e unha foram lavadas com detergente
em banho de ultra-som a fim de eliminar a contaminação externa, digeridas em forno
de microondas e o Mn analisado por espectrometria de absorção atômica em forno de
grafite. A média do Mn no cabelo (MnC) e amplitude foram de 1, 37(0, 39 a 8,
79)&#956;g/ge 1, 81(0, 39 a 9, 29)&#956;g/gnas unhas(MnU). Nas meninas
observou-se uma média de MnC de 1, 21 &#956;g/ge MnU de 1, 61 &#956;g/ge nos
meninos MnC de 1, 45&#956;g/g eMnUde 1, 91 &#956;g/g. Esses dados mostram
que os níveis de Mn encontrados estão elevados. O valor de referência de MnC na
população não exposta é de 0, 21 a 1, 26 &#956;g/g. Ainda não é possível avaliar se
há associação com os níveis hormonais, pois as análises dos hormônios ainda não
foram realizadas. Este relatório foi elaborado com dados de escolares de uma única
escola. O projeto PIECES visa avaliar aproximadamente 360 crianças em quatro
escolas deste município e as coletas estão em andamento.
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EFEITOS DE LINALOL E DE SUA FORMA COMPLEXADA À CICLODEXTRINA
SOBRE A HEMODINÂMICA CARDIOVASCULAR DE ANIMAIS COM
HIPERTENSÃO ESSENCIAL
Autor(es): VIVIANE HORA, Darízy Flávia Silva, Samuel Barbosa Camargo, Letícia
Oliveira Simões, CARLA FIAMA AZEVEDO MEDEIROS, ANDERSON DE MELO
JESUS
Resumo: Introdução: As doenças cardiovasculares, em especial a hipertensão
arterial, são consideradas doenças de alto impacto mundial com elevado grau de
morbimortalidade. Porém apesar do amplo quadro de opções terapêuticas para
terapia anti-hipertensiva, o controle dessa doença tem sido difícil. Os produtos
naturais podem constituir uma alternativa de tratamento para hipertensão, como no
caso do linalol (3, 7-dimethyl-1, 6-octadien-3-ol) um monoterpeno acíclico presente
nos óleos essenciais de várias plantas da flora brasileira, com atividade
vasorrelaxante, hipotensora e bradicárdica. Com intuito de aumentar a solubilidade e
velocidade de dissolução, diminuir a volatilidade, modificar as taxas de liberação,
reduzir a toxicidade e aumentar a estabilidade das drogas são utilizados complexos,
com oligossacarídeos como a beta-ciclodextrina. Sendo assim realizamos este estudo
comparativo acerca do efeito do (-)-linalol na sua forma complexada com ciclodextrina
ou na forma livre sobre a hemodinâmica cardiovascular. Objetivo: Avaliar se a
formação do complexo (-)-linalol e ciclodextrina apresenta melhoria nas atividades
biológicas deste monoterpeno no sistema cardiovascular, como potencial antihipertensivo. Resultados: No presente estudo foram realizados experimentos agudos
de administração intravenosa e oral utilizando (-)-linalol em sua forma pura e
complexada. No tratamento agudo com linalol puro através de injeções intravenosas
de (-)-linalol (5, 10, 20 e 40 mg/kg) em ratos normotensos wistar e ratos
espontaneamente hipertensos (SHR), não anestesiados, foi possível observar uma
hipotensão em ambas linhagens de ratos (% PAM = -18.56 ± 2.65; -28.30 ± 5.04;
-51.13 ± 8.75; -47.76 ± 10.21 n=5, wistar) mmHg e %PAM = -19.33 ± 6.29; -39.16 ±
3.93; -43.36 ± 2.76; -55.90± 9.55 n=5, SHR). O efeito hipotensor foi associado a uma
bradicardia, principalmente nas duas últimas doses (% FC = -23.83 ± 22.47; -60.73 ±
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FILA ATIVA: AVANÇANDO PARA O CUIDADO FARMACÊUTICO
Autor(es): THAIS RODRIGUES PENAFORTE
Resumo: O propósito da educação em saúde deve ser a construção de uma gestão
participativa no processo de cuidado, aproximando a comunidade dos serviços e
profissionais de saúde, possibilitando a emancipação destes grupos populacionais.
Com o foco no diálogo como estratégia de transformação, a proposta é de construção
de uma prática na qual exista a participação ativa da comunidade condizente à
realidade e vivência dos sujeitos sociais. Assim, as ações educativas constroem
novas atitudes e conhecimentos sobre a saúde, ocupando-se mais diretamente com
criação de vínculos entre a ação assistencial e o pensar e fazer cotidiano da
população (Brasil, 2007). Assim, a proposta deste projeto não é apenas oferecer
informações sobre saúde e uso correto de medicamentos, à população, através de
suas atividades de extensão, mas instrumentalizar uma construção histórica de
reorientação de práticas que inclua as diversas inter-relações que envolve a saúde, o
sujeito e o medicamento como recurso terapêutico. A criação de meios facilitadores
para a integração entre diferentes profissionais de saúde e a população, para o
estabelecimento de um sistema integrado de educação em saúde, criação de grupos
de trabalho para o desenvolvimento de atividades de educação para o uso racional de
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medicamentos e a implantação de um programa de formação em educação em saúde
para profissionais e comunidade no campo do medicamento e assistência
farmacêutica são objetivos deste projeto de extensão, provendo a integração destas
atividades como requisito simultâneo para a formação da bolsista e viabilização do
estudo. A Farmácia como várias outras profissões da área da saúde, tem passado
por várias transformações para melhor se ajustar aos novos sistemas de cuidados à
saúde. Os farmacêuticos colocam em discussão sua função e responsabilidades
tradicionais e vislumbram um novo tempo, um paradigma profissional mais crítico,
que visa atender as necessidades (em suas múltiplas complexidades) e expectativas
da sociedade.Tendo em vista o reconhecimento de que no Brasil as condições
diferenciadas de acesso a recursos, da capacidade gerencial e organizativa e do
próprio processo social e histórico de organização da atenção à saúde configuram
distintos modelos de gestão, a tarefa deste plano de trabalho visa organizar e
coordenar as ações na direção da implantação de um modelo de cuidado capaz de
cumprir com seus objetivos incluindo a atenção farmacêutica.

como da avaliação do teste de Velocidade de Hemosedimentação (VHS) e da
contagem de Reticulócitos, tonando-se possível conhecer a frequência das alterações
hematológicas na população usuária do SUS e da comunidade UFBA. O hemograma
é um exame que consiste na análise do sangue coletado em anticoagulante EDTA,
com avaliação das séries eritrocitária, leucocitária e plaquetária, tendo sido utilizado o
contador de células automatizado CellDyn Ruby (Abbott). A análise dos eritrócitos é
denominada eritrograma, onde são determinados o número de hemácias, valores de
hemoglobina e hematócrito, bem como determinação dos índices hematimétricos, tais
como Volume Corpuscular Médio (VCM), Hemoglobina Corpuscular Média (HCM),
Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM) e a Distribuição de
Largura das Células Vermelhas (RDW), além da observação da morfologia
eritrocitária em esfregaço sanguíneo corado com corante Wright (Eosina / azul de
metileno). O leucograma envolve a determinação dos leucócitos totais, diferenciandoos em cinco populações: segmentados neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e
monócitos, confirmado pela observação do esfregaço sanguíneo ao microscópio; o
plaquetograma refere-se à contagem das plaquetas, bem como os índices PDW, PCT
e VPM. Assim, através do hemograma é possível avaliar a saúde dos indivíduos, de
maneira geral, e identificar possíveis desordens, como anemias e leucemias, além de
auxiliar na identificação de processos infecciosos bacterianos ou virais. Durante o
projeto, foram realizados, aproximadamente, 2300 hemogramas por mês, tendo sido
observada uma frequência de 851 (37%) pacientes com alterações, sendo 119 (14%)
correspondente à série plaquetária, 170 (20%) à série leucocitária e 561 (66%) à série
eritrocítica. Entre as alterações dos eritrócitos, forma identificados uma média mensal
de 215 (38%) pessoas com hipocromia, 134 (24%) com microcitose, 129 (23%) com
policromasia, 44 (8%) com poiquilocitose e 39 (7%) com macrocitose. Além da
análise do hemograma, foi realizada a contagem de reticulócitos, que é o precursor
da hemácia, a fim de avaliar o funcionamento da medula óssea, tecido responsável
pela hematopoese. O método utilizado foi o manual, baseado na observação, ao
microscópio, de RNA remanescente, através da coloração com Azul de Cresil
Brilhante e incubação a 37ºc por 15 minutos. Em um total de 1.205 reticulócitos
avaliados, 680 (56, 5%) encontraram-se dentro dos limites de referência (0, 5 a 2,
0%). Ainda, foi executado o teste de VHS manual em tubo de wintrobe, utilizado para
determinação de processos infecciosos e inflamatórios. Apesar de ser pouco
específico, o VHS é um exame bastante solicitado pelos médicos do SUS, pois sua
realização não necessita de equipamentos ou reagentes, apresenta fácil execução e
baixo custo. No período, foi realizado um total de 2.107 testes, dos quais, apenas,
190 (9, 0%) encontraram-se dentro dos valores de normalidade (Mulher: 4 a 7
mm/hora; Homem: 3 a 5 mm/hora). Assim, o objetivo do estágio foi alcançado,
permitindo aplicar, de forma prática, as metodologias e fundamentos teóricos da
hematologia, adquiridos ao longo do curso teórico. Deste modo, fundamentado nos
resultados encontrados, pode-se conhecer o perfil hematológico da população,
verificando as principais alterações hematológicas e sua prevalência, de acordo com
a idade, sexo e profissão do indivíduo, de forma a corroborar para elaboração de
estratégias voltadas para a promoção e cuidado à saúde das pessoas, ofertados pelo
profissional farmacêutico, no cenário da atenção básica à saúde.
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INTEGRALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: INICIAÇÃO EM HEMATOLOGIA
Autor(es): ÂNGELA DE SOUSA MIRANDA, ELISANGELA ADORNO
Resumo: O laboratório de Hematologia Clínica compõe o Laboratório de Análises
Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia- LACTFAR- da UFBA, o qual
realiza diversos exames, contribuindo para o diagnóstico laboratorial dos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) e da comunidade UFBA. O objetivo do trabalho do
bolsista foi consolidar os conhecimentos sobre Hematologia laboratorial, através da
interação com demais estudantes, técnicos e profissionais farmacêuticos, aprendendo
sobre as técnicas utilizadas para o Teste de Falcização, Grupo sanguíneo e Fator Rh,
Teste de Coombs direto e indireto, Teste de Tempo de Protrombina (TP) e Teste de
Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa), dentre outros. Assim, foram realizadas
apresentações semanais com discussão de artigos científicos sobre o tema, bem
como desempenhadas as metodologias já padronizadas no laboratório. O teste de
falcização (Lâmina – Lamínula) foi realizado para a triagem de hemoglobinas variante
S, utilizando o agente redutor metabissulfito de sódio (2%) com visualização dos
drepanócitos (hemácias em foice) ao microscópio; o exame de VHS (velocidade de
hemossedimentação), um indicador de doenças inflamatórias e infecciosas, foi
realizado de forma manual, utilizando o tubo de wintrobe, sendo observado o
deslocamento do plasma, após uma (1) hora de incubação. A determinação do grupo
do sanguíneo foi também realizada pelo método manual em tubo, utilizando os antisoros A, B e D, com determinação do Du ou D fraco, quando necessária a
confirmação do Rh negativo. O Teste de Coombs Direto, que é utilizado para casos
suspeitos de anemia hemolítica, assim como o Teste de Coombs Indireto, que
permite a avaliação de antígenos antieritrocitários no soro, também foram realizados
por métodos manuais (técnica em tubo). Os exames de coagulação Tempo de
Protrombina (TP) e Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) foram desenvolvidos por
método semi-automatizado, com o equipamento KC-4 – Allere. De novembro de 2015
a julho de 2016 foi realizado o Teste de Falcização em 288 indivíduos, dos quais 15
(5, 2%) foram positivos e 273 (94, 8%) negativos; 2.361 testes de grupo sanguíneo
foram desenvolvidos e 21 Testes de Coombs Direto, dos quais 1 (4, 8%) teve
resultado positivo e 20 (95, 2%) negativo. Além disso, foram realizados 1.087 exames
de VHS, dos quais 90 (8, 3%) apresentaram valores normais e 997 exames (91, 7%)
valores elevados. O teste de Coombs Indireto foi realizado em 68 gestantes, das
quais 65 (95, 6%) apresentaram resultado negativo e 3 (4, 4%) apresentaram
resultado positivo. Sobre o perfil de coagulação, foram realizados 459 Testes de TP,
sendo 330 (71, 9%) com valores normais e 129 (28, 1%) com valores alterados; TTPa
foi realizado em 335 pessoas, dos quais 222 (66, 3%) apresentaram valores normais
e 113 (33, 8%) apresentaram valores alterados. A partir dos resultados obtidos, foi
possível compreender a aplicabilidade dos exames hematológicos e a importância da
atuação do Farmacêutico no Laboratório de Hematologia. Dessa forma, a realização
deste trabalho possibilitou compreender o funcionamento do Laboratório e o papel de
cada profissional na elaboração e interpretação dos testes, bem como a importância
dos exames hematológicos para identificação de possíveis doenças, assim como
para confirmação da saúde, nos usuários do sistema SUS e da comunidade UFBA,
possibilitando ao estudante vivenciar todas as práticas.
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MANUTENÇÃO DA COLEÇÃO DE CULTURA DE FUNGOS DO LABORATÓRIO
DE PESQUISA EM MICROBIOLOGIA CLÍNICA DA FACULDADE DE FARMÁCIA
DA UFBA
Autor(es): LUCAS DE JESUS SANTOS, TÂNIA FRAGA BARROS
Resumo: Os fungos utilizados em aulas, testes, pesquisas etc. precisam, geralmente,
estarem íntegros, ou seja, com suas colônias puras, a fim de serem utilizados, sem
causar interferências ou resultados ineficazes e imprecisos ao objetivo principal para
qual foi escolhido. A maneira mais eficaz de conservar micro-organismos é a
preservação e manutenção em coleções, garantindo a sobrevivência, estabilidade e
pureza durante períodos prolongados de tempo, conservando características
genéticas e propriedades morfológicas e fisiológicas. No caso das micotecas, as
regras gerais de outras coleções devem estar reunidas e pelo fato do reino Fungi
apresentar grande diversidade, seja em nível de gênero ou em nível de espécie,
existe grande preocupação para a adequada conservação desses micro-organismos,
foi importante escolher a técnica viável para fungos de classes diferentes. Vários são
os métodos existentes na literatura e na prática micológica para esse propósito. No
entanto, a escolha da técnica ficou a critério do tipo de fungo que foi preservado
(leveduras, filamentosos ou dimórficos), o número de isolados que foram mantidos,
da finalidade do seu uso e dos recursos humanos e equipamentos disponíveis no
laboratório. Sendo assim, o objetivo desse projeto foi manter e ampliar o acervo
fúngico da coleção de cultura do LPMC. Desta forma, tendo a ampliação do número
de isolados, implementando novas técnicas que garantem a viabilização da coleção,
torna-se possível a utilização dos componentes fúngicos desta coleção em trabalhos
executados por membros do LPMC ou por parceiros associados, sejam para
pesquisas, extensão ou trabalhos de diferentes categorias. A coleção foi baseada na
conservação de diferentes fungos diversa técnicas que incluem: em óleo mineral, na
água destilada esterilizada, repique em ASD inclinado, em armazenamento por
congelamento (-80°C e -20°C), em papel filtro. As técnicas utilizadas serão
continuamente executadas no LPMC, devido prazos, maiores ou menores, que
algumas destas costumam ter para manter viabilidade do fungo.
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PRÁTICAS EM HEMATOLOGIA: CONHECENDO O LABORATÓRIO CLÍNICO 1
Autor(es): ANGEL OLIVEIRA ARAÚJO, ELISANGELA ADORNO
Resumo: O Laboratório de Hematologia Clínica é parte integrante do Laboratório de
Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia – LACTFAR, localizado
na UFBA, cujo objetivo é atender a população de Salvador que utiliza o serviço de
Diagnóstico Laboratorial oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma,
a oportunidade de ser bolsista no Programa Permanecer, por meio do
desenvolvimento de atividades relacionadas ao Laboratório de Hematologia, permite
vivenciar a rotina de trabalho, proporcionando a aplicação na prática, do conteúdo
teórico, analisando as técnicas, identificando as alterações hematológicas
encontradas, com discussão do tema. Assim, o objetivo do trabalho de bolsista de
extensão foi executar as práticas hematológicas, compreendendo os princípios
metodológicos, através da análise do hemograma e do esfregaço sanguíneo, bem
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MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET (HOME PAGE) DA
COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE(CEUA-ICS)

e gasoso. O planeta Terra apresenta 70 % de água em sua superfície, em estado
líquido. Mais de 90 % desse volume são encontrados nos oceanos, apresentando
grande quantidade de cloreto de sódio por isso, considerada salgada, sendo
imprópria para o consumo humano. O valor mínimo dessa água está distribuído entre
rios, lagos, seres humanos e frutas, e por ter uma concentração baixa de cloreto de
sódio é considerada água doce e apropriada para o consumo humano. A água tem
fundamental importância para a manutenção da vida no planeta, e, portanto, falar da
relevância dos conhecimentos sobre a água, em suas diversas dimensões, é falar da
sobrevivência da espécie humana, da conservação e do equilíbrio da biodiversidade e
das relações de dependência entre seres vivos e ambientes naturais. A água é um
recurso fundamental para a existência da vida. Por ser a fonte de vida para o planeta,
a ausência da água, torna impossível a sobrevivência de qualquer forma de vida. É
através desse recurso fundamental que há o funcionamento do corpo humano e do
ecossistema e além possui um enorme valor econômico. Por ter inúmeras utilidades,
é importante que esteja em condições ideais para o consumo. Mas quais são essas
condições? Apresentar ausência de contaminação e poluição. Locais onde
apresentam uma demanda grande de pessoas, como universidades, é necessário
que os responsáveis por unidades pertencentes a esta instituição estejam atentos à
qualidade da água que os funcionários e alunos consomem. As caixas de água
devem ser sujeitas a manutenções com intervalos de seis meses, e os bebedouros, a
fonte em que esses indivíduos utilizam para consumir a água, deve também passar
por manutenções, pois o consumo de água contaminada causa doenças, conhecidas
como DTA, (doença transmitida por alimentos). Os contaminantes mais importantes
da água de consumo humano são os de origem fecal. Sua avaliação ocorre pelo grau
de contaminação por bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes totais e fecais,
sendo a Escherichia coli o principal indicador de contaminação de origem fecal
recente. Sendo assim, quanto maior for a contaminação, maior será a probabilidade
de a mesma conter microrganismos patogênicos de origem entérica, causadores de
doenças como cólera, hepatite A febre tifóide e amebíase, dentre outras. Sendo
assim, este projeto que teve como objetivo verificar a potabilidade microbiológica da
água de bebedouros nas unidades do campus universitário de Ondina, através do
Laboratório de Microbiologia de Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFBA, onde
foram colhidas duas amostras de água proveniente de bebedouros em 16 unidades
de ensino, durante o período de 12 meses do Campus Universitário de Ondina UFBA, sendo uma no inicio e outra após seis meses, perfazendo um total de 32
amostras. As amostras foram submetidas à contagem de coliformes totais e
Escherichia coli, segundo a metodologia preconizada pelo STANDART METHODS
FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER (2012) e, os resultados
foram confrontados com os padrões de potabilidade microbiológica propostos pela
Portaria nº 2914 (2011), do Ministério da Saúde, com a finalidade de oferecer à
comunidade acadêmica uma água de qualidade, isenta de contaminantes.

Autor(es): ALEX DOS SANTOS ALMEIDA, TÂNIA TAVARES RODRIGUEZ
Resumo: O arcabouço de sustentação desse trabalho é a bioética, esta é o estudo
dos problemas e implicações morais despertados pelas pesquisas científicas nas
ciências biológicas; abrangendo questões como a utilização de seres vivos na
experimentação científica, eutanásia, entre outros. Ao longo dos anos as inquietudes
bioéticas ganharam papel de destaque, ou seja, sai do ambiente estritamente
científico e ganha contorno multidisciplinar. Nesse contexto, no ano de 2008 com a
publicação da lei 11.794 (lei Arouca) tornou-se obrigatória no Brasil à implantação de
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) nas instituições que utilizam animais
em ensino ou pesquisa. O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
(CONCEA) foi criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para formular
normas relativas à utilização humanitária de animais com finalidade de ensino e
pesquisa científica, bem como estabelecer procedimentos para instalação e
funcionamento de centros de criação, de biotérios e de laboratórios de
experimentação animal. São atribuições da CEUA: cumprir e fazer cumprir as
resoluções do CONCEA; examinar previamente os protocolos de ensino e pesquisa
com animais; manter cadastro atualizado dos protocolos experimentais e
pedagógicos; expedir certificados que se fizerem necessários perante órgãos de
financiamento; notificar ao CONCEA e autoridades sanitárias acerca de eventuais
acidentes e ocorrências com animais na instituição; garantir que o uso de animais
ocorra dentro de normas éticas; estabelecer programas preventivos e de inspeção
para garantir o funcionamento adequado das instalações; manter registro do
acompanhamento individual de cada atividade ou projeto realizado ou em andamento
na instituição. A página de internet (Home Page) da CEUA ICS foi desenvolvida em
2013 a partir de um Projeto de Extensão do Programa Permanecer e tem como
objetivo divulgar para a comunidade da UFBA as normas estabelecidas pelo
CONCEA e regulamentações da legislação vigente quanto ao uso de animais na
experimentação científica e no ensino, além de divulgar atividades desenvolvidas pela
CEUA-ICS, apresentar vídeos e/ou filmes educativos e de procedimentos
experimentais, links e artigos interessantes e divulgar formulários de submissão e
acompanhamento de projetos de pesquisa realizados pelos pesquisadores do ICSUFBA.
Palavras-chaves: Internet, Animal, Experimentação
O LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA DAS INFECÇÕES NO ACOMPANHAMENTO
DO PRÉ- NATAL
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Autor(es): ITAMARA RAQUEL ANJOS
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE GALACTAGOGA DO CHÁ MISTO DA MAMÃE® EM
MODELO EXPERIMENTAL ANIMAL.

Resumo: INTRODUÇÃO: O período gestacional é um período de extremo cuidado
devido a depressão imunológica sofrida pela gestante afim da não rejeição ao feto,
levando a uma proteção. Entretanto, permite maior suscetibilidade a doenças
infecciosas e que podem ser passiveis de transmissão congênitas, podendo
ocasionar conseqüências letais e irreversíveis a criança. No Brasil as doenças
infecciosas que mais afetam gestantes e neonatos são as que fazem parte do
complexo TORCH, além das infecções mais recorrentes e que atingem a este grupo
também. Apesar de muitas dessas patologias fazerem parte da triagem do pré-natal,
há necessidade do rastreamento dessas infecções para controle das ações e
prevenção, resultando na diminuição da morbimortalidade e auxiliando na
manutenção da saúde das gestantes e seus neonatos.METODOLOGIA:
Desenvolvimento das técnicas laboratoriais para diagnósticos de doenças
infecciosas, através dos diferentes testes sorológicos para investigação clínica. Os
testes utilizados foram Rubeola IgG e IgM, Toxoplasma IgG e IgM, Sífilis ELISA e
VDRL, CMV IgG e IgM, Herpes IgG e IgM, HIV, AgHBs, HBC e HCV, que são as
infecções mais comuns em transmissão neonatal. RESULTADOS: Observou-se a
frequência das infecções na população estudada e a incidência da transmissão
vertical, e então buscou-se associar os fatores de risco os quais as pacientes
estiveram expostas à presença da infecção. Com esses resultados foi possível
observar a relevância do estudo das infecções investigadas, visto que, mesmo diante
da disponibilidade de exames para investigação de algumas delas, através do prénatal, ainda se verifica a presença dessas infecções em nossa população. A falta de
diagnóstico, com a presença de transmissão congênita, em alguns casos, ainda
acontece. Nossos achados reforçam a importância de uma análise epidemiológica e
evidenciam a necessidade da ampliação do acesso ao pré-natal e o aprimoramento
destes exames no âmbito do SUS, além da sua disponibilidade como plano básico
para saúde, em postos e centros primários de saúde.

Autor(es): THAYANNY ISLA SILVA MALHEIRO, Ana Marques Botelho, ANA MARTA
NOVAIS ROCHA, BEATRIZ MANUELA SILVA SANTOS, Daniela Silva Rocha, ERIKA
SANTOS PORTO, GLADISTONE CORREIA MESSIAS, NAYONARA SANTANA
AGUIAR, MANOELA TRINDADE, Regiane Yatsuda
Resumo: Introdução: O leite materno é o alimento ideal e completo para o recémnascido, e, portanto, é essencial para a saúde e o desenvolvimento das crianças. No
entanto a hipogalactia (produção insuficiente de leite) tem sido uma das principais
razões que levam as mães ao desmame precoce. Modelos experimentais com ratos
em desenvolvimento são utilizados para vários estudos nutricionais, fisiológicos e
bioquímicos, uma vez que, o período neonatal inicial é caracterizado por rápidas
mudanças na composição corporal. No estudo da atividade galactagoga de novas
substâncias é importante estimar o aumento da produção de leite materno. Várias são
as metodologias empregadas, sendo que a estimativa direta da produção de leite tem
sido geralmente obtida por meio do registro do ganho de peso da ninhada durante o
aleitamento, em intervalos que seguem um determinado período de separação de
mães e filhotes, corrigindo a perda de peso metabólico dos filhotes. Objetivo: Avaliar
o efeito galactagogo do extrato etanólico do chá misto da mamãe® no peso da
ninhada e na estimativa da produção de leite nas ratas lactantes. Métodos: Foi
realizado o preparo do extrato etanólico do chá misto da mamãe® (um chá misto
composto por Alcarávia (0, 25g de fruto de Carum carvi L.), Funcho (0, 25g do fruto
de Foeniculum vulgare Mill.), Erva-Doce (0, 25g de fruto de Pimpinella anisum Linn),
Melissa (0, 15 g das folhas de Melissa officinalis L.) e Rosa silvestre (0, 10g de fruto
de Rosa canina L.) da marca Weleda. Os conteúdos dos sachês do chá foram
macerados com etanol (PA) e após três dias o mesmo foi filtrado e levado a um
evaporador rotativo sob pressão reduzida para eliminar etanol, obtendo o extrato para
os testes. Esse processo foi feito várias vezes, para obter uma maior quantidade da
amostra. Para a avaliação da atividade galactagoga do extrato etanólico do chá misto
da mamãe® foram utilizadas quarenta e oito ratas Wistar lactantes, amamentando de
sete a oito filhotes, divididas em quatro grupos, sendo que o Grupo 1 (controle)
recebeu 0, 4 ml de água destilada (n=6), os Grupos 2, 3 e 4 receberam o extrato
etanólico do chá misto da mamãe® nas doses 25, 50 e 100 mg/Kg de peso/dia (n=6),
respectivamente. As ratas lactantes e os filhotes foram pesados no 4º, 7º, 10º, 13º,
16° e 18º dia de vida dos filhotes com início de tratamento no terceiro até o 18° dia de
vida dos filhotes. O extrato bruto do chá misto da mamãe® foi diluído em água estéril
e etanol 10% e foi administrado por via intraperitoneal em todas as ratas lactantes
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POTABILIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DE BEBEDOUROS NAS
UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Autor(es): LARISSA MOTA, CÍNTIA MATOS LIMA, CLICIA LEITE, DANILO
MOREIRA VILAS BOAS
Resumo: Água é uma substância química, composta por três átomos, sendo dois
hidrogênios e um oxigênio, H2O. É encontrado em três estados físicos, sólido, líquido
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sendo tratadas diariamente às 18 h. Para avaliar o efeito do extrato etanólico do chá
misto da mamãe®, durante os dezoito dias de vida dos filhotes foram analisados, o
ganho de peso diário e total da ninhada, assim como a perda de peso da rata
lactante, o tempo de amamentação (min), e a estimativa de produção de leite em 1
hora (g). Resultados: A partir dos resultados foi possível avaliar um maior ganho de
peso diário e total dos filhotes tratados com chá misto da mamãe® nas doses de 25 e
50 mg/Kg/dia quando comparado com o grupo tratado com água destilada.
Constatou-se também que a estimativa de produção de leite em 1 hora (g) das ratas
lactantes nas doses de 50 e 100 mg/Kg/dia é maior quando comparado com o grupo
tratado com água destilada. Além disso, a perda de peso diário das ratas tratados
com o chá da mamãe® nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg/dia foi maior em relação ao
grupo tratado com água destilada. Conclusão: Conclui-se que o extrato etanólico do
chá misto da mamãe® foi efetivo no ganho de peso diário e total dos filhotes, assim
como no aumento da produção de leite em 1 hora (g), quando comparados ao grupo
tratado com água destilada.

período de julho de 2014 a março de 2016, as quais foram realizar exames de rotina
e foram convidadas a participar do projeto. Dentre as 483 mulheres que utilizavam o
COC e não tiveram o TEV, 48, 4% (234/483) correspondiam àqueles que utilizavam
COC com combinação de etinilestradiol e progestógeno de 2ª geração
(levonorgestrel), 32, 9% (159/483) utilizavam COC com etinilestradiol e progestágeno
de 3ª geração (desogestrel e gestodeno) e 18, 7% (90/483) faziam uso daqueles de
4ª geração (drospirenona ou ciproterona). No grupo das mulheres que apresentaram
o evento tromboembólico (n=13), foi encontrado 23, 1% (3/13) das mulheres que
faziam uso de COC de 2ª geração, enquanto 23, 1% (3/13) utilizavam aqueles de 3ª
geração e 53, 8% (7/13) os de 4ª geração. A partir das análises realizadas para os
perfis bioquímicos e hematológicos, verificou-se que os níveis medianos de
hemoglobina (p= 0, 033), hematócrito (p=0, 0001), CHCM (p=0, 0001), a contagem de
leucócitos (p=0, 013), níveis de glicose (p= 0, 0001), LDL (p= 0, 0001) e VLDL (p= 0,
004) foram maiores nas mulheres que usaram COC e não tiveram TEV quando
comparados com os das mulheres que não usaram e não tiveram o evento. Por outro
lado, os valores medianos de RDW (p= 0, 0001) e HDL (p= 0, 0001) foram menores
no grupo de mulheres que usaram COC e não tiveram trombose quando comparados
com os valores daquelas que não usaram COC e não tiveram tromboembolismo
venoso, bem como quando comparados àquelas que usaram COC e tiveram o evento
tromboembólico. Observou-se que, entre as variáveis analisadas entre os grupos de
estudo, uma frequência relevante de valores medianos encontrava-se
significativamente diferentes, tanto no perfil hematológico quanto no perfil bioquímico.
Entretanto, é importante destacar que os valores medianos encontrados, no geral,
encontravam-se dentro daqueles relacionados aos valores normais da população
(valores de referência) para os parâmetros analisados. De acordo com as frequências
obtidas para os fatores de risco, verificou-se que com relação à hipertensão, foram
verificadas frequências de 22% em mulheres que utilizaram COC e não tiveram TEV;
uma frequência de 23, 1% de relatos de trombose na família em mulheres que
tiveram TEV em uso de COC; nos demais grupos, a frequência foi de 8% e 10, 1%;
Quanto à obesidade, foram verificadas frequências de 18 a 38, 5% do aumento de
IMC nos grupos estudados. Entretanto, no grupo com maior frequência, o n amostral
foi reduzido (n=13); com relação ao tabagismo, foram observadas, nos três grupos,
frequências inferiores a 8%; quanto ao sedentarismo, 70% das mulheres reportaram
fazer alguma atividade física durante a semana; relacionado à diabetes, foram
verificadas frequências menores ou iguais a 2% em mulheres que utilizavam ou não
COC e sem evento tromboembólico. Já naquelas que desenvolveram TEV devido ao
uso de COC, a frequência foi de 7, 7%. Sendo assim, é importante avaliar o uso dos
COC quando a mulher apresenta comorbidades e/ou fatores relacionados ao risco de
desenvolvimento de TEV uma vez que certas formulações desses contraceptivos
estão implicadas no aumento desse desfecho.
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O ACESSO A MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA: SEU ESTUDO ATRAVÉS
DOS MAPAS TERAPÊUTICOS
Autor(es): JEANE BORGES, THAIS RODRIGUES PENAFORTE
Resumo: O acesso ao medicamento acontece a partir de um processo de busca e
deslocamento do indivíduo, ou seja, além da disponibilidade nas farmácias públicas e
de preço acessível próximo a sua residência ou local de trabalho, depende também
do percurso percorrido por este paciente para cuidar da sua saúde. Assim O uso de
mapas e itinerários terapêuticos, podem evidenciar situações de desigualdade entre
distintos grupos socioeconômicos e demográficos. Objetivo: Investigar os itinerários
terapêuticos produzidos através de experiências dos pacientes selecionados no
distrito sanitários centro Histórico, no município de Salvador, BA. Metodologia: Tratouse de um estudo transversal, com coleta de dados nos serviços do distrito Centro
Histórico, que incluiu variáveis como: a identificação dos medicamentos prescritos,
problemas de saúde do paciente e o itinerário do paciente até o local de aquisição do
medicamento. Resultados e Discussão: Foram entrevistados 64 Pacientes. Dos
dados obtidos 75, 8% foram do sexo feminino e 62, 3% de cor negra com idade
média de 55 anos de idade, grau de escolaridade majoritariamente fundamental,
aposentada ou dona de casa e com renda média de um salário mínimo. O grupo de
medicamentos que atuam no sistema cardiovascular, segundo a classificação ATC,
apresentaram maior frequência de prescrição (33, 1%), seguido dos medicamentos
do aparelho digestivo e metabolismo, com 21, 3%.Enquanto a passagem por outro
lugar antes de chegar ao posto de atendimento 55, 9 dos pacientes saíram de casa
diretamente para o posto usando do ônibus como meio de transporte, sendo que 52,
5 % relatou que caminhou mais ou menos 15 minutos da sua casa para o local de
transporte e levou em torno de 40 a 60 minutos dentro do ônibus. Conclusão O
itinerário terapêutico dos pacientes que utilizam da farmácia satélite no distrito
sanitários centro Histórico é longo, onde estes saem do seu distrito sanitário para
aquisição do medicamento, mostrando a necessidade de uma política e gestão que
contemple a saúde do paciente em seu distrito.
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Resumo: Introdução: O envelhecimento é um processo fisiológico caracterizado por
deterioração estrutural e funcional dos sistemas nervoso e musculoesquelético. Como
consequência, pode ocorrer declínio do desempenho sensório-motor, afetando
negativamente a marcha, o equilíbrio, a independência funcional e a qualidade de
vida do idoso. A progressão do envelhecimento não acontece no mesmo ritmo para
todos os idosos, uma vez que o estilo de vida antes e durante a velhice pode
influenciar de maneira importante as perdas funcionais vivenciadas no pelo idoso.
Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar as alterações de marcha, equilíbrio e
mobilidade funcional em idosos residentes em Instituições de Longa Permanência e
participantes da Universidade Aberta à Terceira Idade.Métodos: Este estudo avaliou a
marcha, equilíbrio e mobilidade funcional de 356 idosos (66 homens e 290 mulheres)
acima de 60 anos residentes em ILPI (n=128) na região metropolitana de SalvadorBA e participantes da UATI (n=228). Foram aplicados os testes de Tinetti, composto
por nove questões avaliando o equilíbrio (0-16 pontos) e sete questões avaliando a
marcha (0-12 pontos) com escore total de até 28 pontos; e Timed Up and Go (TUG
test; o idoso levanta-se da cadeira e caminha por três metros retornando à posição
inicial sentando se na cadeira). Para a análise dos dados, os idosos residentes em
ILPI (n=128) foram separados por sexo e faixa etária, sendo: 47 do sexo masculino
(n=07, 60-70 anos; n=14, 71-80 anos; n=08, >80 anos) e 81 do sexo feminino (n=07,
60-70; n=16, 71-80; n=25, >80). Os idosos participantes da UATI (n=228) também,
foram divididos por sexo e faixa etária, sendo 19 do sexo masculino (n=07, 60-70;
n=10, 71-80; n=01, >80) e 209 do sexo feminino (n=125, 60-70; n=63, 71-80; n=15,
>80). Resultados: Com relação à marcha, os idosos residentes em ILPI obtiveram
uma média de 8, 8±0, 5 pontos de 12 pontos e as idosas obtiveram uma média de 8,
8±0, 3 pontos, sugerindo que ambos os sexos possuem graves alterações na
marcha. Os idosos da UATI obtiveram uma média de 11, 9±0, 1 pontos e as idosas
10, 9±0, 1 pontos; com relação ao equilíbrio, os idosos da ILPI alcançaram uma
média de 12, 7±0, 6 pontos de 16 pontos e as idosas 13, 2±0, 4 pontos. Os idosos da
UATI alcançaram uma média de 15, 9±0, 1 pontos e as idosas 15, 4±0, 1 pontos; no
teste de Tinetti observa-se uma média de escore total da ILPI de 21, 4±1, 1 pontos de
28 pontos para os idosos e 22, 0±0, 6 para as idosas. Relacionado à UATI, a média
do escore total foi de 27, 8±0, 1 para os idosos e 26, 4±0, 2 pontos para as idosas;
relacionado ao TUG test, os idosos da ILPI obtiveram uma média de 21, 2±3, 3

PERFIL HEMATOLÓGICO E BIOQUÍMICO DE MULHERES EM USO DE
CONTRACEPTIVOS ORAIS: COMPARAÇÃO ENTRE INDIVÍDUOS COM E SEM
EVENTO TROMBOEMBÓLICO
Autor(es): LARISSA DE CASTRO LIMA VIEIRA, JUNIA RAQUEL DUTRA
FERREIRA, ELISANGELA ADORNO
Resumo: Os eventos tromboembólicos compreendem um grupo de doenças
caracterizadas pela obstrução das artérias ou veias, por coágulos formados
localmente ou por trombos liberados na circulação sistêmica. O tromboembolismo
pode ser venoso ou afetar o pulmão causando uma embolia pulmonar e podem ser
de origem adquirida, hereditária ou relacionados a condições fisiológicas.
Hipertensão, casos de trombose na família, o índice de massa corpórea (IMC),
tabagismo, sedentarismo, diabetes e o uso de contraceptivo oral combinado (COC),
são fatores que aumentam a probabilidade de desenvolver o evento tromboembólico,
além de mutações predisponentes, como no gene da protrombina e do fator V (Fator
V Leiden). Desta forma, o projeto tem como objetivo: avaliar a frequência de uso dos
diferentes COC pelas mulheres em idade fértil; realizar a análise hematológica e
bioquímica das mulheres participantes; analisar o perfil hematológico e bioquímico de
cada grupo estudado e associar os parâmetros entre os grupos; avaliar a obesidade
nas mulheres em estudo através da medida do índice de massa corporal (IMC);
verificar os fatores relacionados ao maior risco de tromboembolismo venoso nas
mulheres estudadas, como obesidade, TEV na família, hipertensão, diabetes e
sedentarismo. O estudo foi realizado com 596 mulheres em idade fértil, divididas em
três grupos, a saber: o primeiro grupo foi composto por 483 mulheres que utilizavam
contraceptivos orais combinados (COC) e não tiveram tromboembolismo venoso
(TEV); o segundo grupo foi constituído por 100 mulheres que não utilizavam os COC,
bem como não tiveram o TEV; o terceiro grupo possuiu 13 mulheres que utilizaram o
COC e apresentaram o evento tromboembólico. Todas foram atendidas no
Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia (LACTFAR/UFBA) no
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segundos e as idosas uma média de 28, 1±2, 2 segundos. Diferentemente, os idosos
da UATI alcançaram uma média de 7, 9±0, 6 segundos e as idosas 10, 1±0, 3
segundos. Conclusão: Com base nestes dados, é possível sugerir que a prática de
exercícios e atividades físicas, mesmo durante o envelhecimento podem ajudar na
manutenção dos sistemas corporais, prevenção ou retardo da degradação estrutural,
efeitos deletérios da imobilização, reduzindo a perda funcional do envelhecimento.
Dessa forma, ressalta-se a necessidade de implantação de práticas que promovam a
atenuação ou retardo das principais alterações encontradas neste estudo, pois a
melhor desenvoltura observada na UATI pode-se dar pela maior realização de
exercícios e atividades físicas por incentivo da instituição.

PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE SAÚDE: RACISMO INSTITUCIONAL NA
DOENÇA FALCIFORME
Autor(es): Regiane Teixeira dos Santos Teixeira, TAIA CAROLINE NASCIMENTO
FERNANDES, CLARICE SANTOS MOTA
Resumo: A Doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no
mundo. Foi descrita pela primeira vez em 1910 nos EUA. No Brasil, o aparecimento
da Hemoglobina S, se deu através da chegada dos povos negros no continente e se
expandiu através da miscigenação racial. Embora a doença falciforme tenha sido
descoberta e descrita a mais de 100 anos, A omissão, o silêncio e a invisibilidade
sobre a atenção e cuidado às pessoas com a doença falciforme, pode ser
evidenciada através do desconhecimento por parte dos gestores e profissionais de
saúde e a população em geral. Além das políticas públicas de saúde voltada para
esta população só foram estabelecidas décadas depois. Começou pela implantação
da Triagem Neonatal no SUS em 2001, porém permaneceu na invisibilidade até 2005,
quando foi publicada a Portaria nº 1.391 que instituiu no âmbito do SUS a Política
Nacional de Atenção Integral as Pessoas com Doença Falciforme (PNAIPDF) paralelo
ao Programa de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme (PAPDF) lançado no
mesmo ano em Salvador – Bahia, com objetivo de promover ações que permitam
reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas com doença
falciforme. Os objetivos foram identificar as dificuldades que a gestão vem
enfrentando na implemenotação da linha de cuidado em doença falciforme e analisar
a organização da rede assistencial ofertada ás pessoas com doença falciforme. As
observações foram desenvolvidas a partir das vivências, entrevista realizada com a
gestão Municipal de saúde, aplicação de questionários para pessoas com doença
falciforme e análise do meu caderno de bordo. Além da utilização da revisão
bibliográfica a partir das buscas em bases de dados e diversos documentos oficiais
relacionados à DF como material para análise documental, além disso, a participação
e acompanhamento das reuniões do Grupo de trabalho (GT), em que participam
gestores de saúde das três esferas de poder, e reuniões e eventos da associação
baiana das pessoas com doença falciforme (ABADFAL). Os principais desafios para
gestão de saúde no início da criação do programa de atenção as pessoas com
doença falciforme (PAPDF), no município de Salvador foram às trocas de prefeitos,
de secretários de saúde, pois cada vez que mudava eles tinham uma necessidade de
sensibilização, e ao mesmo tempo de praticamente de recomeço de fazer com que
entendessem a importância do programa de atenção as pessoas com doença
falciforme. Além disso, a falta de apoio dos profissionais de saúde, pois eles
desconheciam como fazer o cuidado, desconhecia inclusive como fazer um
diagnóstico diferencial, então não sabiam a diferença de uma pessoa com traço que
não tem a doença e uma pessoa que tem a doença. Além de tudo isso o déficit muito
grande de visibilidade da doença falciforme nos sistemas de informação, mesmo nos
sistemas nacionais. Nos últimos anos se teve muitos avanços como implantação da
portaria de notificação compulsória, criou-se oito unidades de referência, além da
capacitação dos profissionais de saúde e a implantação dos ambulatórios
especializados. Apesar de alguns esforços já empreendidos, a doença falciforme
ainda padece diante do atraso no desenvolvimento de políticas públicas efetivas e
equânimes, bem como na implementação das políticas existentes. Pude entender a
importância da articulação entre os gestores de saúde de todos os níveis de atenção
à saúde, para que sejam efetivadas as linhas de cuidados em doença falciforme,
organizados os fluxos assistenciais. O espaço da pesquisa me proporcionou uma
maior aproximação com as pessoas com doença falciforme, através da associação
das pessoas com doença falciforme (ABADFAL), suscitando um saber que vai muito
além da teoria. Pois, através deles, pude entender importância de movimentos sociais
organizados na luta pelo surgimento/Criação de políticas públicas, sua manutenção e
expansão do acesso

Palavras-chaves: Equilíbrio no idoso, Marcha no idoso, TUG test
AVALIAÇÃO FUNCIONAL EM MODELO EXPERIMENTAL DE TRAUMA
RAQUIMEDULAR SUBMETIDO À TERAPIA COM CÉLULAS TRONCO
Autor(es): LINDINES FIGUEREDO, Kyan James Allahdadi, MILENA SOARES, ANA
QUENIA GOMES DA SILVA
Resumo: As lesões no sistema nervoso central (SNC) são particularmente
debilitantes, devido à limitada capacidade de regeneração tecidual, levando
frequentemente à perda de funções e incapacidade que persistem por toda a vida.
Deste modo, o traumatismo raquimedular (TRM) constitui um problema
epidemiológico, social e econômico que pode levar, em muitos casos, à
improdutividade e dependência total. As lesões por TRM levam à interrupção dos
feixes de fibras ascendentes e/ou descendentes, resultando em disfunções sensitivas
e motoras abaixo do nível da lesão. Na maioria dos casos, as lesões são incompletas,
permitindo que alguns impulsos ainda sejam transmitidos, no entanto, grande parte
dos pacientes é acometido por lesões completas, em que não há tratamento
disponível capaz de devolver função sensitiva ou motora. As Terapias com célulastronco têm sido investigadas na busca de novos tratamentos para doenças crônicodegenerativas, incluindo as neurológicas, como as lesões medulares. Apesar de ter
uma elevada prevalência e da gravidade dos danos gerados, no momento não há
nenhum tratamento eficaz para a recuperação da medula espinhal lesionada.
Atualmente, existem na literatura poucos dados disponíveis sobre intervenções
terapêuticas na fase crônica das lesões raquimedulares, que correspondem ao maior
número de pacientes com lesões medulares. Acredita-se que a utilização de um
modelo experimental definido de trauma raquimedular, com lesões homogêneas e em
condições controladas, pode ajudar a responder estas questões. Este projeto teve
como objetivo aprofundar os estudos em terapia com células-tronco em trauma
raquimedular, propondo um estudo em modelo experimental em camundongos,
visando verificar a importância das células tronco mesenquimais, de modo
quantitativo e qualitativo, em lesão padronizada da medula espinhal realizada por um
equipamento específico para produzir este tipo de lesão, e através disso estudar e
comparar a eficácia de diferentes estratégias terapêuticas na função locomotora dos
animais. A relevância deste estudo fundamenta-se na sistematização de um modelo
experimental translacional, permitindo que os resultados possam ser levados a
pacientes com lesões traumáticas crônicas da medula espinhal. Para alcançar estes
objetivos, camundongos C57 fêmeas (8 a 12 semanas), foram anestesiados com uma
solução de ketamina e xilazina. A superfície dorsal da dura-máter foi exposta para a
realização de lesão medular utilizando o sistema de compressão medular controlada
Horizon Impactor (Precision Systems & Instrumentation) com 70 kdyn de força. Após
a lesão foram injetadas as células tronco mesenquimais. As linhagens de célulastronco de camundongos que foram utilizadas neste projeto foram desenvolvidas no
Centro de Biotecnologia e Terapia Celular do Hospital São Rafael. Ao término dos
procedimentos cirurgicos, os músculos e a pele foram suturados e os camundongos
foram mantidos com acesso facilitado à água e comida. Durante a recuperação, os
animais foram submetidos à compressão vesical manual para permitir o
esvaziamento da bexiga diariamente. Os animais foram avaliados quanto à evolução
da marcha com o equipamento DigiGait, que mede a velocidade do passo e a
recuperação da marcha dos camundongos. Os animais que foram injetados células
tronco mesenquimais super expressando o fator de crescimento tipo 1 (IGF-1)
obtiveram uma recuperação funcional superior aos animais em que foram injetados
apenas células tronco mesenquimal ou solução salina (Grupo controle vs SC a 4
semanas: Salina = 4.25 +/-0.39, BMSC = 3.875 +/-0.15, BMSC-IGF-1 = 6.083 +/0.47, P < 0.05). Os camundongos foram avaliados diariamente durante uma semana
após o procedimento e avaliados de modo cego quanto à função motora das patas
traseiras de acordo com a escala de Basso Mouse Score (BMS). Depois, essa
avaliação foi repetida semanalmente até a 6ª semana, sendo o BMS classificado com
um escore de 0 para o animal que não realizava movimento das patas traseiras e
essa classificação vai até 9 que é quando o animal realiza o movimento normal. Os
animais foram avaliados quanto a evolução da marcha com o equipamento
DigiGait.Desta forma podemos concluir que até o presente momento foi observado
que os animais em que foram injetados células tronco mesenquimais super
expressando o fator de crescimento tipo 1 (IGF-1) obtiveram uma recuperação
funcional estatisticamente superior aos animais em que foram injetados apenas
células tronco mesenquimais ou somente salina e que através de todos os
procedimentos e experimentos realizados conseguimos medir a recuperação
funcional dos animais lesionados e tratados com a utilização de células-tronco
mesenquimais, e comparar a eficácia, quanto à função locomotora.

Palavras-chaves: DOENÇA FALCIFORME, GESTÃO DE SAÚDE, RACISMO
INSTITUCIONAL
PERFIL DE IDOSOS DE UMA UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE E
ILPIS
Autor(es): LORENA DE OLIVEIRA ALMEIDA, REJANE CONCEIÇÃO SANTANA,
Darízy Flávia Silva, ANA QUENIA GOMES DA SILVA
Resumo: Com a inversão da pirâmide demográfica e o aumento da expectativa de
vida, o número de pessoas idosas aumentou muito ao longo da última década.
Identificar e compreender o perfil da população idosa institucionalizada ou não é
fundamental para a implementação de políticas públicas e a promoção de um
envelhecimento saudável física e psicologicamente. Objetivo: Identificar o perfil de
idosos de uma Universidade Aberta à Terceira Idade e idosos institucionalizados.
Metodologia: Foram aplicados questionários e realizadas avaliações antropométricas
de idosos que participam do Programa Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI;
n=120) e de idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPI; n=11), no município de Salvador, BA. Resultados: Entre os participantes da
UATI, 108 eram mulheres casadas, pardas, de baixa estatura, com nível médio de
escolaridade, na faixa etária de 60-70 anos e com hipertensão arterial. Destas, 20
mulheres apresentaram hipotensão ortostática e 28 apresentaram edema de algum
membro. Em relação aos hábitos de vida, 63 afirmaram não fazer uso de bebida
alcoólica, 29 relataram ser ex-fumantes e 15 disseram possuir algum desconforto
respiratório. O IMC destas idosas foi classificado como sobrepeso e possuíam risco
de complicações metabólicas a partir da medida da circunferência abdominal (CA).

Palavras-chaves: células tronco mesenquimais, trauma raquimedular, recuperação
funcional
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Avaliando-se o sistema respiratório, foi verificado que a ocorrência de alergia foi
comum em ambos os sexos e quanto ao sistema vascular, a maioria dos indivíduos
negou patologias. A população da ILPI é composta em sua maioria por homens,
brancos, solteiros, de estatura mediana, com escolaridade a nível fundamental, entre
70-80 anos e normotensos ou hipertensos. Estes idosos também apresentaram IMC
normal e possível risco de complicações metabólicas pela medida de CA. Houveram
5 relados de ex-tabagistas e 1 participante apresentou dificuldade respiratória. Dentre
eles, 5 afirmaram o uso de bebida alcoólica eventualmente e 4 relataram edema em
membros inferiores e/ou superiores e 1 participante afirmou ter hipotensão ortostática.
Ainda, 7 participantes disseram ter alguma dificuldade de locomoção e 6 faziam uso
de algum auxílio para locomoção. Quanto à população feminina (27%), as três raças
(parda =1, branca = 1 e negra = 1) foram representadas, sendo a maioria viúvas e
alfabetizadas (75%). Todas as idosas pertenciam à faixa etária de 80 anos ou mais.
Adicionalmente, estas idosas apresentaram circunferência abdominal média de 87,
7±14, 0cm, sugerindo risco cardiovascular. Não foi possível aferir altura, peso e IMC
das 3 mulheres da ILPI, pois estas eram acamadas. Conclusão: O estilo de vida é um
dos determinantes mais importantes da saúde dos indivíduos. Participantes da UATI
evidenciam que atividades em comunidade e a interação social contribuem para a
qualidade de vida e satisfação de idosos pela vida. Por outro lado, nas ILPI os
menores índices de atividades físicas e sociais podem pré-dispor idosos à depressão,
isolamento, ansiedade e angustia, contribuindo para a piora da qualidade e do estilo
de vida desta população. Assim, cabe as ILPIs, a promoção de atividades físicas,
mentais, e sociais que promovam maior interação social dos idosos, melhorando sua
qualidade de vida. Apoio Financeiro: FAPESB, Programa Permanecer Edição 2015,
PROAE-UFBA.

apresentaram-se motivados. Ao final do tratamento, 83% dos idosos do GF estavam
muito motivados, já no GB e GE foram 57%. Em relação a sentir-se motivado durante
os exercícios, 86% do GE relataram que o tratamento motivou muito, seguido de 83%
do GF e 72% do GB. Apenas no GB houve relato de pouco motivador (14%). Para a
percepção de melhora nas AVD’s, 100% dos participantes relataram melhora em
todos os grupos. Conclusão: Diante de uma doença neurodegenerativa e progressiva,
há a necessidade da prática regular de exercícios e com diferentes estímulos, a fim
de atenuar sintomas, manter funcionalidade e prevenir quedas e complicações. Os
resultados apontam que as três modalidades se mostraram motivadoras, contudo o
GB foi o único com relatos de menor motivação. Como a motivação e percepção do
usuário são importantes para a realização e adesão ao tratamento, vale considerar
estes aspectos no plano terapêutico.
Palavras-chaves: Parkinson`s disease Physiotherapy Motivation
CIÊNCIAS DA SAÚDE – FONOAUDIOLOGIA
ATORES POLÍTICOS E A LUTA PELA SAÚDE: A SAÚDE DA POPULAÇÃO
NEGRA NA CIDADE DE SALVADOR
Autor(es): ANA VICTORIA BAIÃO GUIMARAES, MARCOS VINICIUS RIBEIRO
ARAUJO, THIALA SANTANA DOS SANTOS ROLA, TAIA CAROLINE NASCIMENTO
FERNANDES, KÉZIA SANTOS DE OLIVEIRA
Resumo: Introdução: O campo das Políticas de Saúde é caracterizado pela
participação do conjunto heterogêneo de atores políticos e sociais que influenciam e
intervém, direta ou indiretamente, nos processos decisórios de saúde, seja no âmbito
das instituições do Estado ou na Sociedade Civil. Em Salvador, a ABADFAL
(Associação Baiana das Pessoas com Doença Falciforme) é uma organização não
governamental, fundada em 2001, formada por pais, familiares, amigos, profissionais
de saúde e pessoas com Anemia Falciforme é um exemplo de organização da
Sociedade Civil, cujo protagonismo nas lutas relacionadas à saúde, em particular a
saúde da população negra, na articulação intersetorial dos direitos da Pessoa com
Doença Falciforme bem como na defesa dos princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde. Tomando como referência Maria da Glória Gohn, o movimento social é
mais do que pessoas aglutinadas como força tarefa de ordem numérica. Ele
representa forças sociais organizadas, como campo de atividades e experimentação
social, e essas atividades são fontes geradoras de criatividade e inovações
socioculturais, realizam diagnósticos sobre a realidade social, constroem propostas.
Atuando em redes, constroem ações coletivas que agem como resistência à exclusão
e lutam pela inclusão social, através de atores da sociedade civil organizada que
formam sujeitos sociais para essa atuação. Neste sentido a ABADFAL, é amplamente
reconhecida pela sua atuação no processo de formulação da Política Municipal de
Saúde da População Negra de Salvador, entre 2005-2006, que colocou na agenda
municipal a necessidade de tomar decisões acerca das condições de saúde de uma
população que à época representava 83% dos habitantes do município. Ações que
além da doença falciforme, incluíam a questão da violência contra a jovens negros,
valorização das religiões de matriz africana como espaço de promoção da saúde,
redução da mortalidade materna e infantil entre as mulheres e crianças negras,
dentre outras. Objetivos: Analisar a participação da ABADFAL enquanto ator político
na luta pela saúde da população negra na cidade de Salvador. Metodologia: Trata-se
de um estudo qualitativo, em que foram entrevistados, por meio de um roteiro
semiestruturado, os coordenadores gerais do período da sua fundação, 2001, até a
atual gestão, 2016. As entrevistas foram gravadas e depois transcritas. O material
transcrito foi analisado a partir das categorias previamente levantadas, a saber: ações
políticas, posições assumidas; resultados alcançados e outras que emergiram a
leitura deste mesmo material. Resultados: No período de 15 anos de existência, a
ABADFAL contou com três coordenadores gerais, duas mulheres e um homem,
sendo que estas lideranças não são pessoas com doença falciforme, mas que tem
filhos, irmãos, e amigos que possuem a patologia, e isso serviu como impulso para
fazerem parte da associação, conforme característica da própria entidade. As
coordenações da ABADFAL temporalmente se dividiram em: um de 2001 a 2009,
outro de 2009 a 2013, outro de 2013 até o período atual. É possível observar com os
resultados das entrevistas realizadas que, de um modo geral, estes foram atuantes
no processo, guardado as diferenças conjunturais, e tinham uma visão muito próxima
acerca dos processos onde vem se desenvolvendo a participação da ABADFAL na
luta pela saúde da população negra em Salvador. Em relação as principais ações
foram relatadas: A ampliação do maior acesso dos usuários com doença falciforme
aos serviços de saúde do SUS, as ações de educação em saúde em como feiras de
saúde e universidades, pautando para além da doença falciforme, mas sim a saúde
da população negra. Já no que diz respeito ás posições políticas, a associação tem
um importante papel no combate ao racismo institucional no âmbito de serviços de
saúde, principalmente frente a questão da doença falciforme, pois vem ajudar a
qualificar, a estruturar, a fomentar a discussão da saúde da população negra, criando
um vínculo direto com os movimentos negros. Outros destaque importantes são: a
participação da ABDFAL na constituição da FENAFAL (Federação Nacional de
Associação com Doença Falciforme), e no Fórum de Entidades Negras da Bahia;
realização do primeiro Seminário Nacional de Saúde da População Negra; assento no
Comitê Técnico da saúde da população negra de Salvador e do estado da Bahia;
promoção de debates relacionados à saúde da população negra em diversas cidades
da Bahia, contribuindo assim, na disseminação de conhecimento relacionado à
doença falciforme; Os entrevistados relataram ainda que a contribuição para a
visibilidade das pessoas com doença falciforme, e seus direitos, principalmente no
âmbito do SUS está entre as principais conquistas das lutas desta entidade.
Considerações finais: Apesar de todas as conquistas o racismo institucional ainda
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA EM IDOSOS COM DOENÇA DE
PARKINSON
Autor(es): DANIELA OLIVEIRA GUIMARÃES, DANIEL DOMINGUEZ FERRAZ
Resumo: Objetivo. A Doença de Parkinson (DP) é uma enfermidade crônica e
degenerativa do sistema nervoso central que cursa com morte dos neurônios
dopaminérgicos da substância negra mesencefálica. Cursa com alterações motoras e
não-motoras, entre as quais estão incluídas as alterações respiratórias, sendo a
pneumonia aspirativa uma das principais complicações em sujeitos com DP. Assim, o
objetivo do estudo foi avaliar a função respiratória de idosos com DP em estágio 2, 2,
5 ou 3 pontos da Classificação de Hoehn e Yahr modificada. Metodologia. Estudo
transversal realizado no Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do
Idoso, em Salvador. Participaram os idosos portadores de DP primária, em uso
regular e no período “on” da medicação. Um único pesquisador avaliou através da
espirometria, manovacuometria e cirtometria. Foram calculados os valores previstos
segundo sexo, peso, altura e idade. A distribuição dos dados foi verificada pelo teste
Kolmogorov-Smirnov. Os dados foram expressos em média e desvio padrão.
Resultados. Amostra de 45 idosos com 68, 38(±4, 79) anos, sendo 29(64, 4%)
homens. Apresentaram 94, 31%(±31, 60) da capacidade vital forçada (CVF), 79, 38%
(±22, 71) do volume expiratório forçado no 1º segundo (VEF1), 86, 18%(±23, 73) da
relação CVF/VEF1, 39, 07%(±21, 85) do pico de fluxo expiratório (PFE), 67, 29%
(±22, 92) e 64, 37%(±24, 96) da pressão inspiratória máxima (PIMax) e expiratória
máxima (PEMax). A cirtometria a nível umbilical foi a única que não alcançou 4-7
centímetros, que é o valor de referência considerado normal para o coeficiente de
amplitude (CA). Do total, 20 pacientes (40%) apresentaram distúrbio obstrutivo.
Conclusão. Embora a disfunção respiratória seja a principal causa de morte em
indivíduos com DP, a avaliação e tratamento da função respiratória não é uma prática
clínica comum. Os resultados do estudo sugerem uma redução em todos os
parâmetros respiratórios de indivíduos ainda em estágios iniciais da doença. Novos
estudos são necessários para determinar valores de referência dos parâmetros
respiratórios de idosos com DP e verificar possíveis modificadores.
Palavras-chaves: Idoso, Doença de Parkinson, Testes de Função Respiratória
PROGRAMA DE EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS PARA IDOSOS COM DOENÇA
DE PARKINSON: MOTIVAÇÃO E PERCEPÇÃO DO USUÁRIO
Autor(es): SARA ROZA GOMES, DANIEL DOMINGUEZ FERRAZ, KAREN
VALADARES TRIPPO
Resumo: Objetivo: Evidências vêm demonstrando que o exercício tem benefícios
para a saúde e para o desempenho físico em adultos mais velhos em geral e,
especificamente, para as pessoas com Doença de Parkinson. Diante disso, verificar a
motivação de idosos com Parkinson por diferentes modalidades de tratamentos
fisioterapêuticos é fundamental, pois influenciará na sua recomendação clínica e
poderá repercutir nos seus resultados. Metodologia: Estudo observacional
transversal, realizado entre junho de 2015 a abril de 2016, no CREASI-BA.
Participaram do estudo 20 idosos com DP, alocados de forma aleatória por grupo. Os
grupos foram: Exergame-GE (7 idosos), Treino Funcional-GF (6 idosos) e Bicicleta
Ergométrica-GB (7 idosos), com 3 sessões semanais de 50min cada, durante 8
semanas. Ao término do tratamento foi aplicado um questionário contendo 14
questões acerca da motivação e percepção do usuário sobre a terapia realizada.
Resultados: No início do tratamento, 57% dos idosos do GE e GB e 50% do GF
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não permite que algumas ações sejam efetivadas estruturando a lógica de
funcionamento do sistema de saúde e dificultando o acesso da população negra,
entretanto a atuação da ABADFAL e seus enfrentamentos ao longo desses anos vem
ajudando na consolidação da efetividade de direitos dessa população usuária do SUS
na cidade de Salvador.

Visto que o torus mandibular é um processo patológico de prevalência considerável e
de natureza idiopática. Com o estudo, possíveis lacunas cientificam poderão ser
elucidadas. Possivelmente, poderá permitir propor e acrescentar mais informações e
possibilidades de protocolos de tratamentos diante do diagnóstico clínico de TM.
Palavras-chaves: TORUS MANDIBULAR ANATOMIA FORENSE

Palavras-chaves: Doença falciforme Saúde da população negra, saúde coletiva
PROMOÇÃO DA REINTEGRAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA AUTOESTIMA DOS
IDOSOS ATRAVÉS DE ATIVIDADES RECREATIVAS

FATORES PROGNÓSTICOS DA AFASIA SEGUNDO A PERSPECTIVA ITALIANA
DO SÉCULO XX

Autor(es): MAIANA RIBEIRO
Autor(es): ANA CAROLINE SANTOS DE SANTANA, MELISSA CATRINI
Resumo: O projeto que tem como título: “MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE
IDOSOS, RESIDENTES EM ASILOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE
SALVADOR, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS DO SABE”
teve como objetivo articular pesquisa e extensão, inicialmente coletando dados sobre
medicações utilizadas, sinais de depressão, atividades físicas desenvolvidas pelos
idosos e, usos de produtos naturais para fins terapêuticos. Posteriormente, foram
realizadas ações multidisciplinares envolvendo diferentes profissionais da saúde para
promover uma reintegração e recuperação da autoestima dos idosos, promovendo
momentos de prazer e descontração através de atividades recreativas que exijam
movimentação corporal, respeitando as condições individuais. E por fim, realizaramse oficinas de recreação e educação nos asilos e lares para repouso de idosos
participantes da proposta, com exercícios físicos ideais para cada faixa etária,
atividades manuais de incentivo a criatividade e atividade motora, entre outros. No
final do projeto, tomando como ponto de partida os dados obtidos durante as visitas
anteriores, principalmente no Asilo São Francisco, as atividades, de cunho recreativo
e com o objetivo de distração teve grande sucesso. A produção da cartilha teve como
base os dados obtidos, como já citado, mais os estudos científicos presentes nas
literaturas atuais. Para a construção das oficinas, foram realizadas duas visitas ao
Abrigo São Francisco. A primeira no dia 08 de maio de 2016 e a segunda no dia 29
de julho de 2016. Realizamos atividades que contaram com a participação de um
educador físico e uma voluntária para nos auxiliar. As atividades propostas e
realizadas foram: jogo da memória, massagens com auxílio de aparelho, bingo,
atividade física de leve intensidade. Muitas idosas não quiseram participar devido a
alguma limitação física ou por outra limitação, porém foi oferecido atividades de para
que todos pudessem estar participando da oficina. Por unanimidade, a queixa
principal dos idosos que residem nos asilos é a falta que os familiares e seu lar faz. A
pesquisa foi de grande importância pois trouxe aprendizado não só a nível
acadêmico, mas na vida em todos os aspectos.

Resumo: A afasia é um distúrbio linguístico decorrente de lesão cerebral. Embora
sua manifestação seja bastante heterogênea, pode-se dizer que este quadro
patológico envolve dificuldades (em graus variados) de produção e/ou compreensão
da linguagem (oral e/ou escrita). O envelhecimento populacional e a alta incidência de
doenças cerebrovasculares como o AVC são uma tendência mundial, o que traz
como consequência o aumento do número de sujeitos afásicos e a necessidade de se
estabelecer parâmetros cada vez mais precisos para o cuidado. A literatura
afasiológica aponta que nas intervenções fonoaudiológicas e neuropsicológicas a
grande maioria dos pacientes afásicos experimentam graus variados de recuperação
funcional, embora déficits residuais sejam comuns e permanentes. Tal constatação
nos faz indagar sobre os fatores prognósticos da afasia. Com o objetivo de investigar
quais são e discutir de que modo se articulam os fatores prognósticos da afasia,
voltando o foco particularmente para eventuais especificidades implicadas na
recuperação do afásico idoso, o presente trabalho apresenta uma revisão crítica da
literatura italiana acessada a partir das bases de dados PudMed, Science Direct e
Periódicos Capes, com o conjunto de descritores aphasia, language therapy,
rehabilitation e prognostics. A escolha pela escola de afasiologia italiana se deu pela
importância dada aos estudos realizados no campo pela linha e pelo fato desse
trabalho fazer parte de um estudo multicêntrico sobre o tema. Os resultados foram
elencados fatores positivos e negativos quanto ao prognóstico das afasias, sendo
eles referentes à lesão neurológica, aspectos sociais e linguístico-cognitivos. Cabe
ressaltar que a reabilitação não-médica (fonoaudiológica ou neuropsicológica) é
tomada como um fator prognóstico positivo mesmo em casos de afásicos idosos.
Com a abordagem mais voltada para a reabilitação não médica, a Fonoaudiologia e
as terapias neuropsicológicas tomam maiores destaques, visto que são os
responsáveis por promover a reinserção do paciente a suas atividades rotineiras. O
trabalho mostra que apesar de a Itália ter sido um dos primeiros países a desenvolver
os estudos acerca da afasia e do seu processo de recuperação, ainda deve-se refletir
e pesquisar sobre os aspectos linguísticos e sociais que influenciam no processo de
recuperação da afasia. Além disso, mostra a importância de se desenvolverem
estudos na área da Fonoaudiologia para melhor conhecimento de quais abordagens
são efetivas para a condução do tratamento de sujeitos afásicos idosos e sua relação
com o prognóstico.

Palavras-chaves: Qualidade. Vida. Idosos.
ACOLHIMENTO E ACESSIBILIDADE EM UMA CLÍNICA ESCOLA
Autor(es): SARA GABRIELLE SILVA SANTOS, ALESSANDRA DE CASTRO,
JULIANA RODRIGUES LOPES

Palavras-chaves: Afasia, Prognóstico, Terapia

Resumo: Introdução: A clínica escola de fonoaudiologia da Universidade Federal da
Bahia (UFBA), conhecida como CEDAF (Centro Docente Assistencial de
Fonoaudiologia) é um ambiente acadêmico e de serviços, destinado aos usuários do
SUS ou para indivíduos com demanda espontânea que estão necessitando de
procedimentos de média e alta complexidade que o serviço oferece através de:
habilitações, diagnósticos, reabilitações e tratamento nas áreas de audiologia, voz,
linguagem e motricidade orofacial. Trata-se de um espaço que permite atividades de
ensino, pesquisa e extensão para os futuros profissionais de fonoaudiologia,
constituindo um lugar para vivências e crescimento do discente a estarem aptos a
prestar e atender as necessidades da comunidade. Objetivo: Propor ao aluno
vivenciar uma experiência enriquecedora de como é o funcionamento do serviço
público em que a figura principal é o fonoaudiólogo. Metodologia: Trata-se de uma
Extensão, realizada por meio de um conjunto de ações dentro do CEDAF,
direcionadas à sociedade, as quais estão vinculadas ao Ensino e à Pesquisa.
Resultados: Através da extensão foi possível realizar promoção de saúde, escuta
qualificada e direcionamentos dos usuários durante o período das atividades; realizar
levantamento do perfil dos usuários do CEDAF que ficou registrado para a clínica;
realizar levantamento dos serviços oferecidos pela rede SUS em Salvador; e
levantamento dos serviços oferecidos pela rede UFBA de assistência à saúde em
Salvador. Considerações finais: É de grande relevância para a formação em
fonoaudiologia a inserção em espaços que permitam ampliar sua escuta ás
demandas dos usuários, bem como auxiliando numa melhor compreensão das redes
de saúde existentes no município e contribuindo para o acesso do usuário a mesma.
Assim, com a Extensão, foi possível vivenciar além da assistência aos usuários que
procuram o serviço, cooperando para o bom andamento e funcionamento da clínica
escola a fim de atender as demandas no âmbito fonoaudiológico da população de
Salvador.

O IDENTIFICAÇÃO DE PREVALÊNCIA EM TORUS MANDIBULAR DA COLEÇAO
DE CRÂNIOS DO SETOR DE ANTROPOLOGIA FORENSE DO IML NINA
RODRIGUES SALVADOR-BA
Autor(es): LUCIANA ROCHA, PATRICIA SHIRLEY ALMEIDA PRADO, ELIANA
CÂMARA
Resumo: O termo torus designa excrescência óssea convexa bem definida de
crescimento lento, composta por uma densa camada cortical, escassa em osso
esponjoso e coberto por uma capa de mucosa delgada e pobremente irrigada. A
palavra Torus tem sua origem no latim –torus- e significa “tumor” ou “protuberância
circular”. O Torus Mandibular (TM), é um crescimento ósseo localizado na superfície
lingual da mandíbula. Esse crescimento ósseo também pode ser denomindado de
exostose: estrutura óssea compacta e esponjosa com extensão variável. Objetivo:
Identificar e analisar a prevalência de torus mandibular da coleção de crânios do setor
de antropologia forense do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) em
Salvador- BA. Metodologia: Os dados obtidos foram analisados através das medidas
de morbidades e de prevalência. Os dados foram analisados através do software
Excel da Microsoft®. Os resultados encontrados foram comparados com dados
encontrados na literatura, sendo avaliada a prevalência. Resultados. Os percentuais
encontrados nesse estudo foram bastante significativos. Dos 60 crânios avaliados 43
apresentaram torus mandibular o que significa um percentual de 71, 7%. Dentre as 43
mandíbulas com a lesão e apenas 17 não apresentaram nenhum traço da lesão. Com
base nesse resultado geral os achados foram analisados de acordo com sua
morfologia, tamanho, tipo e prevalência. Ao analisarmos as mandíbulas que
apresentaram TM, em relação a sua intensidade verificou-se o seguinte padrão: 20
mandíbulas apresentando torus mandibular de leve intensidade, 16 mandíbulas com
TM de intensidade moderada e 7 mandíbulas apresentando TM de intensidade
pronunciada, conforme a tabela 1. Em relação à quantidade e lateralidade da
presença do tórus mandibular verificou-se a presença de 12 TMs único unilateral, 7
TMs único bilateral e 24 TMs múltiplo bilateral (tabela 1), curiosamente em nossos
resultados não foram encontrados torus de morfologia múltiplo unilateral das
mandíbulas avaliadas. Conclusão: Esse estudo contribui de forma substancial para
estudantes e profissionais das ciências da saúde, que tenham interesse na temática.

Palavras-chaves: Acolhimento, Fonoaudiologia, Clínica escola
CIÊNCIAS DA SAÚDE – MEDICINA
COMBATE AO USO DE TABACO E DIFUSÃO DOS SEUS MALES EM ESCOLAS
PÚBLICAS DE SALVADOR
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Autor(es): THAMILLI CAMPOS NASCIMENTO, Marcus Antônio de Mello Borba

Resumo: As Olimpíadas de Ciências têm como principal objetivo despertar o gosto
pelo estudo e pesquisa nas disciplinas, contribuindo para elevar a qualidade do
ensino médio e para estimular a emergência de vocações profissionais. A Olimpíada
Baiana de Biologia destinou-se a alunos do ensino médio das escolas estaduais e da
rede particular de ensino, todas do Estado da Bahia. É constituída de provas de
conteúdos, conhecimentos e interpretação dos fenômenos biológicos. O trabalho do
bolsista-monitor contribuiu para a execução do projeto sob duas abordagens. A
primeira abordagem refere-se ao trabalho administrativo junto à coordenação, que se
deu através da participação das reuniões semanais junto à equipe de coordenação,
para tomar conhecimento e realizar as tarefas administrativas referentes à Olimpíada.
O bolsista também participou das atividades de divulgação da Olimpíada, por meio de
visitas às escolas participantes, divulgação em redes sociais e demais meios de
comunicação, estabelecimento de contato com professores, dentre outras ações. A
segunda abordagem está relacionada ao trabalho do bolsista no auxílio da
atualização de página na web, por meio de elaboração de textos informativos
referentes à Olimpíada, bem como seleção de notícias, a serem publicados na página
da Olimpíada, e ainda suporte aos estudantes cadastrados inscritos, dentre outras
ações do projeto. A segunda edição da Olimpíada obteve adesão de mais de 1700
alunos em 33 cidades participantes, representando um avanço significativo em
comparação com a primeira edição, que foi realizada em 6 cidades com 1.000 alunos
participantes. O crescimento observado reflete o sucesso da primeira edição, gerando
aumento do interesse das escolas, professores e alunos, em participar de
Olimpíadas. Por ser a Olimpíada Baiana de Biologia um importante instrumento
fomentador de aprofundamento dos conteúdos ministrados em sala de aula, o
aumento do interesse e adesão pode muito bem ser visto como um possível indicador
de melhoria e incentivo à educação no estado da Bahia. Em novembro de 2015, a
prova foi aplicada e o trabalho do bolsista teve participação ativa no dia do evento,
auxiliando na organização do mesmo e na aplicação da prova. Posteriormente, o
bolsista ainda prestou auxílio na correção das questões abertas da prova, bem como
na organização da cerimônia de premiação dos alunos. Os resultados obtidos foram
percebidos na contribuição para a formação acadêmica dos bolsistas-monitores;
participação efetiva do bolsista-monitor na experiência de construção de extensão da
universidade; aprofundamento teórico dos conteúdos relacionados à Olimpíada
Baiana de Biologia; maior participação dos cursos de graduação dos bolsistasmonitores no processo educacional. No contexto da Olimpíada Baiana de Biologia,
observou-se envolvimento dos estudantes, instigando-os à leitura da literatura e ao
desenvolvimento da reflexão e da autonomia na construção do conhecimento. Além
da aproximação da Universidade e a escola, a Olimpíada contribuiu incentivando o
trabalho em equipe, reforçando hábitos de estudo, e fortalecendo os vínculos de
cooperação entre equipes de estudantes e professores. Considera-se que a
olimpíada é um importante instrumento para a melhoria da Educação Básica no
Estado da Bahia, além de preparar os alunos baianos a participarem de concursos
nacionais e Internacionais.

Resumo: Introdução - O tabagismo é reconhecido como uma doença epidêmica que
causa dependência física, psicológica e comportamental semelhante ao que ocorre
com o uso de outras drogas como álcool, cocaína e heroína. A dependência ocorre
pela presença da nicotina nos produtos à base de tabaco. Com a dependência,
cresce também o risco de se contrair doenças crônicas não transmissíveis, que
podem levar à invalidez e à morte. A prevalência de experimentação de drogas em
adolescentes escolares é alta, sendo importante detectar precocemente grupos de
risco e desenvolver políticas de prevenção do abuso e dependência dessas
substâncias. Objetivo - O presente trabalho tem o objetivo de realizar ações
educativas, a fim de, prevenir a experimentação dos derivados do tabaco entre
crianças e adolescentes da Bahia. Metodologia - Realização de palestras em escolas
públicas do ensino fundamental e médio de Salvador e regiões. Resultados e
discussão - Foi feito levantamento teórico sobre o assunto, dando ênfase ao
tabagismo na adolescência e os seus males, em seguida, a elaboração e realização
de palestras em Power Point em escolas públicas situadas na periferia de Salvador e
também na cidade de Euclides da Cunha – Ba. Na apresentação abordamos
inicialmente, que no mercado nacional e internacional há uma variedade de produtos
derivados de tabaco que podem ser usados de várias formas: fumado/inalado;
aspirado; mascado; absorvido pela mucosa oral. Todos contêm nicotina, causam
dependência e aumentam o risco de contrair doenças crônicas não transmissíveis. No
Brasil, a forma predominante do uso do tabaco é o fumado. Em seguida, abordamos
a prevalência do tabagismo entre adolescentes, a complicação que o uso dessa
substância pode causar a crise de dependência e o que é feito para supera-la.
Apresentamos os fatores que influenciam o tabagismo entre os adolescentes. E ao
final, enfatizamos a necessidade de evitar essa droga, que apesar de lícita, é a
principal causa de morte evitável em todo o mundo, segundo Organização Mundial de
Saúde (OMS), sendo responsável por 63% dos óbitos relacionados às doenças
crônicas não transmissíveis. Considerações finais - O tabagismo é a maior causa
isolada evitável de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo. Para reduzir a
prevalência do uso do tabaco e experimentação por crianças e adolescentes, em
nosso meio, é imprescindível a implantação de políticas preventivas, e a informação é
o meio mais eficaz para conseguirmos uma redução significativa de
usuários/dependentes.
Palavras-chaves: tabagismo, adolescentes, dependência
DISSOCIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE NÓDULOS SÓLIDOS NO FÍGADO ENTRE
O EXAME DE IMAGEM E O EXPLANTE EM PACIENTES SUBMETIDOS A
TRANSPLANTE DE FÍGADO
Autor(es): FERNANDA RIOS, Raymundo Paraná

Palavras-chaves: Olimpíada, Biologia, Bahia

Resumo: Introdução: o carcinoma hepatocelular (CHC) é um tumor agressivo. O
diagnóstico precoce e preciso é essencial para determinar a melhor conduta
terapêutica. Objetivo: avaliar a dissociação do diagnóstico de nódulos hepáticos entre
o exame de imagem e o explante em pacientes submetidos a transplante de fígado e
avaliar a sobrevida livre de recorrência do tumor (TF). Métodos: Os dados da
bioimagem antes do TF e do explante hepático foram comparados entre si. A
sobrevida livre de recorrência do tumor foi realizada por meio do método KaplanMeier, e a comparação entre grupos por meio do teste log-rank. Resultados: A
maioria (91, 9%) dos pacientes era do sexo masculino com média de idade de 59
anos. Todos os pacientes apresentavam CHC dentro dos critérios de Milão (CM)
pelos dados de bioimagem antes do TF. Entretanto, análise do explante destes
pacientes revelou, que seis apresentaram CHC fora dos CM e oito não apresentaram
CHC. Destes pacientes, todos tinham cirrose, dois apresentaram macronódulos
regenerativos e dois nódulos displásicos. A análise do explante dos pacientes sem
CHC (114) pelos dados de bioimagem pré-TF, revelou que nove apresentaram CHCs
incidentais. As características dos CHCs incidentais foram; a maioria era tumor único
com diâmetro de 1 a 1, 5cm, tumor bem diferenciado e moderadamente diferenciado
em sua maioria, sem invasão microvascular. A sobrevida livre de recorrência de CHC
foi de 85%, 83% e 83%, respectivamente, em 1, 3 e 5 anos. As principais variáveis
que influenciaram adversamente a sobrevida livre de recorrência de CHC foram
alfafetoproteína pré-TH >30ng/ml (P=0, 02); CHC além dos CM (P<0, 001), tumor
pouco diferenciado (P<0, 001) e presença de invasão microvascular (P<0, 001) no
explante. A principal causa de morte em longo prazo foi a recorrência do CHC (46%).
Discussão: observamos discrepâncias entre os dados de bioimagem antes do TF e os
dados do explante hepático. Especialmente em diagnosticar CHCs pequenos e no
estadiamento do tumor de acordo com os CM. Acreditamos que os exames de
imagem não têm uma eficácia 100% segura para selecionar pacientes para o TF.
Ademais, existem dificuldades logísticas no Sistema Único de Saúde que dificultam o
acesso a exames de qualidade e a efetividade na realização dos mesmos no Brasil. A
recorrência do CHC ainda é um importante obstáculo para a sobrevida em longo
prazo, particularmente para pacientes que apresentam na análise do explante CHC
além dos CM, histologia adversa e presença de invasão microvascular.

INTEGRALIDADE NA REDE DE SERVIÇOS
Autor(es): TÁRSILA OLIVEIRA CASTRO DA CRUZ, Leandro Dominguez Barreto
Resumo: O projeto Permanecer (2015-2016) intitulado de “Integralidade do Cuidado
em Saúde em um serviço de Saúde Mental”, cuja subárea foi saúde, tecnologia e
produção e subdividiu-se em dois eixos temáticos, foram eles: Integralidade na rede
de serviços e integralidade no cuidado individual. O foco do presente trabalho será o
primeiro eixo. Nele o objetivo do estudante era o de acompanhar as atividades
desenvolvidas pela Gestão do CAPS AD Gregório de Matos (O Centro de Atenção
Psicossocial /AD - Gregório de Matos, no Pelourinho, vinculado a Universidade
Federal da Bahia (UFBA) e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia –SESAB) e de
profissionais do serviço voltada para a pactuação e construção de Redes
Assistenciais que visavam ampliar ofertas de cuidado aos usuários. Trata-se de
constituição de Redes para acesso a serviços de saúde (consultas, exames,
procedimentos, medicamentos); Redes de suporte social (albergues, benefícios,
alimentação, emprego); e Redes de apoio e socialização em articulação com a
comunidade. O estudante deveria observar os mecanismos de pactuação e a
amplitude de recursos necessários para atender às demandas que surgiam a partir do
cuidado aos indivíduos. Eram espaços de inserção do estudante, acompanhando
profissionais: Reuniões de Grupos de Trabalho (GT da População em Situação de
Rua; GT de Serviços AD); Reuniões com serviços de saúde e instituições
comunitários do território; e reuniões de Projetos Terapêuticos. Os Centros de
Atenção Psicossocial dão uma assistência para os usuários portadores de algum
transtorno psíquico ou oriundo das drogas/álcool. Cabe destacar que este serviço de
saúde realiza atendimento baseado na territorialização, a qual abarca os distritos
sanitários do Centro Histórico e Barra/Rio Vermelho e Boca do Rio, tendo como
público-alvo pessoas em situação de rua, pessoas em cumprimento de ações
judiciais, adolescentes em conflito com a lei e em unidades de acolhimento e
usuários/as de álcool e/ou outras drogas. O CAPS através da adoção de PTS (Plano
Terapêutico Singular) para os usuários visa constituir um conjunto de propostas de
condutas terapêuticas articuladas com o sujeito, resultado da discussão coletiva de
uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial necessário. Nessa instituição, parte
integrante da rede de saúde, tem como proposta a redução de danos. Em paralelo,
tenta-se resgatar e fortalecer os laços afetivos, familiares que em alguma medida
favorece no processo de cuidado em saúde. Em meio às inúmeras “relações
líquidas”, parafraseando Zigmunt Bauman, torna-se evidente a fragilidade desses
vínculos supracitados. Neste sentido, os profissionais através das tecnologias
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“leveduras” articulam a promoção do cuidado em saúde, tentando compreender para
além do aparente e emergente. Conforme afirma Merhy (1999), a abordagem feita a
um usuário produz trabalho vivo em ato, uma vez que ambas as partes são afetadas
pelas subjetividades, expectativas e escutas. Em consequência desse processo de
reconhecimento da demanda do outro, ascendem estratégias de cuidado que
ultrapassam a necessidade de cura ou abandono de substâncias psicoativas, por
exemplo. O olhar interventivo de um profissional viabiliza ações que garantem o
cuidado de forma integral, no âmbito do SUS.

saúde mental da infância e adolescência para profissionais da atenção básica. Esta
proposta teve como base o projeto desenvolvido pela Dra. Rosane Lowental, para
sua tese de doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo. Com
intuito de implementar o curso, foram realizadas visitas as Unidades Básica de Saúde
(UBSs) do Garcia, do Alto das Pombas e da Federação, contato por telefone com as
UBSs de Santa Cruz e Vale das Pedrinhas, comunicação por e-mail e reunião
presencial com a Coordenação de Saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde
de Salvador (SMS). As Instituições se mostraram interessadas na proposta, no
entanto o espaço físico e a necessidade de organização de agenda para assistir as
aulas, se colocaram como problemática a serem resolvidas. A Secretaria de
Educação Permanente da SMS comunicou a necessidade de inserção da proposta na
agenda de capacitação com o fim de bloquear a agenda dos profissionais. Feitos
repetidos contatos com a Secretaria de Educação Continuada, ainda aguardamos
respostas.
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A PRODUÇÃO DE EXPERIÊNCIAS NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA APOSTA NOS
ENCONTROS COM PROFISSIONAIS E USUÁRIOS

Resumo: O Projeto Mural Digital do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade
de Medicina da Bahia- NAPP-FMB-UFBA tem como objetivo criar um instrumento
para socialização de informações sobre o cuidado com a saúde, que seja um canal
interativo de diálogo com os estudantes da FMB. Essa intervenção pretende
desenvolver um trabalho de promoção à saúde dos estudantes; que seja referência
para provocar reflexões sobre o autocuidado; divulgar conteúdos relacionados a
qualidade de vida dos discentes e estimular práticas preventivas que contribuam para
evitar o adoecimento físico e psicológico dos acadêmicos. A proposta foi pensada a
partir da necessidade de ampliar o alcance da intervenção do NAPP, que se
apresenta como espaço de reflexões acerca do cuidado com a saúde dos estudantes.
Com o desenvolvimento das atividades já realizadas pela Equipe e o crescimento da
demanda discente, percebemos a importância de expandir os canais de diálogo, para
além dos atendimentos individuais. Além disso, foram considerados mais dois fatores
para fundamentar o formato escolhido. O primeiro envolve o fato do Pavilhão de
aulas, Anexo I Dra. Rita Lobato Velho Lopes, Vale do Canela, não dispor de um local
físico definido como espaço para circulação das informações (Mural). Já o segundo
identifica uma realidade que diz respeito à sobreposição de meios de divulgação
utilizados pela comunidade universitária, resultando em uma multiplicidade de
mensagens, que repetem a mesma informação por diversos canais, como: e-mail,
Facebook, WhatsApp etc. A metodologia que está sendo construída se utiliza de uma
ferramenta gratuita para a criação de um blogger que, após a aprovação da versão
final, será vinculado à página oficial da FMB. Inicialmente, serão utilizados como
recursos auxiliares para incentivar o acesso dos estudantes meios ligados às redes
sociais como WhatsApp, Facebook; Para efetivar essa possibilidade foi mobilizada a
equipe do Núcleo Avançado de Ensino-NAVE, que se disponibilizou para contribuir
com o processo de implementação do Mural. A dinâmica de publicação deverá se
configurar como uma linha editorial na qual serão difundidas seleções de atividades
extra acadêmicas, divulgações de eventos acadêmicos e culturais, textos, matérias
jornalísticas, vídeos, enquetes e oportunidades que visem a promoção da saúde e
reflexão sobre a qualidade de vida dos estudantes. Os interessados em divulgar
informações poderão se comunicar através de e-mail com a Equipe do Mural, tendo
suas propostas de postagens analisadas, de acordo com conteúdos pertinentes à
temática trabalhada. Desse modo, o Mural Digital nasce com o propósito de ser uma
referência para pensar estratégias direcionadas ao cuidado com a saúde do
estudante de Medicina.

Autor(es): LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS, JOÃO ANDRÉ SANTOS DE
OLIVEIRA
Resumo: Projeto desenvolvido em Unidade de Saúde da Família Terreiro de Jesus e
CAPSad do distrito do Centro Histórico de Salvador (BA). O projeto se estrutura
basicamente a partir da 1) Vivência no território e 2) Discussões periódicas. Ele surgiu
de uma parceria entre docentes do Departamento de Saúde da Família da Faculdade
de Medicina da Bahia e estudantes de graduação de diversos cursos da área da
saúde vinculados à Liga de Atenção Primária à Saúde (LAPS). Fundada em 2012 por
estudantes interessados em questões relacionadas à atenção básica, a produção do
cuidado em saúde, a consolidação do SUS, entre outros. Uma organização estudantil
de caráter interdisciplinar, vinculada ao Diretório Acadêmico de Medicina da
Faculdade de Medicina da Bahia, que se propõe a realizar atividades de ensino,
pesquisa e extensão relacionados ao tema da Atenção Primária à Saúde, como forma
de complementar a formação do futuro profissional de saúde. A LAPS tem entre suas
competências a realização de discussões sobre novas tecnologias de acesso à
atenção primária. Dentre essas atividades, a liga pretendeu, por meio dessa parceria
estabelecida com a Unidade de Saúde da Família do Terreiro de Jesus, expandir
suas competências no ensejo de empreender a inserção dos conhecimentos
adquiridos por meios das atividades da organização, a partir de atividades
assistenciais e de extensão vinculadas e cooperando com os serviços já oferecidos
pela unidade.
A Faculdade de Medicina da UFBA e a Unidade de Saúde da
Família do Terreiro de Jesus já possuem convênio de cooperação. No entanto, a
LAPS busca, por meio dessa parceria, estreitar laços entre a universidade e a
unidade, fortalecendo as atividades e serviços prestados por elas, fomentando
iniciativas que possam torná-la cada vez mais fortalecida para o atendimento à
população. A LAPS colaborou com a USF Terreiro de Jesus acompanhando
atendimentos em consultório e domicílio e participando de atividades de grupo para
oferecer um atendimento de qualidade aos moradores assistidos, de forma que
pudéssemos compreender melhor como ocorre o processo de cuidado na atenção
primária. A partir dessa participação da liga e dos alunos que a compõe, espera-se
que seus membros sejam capacitados e obtenham preparo suficiente para disseminar
as diretrizes fundamentais do cuidado na atenção primária privilegiando o
atendimento da comunidade e da família em suas respectivas carreiras profissionais.
1.
Vivência no Território A vivencia na lógica da atenção básica permite uma
longitudinalidade no processo de atenção aos indivíduos, que tem provocado nos
estudantes reflexões sobre a importância do vínculo entre profissional e usuário na
produção do cuidado, a perspectiva do encontro na subjetividade do trabalho vivo em
ato, o valor de atuar em rede, todas essas questões estão em evidência no projeto,
cuja atuação nas Unidades do CAPS-AD e USF Terreiro de Jesus, território onde os
elementos da construção social aparecem fortemente, proporcionando aos
integrantes uma construção do olhar sobre a saúde de forma ampla e diferenciada. A
vivencia em uma unidade de atenção psicossocial traz questões ainda mais fortes.
Apresentam-se aí a relação com as outras maneiras de enxergar a realidade, a
problematização sobre os estilos de vida e uma possibilidade de problematização da
atitude do cuidador em relação ao que ele tem para si como melhor modo de viver a
vida e o que o outro enxerga ser melhor para si. A convivência com diferentes setores
da saúde permite um aprendizado multidisciplinar mais verdadeiro e tem levado os
estudantes a refletir sobre as ferramentas de cuidado que fazem parte do saber das
pessoas e que não estão sobre o domínio de uma única categoria profissional;
colocando assim os profissionais, antes de serem atuantes da sua aérea específica,
como profissionais da saúde, como agentes do cuidado. A possibilidade de vivenciar
os vários serviços de saúde que atuam num mesmo território (contato com o Ponto de
Cidadania, com a equipe do Consultório na Rua, com movimentos sociais que atuma
junto à população em situação de rua, entre outros) e a riqueza que essas interações
adquirem quando os profissionais se enxergam como elementos vivos da rede de
cuidado.2. Discussões Periódicas Os encontros mensais buscam trazer a narrativa
dos estudantes como central na discussão. Nesse modelo são consideradas como
centrais, na construção do olhar sobre o cuidado, a perspectiva de quem vivencia o
encontro; são relevados os afetos que surgem a partir da vivencia e os elementos que
os mobilizam nas relações estabelecidas (com usuários, profissionais e colegas).
Sempre são associadas a uma literatura (textos, livros, artigos) que introduzem
alguns dos conceitos que dialogam com as experiências. As discussões criam a
possibilidade de processar as vivências; de ter o olhar do grupo lançado para uma
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PERFIL PSICOSSOCIAL DE PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME E SEUS
FAMILIARES
Autor(es): NAILDES ARAUJO PEREIRA, Aline S Sampaio
Resumo: O projeto Perfil psicossocial de portadores de anemia falciforme e seus
familiares pretendia realizar uma avaliação de transtornos psiquiátricos e resiliência
em crianças portadoras de Anemia Falciforme, no entanto devido aos cortes verbas
de pesquisa, as agências de fomento como a FAPESB (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado da Bahia), também foi penalizada inviabilizando o acesso aos
recursos financeiros já aprovados para o custeio do referido projeto. Diante das
implicações supracitadas foi modificado o plano de trabalho da bolsista. O novo plano
pretendia realizar uma análise do papel da universidade no matriciamento da rede de
assistência em saúde mental. Foram avaliadas as dificuldades da população no
acesso à assistência em saúde mental de baixa, média e alta complexidade. O
Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos (Com-HUPES), o Hospital
Universitário da UFBA, se coloca nesse cenário oferecendo a comunidade
atendimento ambulatorial e internação, acompanhando pacientes com Transtornos de
Humor, Ansiedade, TDAH, Psicose, Demências, além da assistência em psiquiatria
da infância e adolescência. O HUPES deve ser uma instituição de atenção terciária e
de difusão de conhecimento. Os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) devem
oferecer acompanhamento multidisciplinar, atendendo a demanda direta da
população para os quadros psiquiátricos graves e persistentes, com distribuição
regionalizada. Os casos leves deveriam ser assistidos pela rede básica (Unidades de
Saúde da Família e outras Unidades Básicas de Saúde), porém, talvez por
desconhecimento e falta de preparo (fato que pode provocar medo e resistência ao
atendimento de pessoas com transtornos mentais), isso não vem acontecendo no
município de Salvador. Por este motivo, foi oferecido um curso de capacitação em
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experiência e a partir dela estabelecer uma conexão entre os conceitos da literatura e
a vivência cotidiana; a possibilidade de trazer a singularidade dos olhares sobre o
mesmo fato e construir o conhecimento a partir disso. 3.
Objetivos Gerais: •
Permitir uma compreensão diferenciada da relação de cuidado, tendo a clínica como
um dos saberes para prática do cuidado; mas não como um elemento indispensável,
tampouco como central no processo; • Proporcionar a vivência em território e a
interação com a rede de serviços e atenção à saúde de forma mais integrada,
considerando suas potencialidades e desafios. Objetivos Especificos: • Expor os
alunos aos processos, permitindo que eles se afetem e que tenham a possibilidade
de processar esses afetos provenientes do encontro com o outro; •
Descontruir
uma formação médico-centrada, focada na clínica e na adequação dos elementos
trazidos pelo outro em parâmetros pré-estabelecidos, nos diagnósticos e perfis já
conhecidos; • Permitir que o estudante se reconheça como cuidador sem aniquilar os
sujeitos que existem no encontro direcionado ao cuidado; • Permitir que haja
predisposição ao encontro com o outro nas relações desenvolvidas no serviço de
saúde. • Reconhecer os desafios de uma prática profissional que se dispõe a abrir o
leque de possibilidades a partir do encontro com o outro, bem como relevar a
potência que existe nessa disposição; • Permitir, a partir da discussão interdisciplinar,
a vastidão de ferramentas que podem ser acionadas para o cuidado; • Entender a
prática de cuidado antes de tudo como uma prática relacional.

nasce o Projeto QUALISalvador que tem como objeto de estudo a realidade
urbanoambiental de Salvador na escala intraurbana, por bacia hidrográfica e por
bairro. Os objetivos específicos são produzir reflexão crítica e um modelo teóricoconceitual e empírico para análise da realidade e construir um Índice de Qualidade
Urbano-Ambiental de Salvador (qualidade das águas; adequação ambiental; acesso
aos serviços de saneamento ambiental; acesso aos serviços de consumo coletivo;
condições de saúde pública; inserção produtiva; vulnerabilidade; percepção da
qualidade do ambiente urbano e participação cidadã). No trabalho coletivo de
compartilhar “estruturas conceituais, construindo juntos teorias, conceitos e
abordagens para tratar a situação qualidade de vida urbana, expande a oportunidade
de buscar e preencher algumas lacunas quanto a avaliação da situação de segurança
alimentar e nutricional. Pois, a sua identificação e mensuração possui múltiplas
dimensões que refletem diferentes perspectivas e propósitos de uso. As áreas que
compõem o projeto são: Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Educação e Cultura,
Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Medicina, Nutrição e
Sociologia. Da composição do trabalho serão desmembrados indicadores em nível
microrregião para três das quatro dimensões que compõe modelo conceitual de
Segurança Alimentar. Escolaridade, ocupação, renda familiar, principal fonte de renda
da família e percepção de insegurança alimentar pertencem a dimensão acesso físico
e econômico do alimento. A dimensão utilização biológica comporá o tipo de material
e número de cômodos da habitação, abastecimento de água, esgotamento sanitário,
qualidade da água, coleta de lixo, medidas antropométricas, morbidades, mortalidade
infantil, qualidade do serviço de saúde e visita da vigilância sanitária em
estabelecimentos comerciais. Anos de estudo, taxa de analfabetismo e número de
crianças fora da escola utilizados para dimensão estabilidade. Serão obtidos dados
objetivos e subjetivos através da aplicação amostral de questionário por bairro e bacia
hidrográfica/drenagem, além dos sistemas de informações em saúde e do relatório
anual da vigilância sanitária. Trata-se de pesquisa para produzir insumos práticos e
funcionais compostos de indicadores com caráter descritivo, devendo retratar e
qualificar contextos e processos sociais e urbano-ambientais, aproximando-se como
indicador produto podendo ainda apresentar um caráter de síntese característico do
indicador processo. Com isso, subsidiar intervenções sob a forma de políticas sociais
e de saúde.
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SINTOMAS DEPRESSIVOS E ANSIOSOS EM PACIENTES PORTADORES DE
DIABETES MELLITUS TIPO 2: ESTUDO DE PREVALÊNCIA NO AMBULATÓRIO
DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SALVADOR (BAHIA, BRASIL)
Autor(es): ALINE SILVA DE DEUS, Wania Márcia de Aguiar
Resumo: SINTOMAS DEPRESSIVOS E ANSIOSOS EM PACIENTES
PORTADORESDE DIABETES MELLITUS TIPO 2: ESTUDO DE PREVALÊNCIA
NOAMBULATÓRIO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SALVADOR, BAHIA. O
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença crônica que apresenta taxa de
prevalência elevada entre a terceira e sétima décadas de vida, atribuído a vários
fatores ambientais, incluindo obesidade, sedentarismo e alterações psiquiátricas
como ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão vêm sendo estudados
associados a um controle deficiente das complicações de doenças crônicas como o
DM2. Objetivo -avaliar a relação existente entre sintomas ansiosos e depressivos em
DM2 e sua repercussão no controle glicêmico em pacientes na faixa etária maior que
20 anos. Metodologia - Foi realizado um estudo de corte transversal, com amostra de
conveniência em um ambulatório de um hospital universitário em Salvador, Bahia. Os
pacientes foram convidados a participar para responder um questionário em um único
momento. Resultados - O estudo revelou que de uma amostra de 43 pacientes
adultos atendidos no Ambulatório Magalhães Neto, os indivíduos do sexo feminino
foram mais representados 69, 8% (N=30), havendo um percentual de 30, 2% (N=13)
de pacientes do sexo masculino. A prevalência de sintomas ansiosos foi de 30% e de
depressivos de21%. Houve maior prevalência desses sintomas para o sexo feminino
correspondendo a36% de sintomas ansiosos e 30% sintomas depressivos. Nos
homens a prevalência de sintomas ansiosos correspondeu a 15% não sendo
constatado sintomas depressivos. No entanto, observou-se que as complicações
clínicas do DM2 são mais prevalentes em homens do que em mulheres (38%) contra
(26%), porém, não houve associação entre estas complicações e sintomas ansiosos
e depressivos. Discussão – os estudos acerca da relação entre ansiedade e diabetes
foram encontrados em menor número que os que tratam desta com a depressão. Os
resultados do presente estudo, concordam, na sua maioria com os resultados da
bibliografia compulsada. Conclusão– O estudo mostrou uma prevalência alta de
sintomas ansiosos e depressivos em mulheres com DM2, com baixo controle
glicêmico e apresentando sobrepeso ou obesidade, atendidas em um ambulatório de
diabetes de um hospital universitário de Salvador, Bahia.
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ABASTECIMENTO ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DE
SALVADOR: ESTUDO DE CASO EM TRÊS BAIRROS POPULARES DE
SALVADOR
Autor(es): GEISIANE BARRETO, SILVANA OLIVEIRA SILVA, NILCE OLIVEIRA
Resumo: O elevado índice de desigualdade, como o de nosso País, implica na
exclusão de uma parcela expressiva da população da possibilidade de consumo
regular e satisfatório de alimentos, e na ocorrência da fome. A contradição do atual
mundo globalizado é a coexistência de uma produção de alimentos suficiente e até
excedente, ao mesmo tempo em que, milhões de pessoas passam fome. Uma grande
parte da sociedade brasileira principalmente as regiões Norte e Nordeste convivem
com a insegurança alimentar decorrente de renda insuficiente para acesso monetário
ao mercado de alimentos, uma denominação sutil da fome. Diante disso, pretende-se
caracterizar o abastecimento alimentar no âmbito do mercado varejista, identificando
os diversos formatos de comércio de alimentos presentes nos bairros populares Boca
do Rio, Pernambués e Periperi. Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada nos
três bairros de Salvador-Ba. Fazendo o uso de diversas técnicas e instrumentos de
coleta e análise como observação (diário de campo), entrevistas semiestruturada com
os moradores dos bairros e coleta de preço dos 12 alimentos que compõe a Cesta
Básica proposta pelo DIEESE para cidade de Salvador-BA. A partir do preço médio
de cada alimento da cesta básica coletados nos três bairros estudados foi encontrado
o valor da cesta básica: Periperi: 313, 91 reais; Pernambués: 314, 42 reais; Boca do
Rio: 324, 90 reais. Esses valores foram comparados pelo valor da cesta básica
divulgado mensalmente pelo DIEESE 348, 71 e 344, 29 reais nos meses de março e
abril, respectivamente. Verificando que os valores da cesta básica nos bairros
estudados ficaram abaixo do valor publicado pelo DIEESE. Entretanto, a população
estudada destacou os elevados preços dos produtos como um dos problemas para o
acesso a alimentação. Desta forma, é necessário verificar se o sistema de
abastecimento alimentar deve continuar sendo exclusivamente controlado pela lógica
do sistema econômico ou se cabe uma participação governamental através de
políticas públicas que garantam a segurança alimentar a todos através de um sistema
alimentar satisfatório com regulação desde a produção até a aquisição dos alimentos
pelo consumidor final.
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CIÊNCIAS DA SAÚDE – NUTRIÇÃO
A INTERSDISCIPLINARIDADE SOB O OLHAR DA SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
Autor(es): SUELEN NERIS VIANA, Cintia Mendes Gama, LUANA ALVES,
FERNANDA MUNIZ
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Resumo: A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como
base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural
e que sejam ambientais, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Sendo um
indicador indubitável de qualidade de vida e básico no que se refere às condições de
saúde associadas à alimentação, tendo em sua natureza conceitual a complexidade
dos determinantes macrossocioeconômicos. Grandes contingentes populacionais,
marcados por características de renda, sexo/gênero, geração, etnias, lugar de
nascimento e ou moradia, estão sistematicamente fora da garantia desse direito. É
necessário olhar a situação de maneira abrangente, sob diferentes óticas associando
diferentes enfoques do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Desdobrando o
entendimento de qualidade de vida com o intuito de analisar o ambiente o urbano,

ASSOCIAÇÃO ENTRE O ESTADO DE VITAMINAS ANTIOXIDANTES COM A
PRESENÇA DE CATARATA SENIL EM PACIENTES ATENDIDOS EM UM
AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA EM SALVADOR- BA
Autor(es): MAIARA DE OLIVEIRA BRITO, Eneida Machado Alves, Nvea Cas, Raquel
Rocha
Resumo: A catarata senil é definida como qualquer opacificação que ocorre na
região do cristalino, sendo a principal causa de cegueira modificável nos países em
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PORTADORES E NÃO PORTADORES DE DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA
NÃO ALCOÓLICA

desenvolvimento. A defesa antioxidante do cristalino deve-se a enzimas e moléculas
antioxidantes, como as vitaminas A, E e C, que são responsáveis pelo processo de
neutralização dos radicais livres. Com o processo de envelhecimento ocorre uma
diminuição da capacidade antioxidante das lentes, podendo ocasionar uma maior
oxidação dos componentes oculares, como as proteínas, lipídeos e ácidos nucleicos,
desencadeando assim a formação da catarata. Diante disso o objetivo do presente
estudo foi investigar se existe associação entre o estado de vitaminas antioxidantes
com a presença de catarata senil em pacientes atendidos em um Ambulatório de
Referência em Salvador- BA. Estudo de delineamento transversal, com pacientes
com diagnóstico de catarata senil. Não foram incluídos pacientes com limitações para
avaliação antropométrica e com doenças associadas que interferissem na acuidade
visual e na ingestão alimentar. A classificação da catarata foi realizada por
oftalmologista experiente integrante do projeto de pesquisa. As dosagens de
vitaminas antioxidantes foram realizadas em laboratório especializado pela técnica de
Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC). Os dados foram tabulados e
analisados através do programa Statistical Package for the Social Science versão
20.0 para Windows. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia. Foram avaliados 37 pacientes
com catarata senil. A amostra tinha uma média de idade de 66, 6 ± 9, 8 anos, a
maioria dos pacientes eram do sexo feminino (62, 2%), da raça parda (51, 4%),
natural de cidades do interior da Bahia (64, 9%) e procedente da capital (62, 2%). A
maioria da amostra era analfabeto funcional (45, 9%), tinha renda mensal entre 1 e 2
salários mínimos (56, 8%), era etilista ou ex-etilista (75, 7%) e tabagista ou extabagista (56, 8%), não praticava nenhuma atividade física (81, 1%), possuía
diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica (54, 1%) e não possuía diagnóstico de
diabetes mellitus (45, 9%). O tipo de catarata senil mais frequente nos indivíduos
analisados foi a nuclear (97, 3%), seguido da cortical (40, 5%) e da subcapsular
posterior (24, 3%). Em relação aos níveis séricos de vitaminas antioxidantes a maioria
dos pacientes avaliados não possuía deficiência de vitamina A (83, 8%) e vitamina E
(97, 3%), contudo cerca de 70, 3% dos pacientes apresentaram deficiência de
vitamina C. Devido ao baixo número da amostra não foi possível realizar o teste de
associação entre as variáveis. Uma possível análise que poderá ser feita depois da
obtenção de uma amostra maior é o teste Qui-quadrado. Conclui-se que em uma
amostra de pacientes com catarata senil, o tipo nuclear foi o mais prevalente e
apenas a deficiência de vitamina C foi importante.

Autor(es): KAMILA ALVES BOMFIM TEIXEIRA, PATRICIA TRIGUEIRO, Raquel
Rocha, LUANNY SOUZA, TICIANE REIS SILVA
Resumo: Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é
caracterizada por várias alterações hepáticas, envolvendo depósito de gordura no
citoplasma dos hepatócitos, quando este excede 5 a 10% do peso do órgão, em
indivíduos sem consumo excessivo de etanol. A DHGNA é considerada a mais
frequente doença do fígado da atualidade e sua incidência está associada a
problemas como o diabetes mellitus tipo II, a obesidade, a resistência insulínica e a
dislipidemia. A obesidade, a elevação da circunferência da cintura, a presença de
resistencia insulínica e o consumo alimentar hipercalórico, rico em gordura saturada,
em frutose industrial e pobre em fibras são fatores de risco para o surgimento da
DHGNA. O método de tratamento da DHGNA com melhores resultados atualmente
envolve a perda de peso e a diminuição da circunferência da cintura, através de
mudanças alimentares e da prática de atividade física. Objetivo: Avaliar as medidas
antropométricas de pacientes atendidos no CRIE – Centro de Referência de
Imunobiológicos Especiais do HUPES, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
Métodos: Estudo transversal, realizado no CRIE – Centro de Referência de
Imunolóbiológicos Especiais do HUPES, Universidade Federal da Bahia, Salvador,
desde agosto de 2015. A amostra foi de conveniência, composta de 29 pacientes
obesos, de ambos os sexos, que tinham entre 8 e 18 anos. Para participar da
pesquisa o paciente foi investigado sobre a presença ou não de DHGNA por
ultrassonografia (USG) de abdome superior, realizada por um único ultrassonografista
e/ou elevação nos níveis das aminotransferases (ALT e/ou AST) com história de
ingestão ocasional ou negativa de etanol (<140 g de etanol/semana). Foram
excluídos pacientes com outras doenças crônicas do fígado (vírus B e C da hepatite,
doença de Wilson, hemocromatose e autoimunes), portadores de hipotireoidismo, em
uso de antioxidantes e aqueles que não aceitaram assinar o termo de consentimento
livre e esclarecido. Durante o atendimento nutricional foram conhecidos dados como:
gênero, idade, diagnósticos clínicos associados, tempo de ganho de peso, prática de
atividade física. Para diagnóstico nutricional antropométrico foi calculado índice de
massa corporal (IMC), Circunferência da Cintura (CC) (TAYLOR, 2000) e
Circunferência do Pescoço (CP) (CALLAWAY et al, 1988) e classificados segundo
OMS (2007), IDF (2005) e SILVA et al (2014), respectivamente. Para diagnóstico
nutricional antropométrico foi calculado índice de massa corporal (IMC),
Circunferência da Cintura (CC) (TAYLOR, 2000) e Cinrcunferência do Pescoço (CP)
(CALLAWAY et al, 1988) e classificados segundo OMS (2007), IDF (2005) e SILVA et
al (2014), respectivamente. Adotamos como nível de significância a probabilidade de
erro tipo alfa bicaudal inferior a 5% (p<0, 05). Para caracterização dos grupos foram
utilizados os parâmetros da estatística descritiva adotando-se as medidas usuais de
dispersão desvio-padrão e cálculos de freqüência. Para a associação entre as
variáveis foram utilizados os testes Teste Exato de Fisher e Qui quadrado para as
frequências das variáveis categóricas dicotômicas e teste T de Student, para as
variáveis contínuas com distribuição normal, no “software” SPSS para Windows
Versão 20.0. Este projeto foi aprovado previamente pelo Comitê de Ética da Escola
de Nutrição da UFBA, sob o número e parecer 1471817. Resultados: A população
estudada é constituída de 29 pacientes, sendo 26 adolescentes e 3 crianças. Desse
total 18 apresentaram a DHGNA e 11 não apresentaram a doença. À comparação
dos grupos com e sem DHGNA não houve semelhança estatística para as variáveis
gênero, idade, renda familiar, escolaridade dos responsáveis, histórico de obesidade
materna e paterna, prática de atividade física, e presença de acantose nigricans.
Entretanto, a renda familiar que prevaleceu foi de <1 salários mínimos na população
com a DHGNA (n=14) e sem DHGNA (n=6), e quando se investigou a escolaridade, a
maioria dos responsáveis da população estudada tinha apenas o ensino médio
completo. As características populacionais, baixo grau da escolaridade associado à
baixa renda dos pacientes, concordam com os relatos da literatura, onde vê-se que
as precárias condições socioeconômicas podem influenciar as famílias a consumirem
alimentos de alta densidade calórica, fator que aumenta o risco de desenvolver a
obesidade e a esteatose hepática, e pode interferir consequentemente na
compreensão, adesão e tratamento da DHGNA (BELLENTANI S, et al 2000). Na
análise de comparação dos grupos com e sem DHGNA segundo a antropometria não
foram encontradas diferenças estatisticamente significantes, mas pode-se observar
algumas médias. Embora todos os pacientes tivessem diagnostico de obesidade, a
média do peso foi superior nos pacientes sem o diagnostico de DHGNA, assim como
a média do IMC. Já quanto ao acumulo de gordura abdominal, estimado pela CC, a
maior parte da amostra estudada 82, 76% (24 pacientes) possui a CC elevada e 17,
24% restantes apresentaram CC adequada, a média foi maior entre os obesos
portadores de esteatose hepática (91, 89cm) do que entre os pacientes com ausência
da doença (88, 77cm). Em se tratando da CP a maior parte da amostra (82, 76%)
apresentou a CP adequada, e 17, 24% restantes apresentaram CP elevada, a média
foi maior na população com a doença (35, 03cm) do que sem a DHGNA (33, 89cm).
Apesar de não haver diferença estatística nas análises de comparação dos dois
grupos pode-se perceber que os pacientes com DHGNA, em sua maioria,
apresentam elevação da circunferência da cintura, e esta elevação pode estar
associada ao surgimento da DHGNA, como destacado no estudo de Clemente APG
et al, (2015) realizado com adolescentes obesos de ambos os sexos. Conclusão:
Vimos que o grupo estudado apresenta características associadas à DHGNA e que
apesar de não termos encontrado diferenças significantes estatisticamente a
observação dos valores médios e de frequência das alterações antropométricas nos
grupos com a DHGNA e sem DHGNA apontam para observações, tomada de
decisões e metas de tratamento especificas para a população estudada, no momento

Palavras-chaves: vitaminas antioxidantes, catarata senil, tipos de opacificação do
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E NUTRICIONAIS DE PACIENTES COM DOENÇA
ATEROSCLERÓTICA ATENDIDOS AMBULATORIALMENTE
Autor(es): LÍVIA MARIA ALVES DE JESUS SILVA, ABIGAIL NASCIMENTO ROCHA,
Viviane Santos Sahade
Resumo: Introdução: As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNTs) são uma das
principais causas de mortes no mundo, segundo relatório da Organização Mundial de
Saúde (OMS) publicado em 2011, afetando principalmente os países de média e
baixa renda. Dentre as DCNTs quatro destacam-se: doenças cardiovasculares
(DCVs), câncer, diabetes mellitus (DM) e doença respiratória crônica, que respondem
pela maioria dos óbitos no mundo. Entre os fatores de risco de maior probabilidade
para desenvolvimento dessas doenças estão: o tabagismo, a inatividade física,
alimentação não saudável e uso inadvertido do álcool. O Ambulatório de Nutrição do
Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos (HUPES) da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) promove atendimento nutricional nas áreas: Clínica Geral,
Obesidade, Gastroenterologia, Diabetes, Hepatologia, Nefrologia, Hipertensão e
Cardiopatias. No Ambulatório de Nutrição e Cardiopatias, existe o Projeto de
Pesquisa: Efeito do Programa Alimentar Brasileiro Cardioprotetor na redução de
eventos e fatores de risco na prevenção secundária para doença cardiovascular: Um
Ensaio Clínico Randomizado (Dica-Br), do Hospital do Coração (HCor) em convênio
com o HUPES (UFBA). O Dica-Br acompanha pacientes com evidência (atual ou nos
últimos 10 anos) de aterosclerose manifesta (doença arterial coronariana, doença
cerebrovascular ou doença arterial periférica), com o objetivo de avaliar a efetividade
do Programa Alimentar Brasileiro Cardioprotetor na prevenção de novos eventos
cardiovasculares. Objetivo: Caracterizar a amostra de pacientes com doença
aterosclerótica. Métodos: Estudo descritivo do tipo corte transversal, realizado no
Ambulatório de Nutrição e Cardiopatias. Os dados foram coletados a partir de um
questionário estruturado, contendo perguntas sobre gênero, idade, dados sociais
(classe econômica, escolaridade), estado nutricional antropométrico (IMC,
circunferência da cintura), histórico de risco cardiovascular, tabagismo, prática de
atividade física, no período de dezembro de 2013 a janeiro de 2015. Resultados: A
amostra foi composta de 95 pacientes, sendo 60% idosos, 53, 7% mulheres, de
classe econômica C2 (34, 2%) e analfabetos (34, 2%). Quanto ao estado nutricional,
34, 2% dos indivíduos adultos apresentaram sobrepeso, dentre os idosos predominou
eutrofia (49, 1%). A medida da circunferência da cintura estava aumentada em 47,
4% das mulheres e 23, 7% dos homens. Em relação a comorbidades, 92, 6% dos
indivíduos eram dislipidêmicos e hipertensos e 46, 3% diabéticos. No que se refere ao
estilo de vida, 63, 2% eram ex-fumantes, e 58, 9% sedentários. Conclusão: Trata-se
de uma população eminentemente idosa, de baixo poder aquisitivo e que apresenta
fatores de risco que favorecem o surgimento de um novo evento cardiovascular.
Palavras-chaves: doenças crônicas não transmissíveis, doença aterosclerótica
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do atendimento nutricional. Dentre essas observações pode-se levar em
consideração a avaliação antropométrica que é uma ferramenta de baixo custo e
pode contribuir para triagem dos fatores de risco em crianças e adolescentes obesos.

COMO ESTÁ O ESTADO NUTRICIONAL DOS BOLSISTAS DA PRÓ REITORIA DE
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – PROAE E FREQUENTADORES DO
RESTAURANTES UNIVERSITÁRIO DA UFBA.

Palavras-chaves: Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica, criança e
adolescentes, Antropometria

Autor(es): ELANE SANTOS, LISANAH RUFINO, Bruno Santos Assis, MARIA DA
CONCEIÇÃO PEREIRA FONSECA
Resumo: Uma alimentação equilibrada é essencial para garantir o acesso aos
nutrientes necessários para organismo humano e à saúde. Portanto, o planejamento
alimentar para coletividades deve ser sistematizado e planejado visando atender a
esses e outros aspectos. Dentro desse contexto a definição do indivíduo referência é
essencial em um Serviço de Alimentação para Coletividades¹. Buscando a adequação
do cardápio de grupos populacionais, é preciso realizar o planejamento da
alimentação, sendo necessário conhecer o perfil da clientela atendida (sexo, faixa
etária e nível de atividade física), seu estado nutricional e o número de refeições
habitualmente consumidas por dia¹. Os estudantes que recebem auxílio alimentação
fazem suas refeições frequentemente no Restaurante Universitário - RU, sendo,
portanto, o principal local para refeições, já que são estudantes em vulnerabilidade
socioeconômica. Esse grupo necessita receber alimentação segura, nutricionalmente
balanceada e satisfatória às suas necessidades. Para tanto, é imprescindível também
acompanhar o estado nutricional dessa clientela, visando melhor ajustar as refeições
produzidas. Este estudo tem como objetivo, definir o perfil nutricional de estudantes
que recebem auxílio alimentação da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência
Estudantil (PROAE) atendidos no Restaurante Universitário da Universidade Federal
da Bahia – UFBA. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo transversal, com
abordagem quantitativa, desenvolvido no Restaurante Universitário – RU de uma
Universidade pública do município de Salvador-BA. Participaram do estudo 67
estudantes, por amostra probabilística aleatória de ambos os sexos, com mais de 18
anos que frequentavam o RU pelos menos três vezes por semana, de ambos os
sexos e que consentiram formalmente participar do estudo. Com esses universitários
foi aplicado um de questionário estruturado para coleta das variáveis
socioeconômicas e possíveis fatores de risco para DCNT. Foi coletado também os
dados antropométrico, como peso, altura, circunferência da cintura. Foi avaliado
também o nível de atividade física (NAF), onde utilizou-se o Questionário
Internacional de Atividade Física (IPAQ), adaptado e validado por Matsudo et al6. Os
dados foram classificados de acordo com a orientação do IPAQ nas categorias:
sedentário, insuficientemente ativo (A e B), ativo, muito ativo. RESULTADOS: Foram
avaliados 67 indivíduos com idades entre 20 e 51 anos (26, 91±6, 92), renda familiar
mensal de 1-2 salários mínimos. No que se refere ao estilo de vida observou-se que
não são etilistas e nem tabagistas. Quanto à presença de história familial para DCNT
observou-se Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) com
distribuição percentual de 37, 7% e 39, 2%, para ambos os sexos respectivamente,
seguido de Doença Cardiovascular (DCV) e o câncer, mas com baixa incidência de
obesidade e doença renal (Tabela 1). Os entrevistados caracterizam-se por serem
adultos jovens, com peso adequado para a altura e sem risco para desenvolver
doenças cardiometabólica, segundo IMC e CC, respectivamente. Porém observa-se
tendência ascendente ao sobrepeso para ambos os sexos, já que não tem diferença
significativa do IMC de 23 kg/m2 (mulheres) em relação ao IMC 24 kg/m² (homens),
tendo como IMC médio 23, 5 kg/m² para ambos os sexos. Observou-se que a 83, 6%
dos estudantes estavam com CC normal e apenas 16, 4% dos estudantes
apresentaram CC em risco aumentado para doenças cardiometabólica para ambos
os sexos, com diferenças estatisticamente significativas nesta relação. Considerando
o estilo de vida verifica-se que atividade física dos estudantes (n=24) com peso
adequado para altura foi classificado como insuficiente ativo (A e B) para ambos os
sexos, mas o sedentarismo teve menor frequência (n=9) quando comparado ao
insuficiente ativo B (n=27) para ambos os sexos. CONCLUSÃO: O estudo sinalizou
os entrevistados estavam pelos valores médios com EN normal e padrões
antropométricos comuns a população brasileira. Contudo observou-se tendência para
sobrepeso observada principalmente na população masculina, que se tornam mais
agravantes pelo nível de atividade física regular, mostrando a necessidade de
intervenções, como Educação Nutricional e Vigilância Nutricional deste público.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DO ESTADO NUTRICIONAL E DE COMORBIDADES
ASSOCIADAS À ALIMENTAÇÃO EM TRABALHADORES ADULTOS ATENDIDOS
NO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
&#822; CESAT, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA
Autor(es): Adriana Silva Borges, Maria Cecília Sá Costa Pinto Rodrigues, Luciara
Leite Brito
Resumo: Nas últimas décadas, mudanças nos padrões de atividade física e no
comportamento alimentar têm provocado alterações significativas no perfil de
morbimortalidade das sociedades modernas, com aumento das doenças crônicas não
transmissíveis &#822; DCNT, cuja etiologia pode estar relacionada a ingestão
alimentar excessiva e pouco saudável, ao sedentarismo, a fatores genéticos,
metabólicos, socioculturais e psicossociais, sendo descrita como um importante
problema de saúde pública da atualidade. OBJETIVO: Verificar o perfil do estado
nutricional e de comorbidades associadas à alimentação em trabalhadores adultos
atendidos no Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador &#822;
CESAT. SUJEITOS E MÉTODOS: Estudo de corte transversal realizado no
ambulatório de nutrição do CESAT, no município de Salvador-BA, no período de
junho/2015 a maio/2016. Foram avaliados trabalhadores de ambos os sexos,
encaminhados para avaliação do estado nutricional. Os dados antropométricos,
clínicos, bioquímicos, dietéticos, sociodemográficos e do estilo de vida foram obtidos
por meio de entrevista e dos prontuários médicos, a partir da primeira consulta e
durante o período de acompanhamento. RESULTADOS: Entre os trabalhadores
atendidos em 2015, a maioria tinha idade entre 40 e 59 anos e era do sexo feminino.
Do total de assistidos, 48, 1% informaram ter renda atual de um salário mínimo, 47,
6% ter cursado o ensino médio e 52, 4% ter cor da pele escura. Entre os avaliados,
72, 7% apresentavam IMC &#8805; 25, 0 kg/m² (sobrepeso ou obesidade), 54, 5%
dislipidemia (hipercolesterolemia isolada), 9, 1% Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 e 9, 1%
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Embora a falta de adesão ao tratamento possa
implicar em prejuízo para o estado nutricional de eutrofia e de saúde, observou-se
melhora no perfil lipídico e perda de peso corporal entre aqueles que aderiram ao
tratamento nutricional, podendo contribuir para controlar e/ou reduzir os efeitos das
doenças associadas à alimentação nutricionalmente inadequada e destacar a
importância da reeducação alimentar na prevenção de doenças associadas à
alimentação e melhoria da qualidade de vida.
Palavras-chaves: Dieta habitual, trabalhador adulto, dislipidemias
AVALIAÇÃO DA ACEITAÇÃO ALIMENTAR PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM TRÊS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DE
SALVADOR – BA
Autor(es): JAMACY COSTA SOUZA, MONIQUE MARQUES
Resumo: O objetivo desse relatório é apresentar uma síntese dos resultados obtidos
no projeto de pesquisa elaborado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em
Alimentação Coletiva (GEPAC) da Escola de Nutrição. A literatura tem apresentado a
alimentação hospitalar como alvo de críticas e rejeições por parte dos pacientes, dos
usuários do serviço, e também pela população em geral, com os alimentos sendo
apontados como sem gosto, sem cheiro e com uma textura diferente. Ou seja, os
aspectos sensoriais da comida interferem na satisfação ou insatisfação daqueles que
a estão consumindo (ARAUJO et al., 2011). No entanto, os alimentos servidos devem
apresentar uma adequação nutricional, ou seja, devem conter todos os nutrientes
essenciais para se promover uma boa saúde, mas também devem apresentar
aspectos sensoriais de boa qualidade para que ocorra o consumo de forma prazerosa
(ARAUJO et al., 2011).Porém, o modo como a comida está sendo apresentada para
esses consumidores, de acordo com seu odor, aparência, consistência, temperatura,
variedade e sabor, é o que pode fazê-los sentirem vontade de comer (LULIANOS et
al., 2013).Tendo em vista que a alimentação hospitalar é um dos temas de grande
importância na área de nutrição, pois em ambiente hospitalar são servidas diversas
refeições para uma grande quantidade de pessoas diariamente. Sendo assim, a
comida servida deve estar adequada do ponto de vista nutricional, mas também deve
apresentar aspectos sensoriais de boa qualidade. Durante a vigência desta bolsa, se
iniciou a coleta de dados do segundo dos três hospitais. A coleta de dados foi
realizada com aplicação de questionários para os usuários do serviço, como os
trabalhadores e acompanhantes.Com os trabalhadores do hospital e os
acompanhantes que faziam suas refeições diariamente no refeitório do SAN, Foi
aplicado um questionário estruturado, em que eles responderam nas mesas do
refeitório no horário do almoço ou do jantar. A aceitação da alimentação pelos
pacientes foi avaliada com perguntas relacionadas à temperatura, consistência,
aparência, sabor, e cheiro das comidas servidas.
Palavras-chaves: Serviço de Alimentação
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relação com movimentos repetidos. Ao acompanhar a realidade vivenciada por
funcionários de Unidades de Alimentação e Nutrição Hospitalar – UAN foi possível
perceber narrativas sobre baixos salários, exposição a fatores de risco para a saúde,
condições de trabalho não satisfatórias, gerando dificuldades na realização do
trabalho e refletindo negativamente na assistência prestada ao usuário do serviço e
na saúde desses trabalhadores. Neste sentido, surge a preocupação com a saúde
dos colaboradores de UAN, na medida da conscientização de que as condições de
trabalho e de saúde. A realização desse estudo teve como objetivo descrever as
condições de trabalho em Unidades de Alimentação e Nutrição hospitalares de forma
a subsidiar proposições na direção da saúde do trabalhador.
Palavras-chaves: Condições de trabalho, Trabalhador, Unidade de Alimentação e
Nutrição Hospitalar
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CONCENTRAÇÃO DE ZINCO NO SORO DE MULHERES NOS PRIMEIROS DOZE
MESES DE LACTAÇÃO

CONCEITOS RELATIVOS A LIPÍDIOS: CONCEPÇÕES DE PACIENTES COM
ATEROSCLEROSE MANIFESTA

Autor(es): POLLYANA LIMA DA SILVA, MÕNICA LEILA PORTELA DE SANTANA
Resumo: Trata-se de um estudo de coorte de nascimento de caráter dinâmico,
oriunda da cidade de Mutuípee Laje localizadas no município da Bahia. O presente
projeto utilizou dados dos primeiros doze meses da coorte intitulado " Amamentação
e Alimentação complementar no desmame - estado de nutrição e saúde nos dois
primeiros anos de vida - um estudo de coorte. A amostra do presente estudo foi
captada no período de março de 2005 a outubro de 2006. Foram elegíveis para
participar do estudo todas as mães residentes na zona rural urbana de Mutuípe e
Laje, cujos partos ocorrem nas maternidades públicas desses municípios, totalizando
534 puérperas. Destas, não foram incluídas as que recusaram (n=4) aquelas cujos
filhos apresentaram má formação da cavidade oral que impediam a amamentação
(n=2) e as que tiveram parto gemelar (n=3), restando assim, 525 puérperas. A coleta
de sangue do cordão umbilical para as dosagens dos níveis de zinco sérico foi
realizada na maternidade. Aos 6, 12, 18e 24 meses de idade houve nova coleta de
sangue das crianças e de suas mães. Para esse plano de estudo serão realizadas as
dosagens no soro da mãe nos primeiros doze meses pós-parto. Todo material
utilizado na coleta foi previamente tratado para evitar contaminação por
oligoelementos. Após a coleta o sangue foi colocado em um tubo devidamente
tampado e transferido para centrífuga, permanecendo em descanso por um tempo
médio de 20 minutos, enquanto ocorrerá a retração do coágulo. As alíquotas de soro
foram congeladas a -20•C e transportadas até o laboratório de informática da Escola
de Nutrição, da Universidade Federal da Bahia, onde foram realizadas as análises.
Foi utilizada a técnica de espectrometria de absorção atômica no modo chama, que
constitui um método analítico para a determinação de elementos em pequenas
quantidades. A análise das amostras foi realizada em triplicata de leitura.

Autor(es): ABIGAIL ROCHA, LÍVIA MARIA ALVES DE JESUS SILVA, Viviane Santos
Sahade
Resumo: Introdução: A base fisiopatológica para os eventos cardiovasculares é a
aterosclerose, processo que se desenvolve ao longo de décadas de maneira
insidiosa, podendo os primeiros sinais ser fatal ou altamente limitante. Estudos
mostram que a qualidade da gordura alimentar exerce influência direta sobre fatores
de risco cardiovascular. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar se os pacientes
com doença aterosclerótica possuem conhecimento sobre lipídios, suas fontes
alimentares e rotulagem de alimentos. Métodos: Estudo realizado com pacientes do
Ambulatório de Nutrição e Cardiopatias do Hospital Universitário Professor Edgar
Santos, no período de janeiro abril de 2015. Foram incluídos indivíduos com
evidência de aterosclerose manifesta nos últimos 10 anos. Dois questionários foram
elaborados com o intuito de avaliar o conhecimento sobre os lipídios dietéticos. O
primeiro com perguntas de múltiplas escolhas e o segundo com figuras ilustrativas
com alimentos fontes de gorduras dietéticas. Resultados: Foram avaliados 25
pacientes, sendo 52, 0% do sexo masculino, idade média de 61, 6±7, 6 anos. Dentre
os entrevistados, 76, 0% referiram conhecer a nomenclatura “gordura saturada”. No
entanto, 68, 0% desconhecem a terminologia gordura mono e poli-insaturada e 48%.
A gordura trans. A grande maioria dos pacientes (92, 0%) informaram não saber o
significado desses lipídios. Apenas 40, 0% afirmaram ter o hábito de leitura do rótulo,
sendo que destes, 12, 0% observam o teor de sódio, 8, 0% a quantidade de gorduras,
4, 0% calorias e 16, 0% outras informações. As principais fontes de gordura saturada
(embutidos, banha e o toucinho) foram identificadas como alimentos aterogênicos,
com 100% de acerto. Os alimentos fontes de gorduras mono e poli-insaturadas, foram
considerados alimentos cardioprotetores pela maioria dos pacientes, com exceção do
óleo de soja, o qual foi considerado uma gordura aterogênica por 84, 0% dos
participantes. No grupo de alimentos fontes de gordura trans, destaca-se o grande
número (40, 0%) de indivíduos que consideram o sorvete como sendo um alimento
cardioprotetor. Conclusão: Apesar de conhecer os alimentos que podem aumentar o
risco para as doenças ateroscleróticas, os participantes deste estudo não são
capazes de diferenciar os lipídios através de suas terminologias científicas. Além
disso, eles não têm o hábito de realizar a leitura de rótulos alimentares. Nesse
contexto, fica evidente a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas na
área de educação e comunicação, visando auxiliar a população na apropriação das
informações, principalmente no que se refere aos tipos de gorduras alimentares
existentes e as suas implicações para a saúde.

Palavras-chaves: zinco sérico
CONHECER A CONCENTRAÇÃO DE ZINCO SÉRICO DA CRIANÇA NOS
PRIMEIROS DOZE MESES DE LACTAÇÃO
Autor(es): GESSICA SOARES
Resumo: Com os resultados do referente estudo pretende-se conhecer a
concentração de zinco no soro de crianças nos primeiros doze meses de lactação. A
escassez do conhecimento sobre este tema impede a descrição da real situação do
perfil epidemiológico desse micronutriente e consequentemente a tomada de decisão
no campo das políticas públicas. A amostra do presente estudo foi captada no
período de março de 2005 a outubro de 2006. Foram elegíveis para participar do
estudo todas as mães residentes na zona rural e urbana de Mutuípe e Laje, cujos
partos ocorreram nas maternidades públicas desses municípios, totalizando 534
puérperas. Destas, não foram incluídas as que se recusaram (n=4) aquelas cujos
filhos apresentaram má formação da cavidade oral que impedia a amamentação
(n=2) e as que tiveram parto gemelar (n=3), restando assim, 525 puérperas. Os
bolsistas juntamente com o professor orientador são responsáveis pelas dosagens
para determinar a concentração de zinco sérico da criança, ainda não analisadas.
Será utilizada a técnica de espectrometria de absorção atômica no modo chama, que
constitui um método analítico para a determinação de elementos em pequenas
quantidades. A análise das amostras será realizada em triplicata de leitura, em um
espectrômetro de absorção atômica modelo AA 240 da Varian Spectra. Ointervalo de
referência utilizado será de 80 &#956;g/dL a 120 &#956;g/dL (ROBERTS et al.,
2008;SMITH et al., 1979).Para caracterizar as amostras do estudo será realizada a
análise descritiva, adotando-se média e desvio-padrão. As análises serão realizadas
no pacote estatístico SPSS versão 19.0.Espera-se ainda que o bolsista desenvolva
habilidades na dosagem de micronutriente do Laboratório de Bioquímica da Escola de
Nutrição da UFBA. Além disso, o bolsista será inserido no grupo de estudo sobre o
tema proposto para discussões científicas. O bolsista irá contribuir com as dosagens
no laboratório, digitação e análise dos dados e produção de relatórios e artigo
cientifico.

Palavras-chaves: Gorduras dietéticas, Doenças cardiovasculares, Ambulatório de
Nutrição
CONDIÇÕES DE TRABALHO EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
HOSPITALARES DA REGIÃO METROPOLITANA DA CIDADE
Autor(es): MARIA DA PURIFICAÇÃO NAZARÉ ARAÚJO
Resumo: Os profissionais que atuam em unidades de alimentação e nutrição (UAN)
trabalham predominantemente em pé, sem conforto térmico no ambiente, com
realização de movimentos breves e repetitivos, carregamento de peso, intensa
exigência de cumprimento de tarefas em curto espaço de tempo, intensificação do
ritmo, sobrecarga psíquica, aumento de responsabilidades e gestão temporal das
múltiplas tarefas. Para analisar as condições de trabalho e satisfação dos
trabalhadores de UAN hospitalar em relação ao seu trabalho diária foram realizadas
entrevistas com funcionários que atuam no serviço, com a finalidade de conhecer as
principais dificuldades enfrentadas na rotina de trabalho. Após a realização das
entrevistas, as mesmas foram transcritas na íntegra e posteriormente analisadas e
selecionadas alguns trechos que enfatizam a relação entre a condição de trabalho e a
insatisfação ou presença de problemas de saúde. A partir da análise das entrevistas e
da vivencia na rotina da UAN pode-se verificar que existe uma relação de insatisfação
entre as atividades desenvolvidas no serviço e as condições existentes para executálas. O relato de dor ou desconforto relacionado ao trabalho eram frequentes entre os
funcionários, destacando dores na coluna devido a permanência prolongada em
atividades realizadas em pé ou sentada, dores nos braços e punhos que pode ter
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NÃO ALCÓOLICA
Autor(es): LUANNY SOUZA, KAMILA ALVES BOMFIM TEIXEIRA, PATRICIA
TRIGUEIRO, Raquel Rocha, TICIANE REIS SILVA

AVALIAÇÃO DA ACEITAÇÃO DO CARDÁPIO OFERTADO NO JANTAR DE UM
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE SALVADOR, BAHIA: MÉTODO
QUALITATIVO E QUANTITATIVO

Resumo: Consumo alimentar de crianças e adolescentes obesos portadores e não
portadores da Doença Hepática Gordurosa Não Alcóolica Introdução: A Doença
Hepática Gordurosa não Alcoólica (DHGNA) é uma condição clínica caracterizada
pelo acúmulo excessivo de gordura nos hepatócitos, correspondendo a mais de 5%
do peso total do órgão, na ausência da ingestão alcoólica significativa e de outras
patologias hepáticas. Atualmente atinge aproximadamente 10 a 20% da população
pediátrica e de adolescentes. Em crianças e adolescentes obesos a prevalência
dessa patologia pode variar de 15, 7% a 77%. A DHGNA é considerada a doença
hepática de maior prevalência atualmente, estando frequentemente associada ao
diabetes mellitus tipo II, obesidade, resistência à insulina e dislipidemia, podendo
assim ser caracterizada como a expressão hepática da síndrome metabólica (SM).
Uma dieta hipercalórica, rica em gordura saturada, açúcar refinado e frutose artificial,
pobre em fibras e em micronutrientes, assim como o diagnóstico de resistência
insulínica e obesidade, configuram fatores de risco para o desenvolvimento desta
doença. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar de crianças e adolescentes obesos
com e sem DHGNA. Materiais e métodos: estudo transversal, realizado no CRIE –
Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais do HUPES, Universidade Federal
da Bahia, Salvador, desde agosto de 2015. A amostra foi de conveniência, composta
de 29 pacientes obesos, de ambos os sexos, que tinham entre 8 e 18 anos. Para
participar da pesquisa o paciente foi investigado sobre a presença ou não de DHGNA
por ultrassonografia (USG) de abdome superior, realizada por um único
ultrassonografista e/ou elevação nos níveis das aminotransferases (ALT e/ou AST)
com história de ingestão ocasional ou negativa de etanol (<140 g de etanol/semana).
Foram excluídos pacientes com outras doenças crônicas do fígado (vírus B e C da
hepatite, doença de Wilson, hemocromatose e autoimunes), portadores de
hipotireoidismo, em uso de antioxidantes e aqueles que não aceitaram assinar o
termo de consentimento livre e esclarecido. Durante o atendimento nutricional foram
conhecidos dados como: gênero, idade, diagnósticos clínicos associados, tempo de
ganho de peso, prática de atividade física. O consumo alimentar foi estudado pela
análise do registro alimentar de 03 dias, sendo dias diferentes pré-determinados, por
terem, comumente, expressões diferenciadas no consumo alimentar. Os registros
eram feitos na semana imediatamente anterior à consulta e eram revisados com os
pacientes e responsáveis. Foram calculados com o Diet Win V3048 e avaliados
segundo as DRI’s (2002/2005/2011). Adotamos como nível de significância a
probabilidade de erro tipo alfa bicaudal inferior a 5% (p<0, 05). Para caracterização
dos grupos foram utilizados os parâmetros da estatística descritiva adotando-se as
medidas usuais de dispersão desvio-padrão e cálculos de frequência. Para a
associação entre as variáveis foram utilizados o Teste Exato de Fisher e Qui
quadrado para as frequências das variáveis categóricas dicotômicas e o teste T de
Student, para as variáveis contínuas com distribuição normal, no “software” SPSS
para Windows Versão 20.0. Este projeto foi aprovado previamente pelo Comitê de
Ética da Escola de Nutrição da UFBA, sob o número e parecer 1471817. Resultados:
Os resultados são parciais. No total 29 pacientes foram avaliados até o momento, dos
quais 62, 07% apresentaram DHGNA, em estágios de esteatose grau I e grau II,
sendo o primeiro mais prevalente. Nenhum dos participantes foi diagnosticado com
esteatose grau III ou com nódulo ou litíase biliar. À comparação dos grupos com e
sem DHGNA, viu-se semelhança estatística para as variáveis gênero, idade,
escolaridade dos responsáveis e prática de atividade física. O consumo de
carboidrato e gordura TRANS correspondeu as maiores inadequações alimentares
identificadas. O consumo de carboidrato estava elevado em 66, 66% (12) dos
indivíduos com DHGNA e em 81, 19% (09) dos que não foram diagnosticados com
DHGNA. O consumo elevado de gordura TRANS foi identificado em 55, 56% (10) e
54, 55% (06) dos indivíduos com e sem DHGNA, respectivamente. A comparação da
média de consumo alimentar entre os pacientes que tinha a DHGNA ou não, foi
estatisticamente significante para o consumo de frutose e de gordura TRANS. A
frutose vem sendo utilizada frequentemente como ingrediente adicional, na forma de
sacarose e xarope de milho, em preparações como bolos, pudins, geleias e
refrigerantes, sendo este último consumido com muita frequência pela população
estudada. O elevado consumo de frutose está associado à resistência à insulina,
aumento das triglicérides e de esteatose hepática e, consequentemente com a
DHGNA (MORENO & VIEIRA, 2011). O consumo de fibras estava abaixo da
recomendação em todo o grupo estudado e apesar de não apresentar diferença
estatística quando comparados os grupos com e sem a doença hepática, viu-se que a
média do grupo com DHGNA foi menor, podendo ser considerado um fator de risco
para este grupo uma vez que a eficácia das fibras solúveis vem sendo observada no
controle de alterações metabólicas como a obesidade e a dislipidemia que constituem
fatores de risco relevantes para o desenvolvimento da DHGNA (ROCHA et al,
2007).Conclusão: Os pacientes investigados até o momento apresentam consumo
alimentar com características associadas à patologia e não apresentam diferença
estatística, nem absoluta em relação à prática de atividade física, o que nos leva a
observar que o consumo alimentar inadequado pode estar mais associado com a
DHGNA nas crianças e adolescentes atendidas neste Ambulatório de Salvador. Com
esses resultados, deve-se incentivar o controle do peso corpóreo já que o controle
ponderal faz parte do tratamento e viu-se que a conduta nutricional que já é
individualizada neste grupo, deverá continuar a ter componentes de incentivo à
escolha da dieta do ponto de vista qualitativo e quantitativo uma vez que o consumo
nutricional inadequado do grupo é pautado nos dois aspectos.

Autor(es): GABRIELA SANTOS DA CONCEIÇÃO, MARIA DA CONCEIÇÃO
PEREIRA FONSECA
Resumo: Alimentação coletiva são atividades de alimentação e nutrição realizadas
em UANs. As UANs institucionais possuem clientela fixa e geralmente cativa, como
exemplo, tem-se os Restaurantes Universitários, que atendem a comunidade
acadêmica, provendo alimentação qualitativa e quantitativamente adequada, por isso
é necessário a utilização de instrumentos gerenciais que possam garantir o
atendimento as necessidades e satisfação da clientela. O cardápio é um dos
principais instrumentos utilizados e serve como ferramenta de promoção da saúde e
ainda, reflete a qualidade do Serviço de Alimentação, sendo importante para
mensurar o padrão do Serviço. O estudo procurou avaliar a aceitação do cardápio
ofertado no Restaurante Universitário da cidade de Salvador (Ba), considerando o
sistema de distribuição das preparações. O estudo foi exploratório, com coleta de
dados primários e análise do processo produtivo da UAN durante seis dias do mês de
outubro de 2015, dez alunos do curso de Nutrição e integrantes do grupo de pesquisa
que atua no Serviço de Alimentação da Universidade realizaram a coleta de dados,
foram utilizados formulários próprios, com levantamento das seguintes variáveis:
quantidade preparada, sobra aproveitável (sobra limpa), sobra não aproveitável
(sobra suja ou sobra de balcão), quantidade ofertada, número de comensais do dia,
per capita médio ofertado e consumido e restos devolvidos nas bandejas, os quais
foram complementados com a enquete (626 entrevistados) e a pesquisa de
satisfação (350 entrevistados), com análises de frequência simples, média, desvio
padrão e teste Qui-quadrado. Considerando as investigações realizadas constatou-se
a avaliação regular do cardápio executado. As duas modalidades de distribuição
apresentaram elevados índices de rejeição e não mostraram diferenças
estatisticamente significantes, embora o tipo self service tenha obtido melhores
resultados. Quase todas as preparações influenciaram no montante de restoingestão, com exceção do feijão, sobremesa e opção, sendo que os motivos
relacionados a baixa aceitação foram: o sabor, a variedade e a quantidade servida.
Assim, é necessário adequar o planejamento da Unidade, reformulando os per
capitas, aumentando a variedade e técnicas no preparo das refeições visando à
melhoria da aceitação do cardápio na Unidade.
Palavras-chaves: alimentação coletiva, cardápio, resto ingestão
DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO CONTINUADO EM
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA OS MANIPULADORES DE
ALIMENTOS DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO PROFESSOR MANOEL JOSÉ DE CARVALHO
Autor(es): JOSEVANIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JÉSSICA ALMEIDA
SANTOS CERQUEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FONSECA, CELINA
MARIA PEREIRA ALONSO, PRISCILLA MUNIZ, TEREZA CRISTINA BRAGA
FERREIRA
Resumo: Introdução: O principal objetivo de uma Unidade de Alimentação e Nutrição
(UAN) é fornecer alimentação segura que possa garantir os nutrientes necessários
para manter ou recuperar a saúde de todos aqueles que usufruem do seu serviço
(VANIN et al., 2007; PROENÇA, 1997). Para tanto, as preparações são realizadas
por manipuladores de alimentos (RIEDEL, 1992) que segundo Nascimento e Silva
(2007) é toda pessoa que tem contato, ainda que ocasional, com recepção,
armazenamento, distribuição ou comercialização de um alimento, seja ele matéria
prima ou produto elaborado. Aos manipuladores, são atribuídas a responsabilidade
da produção de um alimento seguro, inócuo, de boa qualidade e aceitabilidade
(MACHADO, 2004). Diversos estudos salientam a importância do treinamento de
manipuladores na prevenção de doenças transmitidas por alimentos (EHIRI;
MORRIS, 1996; VERGARA; REVUELTA; MAJEM, 2000). Para tanto, o treinamento
deve ser adaptado para as necessidades de cada equipe e de cada área de trabalho
dentro de uma UAN, contemplando as BPF, e devendo ser essencialmente prático
utilizando diferentes recursos didáticos atrativos, com o objetivo de favorecer a
aprendizagem, sempre respeitando as diferenças individuais (SEAMAN; EVES, 2006,
TEIXEIRA et al., 2006). O Manual de Boas Práticas Fabricação - MBPF é o
documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento e representa
um importante instrumento para favorecer a produção de alimentos seguros (Brasil,
2004). A Resolução RDC Nº 275 dispõe sobre o Regulamento Técnico de
Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), no qual é definido como
procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a
realização de operações rotineiras e específicas na produção, armazenamento e
transporte de alimentos. Objetivo: Avaliar e propor um programa de treinamento
continuado sobre BPF e reestruturação dos POP do Serviço de Alimentação
Estudantil da UFBA. Metodologia: Um estudo quali-quantitativo, de caráter
exploratório e longitudinal, realizado com manipuladores da empresa terceirizada do
RU-UFBA. Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Nutrição da
UFBA, foi desenvolvido com as seguintes etapas: 1) Diagnóstico - com uma avaliação
do nível de conhecimento dos manipuladores (realizado em projeto anterior),
levantamento da rotina e das condições de higiene e BPF; 2) Estruturação de um
plano de treinamentos com curta duração e dinâmicos; 3) Execução de um plano de
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treinamento (três turmas duas vezes na semanal em Ondina e uma turma duas vezes
semanal na residência); 4) Reestruturação dos POP, com embasamento no
diagnóstico do nível de conhecimento e conteúdo dos treinamentos realizados. O
diagnóstico foi realizado usando a avaliação do nível de conhecimento, realizado com
19 manipuladores, através de questionário que foi auto aplicado. Nele os
colaboradores optaram entre três respostas possíveis: verdadeiro, falso e não sabe.
Os dados obtidos tiveram sua resposta corretas somadas, calculando posteriormente
suas porcentagens. Foi utilizado a proposta de Ferreira, et al (2012) que estipulou
como ponto de corte 70% de respostas corretas; abaixo desse percentual classificouse como insuficiente. Os dados do diagnóstico subsidiaram o plano de treinamento,
que foi organizado em módulos, e para tanto foi executado pelo uso de dinâmicas
participativas. Os dados quantitativos foram tabulados no programa excel e
analisados pelo uso de analise descritiva simples, como frequência simples e
absoluta, média e desvio padrão. Resultados e Discussão: Do diagnóstico foi possível
extrair que o nível conhecimento observou-se percentual atingiu 63, 15%,
demonstrando que para considerar bom nível de conhecimento dos manipuladores
era necessário atingir os 70%. A contaminação das refeições em alimentação coletiva
está relacionada principalmente ao baixo nível de conhecimento dos manipuladores,
que pode ser resultante do seu baixo nível de escolaridade (ALMEIDA et al, 1995).
Entretanto, neste estudo a maioria dos indivíduos tinha boa escolaridade, sendo 63,
15% possuíam 2° grau completo, porém os mesmos apresentaram baixo nível de
conhecimento sobre BPF, sugerindo assim que este resultado pode estar relacionado
ao fato desses assuntos não serem abordados nas escolas e a maioria deles ter
participado de apenas um treinamento sobre o tema abordado. O percentual de
acertos com relação a atitudes sobre higiene de alimentos foi de 84, 61%. E às
práticas obteve um percentual de acertos de 72, 87%. Este resultado demonstra o
quão frágil e enviesado pode ser a prática auto referida, pois os manipuladores
referiram práticas mais adequadas apenas com o conhecimento da formação, mas,
não se sabe se eles realmente fazem assim na prática ou apenas responderam por
saber que seria o certo a fazer. A execução dos treinamentos continua com as
atividades continuam em andamento, sendo relatado aqui o período desenvolvido
entre julho de 2015 e junho de 2016, onde foram realizados os quatros primeiros
módulos do treinamento. Foi iniciado através de um diálogo com os manipuladores,
momento no qual eles puderam expressar-se de forma o mais livre possível, com a
finalidade de extrair os seus conhecimentos prévios, e através de uma metodologia
dinâmica foram abordados os conhecimentos técnicos distribuídos em módulos.
Momento no qual foi constatado também o interesse dos manipuladores desde o
início dos treinamentos, pois os mesmos aceitaram esse projeto como algo de bom
para eles. Após os quatro primeiros treinamentos começaria aplicação da
reestruturação dos POP, contudo por algumas dificuldades com a empresa
terceirizada no início do projeto, os POP não puderam ser realizados nesse primeiro
ano do projeto. Contudo sabemos da grande importância que é o treinamento para os
manipuladores, pois assegura uma segurança alimentar maios para os estudantes da
UFBA, que fazem uso dos serviços de alimentação. Sendo assim fundamental que
esse projeto seja continuo, pois sempre tem o que se aprender e atualizar os
conhecimentos tanto dos manipuladores, quanto dos instrutores.

EFEITOS DO CONSUMO DE DIETA HIPERLIPÍDICA DURANTE A GESTAÇÃO E
LACTAÇÃO SOBRE PARÂMETROS DO CRESCIMENTO EM RATOS
DESCENDENTES ADULTOS
Autor(es): LUCIANA DE JESUS DANTAS FERREIRA, JAIRZA MARIA BARRETO
MEDEIROS, LUCIMEIRE SANTANA SANTOS, ANA PAULA AZEVÊDO MACÊDO,
DJANE SANTO, GABRIELE DOS SANTOS CORDEIRO, RAFAEL TEIXEIRA DA
SILVA, MARIANE DOS SANTOS GONÇALVES, Gabriela dos Santos Perez, INGRID
DE OLIVEIRA RIBEIRO
Resumo: A sociedade brasileira retrata um período de transição nutricional devido a
diversas alterações inclusive no padrão alimentar dos indivíduos, que passaram a
consumir preferencialmente dietas ricas em gordura, açúcar e sódio e pobre em
fibras, levando a um aumento significativo no número de indivíduos obesos e
portadores de comorbidades como diabetes e dislipidemias. Neste contexto, a
presente pesquisa teve como objetivo avaliar os efeitos tardios do consumo de dieta
hiperlipidica durante a gestação e lactação sobre parâmetros do crescimento em
ratos descendentes. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa
experimental da Faculdade de Odontologia da UFBA, protocolo 02/13. Foram
utilizadas ratas primíparas da linhagem Wistar com 90 a 100 dias de vida, possuindo
peso corporal entre 220g e 280g. Após o acasalamento e confirmação da gestação,
as ratas foram separadas em dois grupos conforme dieta oferecida durante a
gestação e lactação: grupo controle (GC) alimentado com dieta padrão e grupo teste
(GT) com dieta hiperlipídica. As progênies foram divididas em dois grupos de acordo
com a dieta materna, sendo o Grupo Descendentes Controle (GDC) formado por
ratos cujas mães foram alimentadas com dieta padrão (n=12) e o Grupo
Descendentes teste (GDT), composto por ratos cujas mães foram submetidas a dieta
hiperlipídica (n=11). No 90º dia de vida, foram aferidos o peso, o comprimento
corporal e a circunferência abdominal dos descendentes. Todos os animais foram
mantidos no biotério sob as mesmas condições, temperatura de 23 ± 2 º C e ciclo
claro/escuro de 12 horas. Para análise dos dados paramétricos foi empregado o teste
t de Student e para os não paramétricos foi utilizado o teste U de Mann-Whitney, p<
0, 05. A análise dos dados mostrou que a média (Média ± EP) do ganho de peso dos
ratos adultos, 90º dia de vida, não apresentou diferença estatisticamente significante
(GDC=241, 984±4, 548; GDT=246, 427±7, 785). De forma similar, o comprimento
corporal (GDC=23, 051±0, 184; GDT=22, 744±0, 332) e a média da circunferência
abdominal (GDC=16, 592± 0, 218; GDT=16, 955±0, 330) não apresentaram diferença
estatisticamente significante). Destarte, a dieta hiperlipídica ofertada durante a
gestação e lactação não foi capaz de modificar significativamente o peso, o
comprimento corporal e a circunferência abdominal dos ratos descendentes na vida
adulta. No entanto, são necessários outros estudos para averiguar possíveis efeitos
desta dieta como no percentual de gordura corporal de ambos os grupos.
Palavras-chaves: "Junk-food", Dieta hiperlipídica
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FARINHA DE BROTOS DE PALMA FORRAGEIRA OPUNTIA FÍCUS INDICA (L.)
MILL E SUA UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE PÃO DE FORMA

DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS CRÍTICAS DA PRODUÇÃO DIÁRIA DE REFEIÇÕES
EM UM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO

Autor(es): EDUARDO BRUNO MACÊDO VIANA, MÁRCIA ELENA ZANUTO,
LARISSA SILVA RIBEIRO, ANDERSON SANTOS SOUZA, Kelle Amaral Rodrigues,
Valquíria Prates daSilva, Jessica Soares Ferraz, Roseane Figueiredo, Luiz Gustavo,
Cassiara Carmelo

Autor(es): NATÁLIA ANDRADE SANTOS, JOELI SILVA DE SOUZA
Resumo: Com o desenvolvimento do mercado de alimentação coletiva, torna-se
imprescindível o avanço na qualidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo o
controle sanitário e de qualidade ferramentas relevantes. Ademais, de acordo com a
relevância do controle da qualidade e segurança alimentar o Ministério da Saúde,
dentro da sua competência, elaborou as Portarias nº1428/1993 (BRASIL, 1993) e a
Portaria nº 326/1997 (BRASIL, 1997), que estabelecem parâmetros para inspeção
sanitária por meio da verificação do Sistema de Análise de Perigo e Ponto Crítico de
Controle (APPCC) da empresa produtora, e de serviços de alimentos para a
aplicação de Boas Práticas de Fabricação (BPF). Este trabalho tem como objetivo
realizar o diagnóstico (por áreas) das áreas críticas de um serviço de alimentação e
nutrição, identificadas a partir do diagnóstico geral. Estudo de caráter exploratório,
com uma abordagem quantitativa e qualitativa dos dados, realizado no período de
novembro de 2015, sendo abordado um serviço e alimentação e nutrição na
modalidade de Restaurante Universitário na Universidade Federal da Bahia. Como
instrumento para a avaliação das condições higiênico-sanitárias foram utilizados os
check lists de diagnóstico diário e semanal, assim com a pontuação obtida foi
classificado em cinco grupos, a saber: < 30% (critico); &#8805; 30% e < 50%
(insatisfatório); &#8805; 50% e < 70% (regular); &#8805; 70% e < 90% (bom);
&#8805; 90 % (excelente). Portanto, para os check lists diários obtiveram-se cinco
avaliações/classificações com base na frequência da pontuação. As áreas de
panelas, estoque refrigerado e de hortifrutigranjeiro foram avaliadas como
insatisfatória e regular respectivamente. Considerando-se o objetivo de diagnóstico
das possíveis áreas críticas e os resultados obtidos, bem como as reflexões que
definem a investigação acerca das condições de produção de alimentos, a UAN
obteve melhores resultados na área de salada, açougue e sobremesa, classificandose em pleno cumprimento dos procedimentos. E o estoque, lavagem de bandejas e
cocção, conseguiu seguir a BPF, mas com pequenas falhas O seguimento de boas
práticas e o cumprimento do mesmo pelas UAN é indispensável para a produção de
alimentos seguros que contribuam com a saúde e bem-estar de seus comensais.

Resumo: O presente trabalho buscou a produção de farinha de palma forrageira
Opuntia fícus Indica (L.) Mill de diferentes estádios de desenvolvimento e a
elaboração de formulações de pães de forma com diferentes concentrações da
farinha obtida. Para isso, a palma foi colhida pela manhã, separada por estádios de
desenvolvimento (E1, E2, E3 e E4), segundo diâmetro longitudinal dos cladódios,
num intervalo médio de 10-30cm, entre setembro/2015 a abril/2016. Os cladódios
foram submetidos a biometria (diâmetro transversal e longitudinal e peso) e
sanitização com hipoclorito a 200 ppm por 20 minutos. Seguidamente, foram
processados com cortes longitudinais e levados para secagem em estufa de
circulação de ar forçado a 60 ± 5°C, até ponto de quebra (desidratação que
permitisse a quebra da amostra com as mãos). Os cladódios secos foram triturados
em moinho de bola, obtendo-se a farinha que foi armazenada em embalagens
plásticas com selagem à vácuo, identificadas com etiquetas, informando o estágio de
desenvolvimento. Tanto a palma in natura quanto a farinha, foram caracterizadas
quimicamente (umidade, cinzas, lipídios, proteínas, carboidratos totais, ferro,
potássio, cálcio e zinco) de acordo com o estádio de desenvolvimento do cladódio.
Sendo também realizada análise microbiológica da farinha, seguindo a RDC 12/2001,
que determina a pesquisa por B. cereus, coliformes termo tolerantes e Salmonella sp
e respeitando a Portaria DINAL/SNVS nº 01, de 28 de janeiro de 1987, sendo assim
acrescentado a análise de bolores e leveduras. As formulações de pães utilizaram
farinha de palma sem substituição a farinha de trigo nas concentrações de 10%, 20%
e 30%. Os ingredientes foram açúcar mascavo, fermento biológico, leite, óleo de soja,
óleo de gergelim, essência de baunilha, ovos, sal, farinha integral e farinha branca.
Os resultados mostraram que rendimento das farinhas foram aproximadamente 7%
para os estágios 1 e 2, e 10% para o estágio 3 e 4. Dentre os resultados encontrados
na composição química dos cladódios e farinhas, destacou-se o alto de teor de
minerais em todos estádios. Nos cladódios o ferro no E4 (12, 00±15, 06 mg/100g),
potássio no E1 (969, 69±89, 59 mg/100g) e zinco no E3 (1, 83±0, 29 mg/100g) foram
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mais elevados. Nas farinhas, o ferro (72, 13±16, 0 mg/100g) e potássio (4745,
00±189, 2 mg/100g) no E1 e o zinco no E4 (6, 17±2, 3 mg/100g) foram os valores
mais elevados. Quanto a análise microbiológica da farinha os parâmetros
estabelecidos, encontrara-se de acordo com a legislação vigente. O pão de forma
desenvolvido, será avaliado sensorialmente. Conclui-se que a palma se apresenta
como rica fonte de minerais, podendo ser utilizada na preparação de produtos de
panificação, por meio da farinha obtida num processo viável e de baixo custo.

serem desempenhados na futura prática profissional. Foi possível também adquirir
maior experiência e habilidade no campo da prática clínica em nutrição, valendo-se
do estímulo ao raciocínio clínico com ampla visão da realidade de atuação
profissional. Assim, conclui-se que essa atividade é de grande importância para o
curso de nutrição, já que é um instrumento para a melhoria do ensino aprendizagem, através do estabelecimento de novas práticas e experiências
pedagógicas que visem fortalecer a articulação entre teoria e prática.

Palavras-chaves: Palma, Farinha, Novos produtos
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INDICADORES DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE PADRÕES ALIMENTARES
DE ADOLESCENTES

MONITORIA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
Autor(es): Gabriel Pacheco, JESSICA SANTOS COSTA, Lilian Barbosa Ramos

Autor(es): FERNANDA SOUZA CORDEIRO, ROSEMARY DA ROCHA FONSECA
BARROSO

Resumo: A monitoria da matéria Avaliação Nutricional, do curso de graduação em
Nutrição da Universidade Federal da Bahia (UFBA), é um projeto cujo objetivo é
proporcionar ao monitor uma experiência na área da docência, aproximando das
atividades pedagógicas, além de despertar o compromisso ético, desenvolver o
potencial intelectual do monitor através do contato direto com os alunos da disciplina,
desenvolvendo uma análise crítico-reflexiva. Trata-se de uma disciplina que tem
como objetivo desenvolver a habilidade na identificação de distúrbios e riscos
nutricionais, e também a gravidade desses, para então traçar condutas que
possibilitem a recuperação ou manutenção adequada do estado de saúde. É uma
disciplina teórico-prática do 6º semestre, com carga horária total de 68 horas (34
teóricas e 34 práticas), com módulos de cinco alunos, a qual foi desenvolvida
conjuntamente com a disciplina nutrição normal IV, estabelecendo uma experiência
interdisciplinar. Maternidades, hospital, escolas, creches, instituições geriátricas
constituíram os espaços de aprendizagem. O monitor, juntamente com o professor,
acompanhou os alunos durante a aplicação da anamnese, na coleta de dados
antropométricos, sinais clínicos nutricionais, análise de exames bioquímicos,
investigação dos hábitos alimentares de indivíduos nas diversas fases da vida (préescolares, escolares, adolescentes, adultos, idosos, hospitalizados e coletividade).
Além disso, o monitor deu suporte aos alunos em atividades extra sala de aula com o
objetivo de esclarecer dúvidas em relação a aplicação dos diferentes inquéritos,
anamnese, antropometria e interpretação de exames bioquímicos, assim como nas
discussões de casos clínicos e artigos científicos. Essa experiência prática/teórica em
nutrição clínica ajuda o monitor a aprofundar seus conhecimentos na área clínica
aplicado à nutrição, além de melhorar sua habilidade de atendimentos
individualizados e para coletividade, que serão cobrados na realidade de atuação
como profissional. Portanto, esse projeto é de grande importância para os monitores,
alunos e o curso de Nutrição, já que estimula o aprendizado através de novas
práticas e experiência pedagógicas, unindo teoria à prática.

Resumo: Na adolescência, o indivíduo passa por mudanças físicas, psicossociais,
comportamentais, que podem influenciar na sua alimentação e qualidade de vida.
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014) esta fase é compreendida por
tempo cronológico de 10 a 19 anos de idade, sendo dividida em duas fases: precoce
(10-13 anos), médio (14-16 anos) e tardia (17-19 anos). A fase de 10 a 14 anos é
caracterizada por um período de elevada demanda nutricional já que é nesta fase que
se iniciam as mudanças puberais. A interação desses fatores pode resultar em
agravos à saúde desses adolescentes, principalmente quando associados ao
inadequado consumo de hortaliças, frutas, fibras, açúcares, gordura saturada, que
vem sendo observado (IBGE, 2011), ou a hábitos deletérios como pular refeições,
substituir refeições principais por lanches e comer assistindo televisão (LELY et al.,
2010). Há evidencias de que esse estilo de vida associado a hábitos alimentares
inadequados pode levar ao desenvolvimento de agravos na vida adulta (SILVA et al.,
2014). Estudos de padrões alimentares vêm sendo realizados com essa população
em diversos países, entretanto, alguns autores sinalizam que em menor quantidade
no Brasil (RODRIGUES, 2012), ainda que haja necessidade de identificar fatores que
influenciam os hábitos alimentares para subsidiar ações de intervenção (CUTLER et
al., 2012; PINHO et al., 2014). Assim, realizar um estudo métrico sobre a produção
cientifica sobre padrões alimentares de adolescentes, se constitui em uma janela de
oportunidades para refletir sobre aspectos conceituais, terminológicos e
metodológicos da área, uma vez que, estudos dessa natureza permitem avaliar,
através de técnicas estatísticas e matemáticas, aspectos da literatura e de mais
meios de comunicação (ARAÚJO, 2006), bem como, permitem conhecer o estado da
arte contemporâneo de uma situação ou determinante da saúde e o impacto das
contribuições cientificas. Este estudo é uma revisão bibliográfica da produção
científica publicada nos anos de 2005 a 2016 em revistas indexadas na base de
dados Biblioteca Virtual de Saúde sobre a “produção científica dos padrões
alimentares de adolescentes” que combinou métodos quantitativos descritivos em sua
análise para avaliar a pesquisa cientifica da área. Após aplicação dos critérios de
inclusão e exclusão, 16 publicações foram analisadas. Os resultados demonstraram
que a maioria dos estudos não foram realizados no Brasil, sendo pouco
desenvolvidos no nosso País, concentrados em algumas regiões brasileiras. As
revistas que publicam na área de Nutrição não têm as melhores classificações
quando comparado a classificação Qualis das revistas de Saúde Coletiva. Esses
resultados apontam para a necessidade de se produzir mais investigações sobre a
população de adolescentes, que cronologicamente, antecede a vida adulta, ciclo de
vida que sofrerá os impactos de seus comportamentos e hábitos de vida.

Palavras-chaves: avaliação nutricional, Processo de aprendizagem
PARTEIRAS, PARTO NORMAL E COMUNIDADES RURAIS
Autor(es): OLIVIA SUELEN SILVA
Resumo: O presente projeto se trata de um estudo etnográfico que tem como
finalidade mostrar oresultado de um estudo de conclusão do Projeto Permanecer
sobre o tema: Parteiras, Parto Normal e Comunidades Rurais: Saberes e Memoria,
por meio da história oral como forma de investigação dos saberes e práticas
exercidas durante a atuação como parteira. O interesse por investigar a história de
vida das parteiras tradicionais ocorreu em virtude de uma necessidade de se
conhecer como era a atuação das parteiras rurais, relacionando sua atuação com as
políticas de saúde principalmente, no campo da saúde reprodutiva A coletada dos
para a análise dos resultados foi feita a partir da história de vida da parteira dona
Maria Rosa de Oliveira (Parteira já falecida), originária da comunidade de Jiló –
Município de Rio de Contas, Chapada diamantina- BA. Mulher forte, guerreira que
durante seus 80 anos, trabalhou em prol a ajudar as parturientes daquela região,
tendo em sua bagagem vários partos realizados e acompanhados por ela. A história
oral foi coletada por meio do relato da Sr. ª Alice Dutra de Oliveira, nora de dona lio,
que atuou como parteira por 60 anos, sendo que a mesma era conceituada no ato de
partejar nas comunidades de Jiló, Barra, Bananal, Mato Grosso, Gerais entre outras
comunidades circunvizinhas, em virtude da vasta experiência no oficio de partejar.
Dona Maria, mais conhecida popularmente como (Lio), era uma senhora que tinha
amor ao seu trabalho, entretanto a mesma não recebia nenhuma remuneração pelo
seu trabalho, mais ela recebia das suas parturientes e de toda família a gratidão pelos
serviços prestados, como relatou Dona Alice. Para a eficácia dos resultados deste
projeto foi necessário elencar os resultados do estudo sobre a história oral baseado
na natureza do saber popular da parteira Dona Maria de Lio, sobre as práticas do
parto domiciliar, os métodos utilizados durante o parto, higienização, alimentação; uso
de ervas e chás, ressaltando a importância do saber e das técnicas tradicionais no
ofício de partejar, frente as mudanças tecnológicas que se impõem sobre as técnicas
tradicionais de partejar. Os resultados alcançados nesse projeto ocorreram por meio
de pesquisa, sistematização e síntese sobre a problemática tratada, com base no
referencial buscou colocar em pratica a coleta de dados a partir da Identificação de
uma mulher parteira em uma comunidade rural, após a identificação foi feito uma
entrevista com uma parteira de uma comunidade rural no Município de Rio de contas
Bahia, anteriormente selecionada. Para a análise dos dados a entrevista foi gravada
digitalmente e transcritas na integra, com o apoio de ferramenta informatizada, após a
transcrição os dados do discurso oral da história e memoria da parteira coletados

Palavras-chaves: Padrões alimentares, Hábitos alimentares, Adolescentes
MONITORIA EM AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
Autor(es): ALETE LIMA LOPES, Lilian Barbosa Ramos
Resumo: O projeto de monitoria na disciplina Avaliação Nutricional, do curso de
graduação em Nutrição da Universidade Federal da Bahia, foi desenvolvido visando
aproximar o aluno da docência através do desenvolvimento de atividades
pedagógicas, além de despertar o compromisso ético, desenvolver o potencial
intelectual do monitor e a sua capacidade crítico-reflexiva profissional. Trata-se de
uma disciplina que tem como objetivo desenvolver a habilidade na identificação de
distúrbios e riscos nutricionais, e também a gravidade desses, para então traçar
condutas que possibilitem a recuperação ou manutenção adequada do estado de
saúde. É uma disciplina teórico-prática do 6º semestre, com carga horária total de 68
horas (34 teóricas e 34 práticas), com módulos de cinco alunos, a qual foi
desenvolvida conjuntamente com a disciplina nutrição normal IV, estabelecendo uma
experiência interdisciplinar. Maternidades, hospital, escolas, creches, instituições
geriátricas constituíram os espaços de aprendizagem. O monitor, juntamente com o
professor, acompanhou os alunos durante a aplicação da anamnese, na coleta de
dados antropométricos, sinais clínicos nutricionais, análise de exames bioquímicos,
investigação do hábito alimentar de indivíduos nas diversas fases da vida (préescolares, escolares, adolescentes, adultos, idosos, hospitalizados e coletividade).
Além disso, o monitor deu suporte aos alunos em atividades extra sala de aula com o
objetivo de esclarecer dúvidas em relação a aplicação dos diferentes inquéritos,
anamnese, antropometria e interpretação de exames bioquímicos, assim como nas
discussões de casos clínicos e artigos científicos A experiência possibilitou ao monitor
ampliar e aprofundar conhecimentos da prática clínica em nutrição, assim como
conscientizar-se da abrangência das competências advindas dos novos papéis a
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foram analisados em profundidade. A reflexão tirada dos resultados elencando nesse
projeto faz nos refletir sobre como era e ainda é a atuação das parteiras
principalmente as tradicionais que atuam sem nenhum suporte teórico ou financeiro,
somente com a pratica apreendida com os seus antepassados. O amor, garra, força
de vontade ao trabalho que realizam em localidades na maioria delas isolada, com
acesso aos serviços de saúde ainda escassos, sendo as únicas motivações que as
mantem ainda atuante. É visível a importância do trabalho destas parteiras o quanto a
arte de partejar tem contribuído para a obstetrícia, entretanto tal pratica na maioria
das vezes não é valorizada, dando pouca visibilidade a estas profissionais que ainda
resiste ao tempo e a inserção de novas técnicas e tecnologias utilizadas atualmente
no momento do parto. Ao fazer o levantamento e identificação das parteiras foi
possível observar que não a tentativa de preservação dos valores culturais de
antepassados no ato de partejar, tais conhecimentos atualmente só são relatados por
meio da história de vida das Parteiras que atuaram na região, e o conhecimento
apreendido por meio dos seus antepassados a cada dia que passa só são relatados
mais não colocados em pratica, em virtude da procura das parturientes somente pelo
parto hospitalar vigente na região. Entretanto o saber milenar por parte das parteiras
que ao longo do tempo vem oferecendo significativa contribuição para a construção
de um novo olhar em busca da humanização do parto e as relações no contexto da
saúde da mulher e isso não pode ser esquecido ao longo do tempo mais sim
resgatadas e preservadas, o relato é uma das formas de se preservar e resgatar tais
práticas, por meio da memória e história de vida destas parteiras que exercem essa
função de trazer novas vida ao mundo, de forma humanizada, preservando a
integridade tanto da mãe como do bebê, e que as parteiras que ainda resistem e
continuam ativas não perca essa cultura milenar e que continuem resistindo ao novo
modelo de parteja vigente atualmente.

nutricional por 3 ou mais vezes e 34, 92% tiveram menos que 3 consultas. A maioria
(74, 60%) era do sexo feminino e com idade média de 55, 21±12, 90 anos. A renda
familiar mensal média era de 2, 03±1, 39 salários mínimos. As comorbidades
associadas mais prevalentes foram hipertensão arterial (60, 32%) e diabetes mellitus
tipo 2 (33, 33%). Quanto ao estado nutricional, 31, 75% apresentavam sobrepeso e
34, 92% obesidade grau I. 62, 16% dos pacientes eram sedentários. A circunferência
abdominal aumentada foi prevalente em ambos os sexos. Conclusão. O perfil destes
pacientes caracterizou-se por excesso de peso, hipertensão, Diabetes e
circunferência abdominal elevados fatores associados à síndrome metabólica como
descrito na literatura. Atualmente o tratamento da DHGNA e demais morbidades é
focado em mudanças no estilo de vida, entretanto, os pacientes ainda enfrentam
grandes dificuldades em realizar estas modificações e mantê-las, sendo necessária
uma combinação de estratégias que os auxiliem.
Palavras-chaves: Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica, Estado nutricional,
Perfil clínico
PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS COM RESPONSABILIDADE
SANITÁRIA EM UM DISTRITO SANITÁRIO DE SALVADOR APÓS PROCESSO
EDUCACIONAL
Autor(es): LUMA MARIANA MOTA DE SANTANA ANDRADE, Luciara Leite Brito,
CÍNTIA GAMA
Resumo: A qualidade higiênico-sanitária como fator de segurança alimentar tem sido
amplamente estudada e discutida, uma vez que as doenças veiculadas por alimentos
são um dos principais fatores que contribuem para os índices de morbidade. Os
manipuladores de alimentos são protagonistas no processo da produção e oferta de
alimentos às pessoas, e sua capacitação em todas as etapas é de suma importância
para assegurar as condições adequadas dos alimentos que são oferecidos à
população. Objetivo: Verificar a produção e manipulação de alimentos em
estabelecimentos que comercializam alimentos, após processo educativo, em um
distrito sanitário de Salvador. Metodologia: Foram incluídos no estudo
estabelecimentos que comercializam alimentos em bairros de um distrito sanitário de
Salvador, cujos proprietários e manipuladores de alimentos participaram de uma
capacitação em boas práticas de manipulação de alimentos. A capacitação foi
realizada pela Vigilância Sanitária do Distrito Sanitário e os temas do curso
(armazenamento de alimentos e higienização de vegetais) eleitos com base na
avaliação de riscos sanitários nos estabelecimentos dos Bairros participantes. Os
participantes elaboraram junto com a Equipe técnica da VISA procedimentos
operacionais padrões específicos aos respectivos estabelecimentos de origem. Em
média 30 dias após o treinamento foram realizadas visitas técnicas pela VISA para
verificar as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos que participaram da
capacitação. Resultados: Foram identificadas em notificações519 irregularidades,
sendo principalmente de caráter documental (33, 3%) (existência de pendência
documental perante a VISA), estrutural (quando as condições da estrutura física
comprometem a prestação do serviço), de logística (ausência de
manutenção/insuficiência de insumos, materiais, equipamentos) ou inerentes ao
processo de manipulação (23, 31%) (falhas associadas à prática, ao desenvolvimento
da atividade, manipulação). Conclusões /Considerações: Neste estudo o percentual
de inadequações sanitárias foi quase metade do observado em estudos
desenvolvidos em várias partes do país. Desse modo, sugere-se a importância de
treinamentos dos a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos
produtos alimentícios com os regulamentos técnicos, a prática educativa em saúde,
além da formação permanente de profissionais para atuar nesse contexto, tem como
eixo principal a dimensão do desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas
visando à melhoria da qualidade do serviço e a prevenção de possíveis agravos a
saúde.

Palavras-chaves: Tipos de parto; parteira e comunidades rural
PADRONIZAÇÃO DE METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE ÁCIDOS GRAXOS EM
ABARÁS
Autor(es): JÉSSICA MARIA ALMEIDA DA SILVA OLIVEIRA
Resumo: O abará é uma iguaria comercializada nas ruas de Salvador nos tabuleiros
das baianas, sendo preparada de forma semelhante ao acarajé. As principais
diferenças entre esses dois quitutes são o método de cocção e alguns ingredientes
que são adicionados à massa do abará e que não estão presentes na preparação do
acarajé, como o amendoim, a castanha e o gengibre. O principal ingrediente do abará
é o feijão caupi (Vigna unguiculata), sendo acrescido ainda de azeite de dendê,
camarão seco, cebola ralada, sal, além dos ingredientes anteriormente citados. A
massa é então cozida sob vapor, na forma de pequenas porções enroladas em folha
de bananeira. Algumas baianas adicionam ainda outros ingredientes à massa do
abará, como a farinha de trigo. Objetivo: padronizar a metodologia para realização da
determinação do perfil de ácidos graxos de abarás comercializados nas ruas de
Salvador (BA). Metodologia: padronizou-se a metodologia de determinação de ácidos
graxos em alimentos, segundo método de Adolfo Lutz, 2005. Posteriormente, serão
realizadas as análises de 30 amostras de abarás coletados em tabuleiros de baianas
nas ruas de Salvador, de acordo com a metodologia escolhida. Resultados: a
metodologia escolhida e padronizada para realização das análises foi a cromatografia
gasosa, onde os ácidos graxos provenientes do abará, após realização da extração
dos lipídios da iguaria por digestão ácida, foram transformados em ésteres metílicos.
Os ésteres metílicos de ácidos graxos foram analisados em cromatógrafo gasoso,
equipado com detector de ionização de chama e coluna capilar de sílica fundida. As
injeções foram realizadas em duplicata, sendo o gás hélio utilizado como gás de
arraste. O padrão interno utilizado foi o C23 (tricosonoato de metila). A metodologia
mostrou-se eficiente e dar-se-á prosseguimento ao estudo através da análise de 30
amostras de abarás, já coletadas na cidade de Salvador, liofilizadas e armazenadas
em freezer até ditas determinações.

Palavras-chaves: Manual de Boas práticas, vigilância sanitária, ação educativa
Palavras-chaves: Abará, Ácidos graxos
PROGRAMAÇÃO METABÓLICA DA IMUNIDADE E MORFOMETRIA SÃO
MODIFICADAS PELO USO DE CITALOPRAM EM RATOS NEONATOS
DESNUTRIDOS QUE APÓS DESMAME UTILIZARAM DIETA HIPERLIPÍDICA?

PERFIL CLÍNICO E NUTRICIONAL DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA
HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA (DHGNA)
Autor(es): Débora Rejane Simas Santos, Lucivalda Pereira Magalhães de Oliveira

Autor(es): EDICARLOS DE OLIVEIRA MORAES, ADENILDA QUEIRÓS SANTOS
DEIRÓ, Tereza Cristina Bomfim de Jesus Deiró, MARIA CLARA LIMA SANTOS

Resumo: Introdução: A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) é uma
condição clínico-patológica caracterizada pelo acúmulo de mais de 5% lípidos nos
hepatócitos podendo progredir para esteato-hepatite, cirrose e hepatocarcinoma
celular. Os principais fatores de risco são a obesidade, diabetes melittus tipo II e
dislipidemia, existindo forte associação com a síndrome metabólica. O tratamento
envolve mudanças no estilo de vida, com adoção de hábitos alimentares saudáveis e
prática de atividade física. Tendo em vista que a DHGNA está relacionada a fatores
que podem sofrer intervenções dietéticas é essencial conhecer o perfil clínico e
nutricional dos pacientes contribuindo para o tratamento. Objetivo. Caracterizar o
perfil clínico e nutricional de pacientes com DHGNA atendidos no Ambulatório de
Nutrição e Hepatologia, do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard
Santos. Metodologia. Trata-se de um estudo transversal utilizando dados secundários
registrados em prontuários pertencentes ao ambulatório, cuja análise dos dados
ocorreu em junho de 2016. Foram utilizadas informações da última evolução
nutricional registrada. Resultados: Obteve-se um total de 63 pacientes com DHGNA.
Destes, 73, 0% são procedentes de Salvador, 65, 08% receberam atendimento

Resumo: Introdução: Os primeiros 5 anos de vida do homem é um período
considerado crítico para o desenvolvimento neural e corresponde ao pico de
atividades de eventos específicos como neurogênese, gliogênese migração e
diferenciação celular (DOBBING, 1968; MORGANE et al., 1978; MORGANE et al.,
1993). Durante esse período, o crescimento é rápido e as necessidades de calorias e
nutrientes são maiores. Ademais, o processo de crescimento e desenvolvimento do
encéfalo ocorre com grande intensidade, o que o torna mais vulnerável a vários tipos
de agressão (MORGANE et al., 1978). Assim, agressões nutricionais, a depender do
tipo, severidade, duração e período de ocorrência em relação às etapas de
desenvolvimento do cérebro, poderão ocasionar alterações irreversíveis (MORGANE
et al., 1992). Objetivo: Investigar os efeitos da administração de citalopram 10 e
20mg/kg/dia, sobre o crescimento somático e ontogênese de reflexos e
caracteristicas físicas em ratos que foram desnutridos na lactação e alimentados com
dieta hiperlipídica após desmame. E ainda o eixo longitudinal do corpo. Metodologia:
Serão utilizados Rattus norvegicus albinus Wistar que serão divididos em grupos,
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segundo a dieta empregada. Todos os animais serão mantidos no Laboratório de
Nutrição Experimental da Escola de Nutrição da UFBA, sob as mesmas condições
(temperatura de 23 ± 2 ºC e ciclo claro/escuro de 12 horas). Serão colocadas, a cada
duas fêmeas irmãs, com 90 a 100 dias de vida, com um rato macho durante a noite,
sendo na manhã seguinte feito o teste do esfregaço vaginal, que indicará o início da
gestação caso haja a presença de espermatozóides. Serão geradas oito ninhadas,
com parentesco a cada duas – mesmo macho e fêmeas irmãs. Será feita sexagem
verificando a distância anogenital e a ninhada será ajustada a oito filhotes, pesando
entre 6 a 7g.Para a avaliação do peso corporal será utilizada balança digital (Marte,
acurácia 0, 1g), e as medidas corporais realizadas com paquímetro Starret Caliper
(acurácia 0, 1mm). Grupos Ratos nascerão de mães nutridas formando quatro grupos
de acordo com a manipulação nutricional, e serão tratados do 7º ao 21º dia pós-natal
(PN) com Água Destilada (AD) ou citalopram (10 e 20mg/kg/dia). Os grupos serão
divididos, segundo a dieta empregada. O primeiro será o grupo controle nutrido (NUT)
composto por ratos alimentados com dieta controle – padrão, contendo 17% de
proteína. O segundo constitui-se no grupo desnutrido (DES) pelo uso de dieta
contendo aproximadamente 8% de proteína- dieta hipoproteica. A desnutrição será
imposta à mãe do 1º ao 21º dia de vida dos filhotes, período de lactação. Serão
considerados desnutridos os animais que apresentarem uma redução significativa de
peso corporal comparado ao grupo controle nutrido. Após o período de lactação, a
prole de cada grupo será separada em outros dois grupos, um com dieta padrão
controle e outro com dieta hiperlipídica até os 90 dias de vida. O grupo dieta padrão
será subdividido em dieta padrão de ração comercial-nutrido controle (NUTCTL) e
dieta hiperlipídica-nutrido hiperlipídica (NUTHIP) e o grupo desnutrido será
subdividido em dieta padrão de ração comercial - desnutrido controle (DESCTL) e
dieta hiperlipídica-desnutrido hiperlipídico (DESHIP). Resultados: Dos grupos
estudados com dieta normoproteica (nutridos salina- SAL) tratados ou não com
citalopram 20mg/kg/dia (CIT20), o peso corporal apresentou-se menor no grupo
tratado (CIT20), do 10º ao 21º dia pós-natal. O grupo tratado com citalopram
comparado ao grupo controle (nutido salina-SAL), apresentou alteração dos reflexos
estudados: observou-se retardo no aparecimento da recuperação do decúbito (RD) e
da geotaxia negativa (GN) (p<0, 01). O desapareciemto do reflexo de preensão
palmar (PP) e a maturação da colocação pelas vibrrissas mostraram-se atrasados em
CIT20 (p<0, 01). A aceleração também apresentou retardo no grupo tratado com
CIT20 (p<0, 001). Retardo na resposta ao susto também foi observado nos animais
tratados com CIT20 (p<0, 01). Quanto à aversão ao precipicio não houve diferença
entre os grupos controle e tratado com CIT20. Conclusão: O sistema serotoninergico
parece estar envolvido na ontogênese reflexa e de tecidos não neurais e no peso.

Autor(es): GABRIELA CINTRA, JAMACY COSTA SOUZA
Resumo: A dieta hospitalar é importante para garantir o aporte de nutrientes ao
paciente hospitalizado, permitindo preservar ou recuperar seu estado nutricional, por
meio do seu papel coterapêutico. Pacientes hospitalizados podem ter necessidades
nutricionais especiais em função da desnutrição e dos desequilíbrios metabólicos
impostos pelas doenças. Por isso, faz-se necessário uma interação entre equipe
nutricional, familiares e pacientes para um ciclo hospitalar harmonioso e interação
também entre profissionais de saúde e da nutrição para verificar a temperatura,
utilização de temperos, quantidade de sal, horários das refeições servidas,
apresentação dos pratos e higiene dos utensílios. Percebe-se assim que a
alimentação não é redutível apenas aos nutrientes, mas também fonte de prazer do
início ao fim da vida, e faz parte integrante da manutenção e reconstrução da
identidade do indivíduo hospitalizado. É neste contexto que o estudo tem como
objetivo analisar a compreensão dos usuários sobre a alimentação servida pelos
serviços de alimentação e nutrição hospitalares em Salvador, Bahia. Inicialmente foi
realizada uma revisão do estado da arte, utilizando como descritores: “comida de
hospital/comida hospitalar”, “alimentação hospitalar”, “serviço de alimentação”, “food
hospital” e “food meanings, hospital”. Para a busca de artigos foram utilizadas as
bases de dados: Pubmed, Portal Scielo, Web of Science. Os artigos encontrados
foram filtrados em relação ao ano e ao idioma, sendo selecionados ao fim nove
artigos. Em seguida foi elaborada uma matriz sistemática com o objetivo de
selecionar os principais pontos citados nos artigos. Esta revisão do estado da arte foi
realizada para subsidiar a elaboração do questionário para avaliação da aceitação da
alimentação. O estudo em processo possui uma abordagem qualitativa com usuários
do serviço de alimentação e nutrição dos hospitais. Os pacientes foram entrevistados
a partir de uma entrevista semiestruturada, para saber como compreendem a
alimentação hospitalar, e os trabalhadores e acompanhantes a partir de um
questionário, para avaliar a aceitação.
Palavras-chaves: alimentação hospitalar, serviço de alimentação, food hospital
TRABALHADORES DE HOSPITAL: PREVALÊNCIAS DE FATORES DE RISCO
PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
Autor(es): JULIANA DOS SANTOS FERREIRA, JÚLIA ANDRADE

Palavras-chaves: Citelopram, Desnutrição, ontogênese de reflexos

Resumo: Objetivo: Identificar as prevalências de fatores de risco para Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) em trabalhadores de um hospital de Salvador,
Bahia. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, que responde a um dos
objetivos da pesquisa “Avaliação de Serviços de Alimentação e Nutrição em Três
Hospitais da Rede Estadual em Salvador, Bahia”, aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Escola de Nutrição da UFBA (Número do parecer: 376.540). A
população do estudo foi composta por trabalhadores de um hospital público de
Salvador, escolhido aleatoriamente dentre os quais atendiam os critérios de
elegibilidade: ser de grande porte; fornecer no mínimo 500 refeições diárias para
trabalhadores e pacientes, com modalidade de autogestão; ter nutricionista como
responsável técnico; e aceitar participar do estudo. A amostra foi calculada
considerando nível de confiança de 95%, erro de 5% e prevalência de excesso de
peso de 47, 1% (VIGITEL, 2013), totalizando 131 trabalhadores. A coleta de dados foi
realizada entre maio e junho de 2015. Os fatores de risco investigados foram:
tabagismo (fumante e ex-fumante);consumo abusivo de bebidas alcoólicas (>quatro
doses para mulher e >cinco doses para homem em uma única ocasião nos últimos
trinta dias); horas de sono insuficientes (< sete horas por dia);história familiar para
hipertensão, outras doenças cardiovasculares, dislipidemias e diabetes; sobrepeso
(IMC &#8805; 25, 0kg/m2até 29, 9kg/m2) e obesidade (IMC &#8805;30,
0kg/m2);circunferência da cintura elevada (CC >83cm para mulheres e CC > 88cm
para homens); alto percentual de gordura corporal (> 25% para homens e > 35% para
mulheres); pressão arterial elevada (> 140/90 mmHg ou sistólica isolada > 140
mmHg); hiperglicemia (> 100mg/dL para glicemia de jejum); consumo alimentar consumo irregular de frutas e hortaliças (< 5 dias/semana);consumo irregular de feijão
(< 5 dias/semana);consumo de carnes com excesso de gordura (carne vermelha com
gordura visível e/ou frango com pele); consumo de leite com teor integral de gordura;
consumo regular de refrigerante ou suco artificial (> 5 dias/semana);consumo regular
de doces (> 5 dias/semana). A análise descritiva dos dados foi realizada no software
STATA versão 12.0. Resultados: A população do estudo ficou composta por 136
indivíduos, constituída principalmente por mulheres (72, 06%), com idade entre 30 a
40 anos (34, 56%) e a maioria possuía companheiro (58, 82%), renda familiar de até
três salários mínimos (54, 41%) e ensino médio incompleto (56, 62%).Em relação à
ocupação, a maior parte eram do setor de enfermagem (36, 76%), ou trabalhadores
de serviços gerais (23, 53%), e apenas (19, 00%) eram do Serviço de Alimentação e
Nutrição. Hiperglicemia e pressão arterial elevada foram encontradas em 5, 82% e 8,
82% da população do estudo, respectivamente, entretanto, verificou-se história
familiar para hipertensão arterial (73, 53%) e outros agravos como doenças
cardiovasculares (19, 85%), dislipidemias (19, 85%) e diabetes (5, 88%).Tabagismo
atual (2, 94%)e consumo de bebidas alcoólicas (66, 18%) apresentaram
comportamento inverso, sendo encontrado consumo abusivo de bebida alcoólica em
2, 94%, além destes, foi elevada a prevalência de trabalhadores que referiram dormir
menos de sete horas por dia (66, 18%).Em relação ao perfil antropométrico, a maioria
foi classificada com sobrepeso (42, 65%) ou obesidade (30, 15%), circunferência da
cintura elevada (60, 29%), e alto percentual de gordura corporal (73, 53%). O
consumo alimentar da população de trabalhadores se mostrou inadequado com
irregular consumo de frutas e hortaliças (32, 35%); consumo de feijão em menos de

MANUAL DA DISCIPLINA DE PATOLOGIA DA NUTRIÇÃO E DIETOTERAPIA I
Autor(es): FABIANA SOUZA, Raquel Rocha, MICHELLE NEVES, ANNA KARLA
CARNEIRO RORIZ LOPES DE SOUZA
Resumo: A disciplina NUT 137 Patologia da Nutrição e Dietoterapia I é uma disciplina
teórico-prática do curso de Nutrição voltada para o estudo, planejamento, prescrição
e aplicação da terapia nutricional em pacientes com enfermidades no aparelho
digestivo e órgãos anexos, com ênfase na prevenção de doenças, recuperação e
promoção à saúde. Há uma lacuna de materiais didáticos específicos para a
disciplina. O objetivo do Projeto de monitoria na disciplina visa dar apoio didático
pedagógico atualizado e ainda, criar oportunidade aos monitores de consolidar seus
próprios conhecimentos, e consequentemente aprimorar as competências e
habilidades na área da nutrição clínica, e obter maior estímulo para sua permanência
no curso até inserção profissional e ingresso em uma pós-graduação. Como métodos,
foi elaborado neste projeto o Manual da disciplina de Patologia da Nutrição e
Dietoterapia I com pesquisas bibliográficas atualizadas sobre a dietoterapia dos
temas trabalhados: doenças da boca, doenças do esôfago, doenças do estômago,
doenças do intestino delgado, doenças do intestino grosso, doenças do fígado, do
pâncreas exócrino e das vias biliares. As referências foram atualizadas através de
estudo dos guidelines, metanálises, estudos randomizados, caso controle com os
respectivos graus de evidências. Foram utilizados os seguintes critérios para seleção
dos artigos: as buscas em bases de dados bibliográficas, como Scielo e LILACS,
Pubmed, Jornal of hepatologic, utilizando-se artigos publicados desde 2009 até 2016.
Com os artigos selecionados, elaborou-se um banco de dados para análise dos
artigos com outros monitores bem como com os professores da disciplina. Em
seguida as informações relevantes a cada tema, como recomendações de: Calorias,
macronutrientes, nutrientes específicos, grau de evidência/recomendação dos
estudos. Este manual será publicado internamente no acervo da disciplina, no
formato impresso, a ser disponibilizado para a comunidade docente e discente da
UFBA. Foi elaborado uma tabela com grau de recomendação para sistematização
dos resultados. Vale ressaltar que foram encontradas dificuldades nas pesquisas dos
artigos por não conter materiais na literatura ainda elucidados e/ou de consenso a
respeito de alguns temas. A atividade da monitoria, portanto, é importante uma vez
que melhora o desempenho e permanência do discente na graduação, melhorando
suas habilidades e competências para a inserção profissional e em pós-graduação na
área clínica ou afins.
Palavras-chaves: Monitoria. Discente. Material didático. Nutrição.
SIGNIFICADOS DA ALIMENTAÇÃO PARA OS DIFERENTES USUÁRIOS DE
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA REDE ESTADUAL HOSPITALAR
EM SALVADOR-BA.
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cinco dias na semana (38, 24%); consumo irregular de arroz e feijão na mesma
refeição (39, 71%); consumo de carnes com gordura aparente (68, 38%); consumo
regular de doces (19, 12%); e 7, 35% consumiam regularmente refrigerantes ou
sucos artificiais. Conclusões: Os achados do presente estudo mostraram que há
elevadas prevalências de fatores de risco para o desenvolvimento de DCNT entre os
trabalhadores estudados, o que torna importante a realização de intervenções
direcionadas à promoção da saúde desses trabalhadores, principalmente em relação
à melhoria dos hábitos alimentares.

ACOMPANHAMENTO
NUTRICIONAL
AMBULATORIAL:
INDICADORES
ANTROPOMÉTRICOS E BIOQUÍMICOS EM PACIENTES COM DOENÇA
HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA
Autor(es): TICIANE REIS SILVA, PATRICIA TRIGUEIRO, Raquel Rocha, KAMILA
ALVES BOMFIM TEIXEIRA, LUANNY SOUZA, IASMIN BARRETO, CLAUDINEIA
ALMEIDA SOUZA

Palavras-chaves: Trabalhadores hospitalares, Doenças Crônicas, Fatores de risco

VISÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NA
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA BAHIA

Resumo: Introdução: A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) é
considerada a principal causa de doença hepática crônica mundialmente, sua
etiologia é multifatorial e ainda não está totalmente elucidada, porém é sabido que
está associada fortemente com síndrome metabólica e seus elementos, englobando a
obesidade central, resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia.
Atualmente não existe uma terapia específica para o tratamento da esteatose
hepática, alguns agentes farmacológicos são utilizados no tratamento, entretanto a
intervenção mais eficaz é a modificação no estilo de vida através da restrição
dietética de calorias e da prática de exercício físico, tendo como finalidade a redução
ponderal e consequentemente melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir o risco de
doenças cardiovasculares. Objetivo: Verificar a influência do acompanhamento
nutricional em nível ambulatorial nos indicadores antropométricos e bioquímicos de
pacientes com DHGNA. Materiais e Métodos: A pesquisa foi desenvolvida no
Ambulatório de Nutrição em DHGNA do Professor Francisco Magalhães Neto do
Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos em Salvador-BA, a coleta
de dados ocorreu de julho de 2015 a julho de 2016, foram incluídos os indivíduos com
diagnóstico de esteatose hepática confirmado através de ultrassonografia ou
tomografia computadorizada ou ressonância magnética, com idade entre 18 e 65
anos, de ambos os sexos, apresentando ingestão de bebida alcóolica <140 g de
etanol/semana e ausência de hepatites virais, hemocromatose, doenças autoimunes,
doença ou nódulo tireoidiano e gravidez, de uso de polivitamínicos, poliminerais,
ômega-3 ou suplemento alimentar. Foi realizado acompanhamento nutricional
ambulatorial, foram avaliados parâmetros antropométricos (índice de massa corporalIMC e circunferência da cintura-CC), marcadores bioquímicos (ALT, AST, FA, GGT,
CT, LDL, HDL, TG e glicemia), hábitos alimentares e proposto um plano alimentar,
em dois momentos. Resultados: A amostra foi composta por 27 pacientes, destes 67,
0% eram do sexo feminino, 63, 0% relataram possuir renda mensal entre 01 e 02
salários mínimos e 41, 0% não realizavam exercício físico com frequência superior a
1x/semana. Às comorbidades associadas, 37, 0% apresentaram dislipidemia, 33, 0%
hipertensão arterial sistêmica e 26, 0% diabetes mellitus. O intervalo entre as
consultas variou de 4 a 6 meses e 70, 4% da amostra referiu adesão ao plano
alimentar elaborado. Aos indicadores antropométricos, foi evidenciada redução
ponderal em 48, 0% dos pacientes, com concomitante diminuição na CC. Aos
bioquímicos, 37, 0% alcançaram redução em ALT, 22, 0% em AST, 33, 0% no GGT e
29, 6% na FA. A glicemia em jejum foi reduzida em 26, 0% dos pacientes. Também
houve reduções no perfil lipídico, evidenciadas em 22, 0% do CT, 29, 6% no LDL, e
29, 6% no TG. Conclusão: Verificou-se que a mudança no padrão alimentar
estimulada pelo acompanhamento ambulatorial favoreceu a redução ponderal e a
evolução nos parâmetros bioquímicos dos pacientes, contribuindo para eficácia
terapêutica da DHGNA, assim como para as comorbidades associadas. Deste modo,
é reforçada a importância do adequado acompanhamento alimentar e nutricional para
o tratamento da esteatose, recuperação da saúde, prevenção de outras doenças e
promoção da qualidade de vida.

Autor(es): KARINE GOMES, POLIANA CARDOSO
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UTILIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO BASEADA EM INTERNET NA PROMOÇÃO DE
ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL EM ESCOLAS: VALIDAÇÃO DO PROGRAMA
STAYINGFIT
Autor(es): RUAN DUARTE DE SOUZA
Resumo: Proceder à validação do StayingFit. O StayingFit é um programa de
intervenção baseada em internet desenvolvidos para construir hábitos saudáveis de
adolescentes do ensino fundamental. O programa utiliza dos princípios da ciência do
comportamento para promover mudanças de comportamento sustentáveis. O
stayingfit foi desenvolvido pelo Departmento Psychiatry, Stanford Medical Center,
Stanford, CA, USA (http://www.rch. Org. Au/cah/stayingfit/), e disponibilizado para
adaptação no Brasil. O processo de validação de uma intervenção é um processo
crucial na seleção e/ou aplicação da mesma em um determinado contexto, uma vez
que, através da validação avalia-se os atributos referentes ao instrumento e sua
correta amplitude em relação ao fenômeno sob investigação. Dentre das diversas
evidências de validades, destacamos a validade do conteúdo que diz respeito o
quanto o instrumento pode refletir o fenômeno estudado. Contudo, optamos primeiro
por testar a usabilidade, que é um atributo superimportante da qualidade de qualquer
produto interativo, que antecedente as etapas de validação. Assim, foram
selecionadas 10 estudantes, por meio da amostragem probabilística, as quais se
encontravam na faixa etária requerida pelo estudo para testagem da usabilidade do
programa. Todos os adolescentes realizaram todas as sessões e após cada uma
delas, um questionário de usabilidade foi administrado e foram analisados conteúdo,
indicadores de desempenho e uso da plataforma, a partir da escala de usabilidade
SUS, composta de 10 questões. A escala SUS produz um único número que
representa uma medida composta da usabilidade geral da plataforma a ser avaliada.
A soma das pontuações varia de 0 a 100. A média geral para o teste de usabilidade
foi de 68 pontos. O teste de usabilidade aplicado à população alvo demonstrou
aprovação da plataforma pelos adolescentes avaliados; foram sugeridos pequenos
ajustes para adequação da linguagem à população alvo. Agora, o programa segue
para as demais etapas necessárias para a o processo de validação do programa
StayingFit.
Palavras-chaves: usabilidade, adaptação cultural, validação

Resumo: Este estudo avalia os principais desafios e dificuldades enfrentadas pelos
profissionais da Atenção Básica em Saúde na operacionalização do sistema de
vigilância alimentar e nutricional (SISVAN). Trata-se de um estudo transversal,
qualitativo descritivo, realizado com as equipes de saúde da família do município de
Vitória da Conquista-Bahia. As informações foram obtidas através de um questionário
semiestruturados, com os indivíduos-chave na cadeia de articulação entre o
Programa Saúde da Família (PSF) e o SISVAN, que foram identificados após o
contato com as unidades. Os resultados demonstraram que apesar da importância do
SISVAN para a saúde pública, é perceptível nas falas dos entrevistados, as
deficiências do SISVAN e a sua baixa adesão pelas equipes de atenção básica. Foi
observado que não existe uma rotina de coleta no cotidiano da saúde da família e
foram muitos os desafios e dificuldades relatadas pelos profissionais na
operacionalização deste sistema. Dentre as mais citadas estão: sobrecarga de
trabalho; alta demanda de sistemas de informação e ações gerenciais centradas na
figura do enfermeiro; e a falta de cobrança da gestão. Estas dificuldades, corroboram
para que o SISVAN não seja eficaz em sua função, de avaliar e monitorar a situação
alimentar e nutricional da população. Apesar das dificuldades e do não funcionamento
deste sistema no âmbito da atenção básica, é incontestável a importância deste
sistema para o a avaliação e o monitoramento da situação alimentar da comunidade.
Acredita-se que os investimentos na informatização das unidades de saúde e a
criação do e-SUS, concomitante com ações de educação permanente para a melhor
compreensão e valorização do SISVAN pelos trabalhadores, possam se transformar
em ferramentas, essenciais para otimizar as atividades relacionadas aos SIS.
Permitindo que os profissionais passem de fato alimentar o SISVAN e posteriormente
utilizar estas informações para o planejamento e execução de ações. Fazendo com
que o SISVAN atue em seu potencial para o planejamento, gestão e avaliação de
ações de alimentação e nutrição no âmbito da atenção básica do SUS.

CONSUMO
ALIMENTAR
DE
LACTOSE,
CÁLCIO,
MACRONUTRIENTES POR UM GRUPO DE INDIVÍDUOS
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Autor(es): JILMARA FIUZA DE OLIVEIRA, Raquel Rocha, GEISA DE JESUS
SANTOS, RENATA BARBOSA VILAÇA MARQUES DE CARVALHO, NAIADE
SILVEIRA ALMEIDA
Resumo: Introdução: A intolerância à lactose (IL) é a incapacidade de digerir
quantidades significativas do dissacarídeo lactose, o que resulta em sintomas
gastrointestinais como dor e distensão abdominal, diarreia e flatulência. Dietas de
exclusão de leite e produtos lácteos podem diminuir sintomas gastrointestinais em
indivíduos sintomáticos portadores de IL. No entanto, a exclusão total e definitiva
destes alimentos da dieta não é recomendada pelo NIH Consensus Development
Conference Statement: lactose intolerance and health Consenso (2010), ao passo em
que indivíduos com IL podem tolerar quantidades moderadas de lactose, até 12 g/dia
(equivalente a um copo de leite). Além do que, a restrição de laticínios pode implicar
em deficiências de nutrientes como cálcio, fósforo, magnésio, riboflavina, vitamina D e
proteínas, predispondo a sérios problemas de saúde pública, como a osteopatia.
Objetivos: Avaliar o consumo de lactose, cálcio, energia e macronutrientes por
indivíduos com diagnóstico de intolerância à lactose em um grupo de funcionários e
estudantes universitários na cidade de Salvador/Bahia. Métodos: Foram avaliados 87
indivíduos, acima de 18 anos, submetidos ao teste de hidrogênio expirado após a
administração da lactose. Serão considerados diagnósticos positivos os resultados
superiores a 20 ppm da amostra basal na presença de pelo menos um dos sintomas
de IL. Para avaliação do consumo alimentar foram aplicados 02 recordatórios de 24
horas e um questionário de frequência alimentar. Para avaliar o consumo de cálcio
utilizou-se o ponto de corte da Estimated Average Requerement (2011) por sexo e
estágio da vida. O consumo de lactose, energia e dos macronutrientes carboidratos,
proteinas e lipideos foi comparado entre os indivíduos com diagnóstico de IL e

Palavras-chaves: SISVAN, Atenção Básica
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aqueles não IL (NIL). Resultados: A maioria da população estudada era estudantes
universitários (55, 2%), do sexo feminino (77, 0%), com média de idade de 32, 4±11,
8 anos. A média do consumo de lactose foi 7, 8 ± 8, 3 mg/dia por indivíduos com IL e
12, 4 ± 14, 8 mg/dia por aqueles NIL (P = 0, 063). A maior parte dos indivíduos tinha
um baixo consumo de cálcio (IL=80, 0%; NIL=77, 2%, P =0, 736). O consumo de
energia foi equivalente entre os dois grupos, com média de consumo por IL e NIL de
1793, 7 ± 501, 2 kcal e 1717, 7 ± 434, 4 kcal, respectivamente (P = 0, 464). Em
relação aos macronutrientes: carboidratos, proteínas e lipídios, o consumo médio foi
de 256, 7 ± 501, 2 g/dia e 230, 8 ± 434, 4 g/dia; 76, 6 ± 33, 1 g/dia e 76, 2 ± 26, 5
g/dia; 51, 3 ± 20, 2 g/dia e 50, 2 ± 17, 6 g/dia, respectivamente por indivíduos IL e
NIL, não sendo observadas diferenças estatísticas significantes (P > 0, 05).
Conclusão: Apesar de haver uma tendência de redução na ingestão de lactose por
indivíduos com IL, a ingestão de todos os nutrientes e energia avaliados foram
semelhantes tanto nos indivíduos IL quanto nos NIL, no entanto, observa-se que o
consumo de cálcio foi abaixo do recomendado nos dois grupos.

ficha clínica e auxílio no atendimento clínico do paciente, seja nas enfermarias do
Complexo HUPES ou no ambulatório do Serviço de Assistência Odontológica. O
atendimento ao paciente especial requer uma habilidade maior por parte do
profissional de saúde. O convívio com os preceptores, residentes e demais
funcionários, tem sido fundamental para o aperfeiçoamento na comunicação e no
manejo ao paciente especial o que agrega e muito na minha formação como futuro
profissional.
Palavras-chaves: Hospital, Saúde bucal, Odontologia
CONDIÇÃO PERIODONTAL EM ADULTOS COM SÍNDROME METABÓLICA
ATENDIDOS EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Autor(es): ANTONIO CARLOS JUNIOR NASCIMENTO, JOHELLE DE SANTANA
PASSOS SOARES, ISAAC SUZART GOMES-FILHO, IVANA CONCEIÇÃO
OLIVEIRA SILVA, IZADORA ELOY BALINHA, TACIANE ALVES DE OLIVEIRA
FREITAS
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UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA E-HEALTH PARA PROMOÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS ESCOLAS: REPERCUSSÕES DE PRÁTICAS
EDUCATIVAS UTILIZANDO UMA VERSÃO ADAPTADA DO STAYINGFIT NA
SAÚDE DE ADOLESCENTES MATRICULADOS EM ESCOLA DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE SALVADOR/BA

Resumo: Introdução: A Síndrome Metabólica (SM) corresponde a um distúrbio
metabólico complexo que agrupa uma série de fatores tais como a dislipidemia,
intolerância à glicose, hipertensão arterial, obesidade e a hiperinsulinemia. Estas
alterações podem induzir a desfechos negativos como o risco de doenças
cardiovasculares na população, estando associada ao aumento da mortalidade por
estas causas. Alguns estudos mostram que a condição periodontal pode estar
associada a essa síndrome. Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar a condição
periodontal de indivíduos com Síndrome Metabólica (SM) atendidos em serviços de
saúde pública do Município de Feira de Santana – BA. Metodologia: Foram avaliados
479 adultos, de ambos sexos, com idade mínima de 18 anos. O estudo foi conduzido
com aplicação de questionário estruturado e o diagnóstico da síndrome metabólica
levou em consideração os critérios propostos pelo National Cholesterol Education
Program - Adult Treatment Panel III / (NCEP-ATP III) e pela Internacional Diabetes
Federation (IDF). Foram feitos exames clínicos antropométrico, bioquímico e
odontológico. Um cirurgião-dentista treinado realizou exame bucal para avaliação da
perda dentária, índice de placa dentária visível, sangramento gengival e doença
periodontal. Foram estimadas razão de prevalência (RP) e seus respectivos intervalos
de confiança de 95% (IC 95%) e considerado nível de significância estatística de 5%.
Resultados: A ocorrência da SM variou entre 57% (NCEP/ATP III) a 62% (IDF). Na
análise bivariada, sexo feminino, faixa etária avançada, excesso de peso, e algumas
comorbidades mostraram-se independentemente associados com SM. Foi observada
alta prevalência da periodontite entre os expostos a SM (35%). Houve associação
estatisticamente significante da síndrome metabólica com os indivíduos que não
foram ao dentista, não usavam o fio dental, tinham menos de 14 dentes presentes e
apresentaram pelo menos 30% dos dentes com nível de inserção clínica &#8805;
5mm. Conclusões: Os achados sugerem que a condição bucal precária parece
exercer influência sobre agravos crônicos sistêmicos, evidenciado pela associação
estatisticamente significante entre alguns descritores clínicos de saúde bucal e
síndrome metabólica. No entanto, estudos longitudinais e de intervenção são
sugeridos para se estabelecer se esta condição é um real fator determinante para
síndrome metabólica ou um desfecho da mesma.

Autor(es): RITA DE CÁSSIA RIBEIRO SILVA, KARINE BRITO BECK SILVA,
EVELYN LOUISE MIRANDA RAMOS
Resumo: No Brasil, registra-se 20% dos adolescentes com excesso de peso. As
intervenções que utilizam ferramentas multimídias e outros recursos tecnológicos
inovadores têm sido utilizadas na promoção de hábitos saudáveis. Contudo,
desenvolver essas tecnologias, com um grau de competência satisfatório não tem
sido fácil. Uma alternativa para este problema é a apropriação de intervenções, com
validade e eficácia comprovada cientificamente, ajustando-as a população de destino
através do processo de adaptação cultural. Assim, a intervenção escolhida para o
processo de adaptação cultural foi o programa StayingFit – desenvolvido por
pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Stantford-USA. A
adaptação cultural é o processo de modificação sistemática das intervenções,
considerando a língua, a cultura e o contexto de forma a torna-la compatível com os
padrões culturais e significativos aos valores da clientela. Assim, após as análises
das versões original e traduzida pelo comitê de juízes, foram sugeridas mudanças no
programa descritas baixo: Ajuste dos materiais escritos (vocabulário) para o nível de
leitura da sexta e sétima séries; modificações das ilustrações, incluindo fotografias,
rotulagens, alimentos; introdução de novos sites de consultas (Ministério da Saúde); e
adequação de metáforas culturalmente relevantes, valores e provérbios. Além disso,
condensação de sessões, visualização do site (cara do programa) e interatividade.
Após consensuados as alterações, o texto adaptado foi revisado por um professor
bilíngue, e as correções feitas tornaram o texto mais compreensível e fluido. Neste
estudo a realização da adaptação cultural do StayingFit demandou muito mais do que
a combinação de palavras e sentenças, pois foram necessárias importantes
adequações em sua estrutura original. Em resumo, a adaptação cultural é
fundamental para o processo de implementação de intervenções de promoção da
saúde que têm se mostrado eficazes em uma outra cultura e deve ser concluída
antes de qualquer tentativa de testar a eficácia de intervenção na nova cultura.

Palavras-chaves: Síndrome metabólica, Doença periodontal, Epidemiologia
INFLUÊNCIA DE UM APARELHO DISTRATOR MANDIBULAR COM QUATRO
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM UM MODELO EXPERIMENTAL DE
OSTEOPOROSE PÓS-MENOPAUSA – OVARIECTOMIA, EUTANÁSIA E ANÁLISE
DAS AMOSTRAS
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CIÊNCIAS DA SAÚDE – ODONTOLOGIA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA SAÚDE DO ADULTO

Autor(es): SCARLLETT LALESCA SANTOS DE LIMA, CLARISSA PINTO MOTTA,
GLEICE BONFIM DOS SANTOS, Márcio Cajazeira Aguiar
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Resumo: Influência de um aparelho distrator mandibular com quatro parafusos de
fixação em um modelo experimental de osteoporose pós-menopausa – Ovariectomia,
eutanásia e análise das amostras Um estudo anterior do nosso grupo de pesquisa,
avaliando o reparo ósseo em mandíbulas submetidas à distração osteogênica com
um distrator com dois pinos de fixação, observou muitas áreas de ossificação
endocondral na área osteotomizada, embora, no modelo de distração mandibular, o
reparo ocorra por ossificação intramembranosa. Áreas de ossificação endocondral
podem estar associadas à falta de estabilidade do aparelho distrator, porque a
mandíbula do rato é frágil, impedindo a fixação adequada dos parafusos intraósseos.
Considerando que a aceleração da osteogênese é um dos objetivos dos estudos
sobre a distração osteogênica e que a adoção de um aparelho distrator mais estável
pode melhorar o reparo ósseo em indivíduos com osteoporose submetidos a este
procedimento cirúrgico, o presente trabalho avaliou o reparo ósseo em ratas
ovariectomizadas submetidas à distração osteogênica mandibular por meio de um
aparelho distrator de quatro parafusos. Trinta ratas Wistar foram divididas em grupos
com e sem ovariectomia e submetidas a distração osteogênica mandibular. Após 14,
28 e 42 dias, os animais foram eutanasiados, sendo suas mandíbulas submetidas ao
processamento histológico para parafina e avaliadas em relação ao seu reparo ósseo.
Aos 14 dias, nos grupos controle e experimental, a área osteotomizada mostrava uma
pequena aposição de matriz óssea primária. Aos 28 dias, nos dois grupos, a área
entre as duas extremidades osteotomizadas era menor e estava preenchida por fibras
colágenas e fibroblastos. Alguns espécimes mostraram união óssea parcial. Aos 42
dias, união óssea parcial foi observada em ambos os grupos, sendo mais frequente

Resumo: Serviço de Assistência Odontológica no Complexo Hospitalar Universitário
Professor Edgard Santos (Complexo HUPES) presta cuidados de saúde bucal nos
pacientes internados, em diferentes níveis de complexidade, incluindo diagnóstico e
tratamento de doenças de origem odontogênica ou decorrentes da doença de base
ou do seu tratamento. Tais ações são indispensáveis à atenção integral do paciente
hospitalizado. Adicionalmente o Serviço oferece atendimento odontológico
ambulatorial. Fazem parte do corpo assistencial do Serviço docentes da Faculdade
de Odontologia e preceptores cirurgiões-dentistas, e integram seu corpo discente
residentes do Programa Integrado de Residência Multiprofissional em Saúde do
Complexo HUPES, internos e estagiários, selecionados entre os graduandos da
Faculdade de Odontologia. São desenvolvidos diferentes projetos de pesquisa,
devidamente aprovados no CEP do Complexo HUPES, cuja coleta de dados é
realizada pelos residentes do Serviço. Dessa forma, a presença de alunos bolsistas
no referido Serviço visa apoiar os residentes na coleta de dados dos projetos de
pesquisa desenvolvidos. Além de ajudar na produção científica do Serviço, esta
atividade permite a capacitação do aluno numa área carente de recursos humanos e
que não integra a grade curricular do curso de Graduação em Odontologia da UFBA.
Entre as atividades realizadas estão incluídas: o auxílio ao residente da área
profissional de Odontologia do Programa Integrado de Residência Multiprofissional
em Saúde da área de concentração "Saúde do Adulto". Participação da coleta de
dados, junto aos pacientes, do projeto de pesquisa (TCC) do residente, devidamente
aprovado no CEP do Complexo HUPES. Isso inclui a anotação das informações na
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nos espécimes do grupo controle. Matriz de cartilagem hialina não foi um achado
frequente nos grupos estudados. A ausência de matriz cartilaginosa na maioria dos
espécimes dos dois grupos indicou que o aparelho distrator com quatro parafusos
estimulou reparo por ossificação intramembranosa ao proporcionar uma maior
estabilidade entre as extremidades ósseas osteotomizadas. Palavras-chave:
Distração osteogênica, Estrógeno, Osteogênese.

na incorporação destas práticas nos planos individual e coletivo da assistência, nas
práticas do trabalho em equipe.
Palavras-chaves: Gestantes, Idosos, Pacientes especiais
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM PACIENTES COM
MUCOPOLISSACARIDOSE (MPS)

Palavras-chaves: Distração osteogênica, Estrógeno, Osteogênese.
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INTEGRAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DA MONITORIA, CORPO DISCENTE E
DOCENTE EM HISTOLOGIA BUCAL AVANÇADA

Resumo: As mucopolissacaridoses (MPS) são doenças genéticas raras de início na
infância e evolução progressiva, causadas por deficiência da atividade de enzimas
envolvidas no catabolismo de glicosaminoglicanos (GAG). O acúmulo de GAG no
interior dos lisossomos, causa disfunção de vários tecidos e órgãos o que resulta em
uma série de sinais e sintomas, integrantes de um quadro clínico multissistêmico que
compromete ossos e articulações, vias respiratórias, sistema cardiovascular e muitos
outros órgãos e tecidos, incluindo, em alguns casos, as funções cognitivas. As
alterações do sistema estomatognático compreendem fácies grosseira, proeminência
do queixo, boca grande com lábios grossos, aumento dos locais de inserção dos
dentes (hipertrofia dos alvéolos dentários) e da gengiva, dentes pequenos, com
anormalidades do esmalte e cáries frequentes. A Bahia é o estado brasileiro com
maior incidência de casos notificados no país, sendo a maioria deles oriundos do
interior, especialmente do município de Monte Santo. Trata-se de uma doença rara,
com escassez de estudos na área de saúde bucal e que necessita de mais
investigações para o adequado tratamento multidisciplinar. O presente trabalho visou
desenvolver ações de promoção de saúde bucal dirigidas aos pacientes com MPS e
seus familiares, propiciando melhoria na qualidade de vida dos mesmos. Com
também a Realização dos exames de imagem e interpretação dos achados
imaginológicos associados às alterações dos pacientes com MPS, ações educativas
e preventivas em saúde bucal. A realização dessas atividades permite ao aluno
reconhecer a necessidade de atuação do Cirurgião Dentista frente a problemas de
origem sistêmica, bem como a sua inserção numa equipe multidisciplinar. Pacientes
portadores de MPS necessitam de uma abordagem a sua saúde bucal minuciosa por
apresentar problemas sistêmicos que pode comprometer seu quadro clínico, como
atenção especial para suas necessidades individuais de pessoas com uma variedade
de limitações médicas que exigem mais que uma simples rotina de higiene bucal.

Autor(es): ELIAS SANTOS, ÁGUIDA CRISTINA GOMES HENRIQUES, SIMONE
CRISTINA TOSTA LEAL
Resumo: O objetivo do Programa de Monitoria da Disciplina de Histologia Bucal
Avançada é melhorar o processo de ensino e aprendizagem do referido componente
curricular, contribuindo para despertar ou aumentar o interesse do estudante monitor
pela carreira docente. Este componente curricular atende, a cada semestre,
aproximadamente 55 alunos de graduação, os quais estão distribuídos em uma turma
teórica, com carga horária de 3h semanais e em 7 turmas práticas com 8 a 10 alunos
cada, sendo necessário um monitor qualificado para auxiliar o professor e os alunos
nas atividades. Durante o programa o monitor participou no seminário de lâminas
histológicas, uma atividade avaliativa da disciplina, onde teve a oportunidade de
orientar os estudantes com a supervisão do professor. Além disso, o monitor
participava de apresentações quinzenais de artigos científicos durante a vigência dos
semestres letivos. O monitor auxiliava o professor nos dias de aplicação das
avaliações teóricas e prática, bem como na organização do laminário da disciplina.
Outras atividades consistiam em acompanhar as aulas práticas da disciplina,
auxiliando o professor e tirando dúvida dos estudantes; explicação da lâmina da aula
prática quando necessário; participação, como observador, em projetos de pesquisa
que estejam sendo executados e coordenados pelo docente. A participação em
eventos científicos, com a apresentação de trabalhos – Congressos e Jornadas- era
parte integrante do projeto; Como resultado, essa experiência forneceu ao monitor o
conhecimento sobre algumas estratégias de ensino utilizadas pelo docente, melhorou
seu desenvolvimento em apresentações de trabalhos científicos, participando de
eventos da área, aumentou seu interesse pela docência e pesquisa, sendo
encaminhado, ao final deste projeto, a uma iniciação científica no mesmo
departamento da referida disciplina. Além disso, o programa possibilitou ao monitor
participar da melhoria de aprendizagem das turmas de Histologia Bucal em dois
semestres consecutivos, atuando como um intermediário entre os alunos e os
docentes.

Palavras-chaves: saúde bucal, mucopolissacaridose
GENGIVITE E FATORES ASSOCIADOS EM USUÁRIOS DE SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS

Palavras-chaves: monitoria, histologia, Odontologia
Autor(es): LUANDERSON PEREIRA, ANDREIA LEAL FIGUEIREDO, Daniele Veiga
Siqueira, FERNANDA LIMA SILVA

PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DE GESTANTES

Resumo: A Doença Periodontal é definida como resultado do desequilíbrio entre
agressão de bactérias, outros fatores externos e a capacidade de defesa do
organismo, tendo como expressão o processo inflamatório da gengiva (gengivite),
podendo progredir até a perda da unidade dentária por reabsorção do tecido ósseo e
perda de inserção do ligamento periodontal (periodontite) proporcionando impactos
negativos na qualidade de vida dos indivíduos, comprometendo os aspectos
funcionais do aparelho estomatognático e a autoestima A alta prevalência de
gengivite e sua possível progressão para periodontite salientam a importância do
diagnóstico precoce e o tratamento, além da necessidade de atividades educativas
para a população sobre os benefícios de controlar a gengivite em uma idade mais
precoce O objetivo desse estudo foi avaliar a prevalência da gengivite e fatores sócio
econômicos demográficos, hábitos de higiene oral e deletérios e utilização de
serviços na atenção básica em indivíduos usuários de serviços odontológicos em um
município coberto pela estratégia de saúde da família Trata-se de um estudo
transversal no qual foi realizado através de dois questionários que continham
questões sobre os aspectos socioeconômicos, hábitos, condições de saúde, hábitos
de higiene bucal e o tipo de tratamento realizado Foi realizado o exame completo
para a condição da gengivite Os dados foram processados no programa SPSS
versão 13.0 e foi utilizado o teste estatístico Qui-quadrado de Pearson, observando o
intervalo de confiança de 95%, valor de p<0, 05 Foram examinados 407 indivíduos do
município de São Sebastião do Passé, na Bahia Os resultados mostraram que a
predominância foi de mulheres com idade média de 35, 7 anos (DP= 14, 068), 45, 1%
(n=161) não realizaram sequer um procedimento na atenção primária e a prevalência
da gengivite nos usuários dos serviços odontológicos foi de 38, 8% Houve associação
entre aqueles que faziam uso do fumo (OR=1, 85; IC=1, 06-3, 21) e presença de
gengivite Constatou-se que os serviços de saúde bucal não são resolutivos em
relação aos problemas gengivais na atenção básica impactando de forma negativa a
vida desses usuários

Autor(es): ANTONIO FERNANDO PEREIRA FALCÃO, Fernanda de Sant`Ana
Santos
Resumo: A necessidade da organização do trabalho em equipe sempre foi uma
realidade, sendo de extrema importância na atualidade, notadamente na prestação da
Atenção à Saúde, enfoque principal observado nas Diretrizes Curriculares NacionaisDCN, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação-CNE/MEC, para a
formação dos Profissionais da Área da Saúde. Essa importância é, ainda, mais
evidente quando se trata da Atenção à Saúde de grupos populacionais até então
desassistidos, principalmente pelos estigmas, mitos e tabus criados pela própria
comunidade científica, no caso em específico as gestantes. Mas, essa mesma,
revendo seus conceitos e ensinamentos, por vezes excludentes, passa a orientar no
sentido da ampla inclusão e cobertura assistencial plena. Objetiva-se esclarecer a
implantação e implementação deste plano em um Programa de Atenção específico
com as especificidades discorridas, integrando ensino-pesquisa-extensão,
apresentando dados e resultados obtidos no mesmo nos dois últimos períodos
letivos. As condições e necessidades de Saúde Bucal de Gestantes constituem-se
numa praxe e regra a ser assumida e seguida pelos Serviços/Clinicas e pelos
profissionais que lidam com esses problemas, que, quando em equipe, poderão dar o
melhor de si para ampliar essa cobertura assistencial essencial para propiciar uma
maior e melhor qualidade de vida. O Programa se adéqua às tendências históricas
extensionistas da própria FOUFBA, integrando essencialmente ensino-pesquisaextensão, através da assistência e reflexão de suas práticas, expressando, assim, o
significado maior da concepção existencial da Universidade, promovendo por todos
os meios à formação do egresso do Curso de Odontologia. Cumprindo essas
finalidades qual seja a Atenção à Saúde Bucal da Mulher Gestantes, Idosos e
Pacientes Especiais. O primeiro segmento populacional desassistido quanto à Saúde
Bucal por muitos tabus, estendeu, em 2000.1, suas ações práticas às pacientes
menopausadas e osteoporoticas em benefício da Atenção à Saúde da Mulher desse
segmento populacional e campo de prática ao Projeto de Pesquisa – Alterações
Periodontais em Menopausadas e Osteoporóticas aprovados e a ser desenvolvido
naquele recém-criado Programa Integrado de Pós-Graduação UFPB-UFBA, como
uma das Linhas de Pesquisa, evoluindo em 2004.1 para a Atenção aos Idosos e
Pacientes Especiais. O bolsista, na lógica da construção de sua formação, atuará
como agente de práticas de execução de procedimentos educativos-preventivos e
cirúrgicos-restauradores, atuando crítica e reflexivamente como agente modificador,

Palavras-chaves: Gengivite Estratégia Saúde da Família Estudo de co
DOR DE DENTE REFERIDA EM ADULTOS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR- BA
Autor(es): JUCILENE ARAGÃO, DENISE NOGUEIRA CRUZ
Resumo: A dor de dente é caracterizada por uma desordem que envolve

469

Resumo: A doença falciforme (DF) é a doença genética de maior incidência no
Brasil. Dados da Política Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) mostram que no
Brasil nascem cerca de 3.500 crianças por ano com a DF, sendo 01 bebê a cada
1.000 nascimentos. Salvador tem a maior incidência do país, sendo 01 bebê com
doença falciforme a cada 650 nascidos vivos, o que representa em média 65 crianças
por ano (BRASIL, 2009). Esta é prevalente na população negra que, marcada pelo
racismo, é vítima da invisibilidade histórica acerca de suas especificidades de saúde.
O Movimento Negro desde a década de 1980 e as associações de pessoas com
doenças falciformes foram os grandes responsáveis e protagonistas por colocar
pautas relacionadas à saúde da população negra em discussão (LIRA & QUEIROZ,
2013). Os objetivos do trabalho foram analisar o discurso construído em torno da
doença falciforme por pessoas que frequentam a Associação Bahiana de Pessoas
com Doenças Falciformes (Abadfal); compreender de que forma o racismo
institucional está presente nas vivências das pessoas com doença falciforme e como
isso implica no agravo de seu quadro e analisar como a estratégia do controle social
está presente dentro da Abadfal. As(os) bolsistas participaram das reuniões da
Abadfal e do EPA! (Educação Permanente Abadfal para o SUS). Foram realizadas
observações e anotações em caderno de campo, entrevistas com pessoas com a
doença, familiares e profissionais de saúde além de uma busca na literatura sobre a
categoria “racismo institucional”. A partir do conhecimento acerca da doença
falciforme, evidenciado pelas narrativas das pessoas e através da revisão de
literatura, a invisibilidade e o racismo institucional aparecem como entraves. Como
estratégia para a promoção de autocuidado e políticas públicas, surge o
empoderamento da(o) usuária(o) de saúde e prática do controle social. Nessa
perspectiva, a Abadfal tem papel importante, através da educação em saúde. O
preconceito e invisibilidade marcam a trajetória das pessoas com doença falciforme.
A prática do racismo institucional corrobora para os agravos da doença e, por
conseguinte, incide de forma negativa na saúde da população negra, evidenciada
pelo desconhecimento de profissionais e serviços sem preparo adequado para lidar
com procedimentos para controlar as crises de dor (KALCKMANN et al., 2007). As
ações desenvolvidas pela Abadfal não são suficientes por si só para combater o
racismo, que é um sistema estruturante da sociedade e que gera agravo para as
pessoas. Através de ações para trazer visibilidade a uma doença que é predominante
na população negra, a Abadfal busca promover um debate importante para adentrar
ao cerne da questão: o racismo. Este precisa ser discutido e combatido por toda a
sociedade. O racismo, localizado no cerne das relações sociais, é algo a ser
transporto. As necessidades de mudança desse quadro são imediatas. As
reivindicações por alteração desses obstáculos não podem parar. É imprescindível
incluir a discussão nos diversos campos do saber para pensar e efetivar
transformações. Nesse intuito Zamora (2012) evidencia a necessidade da construção
de uma história crítica, anti-hegemônica, rejeitando a possibilidade de silenciamento
de memória dos sujeitos históricos. Para combater as barreiras no acesso ao cuidado
das pessoas com doença falciforme é importante agregar mais atores à luta e pensar
estratégias de combate ao racismo estrutural.

determinantes psicossociais e sua manifestação está relacionada com a experiência
prévia de cada indivíduo. A literatura aponta que a dor de dente, na maioria dos
casos, é causada pela doença cárie e que os adultos são os mais acometidos por
esta morbidade. No Brasil, a população adulta corresponde a 26, 9 milhões de
pessoas, sendo que destes, 416.500 mil residem na cidade de Salvador-BA. Destacase que a dor de dente resulta em prejuízos na execução de atividades diárias como
alimentação e absteísmo no trabalho, influenciando, também, na vida social. Estudos
revelam, ainda, que os adultos não compõem o grupo etário prioritário para as ações
preventivas em saúde bucal e esta população tem enfrentado maiores dificuldades de
acesso aos serviços de saúde no âmbito do SUS. Diante destas dificuldades, os
adultos configuram uma população que procura os serviços odontológicos em
situações de dor, acessando em sua maioria os serviços de urgência sem terem a
garantia de continuidade do cuidado. O objetivo deste estudo foi estimar a
prevalência de morbidade referida (dor de dente) em adultos do município de
Salvador&#8208; Bahia. Trata-se de um estudo do tipo transversal envolvendo
indivíduos com idade entre 35 e 44 anos e usuários dos serviços públicos de saúde
do município. Os dados do presente estudo são provenientes do Levantamento
Epidemiológico em Saúde Bucal realizado em Salvador (parceria entre a Secretaria
Municipal de Saúde e a Faculdade de Odontologia da UFBA). Para coleta de dados
foi aplicado questionário e realizado exame bucal de 1.322 adultos que residiam nos
12 Distritos Sanitários (DS) do município. Os dados foram digitados em planilhas
eletrônicas e, em seguida, lançados no programa estatístico (MINITAB). Foi realizada
a análise dos dados segundo variáveis estabelecidas: sexo, idade, etnia,
escolaridade, ser beneficiário ou não de programa social, necessidade de tratamento
odontológico e uso de serviços odontológicos. O maior percentual de adultos que
referiram dor dente era do sexo feminino, negros ou pardos, com baixa escolaridade
(até ensino fundamental completo) e beneficiários de programas sociais. Entre os
Distritos Sanitários (DS), observou-se uma maior prevalência de morbidade referida
entre os adultos do DS Itapagipe (65, 71%), seguido do DS Liberdade (55, 83%) e DS
Pau da Lima (50, 42%). Os resultados deste estudo poderão contribuir para o
conhecimento da morbidade em questão entre os adultos e estabelecimento de
estratégias que visem melhorar o acesso aos serviços bem como a condição de
saúde bucal desta população.
Palavras-chaves: odontologia; epidemiologia; saúde bucal.
INFLUÊNCIA DE UM APARELHO DISTRATOR MANDIBULAR COM QUATRO
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM UM MODELO EXPERIMENTAL DE
OSTEOPOROSE
PÓS-MENOPAUSA
–
DISTRAÇÃO
OSTEOGÊNICA,
PROCESSAMENTO PARA MICROSCOPIA DE LUZ E ANÁLISE DAS AMOSTRAS
Autor(es): GLEICE BONFIM DOS SANTOS, CLARISSA PINTO MOTTA,
SCARLLETT LALESCA SANTOS DE LIMA, Márcio Cajazeira Aguiar
Resumo: Influência de um aparelho distrator mandibular com quatro parafusos de
fixação em um modelo experimental de osteoporose pós-menopausa – Distração
osteogênica, processamento para microscopia de luz e análise das amostras. Um
estudo anterior do nosso grupo de pesquisa, avaliando o reparo ósseo em
mandíbulas submetidas à distração osteogênica com um distrator com dois pinos de
fixação, observou muitas áreas de ossificação endocondral na área osteotomizada,
embora, no modelo de distração mandibular, o reparo ocorra por ossificação
intramembranosa. Áreas de ossificação endocondral podem estar associadas à falta
de estabilidade do aparelho distrator, porque a mandíbula do rato é frágil, impedindo
a fixação adequada dos parafusos intraósseos. Considerando que a aceleração da
osteogênese é um dos objetivos dos estudos sobre a distração osteogênica e que a
adoção de um aparelho distrator mais estável pode melhorar o reparo ósseo em
indivíduos com osteoporose submetidos a este procedimento cirúrgico, o presente
trabalho avaliou o reparo ósseo em ratas ovariectomizadas submetidas à distração
osteogênica mandibular por meio de um aparelho distrator de quatro parafusos. Trinta
ratas Wistar foram divididas em grupos com e sem ovariectomia e submetidas a
distração osteogênica mandibular. Após 14, 28 e 42 dias, os animais foram
eutanasiados, sendo suas mandíbulas submetidas ao processamento histológico para
parafina e avaliadas em relação ao seu reparo ósseo. Aos 14 dias, nos grupos
controle e experimental, a área osteotomizada mostrava uma pequena aposição de
matriz óssea primária. Aos 28 dias, nos dois grupos, a área entre as duas
extremidades osteotomizadas era menor e estava preenchida por fibras colágenas e
fibroblastos. Alguns espécimes mostraram união óssea parcial. Aos 42 dias, união
óssea parcial foi observada em ambos os grupos, sendo mais frequente nos
espécimes do grupo controle. Matriz de cartilagem hialina não foi um achado
frequente nos grupos estudados. A ausência de matriz cartilaginosa na maioria dos
espécimes dos dois grupos indicou que o aparelho distrator com quatro parafusos
estimulou reparo por ossificação intramembranosa ao proporcionar uma maior
estabilidade entre as extremidades ósseas osteotomizadas. Palavras-chave:
Distração osteogênica, Estrógeno, Osteogênese.
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INTEGRAÇÃO MOVIMENTO SOCIAL, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E
UNIVERSIDADE: O POTENCIAL DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Autor(es): CAÍQUE SALES DE MELO, EDUARDA BARBOSA BARROS, ANA
VICTORIA BAIÃO GUIMARAES, TARSILA FIGUEIREDO FERREIRA, ESTELA
ROZENO DOS SANTOS, VANESSA SALGADO SILVA, MILENA MARIA CORDEIRO
DE ALMEIDA
Resumo: Introdução: A mobilização social ou comunitária é um dos princípios do
Sistema Único de Saúde (SUS) e atribuição das equipes da Atenção Básica à Saúde.
A mobilização comunitária, para além do controle social institucionalizado dos
Conselhos e Conferências de saúde, pode representar um processo de
empoderamento dos usuários do SUS e fomento de ações, a partir dos serviços de
saúde, mais próximas às necessidades e demandas desses usuários. A integração
da Universidade, serviços SUS e movimento social propõe o desenvolvimento de
ações mais próximas à realidade concreta dos territórios, formação de profissionais
de saúde para esta realidade e construção de cidadania. Objetivo: O presente
trabalho tem o objetivo de relatar a experiência da integração movimento social,
serviço de saúde e Universidade na realização de evento sociocultural e de saúde no
bairro do Garcia. Metodologia: Trata-se da participação do Projeto de Extensão
“Trajetos formativos na Atenção Básica à saúde: práticas e saberes na interseção
entre Universidade, serviço e comunidade”, em parceria com o grupo social Faz+
Garcia e Unidade de Saúde da Família do Garcia no primeiro grande evento do
grupo. O grupo Faz+ Garcia atua na organização e mobilização social para a atuação
em rede na promoção do desenvolvimento sociocultural e socioambiental do bairro
Fazenda Garcia, Salvador, Bahia e solicitou apoio para a organização de evento
sociocultural e de saúde. A demanda para o grupo de estudantes de fisioterapia foi a
realização de ações de Promoção da Saúde. Resultados: Os estudantes ficaram
responsáveis por duas manhãs de atividades de educação em saúde, um grande
grupo com atividades de orientação postural e o grupo de extensionistas por uma
oficina denominada “Meu bairro saudável”. A atividade de orientação postural
aconteceu com a participação de 20 moradores do bairro que foram divididos em
atividades de práticas corporais como alongamentos, pilates, meditação, além de
atividades de educação em saúde com orientações específicas sobre problemas
posturais. A oficina “Meu bairro saudável” foi construída a partir de uma demanda
observada por agentes da comunidade e metodologicamente pensada como
atividade de educação em saúde para público alvo formado por moradores adultos do
bairro. O objetivo foi discutir os problemas de saúde do bairro a partir da perspectiva

Palavras-chaves: Distração osteogênica, Estrógeno, Osteogênese
CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE COLETIVA
DISCURSOS E AS PRÁTICAS EM TORNO DA DOENÇA FALCIFORME: O OLHAR
DA PESSOA COM DOENÇA FALCIFORME
Autor(es): CLARICE SANTOS MOTA, SHEILA MANUELA ALVES DE CASTRO
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da comunidade, como as características do bairro interferem na saúde dos seus
moradores e os recursos potenciais locais que podem ser utilizados pela comunidade,
sob a luz do conceito ampliado de saúde e seus determinantes sociais e da saúde
como direito essencial. A ferramenta metodológica utilizada foi a construção da
Árvore da Saúde do Garcia, através da qual foi realizada a problematização dos
problemas/demandas de saúde da comunidade bem como a reflexão sobre suas
causas e possíveis soluções. Participaram da oficina “Meu bairro saudável”, usuários
da unidade de saúde do Garcia que aguardavam na sala de espera e moradores que
se encontravam na praça do bairro. Apesar das dificuldades vivenciadas,
principalmente relacionadas à participação dos moradores, foi possível dialogar e
construir a Árvore da Saúde do Garcia, a partir da demanda apresentada pela
comunidade, sendo os principais problemas apresentados a violência e a poluição
sonora e como possíveis soluções uma maior fiscalização por entidades responsáveis
e conscientização dos moradores. Considerações finais: A participação no primeiro
grande evento “Faz+ Garcia” representou uma experiência exitosa de integração
entre movimento social, SUS e Universidade, incorporando novos sujeitos sociais
engajados na saúde do território e contribuindo na formação de futuros profissionais
de saúde sensíveis à importância da participação comunitária e educação popular na
atenção à saúde do território.

questionários de frequência alimentar quantitativo aplicado a população de
adolescentes. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica que buscou identificar e
sistematizar estudos de validação e calibração de questionários de frequência
alimentar quantitativo aplicado a população de adolescentes, nos anos de 2005 a
2015 indexados em base de dados nacionais e internacionais, utilizando estratégias
de busca que associaram unitermos e seus correlatos na língua inglesa. Foram
selecionados 8 artigos para compor essa revisão, analisando-se os dados, percebeuse que 37, 5% dos estudos avaliaram somente a validação do QFA, e outros
avaliaram a validação associada a outra técnica como, a calibração, o
desenvolvimento do QFA e ou a reprodutibilidade (37, 5%). E dois estudos avaliaram
somente a calibração do QFA. Observou-se a presença de estudos transversais (62,
5%) e de coorte (37, 5%), com tamanho amostral variando entre 74 a 1.213
indivíduos, destaque para o Brasil com cinco publicações seguido pela Bélgica, Itália
e Alemanha com uma publicação cada. A faixa etária da população estudada foi de
10 a 19 anos de ambos os sexos. As covariáveis mais utilizadas foram idade e sexo
(100%) seguidas pelo IMC (62, 5). Apenas três estudos usaram como critério de
exclusão o VET, tendo como máximo valores entre <6.000 a <7000 kcal/dia e mínimo
igual ou acima de 500 kcal/dia. A maioria dos estudos trabalharam somente com a
validação, excluindo a calibração que é um complemento da mesma, evidenciando a
necessidade de um passo a mais para que tenhamos um instrumento de melhor
acurácia que possa comparar e avaliar o consumo alimentar principalmente quando
se analisa a alimentação como um determinante social da saúde. Diferenças interregionais nas publicações, rigor e diferenças metodológicas como número de itens
alimentares, tamanho da amostra, número de dias de medição empregadas no
processo de validação foram encontradas bem como, tempo de aplicação do método
de referência, utilização ou não de dados deatenuados e/ou ajustados pela energia
para a calibração de QFAs. Os resultados estatísticos satisfatórios observados
garantem a adequação e tornam o método de avaliação do consumo alimentar
passíveis de serem aplicados em outras populações com o mesmo perfil para o qual
foi destinado o QFA de origem.

Palavras-chaves: Atenção Básica à Saúde, Participação Comunitária, Relações
Comunidade-Instituição
ABORDAGEM POLICIAL E RACISMO? AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE
JOVENS E POLICIAIS MILITARES EM RECIFE/PERNAMBUCO
Autor(es): LENY TRAD, DAIANE DE JESUS DOS SANTOS, DIANA ANUNCIAÇÃO
SANTOS
Resumo: O presente trabalho objetivou investigar a ocorrência de racismo e racismo
institucional na abordagem policial em Recife - Pernambuco. Ademais, visou analisar
as representações sociais dos jovens neste processo, compreendendo como estes se
percebem no encontro entre polícia e juventude e de como se conjuga o fator racial
com o fator etário e de pertencimento territorial na construção do perfil "suspeito”. Tal
pesquisa compõe o subprojeto 2 “Racismo na abordagem policial” do Projeto
“Juventude Negra no Nordeste do Brasil: racismo institucional, violência e proteção
social”, realizado entre 2015 e 2016. Metodologicamente, trata-se de uma análise
qualitativa na qual utilizou-se de entrevistas semiestruturadas e grupos focais com
jovens de 15 a 29 anos, de bairros vulneráveis, bem como oficiais e praças da Polícia
Militar na capital em questão. Os dados produzidos até o presente momento revelam
que para a juventude a abordagem policial constitui-se um dispositivo de controle
social no qual evidencia-se uma prática violenta contra um grupo específico (jovens
de 15 a 29 anos, negros e pardos, de baixa escolaridade e renda e moradores de
comunidades vulneráveis), reforçada pela ausência de políticas públicas e de uma
rede de proteção social. Para além disso, a segregação racial e o racismo, presentes
na estrutura e dinâmicas relacionais da sociedade brasileira, assim como, sua
negação e/ou certa naturalização, influenciam a “tomada de decisão” e o modo de
atuar da polícia. Desse modo, a abordagem policial constitui-se em uma prática
marcada pelas dimensões técnico-normativas e discricionárias, na qual prevalece
uma representação social do suspeito influenciada por critérios etários, de
pertencimento socioeconômico, raciais, comportamentais e estéticos. Em suma, a
pesquisa revelou que a abordagem policial se configura em uma fonte de tensões na
qual a questão racial situa-se no campo do não dito para a polícia, enquanto que para
a juventude ela é real.

Palavras-chaves: Validação e Calibração, QFA, Adolescentes
VIOLÊNCIA FÍSICA E BULLYING ENTRE ADOLESCENTES DE ZONA RURAL
Autor(es): MATEUS SANTANA SOUSA, DANIELLE MEDEIROS
Resumo: Introdução: A adolescência corresponde a uma parcela significativa da
população brasileira com idade de 10 e 19 anos, das quais mais de 6 milhões
residem no campo e como os demais adolescentes estão susceptíveis a exposição
de violência física e bullying. O bullying e caracteriza pela vitimização que está
representada em diferentes tipos de envolvimentos em violência, onde o representa
uma forma de afirmação de poder e a vitimização é quando alguém se torna o
receptor do comportamento agressivo, ambos trazem prejuízos imediatos e tardios
aos agressores, vítimas e observadores. Correlacionando esses fatores de risco para
a prevalência do bullying e a falta de informações na literatura sobre ocorrência em
comunidades rurais, traz a importância de um aprofundamento no estudo dessa.
Objetivo: Descrever a prevalência de violência física e bullying entre adolescentes de
zona rural e avaliar sua ocorrência segundo o sexo e idade. Metodologia: Esta é uma
análise da pesquisa “Adolescer, estudo seccional, de base populacional e abordagem
domiciliar”. Para esta análise foi utilizada os dados de 390 adolescentes, com idades
de 10 a 19 anos, de comunidades rurais de um município do Sudoeste da Bahia. Foi
utilizado um questionário semiestruturado, desenvolvido a partir da PeNSE e da PNS.
Neste estudo foi utilizada duas variáveis dependentes: a ocorrência de violência física
– obtida através da resposta à pergunta: Nos últimos 30 dias, quantas vezes você foi
agredido fisicamente por um adulto da sua família? (Sim; não); ocorrência de bullying
– (sim; não) obtida através da resposta à pergunta: nos últimos 30 dias, com que
frequência algum dos seus colegas ou amigos te esculacharam, zoaram, mangaram,
intimidaram ou caçoaram tanto que você ficou magoado, incomodado, aborrecido,
ofendido ou humilhado? Com as seguintes opções de resposta: nenhuma vez,
raramente, às vezes, na maior parte do tempo ou sempre. Realizamos uma análise
descritiva, com medidas de frequência e qui quadrado para avaliar diferenças entre
as proporções, no Stata, versão 12.0. Resultados: Ao todo, 390 adolescentes
participaram do estudo. Para o desfecho avaliado 4, 6% dos adolescentes relatou a
ocorrência de violência física e para a ocorrência de bullying, 9, 6% relatou sofrer
raramente, 19, 3% às vezes, 2, 0% na maior parte do tempo e 4, 1% sempre. Do
total, 51, 3% era do sexo feminino, 35, 9% tinha idade de 16 a 19 anos, 35, 9%
relatou que sempre os amigos eram prestativos, dos adolescentes que sofreram
bullying 50, 7% relatou a causa como outros motivos e causas. Em relação a
intimidação na escola, 85, 1% relatou nunca sofreu esse tipo de violência, 83, 0%
possuía três ou mais amigos próximos, 94, 1% nunca sentiu inseguro a caminho do
trabalho ou a escola, 93, 1% nunca sentiu inseguro no trabalho ou na escola, 99, 7%
nunca se envolveu em briga com arma de fogo e 98, 7% nunca se envolveu com
briga com arma branca. A ocorrência de violência física relatada pelos adolescentes
foi maior entre o sexo feminino 6, 0%, e a ocorrência de bullying referida como
raramente/ às vezes foi de 30, 8%, na maior parte do tempo/ sempre 7, 1% entre o
sexo feminino. Avaliando a ocorrência de violência física segundo a idade, a faixa
etária de 10 a 12 anos relatou 50, 0% já sofreram esse tipo de agressão, para o
bullying, 38, 4% relatou sofrer raramente/ às vezes, 6, 8% na maior parte do tempo/
sempre entre 10 a 12 e 13 a 15 anos. Discussão: A ocorrência de violência física e
bullying em adolescentes da zona rural estiveram abaixo dos níveis nacionais
observados na PeNSE (2015), mas a sua prática pode trazer impactos no
desenvolvimento físico, psíquico e dignidade (MALTA et al., 2010). Neste estudo, a
resposta em relação aos amigos serem prestativos, o valor observado foi superior a
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VALIDAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR
APLICADOS A POPULAÇÃO DE ADOLESCENTES
Autor(es): TAILANE ASSUNÇÃO, ROSEMARY DA ROCHA FONSECA BARROSO
Resumo: Dentre os instrumentos para estimar a ingestão alimentar, o questionário de
frequência alimentar (QFA) é considerado como o mais informativo e prático método
de avaliação do consumo alimentar e fundamentalmente importante, em estudos
populacionais. Em meio às vantagens apresentadas por esse instrumento está à
agilidade e simplicidade na aplicação, baixo custo e, a eficiência na prática
epidemiológica sendo capaz de distinguir diversos padrões de consumo alimentar
entre os indivíduos (SLATER et al., 2003). Porém, mesmo mediante tais vantagens,
erros de medida inerentes ao próprio instrumento - bem como aos indivíduos ou a
efeitos externos podem atenuar as estimativas derivadas e suas conclusões
(BEATON et al., 1997). Considerando as características naturais da população de
adolescentes, em um estudo de validação e calibração de QFA, podem ser atribuídos
erros de medida em função de fatores diversos, tais como, a dificuldade para
reconhecer nomes dos alimentos e ou preparações, identificar as porções
habitualmente consumidas, percepção das perguntas do instrumento, além da
variabilidade que a lista de alimentos pode introduzir. Tais falhas podem afetar a
avaliação do efeito do consumo aferido pelo QFA (GALANTE et al., 2008). Sendo
assim, o QFA deve ser apropriado e validado para a população que se deseja
estudar. No Brasil, ainda são escassos os estudos de validação de QFA para uso em
adolescentes (SLATER et al., 2003; VOCI et al., 2008), demonstrando a necessidade
de mais estudos de validação, calibração e reprodutibilidade do QFA a ser utilizado
com população de adolescentes. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo
realizar uma revisão sistemática sobre estudos de validação e calibração de
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cinquenta por cento, mas fica abaixo do nível nacional (PeNSE, 2015). Em relação à
aos motivos e causas do bullying foram diferentes dos dados de adolescentes das
capitais brasileiras, na zona rural estudada, as causas foram observadas com outros
motivos e causas e com adolescentes urbanos as principais causas são o corpo e a
aparência do rosto (PeNSE, 2015). Os adolescentes da zona rural apresentam menor
insegurança no trajeto de casa para a escola ou trabalho, o que difere
significativamente da porcentagem dos adolescentes residentes da zona urbana, no
qual apresentam prevalências duas vezes maior, possibilitando que estes sintam-se
mais seguros no ambiente escolar e/ou trabalho (PeNSE, 2015). Quando
questionados sobre a participação em brigas com arma de fogo e arma branca, os
resultados foram bem abaixo dos níveis nacionais, do Nordeste que foi a região que
apresentou as menores prevalências com brigas com arma de fogo e do estado do
Piauí que obteve menor porcentagem em brigas com arma branca. A ocorrência de
violência física e bullying segundo o sexo na zona rural foi superior entre o sexo
feminino respectivamente, mas a prevalência de violência física esteve abaixo em
comparação com adolescentes do 9° ano das capitais brasileiras, mas o valor
observado em relação a ter sofrido bullying apresentou valor idêntico ao obtido pela
PeNSE (2015); dessa forma as meninas tendem a sofrer esse tipo de agressão
quando comparado aos meninos. Em relação a ocorrência de violência física segundo
a idade foi maior entre os adolescentes de 10 a 12 anos, mas abaixo dos níveis
nacionais e o relato de bullying na maior parte do tempo/ sempre foram iguais entre
as faixas etárias de 10 a 12 e 13 a 15 anos, e a faixa etária de 16 a 19 anos
apresentou resultados semelhantes aos da área urbana. Conclusão: Os resultados
desta pesquisa apresentam níveis abaixo de violência física e bullying entre os
adolescentes da zona rural, mas ressalta sua ocorrência nestas áreas. Desta forma
indica a necessidade de ações de promoção à saúde e desmistificar a ideia que a
violência entre os adolescentes seja um fato esperado. E como medida para
minimizar a ocorrência de bullying em todo Território Nacional, foi instituído o
Programa de Combate à Intimidação Sistemática no ano 2015. Considerado um
marco jurídico de combate a violência. Mas torna-se necessário que essas políticas
sejam efetivadas evitando a ocorrência e sua prevenção.

Palavras-chaves: interdisciplinaridade, computação desplugada, educação em
computação
COMPUTAÇÃO DESPLUGADA INTERDISCIPLINAR E A FUNÇÃO PEDAGÓGICA
DO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL
Autor(es): INARA DUARTE, ECIVALDO DE SOUZA MATOS
Resumo: O raciocínio computacional é um termo que vem se popularizando nos
últimos tempos devido ao avanço da computação. Tem mobilizado diversos autores a
escrever sobre o tema e gerado um grande número de iniciativas nas escolas,
expressando desse modo, sua relevância no campo pedagógico.De maneira geral, o
ensino interdisciplinar é fundamental para se construir uma educação abrangente,
que conceda ao aluno uma visão panorâmica das diversas disciplinas estudadas.
Neste sentido, o Projeto Computação Desplugada Interdisciplinar promove a união
dos dois conceitos, estimulando o raciocínio computacional através de atividades que
relacionam conteúdos de computação com diferentes disciplinas.
A
metodologia deste projeto de extensão universitária se dá com a articulação direta
com as escolas parceiras, através de reuniões onde divulgamos a iniciativa do
Desplugada e convidamos os professores a participarem das atividades. Feito isso,
nós recebemos o conteúdo que o professor deseja trabalhar na disciplina e então,
desenvolvemos uma atividade relacionando algum assunto de computação com o
conteúdo em questão e a aplicamos sob orientação do professor. O raciocínio
computacional estimulado aos estudantes, por meio das nossas atividades, trouxe a
possibilidade de representação computacional de várias situações e de identificação
de processos cognitivos que estão relacionados à computação, se tornando uma
nova forma de estruturar o conteúdo das disciplinas curriculares. Ou seja, alunos e
professores estarão pensando computacionalmente ao reconhecer em um
determinado problema, a possibilidade de uso de elementos computacionais, fazendo
do raciocínio computacional uma poderosa ferramenta didática.
Neste
momento estamos na fase de sistematização das atividades que já foram
devidamente aplicadas e relatadas. Em um momento posterior, pretendemos
expandir o projeto a fim de atingir um número maior de estudantes e dessa forma,
fomentar a participação de mais escolas públicas no projeto. Também cabe a nós,
membros do Computação Desplugada Interdisciplinar fornecer os resultados das
atividades às escolas parceiras, como uma forma de compartilhar nosso trabalho com
a sociedade.

Palavras-chaves: violência física, bullying, adolescente de zona rural
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE COMPUTAÇÃO
DESPLUGADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Autor(es): ANA CAROLINA CERQUEIRA FERREIRA, SUZANNE SANTOS,
ECIVALDO DE SOUZA MATOS
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computacional

Resumo: Nascidos em um contexto em que a tecnologias digitais estão intrínsecas
às tarefas mais comuns do dia a dia, as crianças e jovens da geração atual são
chamadas de nativos digitais e comumente possuem afinidade e facilidade de usar
computadores, smartphones, jogos digitais e demais dispositivos tecnológicos.
Entretanto, apesar do uso frequente, muitos desses jovens têm apenas conhecimento
superficial do funcionamento dos recursos e não estão cientes da dimensão técnica
dos elementos de computação que são aplicados no desenvolvimento desses
dispositivos, tanto em nível físico quanto lógico. Embora tenha sua importância
destacada na formação pessoal e profissional dos estudantes, a computação ainda
não faz parte do currículo obrigatório da educação básica. Diversas ações têm sido
realizadas com o objetivo de inserir esses conteúdos na escola. Dado que muitas
escolas públicas brasileiras não dispõem de computadores para a realização de
práticas pedagógicas com tecnologias digitais, o uso da abordagem de computação
desplugada funciona como um importante recurso didático, uma vez que não requer o
uso de computadores ou demais recursos digitais para a realização das atividades.
Considerando a importância dos conhecimentos computacionais para a compreensão
do mundo atual e resolução de problemas, além do crescimento da demanda de
competências relacionadas aos fundamentos da computação e do raciocínio
computacional, o projeto Computação Desplugada interdisciplinar, vinculado ao
Programa de Ações Pedagógicas para formação Docente em Computação
(PROFComp), tem como objetivo ensinar os conteúdos de computação envolvidos
aos conteúdos das disciplinas curriculares da educação básica, de forma a facilitar a
compreensão do conteúdo curricular e simultaneamente apresentar aos estudantes
novos conteúdos relacionados à computação. O projeto desde o seu início, no
segundo semestre de 2014, já realizou parcerias com três escolas públicas de
Salvador, e já desenvolveu - junto aos professores parceiros - aproximadamente 20
atividades interdisciplinares entre computação e disciplinas de todas as áreas do
conhecimento (linguagens, humanidades e exatas). A parceria entre coordenação
pedagógica, corpo docente das escolas e o grupo de extensão têm gerado ótimos
resultados, ampliando o campo das práticas de ensino de computação e contribuindo
para a qualidade do ensino das disciplinas curriculares. Esse conjunto de ações já
resultaram em duas publicações em conferências científicas nacionais da área de
informática na educação e o acervo das atividades já desenvolvidas está sendo
sistematizado para futuras publicações. No ano de 2016, além da aplicação de
atividades já criadas, novas atividades estão sendo desenvolvidas em um trabalho
coletivo e colaborativo entre estudantes de graduação, de pós-graduação e
professores das escolas parceiras. Os planos de aula das atividades interdisciplinares
são criados pelos extensionistas e discutidos nas reuniões do grupo, que ocorrem
semanalmente, para alinhamento das ações e aprimoramento das práticas. Isso tem
garantindo que os assuntos das disciplinas curriculares e de computação estejam
relacionados, promovendo maior compreensão por parte dos escolares. Além da
preparação e aplicação das atividades, o grupo tem participado de palestras e
oficinas em escolas para divulgação do trabalho e atração de novas parcerias.

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO DIGITAL POR MEIO DE AÇÕES
DE EXTENSÃO
Autor(es): SIMONE NERES COSTA, DÉBORA ABDALLA SANTOS
Resumo: O Programa Onda Digital, programa permanente de pesquisa e extensão
do Departamento de Ciência da Computação (DCC - UFBA), vem atuando há 12
anos junto a comunidades, empresas, ONGs e inclusive dentro da própria
universidade oferecendo diversos cursos, oficinas e capacitações com objetivo de
compartilhar o conhecimento em tecnologias digitais e difundir a filosofia do software
livre. Ao longo do tempo o programa realizou diversas ações que contribuíram para a
formação pessoal e acadêmica dos seus membros e das comunidades com as quais
o grupo possui parceria. Como estudante de graduação do curso de Ciência da
Computação e participante do Programa, estive envolvida em diversas ações durante
o ano de 2015 e 2016, tais como as atividades realizadas no “Grupo de Apoio à
Criança com Câncer” (GACC) e participação na “Ação Curricular em Comunidade e
em Sociedade” (ACCS). Minha participação ocorreu por meio da ministração de aulas
de informática básica utilizando software livre e apoio a criação de materiais didáticos.
Foi uma experiência bastante importante para a minha formação pois me ajudou a
diminuir a timidez, e melhorar a forma de dar aula. As ações ocorridas no GACC,
foram no sentido de promover a inclusão digital por meio de aulas de informática
tanto para as crianças e adolescentes com câncer quanto para os seus
acompanhantes, de forma a ocupar o tempo com o desenvolvimento de um novo
conhecimento, num momento tão difícil que é estar enfermo. Foi um aprendizado
muito grande poder lidar com pessoas especiais, pois com isso aprendi a valorizar
mais a vida e a me dedicar ao próximo. A outra atividade foi a ministração de aulas no
curso de Internet e Tecnologias Abertas realizado pela ACCS do Programa Onda
Digital no semestre 2015.2. Também participei de outros cursos oferecido pelo Onda
para comunidade externa (pessoas que não são da ufba) e interna (estudantes da
UFBA), o curso CIPC - Curso de Introdução a Programação de Computação,
ajudando por meio de planejamento de aulas, organização dos materiais e da
plataforma moodle, que foi aplicada no curso, e colaboração de materiais didáticos,
como apostilas de como se cadastrar no moodle para os dois cursos e apostilas
abordando assuntos sobre o curso do CITA, atividades para a prática dos conteúdos
e formas de avaliar o aprendizado dos alunos. Na comunidade Pau da Lima, estamos
aplicando o curso do CITA em parceria com a ONG Sociedade para jovens entre 12 e
18 anos Holón iniciado em agosto de 2016. Durante as ações pedagógicas
desenvolvidas, encontramos desafios de naturezas diversas para a implementação
das atividades. Para cada assunto abordado foram planejadas e adaptadas
atividades para o perfil da turma, sempre elaborando diversas tarefas práticas. Para
avaliação do conteúdo foi proposto um trabalho onde os alunos tiveram que
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apresentar o resultado final do curso, com os conteúdos aprendidos. De forma geral,
o desenvolvimento dessas ações trouxe-me bastante aprendizado e experiências que
levarei para toda a vida.

Autor(es): DANIEL CORREIA, Thierry Jacques Lemaire

Resumo: Este trabalho apresenta a aplicação do projeto TecCiencia, no ano de
2015, na Escola Municipal Cidade de Jequié, localizada no Bairro da Federação, com
estudantes do 6º e 7º ano. Esse é um dos projetos do Onda Digital - Grupo de
Pesquisa e Extensão (POD) e possui uma concepção de educação que auxilia os
estudantes do ensino fundamental a se apropriarem das potencialidades tecnológicas
através de uma plataforma educacional virtual de mesmo nome que, visando uma
nova relação com o conteúdo didático busca no processo de democratização do
ensino, a possibilidade do uso de tecnologias digitais para aprimoramento dos
conteúdos aprendidos em sala de aula. A metodologia utilizada foi a de pesquisaação. A escolha da escola ocorreu pelo interesse dos docentes e disponibilidade de
um laboratório de informática com internet. O projeto foi desenvolvido semanalmente
em encontros com os educandos: auxiliando-os no cadastro do site, criação de
comunidades, busca de informações, uso de citação de referências e, principalmente,
compartilhamento de conteúdos no próprio TecCiencia. A proposta do projeto foi
construída pelos bolsistas e orientadora juntamente com a coordenadora e alguns
professores da escola. Foi uma proposta baseada no ensino/aprendizagem que se
valeu da utilização desta plataforma, durante um período escolar, cujo objetivo
principal era desenvolver no público alvo a autonomia da escrita e a inclusão
sociodigital. Para desenvolver o projeto em sala de aula foram produzidos planos de
aula baseados nos conteúdos ministrados pelos docentes da escola. Todas as
atividades realizadas foram pautadas no projeto escolar titulado “África de Todo o
Mundo”. Foram criadas comunidades na rede social para que os estudantes
postassem suas pesquisas e indagações, além de interagirem com outros discentes e
docentes usuários da rede. Os resultados desta aplicação apontam para as
dificuldades e aprendizagens iniciais na utilização do Tecciencia pelos alunos da
Escola Municipal Cidade de Jequié. Embora as dificuldades tenham existido, elas
logo foram superadas através do interesse que os estudantes tiveram para superar e
evoluir no uso da tecnologia. A inclusão digital ainda não é uma realidade para a
educação pública, porém é possível construir coletivamente o conhecimento através
de rede social virtual educativa.

Resumo: As olimpíadas do conhecimento, tais como a Olimpíada Brasileira de Física
(OBF), são instrumentos interessantes que vem sendo utilizados no Brasil para a
divulgação de conhecimento científico para jovens. De fato, procurando extinguir
mitos que caracterizam a ciência como algo distante, reservada apenas para as
pessoas mais inteligentes (Martins et al., 2012), a OBF vem propondo a cada ano
reflexões que relacionam a ciência com o cotidiano. Criada em 1999, a OBF é um
projeto da Sociedade Brasileira de Física (SBF), destinado a alunos do ensino médio
e último ano do ensino fundamental. Ao participar de uma competição como essa, o
estudante tem ganhos no seu desenvolvimento intelectual. Como apontam Bellipanni
e Lilly (1999) “se os estudantes seguem uma metodologia científica no
desenvolvimento de seus projetos e estudos, entenderão mais facilmente os
conceitos científicos”. Acompanhando a execução deste projeto, em uma das suas
edições (2015), as experiências advindas das atividades desenvolvidas como monitor
são relatadas nesse trabalho. Cada edição segue um cronograma que prever fases
de aplicação de atividades, que são implantadas com a colaboração das
coordenações regionais junto à estadual. A primeira fase constitui-se de uma prova
teórica, aplicada nas escolas. A segunda é realizada nas sub-coordenações estadual;
a terceira, composta de uma prova teórica e uma parte experimental é realizada na
sede da coordenação estadual. Além de despertar o interesse do jovem pela ciência,
a Olimpíada de Física pode servir para que o ensino dessa ciência possa ser
aperfeiçoado nas escolas, como atesta Vianna: “Em longo prazo, esses eventos,
tanto a OBF como a OIbF, podem trazer informações de interesse para o ensino e
aprendizagem da Física uma vez que as provas, se bem formuladas e analisadas,
podem auxiliar na detecção de dificuldades encontradas pelos estudantes”. É nesse
sentido que a atuação do monitor ganha relevância, pois o mesmo colabora na
articulação entre as coordenações a fim de que o projeto seja executado, passando
por cada etapa, até a premiação. Fica a cargo do monitor o contato com as escolas e
professores, a fim de auxiliá-los, prestando informações sobre a OBF; realizar a
distribuição e recebimento de provas, que depois de corrigidas precisam ter suas
notas contabilizadas num banco de dados; participar da organização de eventuais
oficinas, e visitas dos estudantes ao Instituto de Física da Universidade Federal da
Bahia (sede da Coordenação Estadual, seção Bahia). Agradecimentos: Os autores
agradecem a Coordenação de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade – CAAED,
da Pro-Reitora De Ações Afirmativas e Assistência Estudantil – PROAE pelo
financiamento desse trabalho através do PROGRAMA PERMANECER EDITAL
1/2015. Referências: Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, 2010-2011:
problemas e resoluções. Martins, M. das Graças R., et al. São Paulo: Sociedade
Brasileira de Física, 2012.BELLIPANNI, L. J., LILLY, J. E. What have researchers
been saying about science fairs? Science and Children 36:46-50. 1999.VIANNA, J. D.
M. Física na Escola, v.5, n.2, 2004.
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – FÍSICA

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – GEOCIÊNCIAS

A OLÍMPIADA BRASILEIRA DE FÍSICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBFEP) NA
BAHIA.

ESTUDO DA VARIABILIDADE TEMPORAL DA RAZÃO DE KOENIGSBERGER,
PARTINDO DE ANOMALIAS MAGNÉTICAS DE CAMPO TOTAL

Autor(es): VIVIANE REBOUÇAS

Autor(es): ÉRDESON SOARES FARIAS

Resumo: Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) é uma
promoção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) através do CNPq,
e constitui um programa permanente da Sociedade Brasileira de Física (SBF),
responsável por sua execução. Esse programa que em 2010 aconteceu em caráter
de Projeto Piloto nos estados de BA, GO, PI e SP e em 2011 nesses estados mais
MA e MT aconteceu em 2012, 2013, 2014 e 2015 em nível nacional, e acontecerá em
2016, em todo o Brasil sendo destinado exclusivamente a estudantes do Ensino
Médio e do último ano (9o ano) do Ensino Fundamental de Escolas Públicas.Em cada
fase os alunos participantes da OBFEP serão divididos em 3 (três) níveis, de acordo
com o seu grau de escolaridade, como a seguir: Nível A– alunos matriculados no 9º
ano do Ensino Fundamental, no ano letivo da realização das provas. Nível B – alunos
matriculados na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, no ano letivo da realização das
provas. Nível C– alunos matriculados na 3ª série e 4ª série (onde houver) do Ensino
Médio, no ano letivo da realização das provas. A OBFEP visa a valorização da escola
pública, a melhoria do ensino e estudo das ciências, propiciando ao estudante uma
forma de avaliar sua aptidão e seu interesse pela Ciência, em geral, e pela Física em
particular. A OBFEP de um ponto de vista mais geral, se insere no conjunto de ações
que buscam o sucesso e a permanência do estudante na escola e o desenvolvimento
de práticas educativas que envolvam o maior número possível de estudantes. A
OBFEP é responsável por sua execução, com os seguintes objetivos:(a) despertar e
estimular o interesse pela Física e pelas ciências;(b) aproximar as universidades,
institutos de pesquisa e sociedades científicas das escolas públicas;(c) identificar
estudantes talentosos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas;
(d) incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas contribuindo
para sua valorização profissional;(e) promover a inclusão social por meio da difusão
do conhecimento;(f) contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica;(g)
proporcionar desafios aos estudantes.

Resumo:
ResumoO presente projeto diz respeito ao estudo da variabilidade
temporal da razão de Koenigsberger, partindo de anomalias magnéticas de campo
total. O trabalho foi desenvolvido no âmbito do departamento de Geofísica da
Universidade Federal da Bahia, onde foi possível ter acesso aos computadores e
equipamentos. O trabalho foi abordando segundo a área de exploração mineral, uma
das principais áreas de pesquisa do departamento, a partir do desenvolvimento de
programas simples em linguagem Fortran, o processo de desenvolvimento tratou por
desenvolver programas de processamento que dessem base ao estudante sobre a
linguagem em Fortran de maneira geral, e posteriormente a geração de modelos
sintéticos magnéticos, de forma a se observar o comportamento do campo com a
variação de parâmetros que os influenciam.Neste enfoque o papel dos bolsistas é de
grande contribuição para suporte no desenvolvimento de sub-rotina abordado dentro
da linguagem citada a cima. Inicialmente o foi feito um estudo teórico sobre a
linguagem de programação Fortran utilizando as bibliografias Potential theory in
gravity and magnetic applications e Linguagem de Programação Estruturada Fortran,
a qual proporcionou uma base teórica, objetivando o incentivo ao desenvolvimento de
programas mais simples em linguagem Fortram, a fim de adquirir habilidades para
posteriormente desenvolver um programa Fortran voltado para o cálculo da anomalia
de um cilindro aplicando a primeira e segunda derivada. O programa desenvolvido
será de grande importância, não só para contribuir com o desenvolvimento do projeto,
como também proporcionar o conhecimento sobre programação Fortran, desta forma,
estará contribuindo para formação profissional do bolsista ao aplicar a sub-rotinas
desenvolvida em linguagem Fortran, sendo essa a linguagem mais aplicada para
resolver problemas relacionado a geofísica. Por fim, a participação do aluno será
voltada para a elaboração de programas Fortran.Palavras-chave: Koenigsberger;
anomalias magnéticas de campo total; Linguagem de Programação Fortran.
Salvador, 19 de setembro de 2016.Nome: Érdeson Soares Farias
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EVOLUÇÃO TEMPORAL DE PARÂMETROS HIDROLÓGICOS: ESTUDO DE
CASO DO AQUIFERO CÁRSTICO DA MICRO-REGIÃO DE IRECÊ BA

geológico-estrutural de uma região. O resultado final desse projeto tem contribuições
para confecções de mapas geológicos com ênfase na análise estrutural do local como
contatos geológicos, zonas de falhas, zonas de cisalhamento e no controle de
mineralizações, o que incrementa o entendimento científico relacionado as
potencialidades das imagens de satélites, bem como auxiliar no melhor entendimento
da região.

Autor(es): CARLOS GLEIDSON CAMPOS PURIFICAÇÃO, HAILTON MELLO SILVA
Resumo: O domínio cárstico (Grupo Una) da micro-região de Irecê, faz parte da
bacia hidrográfica dos rios Verde e Jacaré, com área de cerca de 29.500 km², que por
sua vez localiza-se na mesorregião Centro Norte da Bahia, na porção direita do rio
São Francisco. Esse domínio é muito conhecido por se tratar de uma área com
grande potencialidade agrícola, como a cultura do feijão que se intensificou a partir da
década de 70, mas que hoje tem dado lugar a outras culturas como cebola, tomate,
beterraba, dentre outras. Com a intensificação do uso do solo para estas atividades
nas ultimas décadas, ocorre que a demanda de água também aumenta, uma vez que
grande parte das irrigações é proveniente de poços tubulares que retiram água desse
domínio. Por esses motivos, este trabalho tem como objetivo, analisar a evolução de
parâmetros hidrogeológicos para um maior entendimento do uso dos recursos
hídricos nessa região, entre as décadas de 60 e 80. Para isso, foram analisadas
séries históricas de 27 estações pluviométricas da Agencia Nacional de Águas - ANA,
bem como dados de profundidade de 1350 poços tubulares perfurados no período,
pela Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia – CERB,
inseridos nessa bacia hidrográfica. Os dados em questão foram divididos, para essas
análises, em 6 quadriênios com períodos de 4 anos cada. Os dados pluviométricos
das estações foram interpolados a partir do modelo de Thiessen. Essa interpolação
permitiu identificar para cada quadriênio, a precipitação que ocorreu dentro da bacia.
Verificou-se que, o período em que mais choveu na região, foi entre 1976 e 1979,
logo após uma das maiores secas da região que ocorreu em 1975. De modo geral,
verificou-se uma tendência de diminuição das precipitações com o passar do tempo.
Com relação à profundidade dos poços, o período com poços mais profundos ocorreu
entre 1968 e 1971, e com poços mais rasos no quadriênio seguinte. No entanto,
percebe-se na reta de tendência aplicada entre 1964 e 1987, que existe um aumento
na profundidade dos poços com o decorrer do tempo, com uma aceleração a partir de
1976. Já para a quantidade de poços perfurados verificou-se que, entre 1972 e 1975
este número triplicou em relação ao período anterior, e no quadriênio seguinte
dobrou, respectivamente, mostrando-se crescente nos períodos seguintes. Essa
aceleração, tanto de poços furados, quanto de profundidade, é marcada
principalmente a partir do meado da década de 70, período que se intensificou a
irrigação das culturas na região. Dessa forma, a utilização dos recursos hídricos
passou a atender tanto o consumo humano, quanto a demanda agrícola regional,
principalmente o feijão, que começou a se expandir a partir deste período. Portanto,
conclui-se que se a tendência da quantidade de poços continuar aceleradamente
positiva, e a precipitação na bacia hidrográfica se manter decrescendo
negativamente, futuramente poderão ocorrer stress hídricos na região. Em suma, é
necessário um controle do balanço hídrico para que o recurso seja utilizado de
maneira sustentável, e alcance gerações futuras.

Palavras-chaves: SRTM, ASTER (GDEM), LINEAMENTOS
PRATA DA CASA - FORMAÇÃO DE PESSOAL NOS 20 ANOS DO LABORATÓRIO
DE PETROLOGIA APLICADA À PESQUISA MINERAL (GPA) NA UFBA
Autor(es): JOSIMAR ANDRÉ DA SILVA, DÉBORA CORRREIA RIOS
Resumo: O GPA - Grupo de Pesquisa Laboratório de Petrologia Aplicada a Pesquisa
Mineral da UFBA - comemora neste ano de 2016 vinte anos de atividades. Este
trabalho está vinculado ao projeto Inovação e Tecnologia – A Homepage GPA como
Ferramenta para a Popularização e Educação nas Geociências apresentado ao Edital
2015-2016 do Programa Permanecer e visa tornar público e acessível a importância
destes trabalhos para a pesquisa científica nesta universidade. Foram inventariadas
as trajetórias profissionais dos pesquisadores treinados no GPA e suas contribuições
para a sociedade, apresentando de maneira contextualizada e sumariada aqueles
atuaram/atuam no GPA. Os resultados são apresentados em um banco de dados em
formato Excel. A base de dados foram os curricula lattes. A pesquisa permitiu
identificar profissionais, selecionar e criar um arquivo com cópias das publicações
geradas, em especial as não indexadas. As informações serão em breve
disponibilizadas na homepage do grupo de pesquisa www.gpa.ufba.br. A pesquisa
permitiu ainda ao estudante de graduação envolvido no projeto o vislumbrar do
processo de formação profissional e as suas varias etapas, testemunhando os
aspectos históricos e as produções geradas. Ao longo desse tempo, o GPA, com
diversos projetos aprovados, captou recursos, criou infraestrutura, formou
pesquisadores, e direcionou carreiras. Os diversos profissionais que passaram pelo
GPA neste período hoje atuam na academia, no setor público e em empresas
privadas, atuando no Brasil e internacionalmente. Eles foram treinados em diferentes
níveis, participando da própria história desta universidade, participando dos diversos
programas da UFBA, desde trabalhos de iniciação cientifica júnior, IC e extensão,
programa permanecer, conclusão de curso, mestrado, doutorado e pós-doutorado,
oito (8) deles atuando como professores/pesquisadores de universidades federais,
dando continuidade ao processo de formação de novos cientistas. Além da
importância do resgate desta história a experiência expande os horizontes do
estudante em formação que pode perceber que as dificuldades fazem parte de todos
os percursos nas ciências, mas que são superadas com esforço e persistência. Esta
é a contribuição GPA 2016/19.
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LINEAMENTOS ESTRUTURAIS A PARTIR DE DADOS ÓPTICOS (ASTER) E DE
RADAR (SRTM)

DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE GEOQUÍMICA AMBIENTAL: INTRODUÇÃO E
CHECAGEM DE DADOS NO SISTEMA DE BANCO DE DADOS GEOQUÍMICOS
GEORREFERENCIADOS

Autor(es): RODRIGO LACERDA RANGEL SANTOS, RAQUEL LEMOS DE
OLIVEIRA, Pablo Santana Santos

Autor(es): Gisele Mara Hadlich, GISELE MARA HADLICH, Gilson Barbosa Dourado,
NÁJELA DE CASTRO SANTOS

Resumo: A extração de lineamentos estruturais a partir de imagens orbitais dos
sensores ASTER e SRTM para a comparação das suas potencialidades é o objetivo
desse projeto, uma vez que o programa SRTM obtém suas imagens por meio do
sensoriamento remoto ativo (fase-interferometria) e os dados ASTER (GDEM) do
sensor passivo. A região escolhida faz parte da Serra de Jacobina (BA), uma vez que
as serras apresentam maior número de estruturas penetrativas. As aquisições das
imagens foram feitas através do EarthExplorer (USGS), com distribuição gratuita. As
imagens foram processadas no software ArcGIS 10.4, no qual foram processadas
para elaborar 8 modelos digitais de superfície com iluminação azimutal em 8 direções
diferentes. Após o processamento, um arquivo vetorial (SHP) foi criado e iniciado o
processo de extração de lineamentos estruturais com base no critério visual em
escala fixa, 1:150000. Posteriormente, esses lineamentos foram agrupados em dois
diagramas de rosetas, possibilitando a análise de orientação preferencial e
comprimento. Essa etapa consiste em dividir as estruturas penetrativas como zona de
falhas, contatos e alinhamentos de cristas e vales. As imagens SRTM apresentaram
maior números de lineamentos possíveis de serem extraídos, uma vez que por utilizar
ondas eletromagnéticas na faixa do micro-ondas, essas ondas sofrem poucas
atenuações atmosferas, portanto, penetram em nuvens, fumaça e chuva,
proporcionam maior qualidade e amplitude de análise nas imagens. Já o MDE do
ASTER (GDEM), apresentou uma grande quantidade de ruído, dificultando a extração
desses lineamentos de forma precisa. Este ruído é proveniente de sua obtenção por
estereoscopia ótica, já que esse sensor adquire suas imagens por ondas na faixa do
espectro ótico, com interferências significativas da atmosfera, principalmente,
ocorrência de nuvens, fumaças, entre outros, aumentando o espalhamento
atmosférico. É possível concluir que apesar das imagens possuírem a mesma
resolução espacial 30m, as imagens SRTM possuem um poder de descriminar alvos
para a extração de lineamentos de uma área muito maior que as imagens ASTER. O
uso de imagens de RADAR para a extração de lineamentos estruturais são de
extrema importância para a geologia estrutural, uma vez que elas expressam
estruturas penetrativas bem evidentes, pois elas servem de guia para o mapeamento

Resumo: Em 2013 foi finalizada a construção do SBDGG, vinculado ao Núcleo de
Estudos Ambientais - NEA e ao Programa de Pós-Graduação em Geoquímica:
Petróleo e Meio Ambiente - Pospetro, do Instituto de Geociências, UFBA. O BD foi
construído visando possibilitar a entrada, organização e armazenamento de dados
geoquímicos produzidos no âmbito das pesquisas realizadas pelo NEA e Pospetro
em diferentes áreas da Bahia, sobretudo na Baía de Todos os Santos. Já existem
milhares de dados geoquímicos que se encontram dispersos em relatórios de projetos
de pesquisa e dissertações ou teses. Esses dados referem-se a análises de
sedimentos, água e biota (vegetação e animais), materiais com local de coleta
georreferenciada. A dispersão dos dados em inúmeros documentos dificulta sua
utilização, integração e análise espacial. O SBDGG construído possibilita o uso
integrado dos dados produzidos, devendo, porem, haver inicialmente a alimentação
do BD com os dados existentes. O projeto, totalmente exequível, teve por objetivo
alimentar com dados geoquímicos o Sistema Banco de Dados Geoquímicos
Georreferenciados - SBDGG/NEA/IGEO, visando colocar o BD em operação. Esse
projeto prevê essa alimentação. Para tanto, o aluno bolsista desenvolveu treinamento
sobre práticas laboratoriais e acompanhamento de procedimentos analíticos,
participou de treinamento sobre o SBDGG, levantando dados existentes,
selecionandos e alimentando o BD com dados selecionados. Durante o período da
pesquisa, houve leitura de dissertações e levantamento de dados para entrada no
SBDGG, checagem da saida dos dados inserido, além de participação em workshop.
No final do projeto fora inseridos milhares de dados no BD. Desta forma os resultados
alcançados foram à alimentação do Sistema Banco de Dados Geoquímicos
Georreferenciados - SBDGG, vinculado ao Núcleo de Estudos Ambientais - NEA e ao
Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente - Pospetro,
ambos do Instituto de Geociências da UFBA. Foram retirados dados de análises de
inorgânicos e de biota (biometria, densidade etc. de moluscos) das dissertações
produzidas pelos alunos de pós-graduação do Pospetro, armazenando informações
relacionadas com os resultados geoquímicos obtidos das áreas estudadas há anos
por pesquisadores do NEA. Os resultados alcançados foram satisfatórios, pois o
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objetivo do projeto era justamente o levantamento de dados de referências para
alimentação do SBDGG.

que fez parte do Programa Permanecer 2015 da Universidade Federal da Bahia, sob
coordenação da Professora Doutora Edleide de Brito – teve como objetivo a
elaboração do tutorial sobre o uso do LibreOffice Calc para utilização em curso de
Estatística Básica. Com o crescimento da estatística no mercado de trabalho,
impulsionado pela globalização e pelo mundo digital, o Departamento de Estatística
da Universidade Federal da Bahia vem promovendo cursos de extensão nesta área
como forma de melhorar a didática educacional desses profissionais. Com o intuito de
auxiliar os ministrantes dos cursos, foi desenvolvido um tutorial de apoio didático para
incentivar os professores do Departamento a utilizarem softwares livres em suas
aulas, a exemplo do LibreOffice, tendo em vista que a maioria dos programas que
desenvolvem funções semelhantes requerem pagamento de licença para uso
comercial. No material é proposto um estudo inicial de Estatística Descritiva por meio
da planilha eletrônica Calc. Houve uma preocupação em apresentar uma introdução
concisa ao usuário que enseja aprofundar seus conhecimentos sobre o tema com
base nas funções disponíveis no LibreOffice Calc. O Calc é o programa de planilha
eletrônica que possibilita a criação, edição e apresentação de planilhas avançadas,
desde cálculos simples aos mais avançados. A expectativa era conseguir apresentar
com qualidade suas funções mais comuns e úteis aos usuários. O desenvolvimento
do estudo sobre como aplicar a estatística descritiva no LibreOffice Calc foi de grande
importância, já que possibilitou aplicar na prática todo conhecimento adquiro em sala
de aula, resultando na construção de trabalhos eficientes que podem beneficiar
estudantes e profissionais da área. No entanto, o projeto não foi finalizado devido à
solicitação de desligamento da bolsista para o inicio de estágio extracurricular,
estando de acordo com item 6.2 do Edital 01/2015 do Programa Permanecer, já que
não é permitido o acumulo da bolsa com qualquer outro tipo de bolsa acadêmica ou
de estágio.

Palavras-chaves: Banco de Dados, Geoquimico, Georreferenciado
LEVANTAMENTO DA ATIVIDADE SÍSMICA HISTÓRICA E INSTRUMENTAL DO
ESTADO DA BAHIA
Autor(es): HELLEN CASTRO, Carlos da Silva Vilar
Resumo: A região Nordeste do Brasil é a principal área de atividade sísmica do país.
Embora o estado da Bahia não esteja entre as principais áreas sísmicas do nordeste
do Brasil, é de grande importância a realização de um levantamento macroscópico,
dos sismos ocorridos, tanto instrumental como históricos, visando um melhor
conhecimento sismológico dessa região. Neste trabalho foi realizado uma pesquisa
bibliográfica da sismicidade histórica do estado da Bahia e uma coleta de informações
nos principais laboratórios sismológicos existentes, que disponibilizam seus dados
para a comunidade científica. Através da analise de dados do Boletim Sísmico
Brasileiro e das informações sismológicas disponibilizadas pelos laboratórios, foram
identificados 140 sismos ocorridos, desde o ano de 1666 até o ano de 2016. Os
sismos registrados possuem magnitudes variando de 1 a 5, na escala Richter, e
intensidades variando entre II e VII, na escala Mercalli Modificada. Por fim, foi
produzido um catálogo com sismos do estado da Bahia e um mapa de sua
distribuição epicentral. Com estes, foi possível identificar as áreas mais críticas, onde
ocorreram mais de cinco abalos sísmicos, são elas: Correntina, Ilha de Itaparica, Rio
Fundo, Mundo Novo e Salvador. O conhecimento da atividade sísmica de uma região
é de grande importância tanto do ponto de vista social como econômico. E é com
esse conhecimento, inicialmente, que se pode dar partida em estudos de risco
sísmico, que são essenciais para o fornecimento de dados e parâmetros
fundamentais para o planejamento urbano, para o código de obras, para o projeto de
grandes estruturas (açudes e barragens) e grandes plantas industriais (usinas
termoelétricas, gasodutos, por exemplo). Além disso, em áreas de intensa
sismicidade, os dados sismológicos são essenciais na orientação das atividades de
Defesa Civil. Com os principais produtos deste trabalho (o catálogo e o mapa
epicentral), foi possível fazer uma visualização da distribuição da sismicidade,
permitindo identificar as áreas mais críticas, tanto em escala regional, quanto, em
alguns casos, local (a nível de município).

Palavras-chaves: Conhecimento, Softwares livres, Desenvolvimento
APOIO AO LEMA-UFBA NO ENSINO DE ESTATÍSTICA DESCRITIVA
Autor(es): KRYSTHIAN PIRES LESSA, DENISE NUNES VIOLA
Resumo: Sabe-se que os alunos geralmente apresentam diversas dificuldades no
processo de aprendizagem das disciplinas de Matemática e Estatística. Uma
alternativa para diminuir esta dificuldade é utilizar recursos didáticos do Laboratório
de Ensino de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia (LEMAUFBA) na sala de aula, além de realizar exposições para alunos e professores do
ensino médio e do ensino superior. O projeto, além de contribuir para a formação do
bolsista, dando uma visão ampla da Estatística, através das atividades desenvolvidas,
teve como objetivo fortalecer a equipe de alunos para ajudar no atendimento às
escolas, no catálogo e reprodução dos modelos existentes e na criação e construção
de novos modelos. Os bolsistas selecionados receberam treinamentos para atuar
como monitores do LEMA-UFBA nas exposições e no atendimento ao público que
procura o LEMA-UFBA no dia a dia, além de construir novos modelos. O LEMA-UFBA
é considerado um museu de ciências e desenvolve diversas atividades, dentre elas,
destacam se a produção de material audio-visual e a construção de modelos
concretos, facilitando o aprendizado de Matemática e Estatística em seus diversos
níveis. Atualmente existem mais de 200 títulos de modelos concretos para o ensino
fundamental, médio e superior no LEMA-UFBA. Seu acervo está disponível para as
aulas das disciplinas dos Departamentos de Matemática e Estatística e para a
comunidade em geral. Além disto, o LEMA-UFBA realiza exposições dentro e fora de
Salvador e orienta alunos e professores de outras instituições em feira de ciências, na
construção de modelos e montagem de novos laboratórios de ensino de Matemática
e Estatística, nas universidades e nas escolas de ensino fundamental e/ou médio.
Atualmente, procura-se construir os modelos com materiais de baixo custo para que
os mesmos possam ser reproduzidos com maior facilidade. O LEMA-UFBA é
considerado um laboratório itinerante e leva sua experiência a diversos lugares
divulgando a Matemática e Estatística de forma eficiente e divertida.

Palavras-chaves: Boletim Sísmico Brasileiro, Distribuição Epicentral do Estado da
Bahia
SELEÇÃO DE MICRORGANISMOS COM POTENCIAL PARA DEGRADAR
PETRÓLEO
Autor(es): ANA KEILA CARVALHO VIEIRA
Resumo: Inúmeros acidentes envolvendo derramamento de petróleo têm provocado
problemas ambientais. A biorremediação é uma técnica economicamente viável e de
baixo impacto ambiental que utiliza microrganismos com potencial para degradar
poluentes em áreas contaminadas para, assim, amenizar impactos ambientais.
Apesar de promissora e ter se mostrado eficiente para degradar petróleo, ela é ainda
pouco utilizada. O projeto tem como objetivo selecionar microrganismos com
competência para degradar petróleo e seus derivados. O sucesso de um programa de
biorremediação de áreas contaminadas dependerá, em parte, de um bom
planejamento inicial sobre o isolamento e a seleção de microrganismos eficientes na
degradação da molécula em estudo. Desta forma, o isolamento permite estudar com
mais detalhes. Assim sendo, para a realização dos testes foram isolados em
amostras de água submetidas ao processo de filtração a vácuo, utilizando a técnica
da Membrana Filtrante para reter os microrganismos presentes. Posteriormente as
Unidades Formadoras de Colônias (UFCs) retidas do filtro foram isoladas e
preservadas para a realização dos testes que comprovem sua eficiência em degradar
o petróleo. O trabalho consiste na realização do Teste de Oxidação em placas
multipoços utiizando fungos e bactérias, levando em consideração a reação de
oxirredução que pode ser sinalizada pela mudança de cor do indicador DCPIP. A
descoloração será comparada com o controle em porcentagem de 25%, 50%, 75% e
100% e, posteriormente ela será avaliada através do espectofotômetro para garantir a
precisão dos resultados. Foi realizada a suspensão microbiana e posteriormente o
Teste de Oxidação (Indicador redox 2, 6 diclorofenol indofenol) - indicador DCPIP
para analisar o quanto as amostras de fungos e bactérias estavam degradando
petróleo, mas não realizou a avaliação através do espectrofotômetro. Foram
realizados testes, no entanto, ainda não foi possível obter resultados. De toda forma,
a expectativa deste trabalho é propor ferramentas de remediação para ambientes
marinhos impactados por derramamentos de petróleo.

Palavras-chaves: LEMA, Estatística, Matemática
TUTORIAL DE INTRODUÇÃO AO SOFTWARE R BASE
Autor(es): ANTONIO DE JESUS NASCIMENTO
Resumo: Tutorial “Introdução ao R”A ideia inicial do projeto “Introdução ao R” é fruto
do esforço do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia que
busca proporcionar aos alunos das disciplinas básicas em Estatística, uma
aproximação prática com as ferramentas de tecnologia da informação relacionadas à
Estatística, no sentido de alinhar teoria e prática; para que os alunos possam usá-las
nas situações relacionadas com a sua área de estudo-atuação ou em disciplinas
afins.
No tutorial elaborado, trabalhamos com o uso do software estatístico R
nas soluções que envolvam estatística básica. O R é um software livre, portanto,
gratuito que vem sendo muito utilizado em trabalhos e pesquisas empíricos por
pesquisadores, alunos e público em geral.
O material elaborado busca
abranger todo conteúdo básico dado no curso de estatística, em especial a parte
descritiva. Para tanto, fizemos um esforço de, nos exemplos, mostrar como se dá a
utilização da ferramenta na solução de casos práticos, do mundo real; esse esforço
se traduz na escolha do banco de dados que foi utilizado para exemplificar os
gráficos, tabelas e medidas. O banco de dados é composto por vinte e três variáveis
(quantitativas e qualitativas) e de centenas de observações. Escolhemos uma forma
bem didática quanto à forma de utilização da ferramenta, tendo em vista o público

Palavras-chaves: Biorremediação, Microrganismos, Petróleo
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
ANÁLISE DE DADOS UTILIZANDO O SOFTWARE LIBREOFFICE
Autor(es): DANIELA SOUZA DAMASCENO
Resumo: O projeto de extensão - “Análise de dados utilizando o software LibreOffice”
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alvo ao qual o tutorial de destina. Começamos ensinando como baixar e instalar o
programa; como entrar e sair do programa; seus símbolos e comandos importantes.
Em seguida, mostramos como trabalhar com banco de dados, identificado os
diferentes tipos de variáveis e suas respectivas categorias, como se criar conjuntos
de dados, como mudar sua extensão, como importar e exportar para o programa. A
leitura de conjunto de dados criados por outros programas, por exemplo, o Excel, e
como salvá-los também são apresentados. Após uma breve introdução, começamos
pela utilização das estatísticas descritivas. A construção de tabelas de frequência
absoluta, acumulada e relativa; o uso da função “summary” que nos dá as principais
medidas descritivas como, por exemplo, média, desvio padrão e variância. Depois
passamos para o uso das ferramentas gráficas que auxiliam na visualização dos
dados. O tutorial ensina como fazer gráficos dos tipos histograma, pizza e barra; além
de como customizá-los, acrescentando novas informações e mudando os aspectos
visuais. Por fim, o tutorial ensina como obter resultados das principais distribuições de
probabilidade como, por exemplo, a binomial, a Poisson e normal. O projeto “Tutorial
de Introdução ao R”, proporcionou ao bolsista contato com o universo das pesquisas
acadêmicas. Com as técnicas e ferramentas do software, ele pôde aprender como
construir conjuntos de dados, como manipulá-los e extrair informações. A partir
dessas informações geradas, criam-se conhecimentos que poderão auxilia-nos na
tomada de decisões, sejam essas ligadas ao universo acadêmico ou do mercado de
trabalho. As dificuldades na construção do tutorial foram de ordens práticas, como,
por exemplo, achar outros materiais que, em língua portuguesa, pudessem nos servir
de referência. Isso por que, no site do R, todas as informações sobre o programa e
seus pacotes são disponibilizadas em língua inglesa. Há escassez de trabalhos que
deem exemplos da utilização das ferramentas a partir de dados externos. Os
materiais que encontramos, na grande maioria, quando descrevem as funções e
comandos, utilizam objetos criados pelos autores dentro do próprio programa. Essa é
uma restrição, na visão do bolsista, que acaba limitando o entendimento, além de não
suprir as necessidades daqueles que querem utilizar as ferramentas do software de
maneira prática. Os materiais que encontramos não dizem, após a etapa de aplicação
dos questionários de uma pesquisa, como sistematizar os dados e a partir daí
começar as análises, utilizando as ferramentas descritivas, sejam gráficos, tabelas e
medidas de tendência central e dispersão. Não encontramos tutorial, em língua
portuguesa, que já houvesse feito algo nesse sentido. Portanto, este tutorial tenta,
mesmo que em parte, suprir tal lacuna.Palavras chaves: Software estatístico livre;
estatística básica.

estatístico utilizando ferramentas computacionais. Diante deste fato, surgiu a iniciativa
em elaborar uma apostila como material de apoio didático em que abordasse a
utilização das ferramentas do software Microsoft Office Excel com aplicação na área
de Estatística. O Microsoft Excel é um programa dedicado a criação de planilhas de
cálculos, além de ser útil na manipulação e análise de dados, sendo usado
frequentemente na Estatística. O objetivo precípuo da apostila é ensinar a utilizar as
ferramentas disponíveis no Excel, versão 2007, para análise de dados. Além da sua
finalidade principal já citada, a apostila auxiliará os docentes nos cursos de extensão
e também pode ser utilizada para ajudar nas aulas práticas. Na apostila é explicado
de forma simples e clara para o usuário as noções básicas de utilização das
ferramentas mais utilizadas no Microsoft Office Excel. Adicionalmente, é ensinado
todos os passos de forma ilustrativa como elaborar tabelas e gráficos dinâmicos,
construção de box-plot, calcular as medidas estatísticas, tais como, média aritmética,
mediana, moda, quartil, desvio padrão, dentre outros coeficientes que também são
possíveis de serem calculadas no Excel. Finaliza-se o material apresentando como
obter os resultados da regressão linear simples e a análise dos resíduos do modelo
ajustado. Vale mencionar que este material serviu de base para ser utilizado em um
projeto de extensão oferecido aos alunos do colégio de ensino médio e promovido
pelo Departamento de Estatística. Os bancos de dados usados no material foram
obtidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e contém informações
referentes aos municípios brasileiros, relacionados à assistência à saúde, social da
criança e da mulher, sustentabilidade ambiental, população estimada e algumas
informações sobre o prefeito e a administração direta.
Palavras-chaves: Estatística, Excel 2007, Apostila
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – QUÍMICA
A BUSCA DE SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS EM ESPÉCIES DA FAMÍLIA
CLUSIACEAE (CLUSIA BURLEMARXII)
Autor(es): DAVID ALENCAR SILVA GOMES PEREIRA, CALINE FERRAZ, Frederico
Guaré Cruz
Resumo: A espécie Clusia burlemarxii já foi objeto de duas Dissertações de
Mestrado e uma Tese de Doutorado e dela foram isoladas benzofenonas
polipreniladas, esteróides, triterpenos, xantonas e bifenilos (Ferraz, 2005 e 2011;
Ribeiro, 2011). Algumas das benzofenonas apresentaram atividade contra células
GL-15 de glioblastoma humano e um bifenilo apresentou importante atividade
antibacteriana. Estes resultados interessantes e o fato da planta apresentar algumas
frações do extrato hexânico que ainda não foram estudadas nos estimularam a
continuar a busca por outras novas substâncias ativas nessa planta. Nosso interesse
por essas frações está fundamentado no fato de que seus espectros de RMN
apresentam sinais evidentes de que substâncias ainda não isoladas dessa planta
estão presentes nessas frações.Foram utilizadas frações ainda não estudadas da
coluna filtrante feita a partir do extrato hexânico do caule da Clusia burle-marxii,
coletada no município de Rio de Contas, Chapada Diamantina – BA, e cujo primeiro
estudo fitoquímico começou a ser realizado na pesquisa de mestrado da Dra. Caline
Ferraz, de onde vieram as frações cromatográficas utilizadas neste projeto. As
substâncias isoladas serão ensaiadas para a verificação de suas atividades
antimicrobianas e antiparasitárias.Foi utilizado o extrato hexânico para realizar a
separação pela coluna cromatográfica filtrante, utilizando um sistema de solventes, de
hexano e acetato de etila. Da coluna filtrante, foram obtidas 20 frações, nomeadas
CBM-1 a CBM-20, algumas das quais foram objetivo de trabalhos anteriores e
algumas que permaneciam não estudadas, as quais foram utilizadas neste projeto. A
partir da fração CBM8 foi feita uma nova coluna também em gradiente de hexano e
acetato de etila. De todas as frações obtidas, a única utilizada no atual projeto foi a
CBM8-9, com a qual foi feita outra coluna de onde se obtiveram algumas frações que
foram analisadas através de cromatografia em camada delgada comparativa, e
decidimos quais seriam agrupadas, e quais tinham potencial de conter substâncias de
interesse para dar continuidade ao trabalho. A partir da coluna filtrante temos também
a fração CBM-9, da qual foi feita uma outra coluna antes do início do projeto, onde se
obtiveram 92 frações (CBM-9-1 a CBM-9-92) com as quais foi iniciado um trabalho de
purificação iniciando pela cromatografia em camada delgada, sendo possível
selecionar, além do melhor sistema de solventes para efetuar a separação, identificar
as frações que, possivelmente, conteriam substâncias de interesse para o projeto,
mostrando-se promissoras. Outra fração obtida da coluna filtrante, a CBM12, após
análises por CCDC mostrou muito interessante por apresentar na cromatoplaca
eluída com Diclorometano (DCM) 95% e Acetato de Etila (AcOEt) 5% 4 manchas com
excelente separação, o que nos levou a optar por fazer uma coluna com esse sistema
(DCM e AcOEt) em gradiente para realizar a separação.Das frações analisadas e
separadas foram obtidas frações mais puras e algumas substâncias das quais foram
obtidos espectros de RMN que revelam seu grau de pureza e a natureza das
substâncias obtidas que estão em processo de purificação e determinação.

Palavras-chaves: Software estatístico livre, Estatística Básica
61ª RBRAS: DESENVOLVIMENTO DO ENCONTRO CIENTÍFICO E RESULTADOS
Autor(es): ELISABETE SAMPAIO, ARTHUR HENRIQUE FARIAS CASTRO, Paulo
Jorge Canas Rodrigues
Resumo: A Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBras),
pertencente à The International Biometric Society, é uma sociedade científica fundada
em 1955, de caráter cultural, sem fins lucrativos, dedicada aos pesquisadores
brasileiros que trabalham com os aspectos matemáticos e estatísticos das Ciências
Agrárias, Biologia e áreas afins. A realização da 61ª Reunião Anual da Região
Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBras) foi realizada em Salvador
em 23, 24 e 25 de maio de 2016. A 61ª RBras teve 264 participantes provenientes de
19 estados Brasileiros (incluindo o Distrito Federal) e 10 países além do Brasil. Foram
apresentadas 213 comunicações divididas da seguinte forma: 3 conferências, 8
minicursos, 22 comunicações em Invited Paper Sessions, 18 comunicações orais e
162 comunicações em pôster. A comissão organizadora do evento ficou a cargo do
Conselho Diretor da RBras e do Departamento de Estatística do Instituto de
Matemática da UFBA. Além disso, para dar apoio técnico nesta organização, este
projeto contou com a participação de dois bolsistas do programa Permanecer: Um
para auxiliar na gestão do congresso e outro para criação e gestão do website e
redes sociais. O aprendizado extraído dessa experiência possibilitou aos estudantes
bolsistas uma noção sobre como desenvolver e realizar eventos acadêmicos, trabalho
em equipe, prática do idioma inglês, já que o evento contou com participantes
estrangeiros e o idioma universal é o inglês. Também, foi aprendido como criar e gerir
websites, assim como divulgar estrategicamente sobre o evento em redes sociais
para atrair participantes. Apesar da situação atual da crise econômica brasileira,
conseguiu-se realizar o encontro científico com sucesso, confirmado através do
resultado das avaliações dos que participaram da 61ª RBras. De 264 participantes,
186 participantes (aproximadamente 70, 46% do total) responderam a avaliação pósevento. Estes avaliaram que o nível geral de satisfação em relação a 61ª RBras foi 4
ou 5, sendo que a escala de avaliação estava entre 1 e 5. Dando destaque com
avaliações 4 ou 5 também para organização do evento, apoio do pessoal da
organização, salas de conferência e oportunidades de networking.
Palavras-chaves: 61ª RBras, Gestão de eventos acadêmicos, gestão e criação de
websites

Palavras-chaves: Clusia, cromatografia

ANÁLISE DE DADOS COM APOIO DO SOFTWARE EXCEL

A GRAVIDADE DO USO DOS AGROTÓXICOS NA BAHIA

Autor(es): JACKSON SILVA DANTAS, SILVIA REGINA RIBEIRO LEMOS MORAIS
MORAIS

Autor(es): EDNA JESUS
Resumo: A pesquisa sobre os agrotóxicos, proposta pelo Fórum Baiano de Combate
aos Impactos dos Agrotóxicos (FBCA), reúne informações sobre o uso dos
agrotóxicos nas lavouras baianas. As informações foram através do banco de dados

Resumo: Nos últimos anos é evidente o crescimento da Estatística em grande parte
devido avanço tecnológico. Neste contexto, tornou-se necessário o aprendizado
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da Agência Estadual de Defesa Agropecuária (ADAB). O combate ao uso dos
agrotóxicos perpassa as fronteiras de grupos políticos, devendo ser discutido por
todos os extratos sociais. Ao afetar a saúde dos agricultores atinge toda a
comunidade. O perigo associado a esses “aditivos”, cada vez mais presentes nos
grãos, hortaliças, legumes e frutas, e seus derivados industrializados, se manifesta
quando da ingestão involuntária pelas pessoas, muitas das quais não sabem o tipo de
veneno e os efeitos, se agudos ou crônicos, se carcinogênico ou mutagênico, tudo
por uma causa única, o lucro incessante de uns em detrimento da saúde alheia. O
Art. 2º da Lei 7802/1999, considera os agrotóxicos como produtos de processos
físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso na produção, no armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas, pastagens, proteção de florestas, nativas ou
implantadas, e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade
seja alterar a composição da flora ou da fauna para preservá-las da ação danosa de
seres nocivos. Este trabalho visa relatar a situação atual da produção e comércio de
agrotóxicos e os impactos ambientais na saúde humana, apesar da Lei 7802/1999
definir os agrotóxicos - ou agroquímicos - como substâncias com finalidade capaz de
preservar a fauna e flora, contra as ações danosas de organismos vivos nocivos. O
Brasil é o maior consumidor de agrotóxico no mundo. Na Bahia, são autorizadas
cerca de 1500 marcas comerciais de agrotóxicos. A população precisa compreender
a existência desses contaminantes alimentares, muitos deles com toxicidade
desconhecida. Um trabalho educativo se faz necessário para que a população possa
compreender sobre a existência desses contaminantes alimentares, e sobre os riscos
da ingestão dos alimentos com resíduos de venenos agrícolas, muitos deles ainda
com desconhecimento sobre a toxicidade.

residentes em áreas circunvizinhas a este tipo de exploração. A presença desses
poluentes afeta à saúde dos residentes, além de ser um risco para a comunidade
presente e pouco tem sido feito para alertar sobre esse fato. Dessa maneira, o
objetivo do projeto é diagnosticar a qualidade ambiental da região produtora de
petróleo no Recôncavo Baiano e avaliar o risco que representa à saúde humana a
presença de poluentes. A avaliação da qualidade ambiental foi baseada numa ampla
coleta de dados secundários disponibilizados pela Petrobras. A identificação de
substâncias carcinogênicas foi determinística para alertar o problema que estamos
vivenciando. Foram analisadas doenças relacionadas à exposição de arsênio no ar
nas cidades mapeadas onde há exploração de gás e óleo no Recôncavo da Bahia. A
contaminação por este metal pode ser identificada por três vias: a inalação, dérmica
ou a ingestão. Esse metal pode se acumular no fígado, rins e pulmões, podendo
causar câncer de fígado, hipertensão, doenças hepáticas e outros. Para prevenir
danos ambientais e a saúde humana é necessário conhecer fontes, rotas ambientais,
emissões e transformações químicas, e o destino final ambiental, além das vias
principais de exposição humana e os agravos associados à saúde e ao
desenvolvimento. A relevância do trabalho reside no fato de ser o primeiro estudo
introduzido no Brasil e um dos poucos em nível internacional relacionando qualidade
ambiental e saúde em uma área produtora de gás e óleo, apresentando uma
contribuição para ações sustentáveis da Petrobras.
Palavras-chaves: saúde humana, emissão de poluentes, qualidade ambiental
VALIDAÇÃO, APLICAÇÃO E TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS
OBTIDOS PARA DETERMINAÇÃO DE URÂNIO EM LEITE MATERNO

Palavras-chaves: produção química; agrotóxicos; venenos agrícolas

Autor(es): JÉSSICA SILVA SOUZA, RAFAEL SIQUEIRA, ANDERSON SANTOS
SOUZA, Ana Claudia Andrade Vinhas, Daniel Bonfim Costa, RONEI FRANÇA
ANDRADE, NAIARA NOLASCO, CAIENE DE JESUS OLIVEIRA, Ítalo Andrade
Canário, RAFAEL FRANÇA ANDRADE

AUTOESTIMA DO POVO NEGRO NO ESTUDO E PRODUÇÃO DE CIÊNCIA
Autor(es): FABIANO NUNES SILVA DE VARGAS GARCIA
Resumo: Após um longo processo de luta do movimento negro, foi criada a lei
10.639/03, posteriormente modificada pela Lei 11.645/08, que alterou a LDB (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação), que tornou obrigatório o ensino da história e cultura
afro-brasileira e africana em todas as escolas de ensino básico. Despreparo de
docentes para discutir a questão racial de forma mais ampla e aprofundada, ausência
da apresentação de personagens negros como progenitores de conhecimento, livros
didáticos que abordem essa temática dificultam a aplicação da lei. É necessário a
discussão racial nas escolas, para desconstrução de estereótipos, que subjugam a
mulher e homem negro, criam obstáculos para crianças, jovens e adultos se
apropriarem e se perceberem produtores de conhecimento, agindo diretamente na
autoestima. Neste trabalho, o termo genérico ciência está sendo utilizado como
sinônimo de ciências exatas e da natureza, faz referência as disciplinas do ensino
básico: química, física e matemática. A importância da discussão que trago, é uma
análise qualitativa a respeito da relação entre autoestima do povo negro e estudo,
produção de ciência. Após a participação durante quatro anos no Programa
Institucional de Iniciação à Docência, onde tive a oportunidade de conhecer as
realidades de algumas escolas públicas do ensino básico da cidade de Salvador –
BA, pude concluir que para além das dificuldades orçamentárias para compra e
manutenção de equipamentos de retroprojeção, laboratório de ciências, impressão,
merenda até papel higiênico; além dos baixos salários pagos aos professores do
estado que tem como consequência o pouco incentivo a formação de professores e
sua educação continuada para melhor desenvolvimento de atividade docente; além
do processo de terceirização de serviços de funcionários de limpeza, vigilância,
merendeira, portaria que recebem baixos salários com atrasos constantes; além de
outros complexos sociais, como religião, família, mídia, e o contexto social
catastrófico de guerra as drogas que promove o genocídio do povo negro, que
interferem na formação do indivíduo, na sua compreensão de mundo e de homem,
existe um outro fator chave que desestimula de maneira direta e simbólica,
dificultando ao povo negro a aquisição e domínio da ciência, mais especificamente,
trazendo para minha área de atuação, a química, esse fator é a autoestima. No
dicionário do Aurélio, autoestima é o apreço ou valorização que uma pessoa confere
a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos e pensamentos, em outras
palavras, autoestima é a relação de bem-estar do indivíduo para consigo,
reconhecimento e satisfação do seu modo de ser e de como é visto, sinônimo de
valorização pessoal, o que confere ao indivíduo a segurança de pensar e executar
atividades de lazer ou profissional. Então seja o estudo ou produção de ciência, é
necessário que o indivíduo tenha autoestima, para sentir- intelectualmente confiante
em aprender determinado conhecimento e colocá-lo em prática, entretanto esta
formação não é um processo isolado no indivíduo em si, o contexto social, a interação
com a sociedade é determinante.

Resumo: O objetivo deste trabalho foi desenvolvimento de um sistema de préconcentração, usando a técnica de microextração dispersiva liquido-liquido, para
determinação de urânio em amostras de leite materno coletadas na cidade de
Caetité/BA. O espectrofotômetro de absorção molecular foi usado na determinação
dos íons de urânio. O procedimento baseou-se na adição do Br-PADAP como agente
complexante e uma mistura contendo dois solventes orgânicos, um dispersor (Etanol)
e um extrator (1-undecanol), que após a centrifugação se separa da fase líquida,
podendo ser extraído e lido a 577nm. Na metodologia proposta alguns parâmetros
analíticos foram avaliados, foi utilizada uma estratégia de otimização multivariada
realizada em duas etapas: primeiro, a realização de uma triagem das variáveis que
interferem no sistema, usando planejamento fatorial de dois níveis; A segunda etapa
foi destinada ao conhecimento dos pontos críticos para as variáveis selecionadas no
planejamento fatorial, para esta etapa foi utilizado o desenho Box-Behnken. No
desenvolvimento do sistema para pré-concentração as variáveis estudadas foram pH,
volume do complexante, volume do solvente dispersor e volume do solvente extrator.
Após otimização os valores críticos para cada uma delas foram, respectivamente, pH
7, 4, 0, 8 mL, 1, 5 mL e 0, 23 mL. O método apresentou uma boa linearidade, com um
coeficiente de determinação de 0, 9974; Fator de enriquecimento de 76 vezes;
Precisão de 4, 91% e 1, 85%, para o primeiro e último ponto da curva de calibração,
respectivamente; Limites de detecção e quantificação de respectivamente, 0, 4603
µg/L e 1, 5344 µg/L; Além disto o método apresentou uma ótima robustez. A exatidão
ocorreu pela técnica de adição e recuperação, e os valores variaram de 95, 28% a
103, 86%. A aplicação foi realizada em 45 amostras de leite, apresentando
concentrações que variaram desde de 2, 3810 µg/L até 160, 9715 µg/L, tendo
apresentado uma média geral de 55, 784 µg/L com um desvio padrão de 38, 884
µg/L, enquanto a mediana foi de 43, 333 µg/L.
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Resumo: O urânio é de grande importância para o ciclo do combustível nuclear.
Compostos de urânio são usados como combustível nuclear não apenas em reatores
de potência, mas também em reatores de pesquisa. O Urânio é um elemento químico
representado pelo símbolo U e massa atômica igual a 238. Existe na natureza na
forma de três isótopos: U234, U235, U238. É um elemento radioativo e pertence ao
grupo dos actinídeos. A produção brasileira de urânio é realizada pelas Indústrias
Nucleares Brasileiras – INB, hoje, apenas a mina de Caetité, no Sudeste da Bahia,
está em atividade (desde 2000). O urânio presente no leite materno não vem de
exposições das mães durante a lactação, vindo principalmente da ingestão ao longo
da vida, podendo muitas vezes ser armazenados nos ossos. Durante a fase de
lactação a extração de minerais dos ossos, principalmente o cálcio, para a
composição do leite materno é aumentada, representando um grande risco de
exposição para o feto (MOLINE, CARRILLO, et al., 2000). No entanto, a ingestão
suficiente de cálcio durante a gravidez e lactação reduz a extração de metais a partir
de osso. Isto faz com que uma alimentação adequada, com ingestão de minerais
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Resumo: A Bahia é o estado mais antigo no setor de exploração, processamento e
refino de óleo e gás no Brasil, em que a Petrobras é a principal empresa brasileira
nesse ramo. Sabe-se que há emissão de poluentes no ar e na água, e depósitos de
resíduos no solo, que vem afetando a economia, o ambiente, a saúde e a vida dos
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suficientes para suprir as necessidades da mãe e a produção de leite durante a
gravidez e a fase de lactação possa proteger o bebê (GULSON, MAHAFFEY, et al.,
1998). Sharma e colaboradores encontraram a presença de metais pesados no leite e
no sangue de gestantes e concluíram que a exposição da criança acontece antes
mesmo do seu nascimento (SHARMA e PERVEZ, 2005). O presente trabalho tem
como objetivo o desenvolvimento de um sistema de pré-concentração de urânio, as
amostras de leite materno foram coletadas de nutrizes com período de pós-parto no
município de Caetité, e encaminhadas para o laboratório de química analítica da
Universidade Federal da Bahia Campus Anísio Teixeira, utilizou-se um planejamento
fatorial de dois níveis variando a concentração do complexante (nível inferior 0, 004
mg mL-1, nível médio 0, 006 mg mL-1, nível superior 0, 008 mg mL-1), volume do
extrator (nível inferior 0, 05 mL, nível médio 0, 1 mL e nível superior 0, 15 mL),
volume do dispersor (nível inferior 0, 5 mL, nível médio 1, 0 mL e nível superior 1, 5
mL) e pH (nível inferior 7, nível médio 8, nível superior 9).

testes foram realizados com irradiação de luz branca. Assim sendo, diferentes
potências foram aplicadas à lâmpada, para esta primeira avaliação, com o intuito de
aplicar a melhor condição para as amostras sensibilizadas com os complexos, visto
que estas amostras devem apresentar boa absorção de luz na região do visível.
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FOTORREDUÇÃO DE CR6+ UTILIZANDO TIO2
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Resumo: 1.Caso de Estudo 4 – Fotorredução de Cr6+ utilizando TiO2 puro
O cromo ocorre na natureza em dois estados de oxidação, cromo
hexavalente, Cr6+ e cromo trivalente, Cr3+, sendo o primeiro mais tóxico do que o
segundo [...]. A toxidade do cromo não reside na sua forma elementar, mas na grande
variedade de seus compostos, sendo que o estado de oxidação e a solubilidade são
fatores determinantes [50- ]. Devido à grande toxidade do cromo hexavalente e
também à sua ação cancerígena [ ], se torna de fundamental importância a conversão
de Cr6+ à Cr3+ antes da reutilização de rejeitos envolvendo esse elemento. As leis
de controle ambiental têm se tornado cada vez mais rigorosas, determinando os
limites para o descarte de efluentes contendo rejeitos tóxicos. Os processos mais
usados para a referida redução utilizam agentes redutores tais como dióxido de
enxofre, sulfato de ferro ou metabisulfito de sódio. Entretanto, esses produtos
químicos permanecem na forma oxidada e não são recicláveis, levando à formação
de uma grande quantidade de outros resíduos indesejáveis. Dentre os métodos de
tratamento de efluentes convencionais, alguns não são eficazes para todos os tipos
de resíduos, outros têm efeito apenas remediador, uma vez que, transferem os
poluentes da fase líquida para uma fase sólida sem efetivamente destruí-los.
Tradicionalmente o Cr6+ é removido de águas contaminadas através de métodos
químicos e físicos incluindo, por exemplo, a deposição, reações de óxido-redução,
troca iônica e técnicas com bio-filme [ ]. Nos últimos anos processos fotocatalíticos
foram desenvolvidos para a redução da poluição associada com vários contaminantes
orgânicos e inorgânicos e, no caso particular, uma atenção especial ao tratamento de
íons metálicos em efluentes industriais [40]. Estes processos usam semicondutores
como: TiO2, SnO2, WO3, Fe2O3, ZnO and CdSe [ - ]. Dentre eles, o TiO2 é, sem
dúvida, o mais indicado para tal processo e foi o semicondutor escolhido neste projeto
de pesquisa. Mais especificamente este semicondutor tem se mostrado eficaz na
destruição de inúmeros contaminantes orgânicos e atua também de forma eficiente
na redução de metais em espécies menos tóxicas ou recuperáveis. O TiO2 iluminado
com luz UV (Ultravioleta) gera sítios altamente redutores reduzindo o Cr2O72&#8722;
(fonte de Cr6+ para Cr3+ que é uma espécie menos tóxica e capaz de ser reciclada
[...]. Em face deste panorama, esta parte do projeto teve como objetivo o estudo de
fotocatalisadores de óxido de titânio modificado e preparados por rota sintética
baseada no método de Pechini [10] para a obtenção do semicondutor (TiO2), bem
como para a metalização do catalisador e estudo fotocatalítico do processo de
redução de cromo hexavalente usando luz UV.7.1 – Experimental7.1.1 - Curva de
calibraçãoPara a obtenção da curva de calibração preparou-se soluções estoques de
Cr2O7-2 (fonte de Cr6+) nas concentrações de 50 e 100mmol/L e a partir destas
foram retiradas alíquotas para o preparo das soluções de trabalho com diferentes
concentrações. Foram preparadas 6 amostras e realizou-se a medida da absorbância
em função da concentração de dicromato com o auxílio de espectrofotômetro
Shimadzu UV-1800.7.1.2 Redução fotocatalítica de Cr6+Os ensaios fotocatalíticos
foram realizados no fotorreator já descrito, contendo 152 mg do catalisador TiO2
(descrito na sessão 3) e 47, 7 mL de solução de Cr2O7-2, 100 mmol/L e pH ajustado
em 2 com solução de HNO3. A célula termostatizada foi mantida a 25 °C e a
suspensão (Cr6+ + catalisador) foi mantida sob agitação antes e durante a
iluminação. Antes da irradiação, a suspensão foi agitada durante por 24h no escuro
para a adsorção do metal sobre a superfície das partículas de óxido. A
fotodegradação do Cr6+ foi avaliada com a coleta de alíquotas do meio reacional em
intervalos de tempos pré-estabelecidos. 7.1.3 Monitoramento por espectroscopia de
absorção UV-VisApós a coleta, as alíquotas foram centrifugadas para separar as
nanopartículas do óxido e foram, então, analisadas por espectrofotometria de UV-Vis
utilizando um espectrofotômetro – Shimadzu UV-1800.7.2 - Resultados 7.2.1 – Curva
de calibraçãoA curva espectrofotométrica para o íon Cr6+ em pH ácido é
caracterizada por apresentar duas bandas bem definidas em valores de &#955; de
350 nm e 256 nm. Em pH ácido as bandas localizadas em 256 (I) e 350 nm (II)
aumentam em função do aumento na concentração da solução de dicromato em toda
a região de concentração investigada, sem apresentar deslocamento nos &#955;
monitorados. Fez-se o ajuste através de regressão linear de uma reta relacionando os
valores de absorbância com os valores de concentração. Em que os dados
correspondentes a banda localizada em II podem ser representados pela expressão:
Y= 1, 5 x10-2 + 1, 7 x103 [Cr2O7-2], R= 0, 99275.7.3 - Monitoramento da
fotodegradação de Cr6+ por espectroscopia de absorção UV-Vis Os espectros de
absorção foram obtidos e as alíquotas foram coletadas após diferentes tempos de
irradiação.Há duas bandas de absorção características do Cr6+, no entanto, após 60
min de irradiação o comportamento observado não foi satisfatório, havendo apenas
uma ligeira diminuição das bandas de absorção do íon.
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Resumo: Neste trabalho foi realizado um planejamento experimental utilizando
amostra de óleo bruto e uma otimização multivariada de um método analítico para
determinação de Ni e V em petróleo bruto por espectrometria de emissão óptica com
plasma indutivamente acoplado (ICP OES). Realizaram-se experimentos com a
digestão da amostra em forno de microondas, variando os volumes de ácido nítrico
(3, 0 – 5, 0 mL) e de peróxido (4, 0 - 6, 0 mL) e a temperatura de digestão (160 – 180
°C), caracterizando um planejamento fatorial completo de dois níveis com triplicata do
ponto central, totalizando 11 experimentos. Utilizou-se em cada experimento uma
massa fixa de 0, 1 g de amostra, com digestão em micro-ondas fechado por 20 min.
Os dados foram tratados utilizando programa Statistica e interpretados através da
análise do gráfico de Pareto. Verificou-se que o volume de HNO3 e a temperatura de
aquecimento são significativos para o processo de digestão. As condições
estabelecidas para a digestão assistida por micro-ondas das amostras de petróleo
foram: 3, 0 mL de HNO3 concentrado, 4, 0 mL de H2O2, temperatura de 180 °C, e
digestão em forno de micro-ondas por 20 min. Foi utilizando ítrio como padrão interno
durante todas as análises. Após, fez-se a determinação de níquel e vanádio das
amostras digeridas por Espectrometria de emissão ótica com plasma acoplado (ICP
OES). Foram determinados os limites de quantificação (LoQ) 7, 9 e 0, 20 &#956;g g-1
para Ni e V, respectivamente. A exatidão e a precisão do método proposto foi
confirmado através da análise do material de referência certificado de elementos
traço em óleo combustível (CRM NIST 1634c) obtendo-se concordâncias de 96, 4 ±
3, 1 % para Ni e 98, 2 ± 1, 2 % para V. O método analítico otimizado foi aplicado em
duas amostras de petróleo bruto provenientes da Bacia do Potiguar, RN, Brasil, onde
as concentrações determinadas foram de 15, 76 ± 0, 30 &#956;g g-1 e 33, 21 ± 0, 79
&#956;g g-1 para Ni, e 0, 90 ± 0, 11 &#956;g g-1 e 0, 89 ± 0, 03 &#956;g g-1, para V.
A otimização multivariada mostrou-se eficiente para indicar o procedimento adequado
para digestão assistida por micro-ondas de petróleo bruto, mostrando ser um método
exato e preciso.
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Resumo: O dióxido de titânio, TiO2, é o fotocatalisador mais ativo e o que mais tem
sido empregado na degradação de compostos orgânicos presentes em águas e
efluentes. E por conta das suas propriedades elétricas, ópticas e eletroquímicas, o
mesmo tem sido vastamente estudado, buscando-se melhoria de suas propriedades.
E uma das possibilidades de melhorar as propriedades fotocatalíticas da TiO2, está
na sensibilização da superfície das nanopartículas com complexos metálicos. Neste
projeto, foram feitas a síntese das nanopartículas de TiO2 pelo método dos
precursores poliméricos com propriedades extremamente controladas, e a
sensibilização da superfície das nanopartículas de TiO2 com o complexo
[Ru(batophen)3](BPh4)2, tetrafenilborato de tris&#8208;batofenantrolina rutênio (II),
tendo como objetivo ampliar a faixa de absorção espectral e em consequência
aumentar a atividade fotocatalítica do óxido. Esses novos estudos dão continuidade
ao projeto anterior, no qual encontramos dificuldades para manter as moléculas de
um complexo bipiridínico a base de Ru3+ adsorvidas sobre a superfície das
nanopartículas de TiO2 durante os processos de fotocatálise. A fim de sanar o
problema encontrado foram feitos tratamentos (meio ácido e básico) das
nanopartículas TiO2 sensibilizadas com o cis-[Ru(dcbpy)2Cl2], tendo sido observado
uma melhora no processo de adsorção do corante com o tratamento em NaOH. A
amostra sensibilizada com o complexo [Ru(batophen)3](BPh4)2, por sua vez,
apresentou uma boa interação com as nanopartículas não sofrendo desorção do
mesmo e adicionalmente aumentou em muito a adsorção do azul de metileno,
composto modelo submetido à fotodegradação. Além disso, também avaliamos a
atividade de nanopartículas de TiO2 contendo 0, 1% de prata (Ag), sob luz visível.
Nesta etapa exploratória, optou-se por trabalhar com amostras contendo Ag e esses
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humana e ao meio ambiente. O objetivo deste trabalho foi avaliar as concentrações
de HCHO e CH3CHO na atmosfera da cidade de Salvador utilizando amostradores
passivos (APs), visando o diagnóstico da qualidade do ar a baixo custo. Estes
amostradores são dispositivos capazes de fixar gases ou vapores atmosféricos a uma
taxa controlada por um processo físico, como difusão ou permeação, sem envolver
bombeamento artificial. O amostrador passivo utilizado foi construído no LAQUAM
(Laboratório de Química Analítica Ambiental, da Universidade Federal da Bahia) e é
baseado na difusão molecular do gás através de uma camada estática de ar, sendo
composto de um corpo cilíndrico de polietileno (12 mm de altura e 21 mm de diâmetro
interno), com uma membrana de Teflon na entrada protegida por uma tela de aço
inox; após o espaço de difusão, encontra-se um filtro de fibra de vidro impregnado
com solução de 2, 4- dinitrofenilhidrazina 30 mmol L-1 + glicerol 1 mol L-1. Os APs
foram expostos em 4 diferentes bairros da cidade de Salvador (Paralela, Campo
Grande, Rio Vermelho e Avenida Barros Reis), e as hidrazonas foram extraídas com
1, 5 mL de acetonitrila e posteriormente determinadas por cromatografia líquida de
alta eficiência (1220 Infinity LC System - Agilent Technologies) com detecção UV-Vis
a 360 nm. Os resultados obtidos mostram que a qualidade do ar destes locais em
área urbana de Salvador em relação aos aldeídos fórmico e acético está dentro das
recomendações da OMS em 2000. No entanto, a Avenida Barros Reis e o Rio
Vermelho apresentaram níveis de concentração acima do ESL – Saude (Effects
Screening Levels) indicado em 2014 pela TCEQ (Toxicology Division for air Permiting)
do Texas – USA, para exposição longa de 3, 3 µg m-3.
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Resumo: Processos Oxidativos Avançados (POA) são processos que consistem na
geração de espécies reativas, por exemplo, radicais hidroxila (•OH). Estas espécies
são agentes altamente oxidantes, gerados em reações fotocatalisadas. Devido ao
forte poder oxidante, estes radicais são capazes de mineralizar poluentes orgânicos a
formas não tóxicas, como CO2 e H2O. Entre os POA destaca-se a fotocatálise
heterogênea, processo em que envolve reações redox induzidas pela radiação na
superfície de semicondutores (fotocatalisadores) como, por exemplo, o TiO2. Os
radicais •OH são gerados através de reações com moléculas de H2O ou O2
adsorvidas e são responsáveis pela oxidação ou fotomineralização dos compostos
orgânicos presentes no meio reacional. Portanto, este processo é bastante vantajoso
na aplicação em processos de descontaminação de efluentes e vem sendo bastante
estudado. O TiO2 é o semicondutor mais utilizado neste tipo de processo, devido a
seu baixo custo, estabilidade em uma larga faixa de pH, insolubilidade em água
(formando uma suspensão), não toxicidade, fotoestabilidade e possibilidade de
ativação solar. A fim de melhorar a eficiência e as propriedades óticas, o TiO2 pode
ser modificado através de procedimentos de dopagem ou de metalização. Este
trabalho consistiu na realização de sínteses de nanopartículas de TiO2 modificadas
com Ag através de dopagem e metalização. As amostras foram preparadas pelo
método dos precursores poliméricos e tiveram suas propriedades microestruturais e
morfológicas caracterizadas por difração de raio-x e reflectância difusa, bem como,
tiveram sua atividade fotocatalítica avaliada frente a composto modelo (corante de
azul de metileno) por irradiação UV e luz visível. O projeto consistiu em avaliar a
maior eficiência fotocatalítica utilizando-se da realização de testes fotocatalíticos com
as amostras modificados com Ag em diferentes porcentagens de concentração,
sendo elas 0, 1%mol, 0, 5%mol, 1%mol, 2%, 5%, 10%mol e 20%mol e em irradiação
UV e no visível (luz amarela em diferentes potenciais, sendo eles 0, 1 V; 0, 15 V; 0,
20 V). A avaliação desta foi dada por meio da interpretação de gráficos de absorção
do corante azul de metileno (composto modelo).
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Resumo: Este projeto teve por objetivos produzir eletrodos sensores de pH à base de
óxidos de metais de transição e estudar a atividade sensora dos eletrodos produzidos
visando uma possível utilização dos mesmos em substituição aos eletrodos sensores
de membrana de vidro. Este estudo se fez relevante devido às limitações do eletrodo
comercial de vidro, que incluem robustez, fragilidade mecânica e perda de
sensibilidade em meios muito ácidos ou básicos com valores de pH abaixo de 5 ou
acima de 9, respectivamente. Neste projeto por meio do método de redução por
álcool, foram produzidos eletrodos à base do óxido de rutênio e óxidos mistos com
Ru-Ti, Ru-Mn e Ru-Sn. O estudo consistiu na síntese dos óxidos na forma de pó,
montagem dos eletrodos, testes eletroquímicos e titulação ácido-base. Na segunda
etapa do trabalho também foi realizado o tratamento térmico para os compósitos de
Ru, Ru-Mn e Ru-Sn. Na primeira etapa do trabalho, que consistiu na análise dos
efeitos da composição dos óxidos sobre o comportamento dos eletrodos produzidos,
a composição de metal- carbono utilizada foi de 50:50 mol. Nesta etapa, foi realizada
a caracterização eletroquímica pela técnica de voltametria cíclica num intervalo de
potencial entre 0 a 1 V versus ECS (eletrodo de calomelano saturado), e velocidade
de varredura de 80 mV/s. Através do perfil voltamétrico do eletrodo de RuO2 (50:50)
verificou-se que o mesmo apresentou comportamento mais resistivo, caracterizado
pela inclinação apresentada pela curva voltamétrica. Entretanto, comparado aos
eletrodos de óxidos metálicos mistos, este apresentou o maior valor de capacitância.
Entre os eletrodos de óxidos mistos, aqueles contendo Ti demonstraram maior
aproximação do formato retangular, perfil característico do RuO2. Todos os eletrodos
apresentam acentuada resistividade, porém, quanto à capacitância, aos eletrodos a
base de Ru-Mn promoveram os melhores resultados em termo de armazenamento de
carga. Frente às variações de pH o potencial de todos os eletrodos variou linearmente
na faixa de pH de 0 a 10. Os coeficientes angulares apresentaram valores abaixo do
esperado pela equação de Nernst. Todos os eletrodos passaram por titulação ácidobase empregando-se ácido fosfórico e hidróxido de sódio, onde as variações de
potencial da reação produzida na titulação, medida com os eletrodos fabricados, foi
simultaneamente acompanhada pela determinação do pH através do eletrodo
comercial de vidro. As curvas de titulações obtidas mostraram que, em geral, os
eletrodos apresentaram sensibilidade e rápida resposta às adições de base. Os
eletrodos de óxidos metálicos mistos responderam satisfatoriamente numa faixa de
pH entre 2 e 11. Entre eles, o eletrodo de Ru-Mn (30/70) apresentou melhor
comportamento. Analisando as curvas de titulação de todos os eletrodos analisados,
a curva do eletrodo a base de RuO2 foi a que mais se assemelhou à curva obtida do
eletrodo de membrana de vidro. Sendo observado para o eletrodo de RuO2 puro o
melhor comportamento numa faixa de pH mais extensa. Na segunda etapa da
pesquisa que avaliou os efeitos do tratamento térmico sobre o comportamento dos
eletrodos sensores produzidos, a composição de metal- carbono utilizado foi de 20:80
mol. Foram produzidos eletrodos de Ru-C (20:80) e Ru- Mn (30:70) tratados e não
tratados termicamente. Todos eles responderam às variações nas concentrações de
íons H+, no entanto, todos eles também apresentaram perda de sensibilidade em
soluções ácidas com pH abaixo de 2. Entre os eletrodos de Ru-C, o eletrodo de Ru-C
tratado apresentou mais acentuada perda de sensibilidade do que o eletrodo de Ru-C
não tratado não só em pH ácido, como também em meio fortemente básico, para pH
maior do que 12. Portanto, entre eles o eletrodo de Ru-C (20:80) não tratado
apresentou melhor resposta. Entre os eletrodos de óxido de Ru-Mn mistos, ao
eletrodo de Ru-Mn (30:70) tratado resultou na melhor resposta, pois, apesar de perda
de sensibilidade em meio ácido abaixo de 2 e básicos acima de 10, a perda de
sensibilidade do mesmo ocorreu numa faixa menos extensa de pH. Adicionalmente,
eletrodos de RuO2 preparados através do método de eletrodeposição foram também
avaliados quanto a sua atividade sensora. Frente às variações de pH, o potencial do

MONITORAMENTO ATMOSFÉRICO PASSIVO DE BTEX EM ÁREAS URBANAS.
Autor(es): SÂMEQUE LUZ, LÍCIA PASSOS DOS SANTOS CRUZ, FRANCIELE
OLIVEIRA
Resumo: Benzeno, tolueno, etilbenzeno, e os xilenos (o+m+p) - mais conhecidos
pela sigla BTEX são predominantemente emitidas pela frota veicular (combustão de
combustíveis fósseis e perdas evaporativas), postos revendedores de combustíveis e
por processos industriais. Estes compostos apresentam impacto nocivo à saúde
humana, pois são tóxicos e no caso do benzeno apresenta potencial carcinogênico.
Além disso, contribuem para a formação de substâncias oxidantes na troposfera,
através de reações fotoquímicas com óxidos de nitrogênio. Mesmo sendo
reconhecida a ação tóxica de BTEX, a legislação brasileira não estabelece padrões
para estes compostos e são escassos os dados de concentrações destes em
atmosferas urbanas no Brasil. Amostradores passivos são dispositivos capazes de
coletar gases ou vapores atmosféricos a uma taxa controlada por um processo físico,
como difusão ou permeação, sem envolver bombeamento artificial. Estes dispositivos
são simples, de baixo custo e fornecem dados cumulativos de um tempo de
exposição. O objetivo deste trabalho foi determinar as concentrações dos compostos
BTEX, na atmosfera da cidade de Salvador- BA, utilizando amostragem passiva,
visando o diagnóstico da qualidade do ar com baixo custo. Foram usados
amostradores passivos da marca Radiello® contendo carvão ativado, com período de
exposição de 14 dias. Os compostos adsorvidos foram extraídos com 1 mL de CS2 e
determinados por cromatografia a gás com detecção por ionização em chama. As
concentrações de BTEX encontram-se na faixa de 0, 83-3, 38 µg m-3 para benzeno,
1, 70-4, 51 µg m-3 para tolueno, 0, 50-1, 45 µg m-3 para etilbenzeno e 0, 96-2, 86 µg
m-3 para xilenos. Este trabalho contribuiu para o fornecimento de dados de
concentrações dos compostos BTEX na atmosfera de Salvador-BA com baixo custo e
mostram que os valores de benzeno para o período de 14 dias estão abaixo do
padrão anual de 5, 0 µg m-3 estabelecido pela legislação europeia. Os resultados
calculados através das razões entre T/B, (m+p)-X/B e o-X/B indicam que os níveis de
BTEX obtidos são provenientes predominantemente de emissões veiculares.
Palavras-chaves: BTEX, Áreas Urbanas, Amostragem Passiva
MONITORAMENTO PASSIVO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS ORGÂNICOS
EM ÁREAS URBANAS
Autor(es): ANNE VALESCA SANTOS DE BRITO, LÍCIA PASSOS DOS SANTOS
CRUZ, FRANCIELE OLIVEIRA
Resumo: O avanço econômico e industrial está associado à demanda pelo consumo
de combustíveis e aumento do número de veículos automotores nos grandes centros,
levando por consequência, ao aumento na emissão de poluentes atmosféricos,
grande parte deles orgânicos. Dentre os aldeídos presentes na atmosfera,
formaldeído (HCHO) e acetaldeído (CH3CHO) são os mais abundantes, com grande
relevância na química atmosférica, por se configurarem maior fonte de radicais livres
e como precursores de aerossol orgânico em áreas urbanas. Estes compostos são
predominantemente emitidos por fontes móveis e apresentam impacto nocivo à saúde
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eletrodo apresentou linearidade na faixa de pH de 0 a 14. Ou seja, a linearidade se
estendeu numa faixa mais extensa do que as relacionadas aos eletrodos produzidos
até então pelo método de redução por álcool. O coeficiente angular obtido para o
eletrodo de óxido de rutênio eletrodepositado foi de 0, 057 V/pH, podendo-se
considerar como um comportamento Nernstiniano. Das curvas de titulação obtidas
verificou-se que o eletrodo apresentou boa sensibilidade às variações na
concentração de íons H+ na faixa de pH de 2 a 12. Apesar da perda de sensibilidade
em meios com valores de pH fora dessa faixa, a resposta do eletrodo de óxido de
rutênio eletrodepositado no geral foi considerada bastante promissora.

Resumo: Sabendo-se da importância do prof. Valentin Calderón para a arqueologia
baiana, é de grande valia fazer o resgate do seu legado como pioneiro do fazer
arqueológico em nosso estado, posto que era homem de múltiplas facetas atuando
não somente na Arqueologia, mas também no museu de arte sacra da Bahia,
fundado o curso de museologia da UFBA, o laboratório...Valentin Calderón foi o
idealizador e grande responsável pela criação do MAE-UFBA no ano de 1983. Seu
trabalho, como pesquisador e arqueólogo, gerou um importante acervo para formar
esta instituição e, neste sentido, tem continuamente atraído pesquisadores diversos
que tem buscado conhecer mais sobre suas investigações. Após mais de trinta anos
da morte de Valentin Calderón, e ao completar trinta anos de existência do MAEUFBA, esta instituição recebeu de sua viúva, Senhora Lydia Calderón, a doação de
um significante material pessoal que dá conta da vida intelectual deste pesquisador.
Este acervo é composto basicamente por documentos, publicações científicas,
recortes de jornais, mapas, fichas de sítios arqueológicos, correspondências, entre
tantos outros materiais, já recebidos e adicionados ao acervo do MAE-UFBA.
Reconhecendo o valor deste material para vários campos de produção do
conhecimento, principalmente para a antropologia e arqueologia, e visando o
favorecimento as funções de pesquisa e comunicação desempenhadas pelas
Universidades e por seus museus arqueológicos, é que se faz necessário pensar na
preservação deste acervo, sobretudo no que diz respeito às ações de conservação e
restauro o que seguramente resultará em uma maior acessibilidade e legibilidade aos
conteúdos existentes neste. Como estudante de Geografia o desenvolvimento da
pesquisa ‘Por uma cartografia arqueológica de Valentim Calderón’ foi de grande
importância na ampliação de mais um vértice de análise sobre minha própria ciência,
a geográfica. Visto que os trabalhos de Valentin Calderón com recorte em pesquisa
de campo de sítios arqueológicos estão intimamente ligados com conceitos e
categorias geográficas, além de a sistematização final deste trabalho demandar os
conhecimentos de software de georreferencias para a espacialização das
informações, sobretudo, traz à discussão a paisagem arqueologia, um hibrido entre
geografia e arqueologia. Deste modo este trabalho propõe-se em fazer uma breve
reflexão sobre os principais trabalhos do prof. Calderón, pontuando sua importância
em diferentes escalas e como as duas ciências se comunicam nestes, conclui-se
como resultante do período da pesquisa.

Palavras-chaves: óxidos metálicos, eletrodos seletivos, pH
OLIMPÍADA BAIANA DE QUÍMICA
Autor(es): LAFAIETE ALMEIDA CARDOSO, JESSICA OLIVEIRA, ALEX GOMES,
RAQUEL LIMA PROTAZIO
Resumo: A Olimpíada Baiana de Química (OBAQ) integra o Programa Nacional
Olimpíadas de Química, promovida pela Associação Brasileira de Química (ABQ) e é
uma atividade de extensão do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia
(UFBA) e está presente nas sete microrregiões do Estado da Bahia. Visa despertar
no aluno o interesse pelo estudo da química, preparando-o para competições
regionais, nacionais e internacionais; identificar jovens talentos, estimulando-os a
prosseguirem esses estudos nas instituições de ensino superior; incentivar os alunos
a aprofundarem os conhecimentos em química, visando à formação de profissionais
mais capacitados para atuarem neste segmento do conhecimento; ser uma das
ferramentas de avaliação do ensino da química no ensino médio e tecnológico (até o
terceiro ano) no Estado da Bahia; servir de seleção para candidatos em programas
que envolvam alunos do ensino médio; disponibilizar as provas aplicadas para uso
em pesquisa na área de ensino; estimular o ensino, estudo e pesquisa no campo da
química, capacitando os alunos a realizarem os benefícios que esta ciência pode
oferecer para a humanidade; buscar uma maior interação entre universidade e o
ensino médio e proporcionar aos proporcionar aos estudantes de química da UFBA
uma oportunidade de prática pedagógica, buscando seu aperfeiçoamento didático.
Além de despertar vocações, atrair, identificar e estimular talentos, assim como
contribuir para a melhoria do ensino de química, a OBAQ também pode ser usada
como ferramenta de avaliação do ensino da química no Ensino Médio (EM) e
tecnológico, na seleção de candidatos a programas que envolvam alunos do EM e na
pesquisa nesta área de ensino: os exames aplicados são disponibilizados. Além de
buscar uma maior interação entre a Universidade e o EM e tecnológico, a OBAQ
proporciona aos estudantes de química da UFBA uma oportunidade de prática
pedagógica, almejando seu aperfeiçoamento didático. A OBAQ é constituída de duas
fases. A FASE I ocorre nas escolas participantes com exames elaborados pelos
próprios professores ou fornecidos pela coordenação da OBAQ ou através de outros
métodos adotados por cada estabelecimento de ensino. Na Fase II, é aplicada uma
prova, com 4 horas de duração, simultaneamente em todos os polos de aplicação,
com 5 questões discursivas e 30 objetivas.Podem participar do certam, alunos do
Ensino Médio, incluindo estudantes do Ensino Fundamental mais bem classificados
na Olimpíada Brasileira de Química Júnior do ano anterior ao evento de 2016), e
tecnológico de escolas públicas e particulares do Estado da Bahia. Na FASE II, os
exames são aplicados nas cidades sede e são aceitas até 45 inscrições de alunos
das escolas públicas estaduais (15 por série) e 24 estudantes (8 por série) das redes
federal e particular, podendo ser inscritos todos os alunos do ensino médio /
tecnológico bolsistas FAPESB. A classificação dos alunos na FASE II é realizada por
série, mas para estimular os alunos das escolas públicas estaduais, a coordenação
da OBAQ estabeleceu um sistema de premiação diferenciada entre os alunos mais
bem classificados no certame. Em 2016, na Fase I, realizada nas escolas, mais de 15
mil alunos participaram da seletiva para a FASE II, na qual, mais de 4 mil estudantes
estão inscritos. Em 2015, os resultados das provas objetiva e da discursiva
demonstraram, mais uma vez, que o desempenho dos estudantes da rede pública
estadual é preocupante: apesar de aproximadamente 1.800 estudantes (50% dos
inscritos) da rede estadual na fase II, apenas, 56, lograram aprovação e uma única
menção honrosa (M.H.) conquistada, de um total de 152 menções. Através do site da
OBAQ (www. Obaq.ufba.br) o público pode acessar sites voltados para a química,
educação química, incluindo jogos interativos e informações sobre os principais
eventos da química no Brasil. Através do site da OBAQ (www. Obaq.ufba.br) o
público pode acessar sites voltados para a química, educação química, incluindo
jogos interativos e informações sobre os principais eventos da química no Brasil. A
aceitação da OBAQ junta à comunidade baiana pode ser constatada a partir do
número
de
acessos
às
redes
sociais
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OLIMPIADAQUIMICA?FREF=NF) e à página
eletrônica (www. Obaq.ufba.br). O número de acessos já é superior a 800 mil. Pelo
GOOGLE ANALYTICS, podemos verificar que a página da OBAQ já foi acessada a
partir de todos os estados do Brasil e de mais de 40 países (Américas do Norte e
Central, África, Europa e Oceania). O número de acessos já é superior a 800 mil.

Palavras-chaves: Valentin Calderón, Arqueologia, Paisagem
A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATAS TRANS* NAS ELEIÇÕES DE 2014
Autor(es): BARBARA SANTANA DE SOUZA
Resumo: Apresentamos parte dos resultados de uma etnografia coletiva financiada
pela PROEXT/UFBA intitulada “Manifestações de Gênero, Raça, Sexualidade e
Religião nas Eleições 2014” com o objetivo de monitorar e analisar discursos
sexistas, racistas, lesbo-homo-transfóbicos e de intolerância religiosa no processo
eleitoral brasileiro. Nesse pôster o foco são as candidatas trans*, ou seja, mulheres
transexuais e travestis que disputaram cargos eletivos nos diferentes níveis do poder
legislativo no ano de 2014. Nos últimos anos o debate sobre direitos da população
LGBT tem se tornado mais evidente. Nas últimas eleições algumas candidatas e
candidatos trans* somaram-se em vozes combatentes contra os discursos
patologizantes e de ódio presentes no âmbito da representação política, a exemplo da
polêmica conhecida popularmente como “cura gay”. Nesse sentido os movimentos
sociais LGBT e os transfeminismos diagnosticaram que é urgente a participação da
população trans* nas tomadas de decisões e na luta por políticas públicas no país
como forma de reagir ao conservadorismo. No âmbito do projeto foram realizadas
entrevistas semiestruturadas com 4 candidatas trans* do Paraná, Rio Grande do Sul
e São Paulo. Destacamos no pôster a importância da representatividade e como a
participação no sistema político é vista pelas candidatas, o questionamento da
representação de mulheres na política institucional atualmente, a visibilidade dentro
do partido e as propostas de políticas públicas, especialmente as de educação e
saúde, para pessoas trans* e não trans* presentes nos programas das candidatas.
Também surgem questões como acesso ao direito ao nome social, suas condições, a
flexibilidade (ou falta dela) do sistema de registro nacional e como esse acesso reflete
nas propostas das candidatas. Partimos da perspectiva de BARREIRA (1998) das
eleições como rituais de representação, um momento de tenção que dá luz aos
conflitos da época e que por meio das representações torna visível o que estaria
oculto, ou seja, uma forma de apresentação.
Palavras-chaves: participação política, gênero, trans
CIÊNCIAS HUMANAS – EDUCAÇÃO
CIRCULANDO O COMBATE AO RACISMO NA ESCOLA
Autor(es): THALES DARLAN REIS MACÊDO

Palavras-chaves: OLIMPÍADA; ENSINO MÉDIO; OLIMPÍADA DE QUÍMICA

Resumo: A partir da relativa popularização da internet, os temas que englobam o
conceito de diversidade entraram em evidência, seja na mídia ou na própria internet.
Na mesma proporção, as formas de preconceito ficaram mais explicitas, agora mais
facilmente compartilháveis nas redes sociais. Além disso, a possibilidade de publicar
anonimamente injúrias é outro motivo para esse crescimento no número de casos
envolvendo preconceito. No entanto, esses temas não recebem a devida atenção nas
escolas, principalmente quando se trata de escolas públicas e das periferias. As
iniciativas para a implementação de um plano educacional de combate a todas as

CIÊNCIAS HUMANAS – ANTROPOLOGIA
VALENTIN CALDERÓN: DA IMPORTÂNCIA PARA A ARQUEOLOGIA BAIANA A
PAISAGEM ARQUEOLÓGICA
Autor(es): DEISE MERCES, Tainã Moura Alcântara
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formas de preconceito nas escolas através de um plano bem definido estão
enfrentando resistência no campo político. Nesse contexto, o projeto Circulando a
Diversidade na Escola surge como provocador de debates e criador de meios de
conscientização dos alunos do 7°/8° ano da Escola Municipal de Plataforma. Esse
recorte de série foi definido pois os alunos sairão do ensino fundamental sendo
células que possuem o arcabouço conceitual mais importante para as discussões dos
temas em diversidade. O projeto levou a sala de aula conceitos relacionados ao tema
diversidade através de oficinas temáticas e eventos, construídos com a participação
dos alunos. Sendo captado através de entrevistas o perfil dos funcionários e a
percepção sobre os relacionamentos sociais dentro e fora da escola. Na sequência,
localizou-se os problemas principais da escola para se traçar um plano de ação.
Assim, as oficinas e eventos seriam contextualizadas com as demandas mais graves
da escola. Conseguiu-se introduzir os alunos numa nova perspectiva sobre os tópicos
em diversidade. Além de criar na escola o ambiente propício para a ação política em
seu sentido menos caricato, através da criação de uma mudança paradigmática entre
estudantes, professores e funcionários. Os resultados apontam para a consolidação
dos alunos como replicadores dos conceitos que dão maior lucidez as discussões.

nos livros “Os Bichos que Tive: memórias zoológicas” e “Uxa, ora fada, ora bruxa”. A
identificação dessas crianças com as histórias lidas pode ser melhor compreendida
se recorrermos a estudos como o da pesquisadora Mara Jardim acerca dos critérios
para análise e seleção de textos de literatura infantil. Segundo a autora, na fase que
corresponde dos 2 aos 5 ou 6 anos de idade, as crianças têm tendência a se
interessar por histórias que envolvem animais por conta de um processo de
identificação, o que justifica o interesse pela narrativa “Os Bichos que Tive: memórias
zoológicas”. A autora também pontua que na fase seguinte dos 5 aos 8 ou 9 anos é a
fase em que as crianças se interessam pelos contos de fadas, o que justifica a
identificação com a história “Uxa: ora fada, ora bruxa”. (JARDIM, 2001). Terminamos
a oficina contagiadas com a alegria do universo de Sylvia Orthof e podendo registrar
que o humor, assim como as temáticas presentes nas suas obras, a citar os
elementos da cultura nordestina, conquistaram as crianças e fomentaram o interesse
de professores da escola em que a oficina foi realizada a continuar o trabalho com as
obras de Sylvia Orthof em suas aulas.
Palavras-chaves: Sylvia Orthof, Literatura Infantil, Leitura Compartilhada

Palavras-chaves: diversidade, preconceito, educação
GESTÃO DE QUALIDADE EM UMA UNIDADE ACADÊMICA: UM MODELO
PROPOSTO PARA A SECRETARIA UNIFICADA DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA
DA UFBA

DIMENSÃO POLÍTICA NA FORMAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
Autor(es): CORA CORALINA DOS SANTOS NUNES, GRAZIELA ARAUJO
DOURADO, GILBERTO TADEU REIS SILVA, DEYBSON ALMEIDA, ALINE LAITANO

Autor(es): ÉLEM LIMA, MICHELLE SANTANA GUIMARÃES VÉRAS
Resumo: A proposta da Gestão de Qualidade da Secretaria Unificada do Instituto de
Psicologia – IPS foi de organizar as atividades acadêmicas e administrativas da
secretaria, reunindo informações e tornando-as viáveis para um melhor atendimento
aos discentes, docentes, à direção da unidade e a todos que necessitem. A Gestão
da Qualidade é focada em atender às necessidades dos envolvidos de forma eficaz e
menos burocrática. Dessa forma, compreender o conceito de qualidade se faz
necessário para que o objetivo deste projeto seja alcançado. A norma brasileira
ABNT, define qualidade como: “Totalidade de características de uma entidade que lhe
confere a capacidade de satisfazer as necessidades implícitas e explícitas”. (NBRISO, 9000:2000), nesta perspectiva, o presente projeto busca identificar
possibilidades de melhorias na resposta às demandas colocadas pelas partes que
compõem a Secretária Unificada do IPS. Promover a gestão de qualidade acadêmica
e administrativa no contexto da Secretaria Unificada do IPS requer empenho na
sistematização de informações, para tanto, organizamos diversos arquivos com
documentos importantes como: Documentos de estágio do curso de Psicologia e
Serviço Social, Atas de reuniões da Coordenação Acadêmica, etc. Dentre as
atividades desenvolvidas de maior relevância podemos citar a ativação e manutenção
do site institucional www.ips.ufba.br. Além disso, foram realizadas constantes
melhorias no layout do site institucional contribuindo para a organização e
transparência nas informações. Elaboramos manuais de procedimentos e cartilhas
para auxiliar coordenador, técnicos administrativos e membros de colegiado, nas
atividades laborais. Socializamos informações referentes às notícias de eventos e/ou
acontecimentos organizados pela Universidade. Criamos manuais para novos
discentes (calouros), com a proposta de fornecer informações que serão úteis na sua
trajetória acadêmica na UFBA, sobretudo de como ter acesso a determinados
serviços na Universidade e de como acessar o SIAC (Sistema Acadêmico). O Instituto
de Psicologia foi fundado no dia 18 de novembro de 2008, atualmente o IPS está sob
a direção da Professora Doutora Ilka Dias Bichara e do vice-diretor Professor Doutor
José Neander Silva Abreu e oferece cursos de graduação em Psicologia, Serviço
Social, e de pós-graduação lato e stricto sensu em Psicologia. A concretização do
projeto tem trazido melhorias na gestão da Secretaria Unificada do Instituto de
Psicologia.

Resumo: São necessários avanços na implementação de políticas educativas que
reforcem a dimensão política e cidadã. Compreendendo que os técnicos de
enfermagem são a maior parte da equipe de saúde e que a sua formação pode
implicar na politicidade do cuidado. Entendendo que a formação política é exercida
em ambientes democráticos, que reconhecem os modelos de atenção em saúde, os
conflitos de classe, que preparam pessoas para a prática do discurso, pensamento
crítico e julgamento com vistas ao desenvolvimento de atitudes como: auto interrogarse, a argumentar, decidir e propor soluções e decisão. Destacando que a dimensão
política na formação de técnicos de enfermagem é uma possibilidade de ativar as
dimensões do “saber-ser” e “saber-conviver” que repercutem na constituição de
profissionais cidadãos, amplificando a importância do fomento de uma formação que
valorize essa dimensão. Reconhecendo que diversos estudos sobre a atuação de
técnicos de enfermagem indicam o caráter normativo e prescritivo, a formação é
baseada no modelo biomédico, apresentando como fragilidade a compreensão sobre
a dimensão política no trabalho em enfermagem. Objetivou-se analisar a dimensão
política na formação de técnicos de enfermagem. Trata-se de um estudo exploratório
com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados a partir de entrevistas
semiestruturadas aos representantes de instituições de ensino superior e técnico, do
Conselho Regional de Enfermagem e da Associação Brasileira de Enfermagem.
Posteriormente, procedeu-se a análise de conteúdo através da análise temática.
Desta emergiram das falas as seguintes categorias: dimensão política institucional,
impropriedade da dimensão política na enfermagem, dimensão política fora dos
espaços de formação e dimensão política na formação. Sobre os resultados,
identificamos fragilidades sobre o entendimento da dimensão política na formação,
compreendido como aspectos políticos da instituição, que se apresentam de modo
invisível ou como impróprio. Observamos ainda a compreensão controversa da
(in)existência na formação política na prática pedagógica. Na conclusão afirmamos
que a dimensão política foi interpretada como essencial para trilhar o caminho de
mudança em direção a um saber integral e de uma prática de cuidado críticoreflexiva, guardando intrínseca relação com identidade profissional e reconhecimento
social. Quanto as implicações para enfermagem, esta reflexão pode apontar para a
necessidade de revisão das estruturas curriculares para a formação dos técnicos em
Enfermagem, de práticas pedagógicas por parte dos docentes que permitam tal
posicionamento profissional e, para a revisão do papel das entidades de classe e
conselho frente a precariedade desta dimensão formativa.

Palavras-chaves: Gestão, Organização, Qualidade
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DO ACERVO DA BIBLIOTECA ISAÍAS
ALVES: INVENTARIAR

Palavras-chaves: Politica; Enfermagem; Educação em enfermagem

Autor(es): JENIFER FONSECA MENEZES LIMA
ENTRE BICHOS E MONSTROS: LEITURA COM... SYLVIA ORTHOF
Resumo: O projeto “ Levantamento bibliográfico do acervo da Biblioteca Isaías Alves:
inventariar ” traz como proposta a necessidade de inventariar o acervo da Biblioteca
Isaias Alves. Ela possui um dos maiores e mais antigos acervos bibliográficos do
sistema de Bibliotecas da Ufba, são aproximadamente 130 mil exemplares; no
entanto, a Biblioteca Isaias Alves ainda convive com resquícios do período em que
não era informatizada. Por esse motivo, faz-se necessário ter o seu acervo
inventariado para que possa oferecer serviços de qualidade aos seus usuários. Nessa
perspectiva, além de estar possibilitando ao usuário o acesso a um serviço
organizado e de qualidade, possibilita também para o estudante bolsista o
conhecimento e apropriação dos métodos e técnicas de gestão documental/
biblioteconômicas, uma vez que através da rotina apresentada pela orientadora é
possível se familiarizar com as atividades de uma biblioteca. O acervo trabalhado no
momento, é o de periódicos, que contém arquivos como revistas, jornais, anuários,
encontros, simpósios etc.; a metodologia do projeto consiste em diariamente realizar
a leitura das estantes, fazendo o lançamento no programa Excel, organizando por
ordem alfabética, por ordem também do ano, volume e número. O trabalho tem carga
horária de 20 horas semanais, e o cronograma da leitura das estantes corresponde
de 1 a 12 meses, e a elaboração e entrega do resultado final corresponde ao 11º
(décimo primeiro) mês. O produto final esperado deste projeto constitui-se em

Autor(es): JAMILLY STARLING SANTOS DE JESUS, LÍCIA BELTRÃO
Resumo: O presente texto objetiva relatar as experiências das integrantes do Projeto
Leitura Com... – projeto de extensão inscrito no Programa Permanecer da
Universidade Federal da Bahia e vinculado ao Grupo de Estudo e Pesquisa em
Educação e Linguagem (GELING) – no desenvolvimento da oficina “Entre bichos e
monstros: Leitura Com... Sylvia Orthof”. A oficina referida foi realizada com
estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal São José.
Para essa oficina, valorizamos o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola
(PNBE), como também o desejo de compartilhar com as crianças leituras da obra de
Sylvia Orthof, autora brasileira com mais de cem livros publicados e premiada pela
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, cuja obra tem, entre as muitas marcas,
a diversidade de gêneros e temáticas, o diálogo com o leitor, a tendência ao
questionamento de verdades instituídas, o humor irreverente e as brincadeiras com a
linguagem. No decorrer da oficina foram lidos com as crianças os livros “Uxa, ora
fada, ora bruxa”, “Os bichos que tive: memórias zoológicas” e “A onça do Vitalino”,
ambos de Sylvia Orthof. Com o compartilhamento das leituras pudemos notar a
identificação das crianças com os textos lidos, principalmente com aqueles presentes
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alcançar os objetivos específicos dos bolsistas, que se refere, a inventariar o acervo
bibliográfico da Biblioteca Isaías Alves, assim como a capacitação dos estudantes
bolsistas nos procedimentos de gestão documental/biblioteconômicas. Portanto, o
projeto de “ Levantamento bibliográfico do acervo da Biblioteca Isaías Alves:
inventariar ” é de fundamental importância para a informatização do sistema da
Biblioteca Isaias Alves, contribuindo para uma melhora da qualidade do serviço
ofertado o usuário.

seguintes entradas: 1) Nome do Boletim; 2) Número do Boletim; 3) Data; 4) Título da
notícia; 5) Resumo da notícia; 6) Ações propostas. Fazendo dessa forma um banco
de dados no software SPSS (Statistical Program for Social Sciences). Os dados
coletados estão sendo analisados, já que a pesquisa se encontra em fase de
finalização.
Palavras-chaves: Trabalho docente, ANDE, precarização e sindicato

Palavras-chaves: Biblioteca, Inventariar, Acervo
PROJETO DOM QUIXOTE: BIBLIOTECA ANDANTE
OS VALORES HUMANOS SEGUNDO A NEUROCIÊNCIA

Autor(es): HENRIQUE MIRANDA

Autor(es): TAINAH DE ARAÚJO SANTOS, FÁBIO GULIANO, LILIA CAROLINA
CARNEIRO DA COSTA

Resumo: Resumo: Alocado no Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da
Bahia, o Projeto Dom Quixote iniciou suas atividades em 2008, buscando estender o
acesso à leitura e o aprimoramento da comunicação – de um modo amplo e geral –
em comunidades carentes das regiões periféricas da Grande Salvador,
principalmente a grupos etários infanto-juvenis, embora também direcionados a
outros segmentos sociais e etários. O Projeto configura-se como uma proposta
sociocultural, ética e política, desta forma humanística, na medida em que se vale de
teorias, metodologias e técnicas pedagógicas, que, se por um lado se propõem a
instrumentalizar as novas gerações à comunicação oral, escrita, pictórica, teatral,
dentre outras, por outro possibilitam o enriquecer do universo simbólico, transmitindo
costumes, tradições, valores, comportamentos e regras vigentes no social, voltados
ao aprofundamento do sentimento de identidade, de pertença, assim trabalhando no
sentido de reduzir desigualdades sociais, conflitos, bem como para produção e
aproveitamento dos bens materiais e culturais, de forma criativa e responsável. A
partir da atuação no Projeto Dom Quixote, o estudante bolsista insere-se numa
Universidade Pública, portanto, ambos devem respostas e apoio a outros segmentos
da sociedade que os mantém. A mesma ética pública aponta na direção de que o
estudante universitário, além da oportunidade de uma formação profissional, deve
desenvolver uma consciência política e social, relativa aos direitos e deveres
coletivos. Assim, sua oportunidade de maior acesso ao conhecimento não deveria ser
voltada, única ou principalmente, para fins de interesse pessoal e sim também servir
ao bem-estar de outros. As informações obtidas nas graduações dos bolsistas podem
e devem contribuir para o crescimento de muitos. Isto pode se dar seja através das
trocas estabelecidas nas reuniões de formação do Projeto Dom Quixote, quando
estudantes de áreas diversas se encontram e, discutindo temáticas, contribuem ao
crescimento de todos, inclusive em termos de suas consciências sociais, e, sobretudo
nas comunidades, nos centros sociais urbanos, nas bibliotecas comunitárias onde
atuam, incentivando o hábito da leitura, da análise e do debate dos segmentos
vulneráveis, assim ampliando as condições de segurança social.

Resumo: Este projeto objetiva criar o workshop “Os Valores Humanos segundo a
Neurociência”. Este workshop tem o objetivo de resgatar os valores morais nas
instituições de ensino, desenvolvendo no educando todos os componentes
necessários para a realização de uma educação fundamentada em Valores
Humanos, e assim, contribuir para a formação do caráter dos estudantes. O seu
público alvo é formado por todos os professores, de todos os níveis educacionais e
de todas as disciplinas. O workshop traz uma investigação com uma abordagem
teórica do PEVH baseado na neurociência, cujo suporte é a pesquisa bibliográfica
através de referências em Sacred & Secular Education in Human Values England
Instituition, e outras fontes internacionais. O material do PEVH se baseia em cinco
componentes de ensino, a saber: citação/poema/tema da semana; sentado em
silêncio/visualização dirigida; contando história; música; atividades em grupo. O
componente de ensino música está disponível em mp3, enquanto que os demais
componentes estão disponíveis em forma de textos. Portanto, faz-se necessário a
organização de um material de excelência já existente na língua inglesa, e uma
adaptação para a nossa língua e cultura. O PEVH traz propostas interdisciplinares e
transdisciplinares, permitindo uma discussão acerca dos valores morais em cada área
do conhecimento. Este workshop está fundamentado no Programa de Educação em
Valores Humanos (PEVH), o qual foi criado pelo educador Sri Sathya Sai Baba, que
revolucionou o contexto de inúmeras escolas e universidades em todo o mundo.
Segundo o PEVH, os valores humanos são os organizadores da ação do professor, e,
portanto, as atividades e os conteúdos são formulados com a integração dos valores
com temas curriculares e extracurriculares. Fundado na Índia por Sathya Sai Baba,
atualmente opera com sucesso em mais de 160 países e é apoiado por políticas
nacionais de departamento de educação. É um programa secular que visa o
desenvolvimento de valores em todos os domínios da personalidade do aluno através
da educação. O princípio fundamental da SSEHV é que todo o ensino é baseado no
amor e que o exemplo do professor em viver os valores é o componente mais
importante da educação baseada nos valores. As crianças aprendem a desenvolver
os valores universais considerados inerentes (Verdade, Amor, Não-Violência, Paz e
Conduta Correta) através das lições orientadas por 5 estratégias de ensino: citação,
estar em silêncio, contação de histórias, música e atividades em grupo. Tais
estratégias de ensino contribuem melhoria da concentração dos alunos, do
comportamento, do caráter, e até para a vida acadêmica.

Palavras-chaves: Leitura, Responsabilidade, Cultura
MULHERES NEGRAS E EJA: QUEM SÃO ELAS?
Autor(es): CARLA DOS SANTOS REIS
Resumo: A presente proposta visa analisar as relações de gênero e outros
marcadores sociais com abordagens teóricas que possam visibilizar as vivências das
pessoas que integrama Educação para Jovens e Adultos - EJA, respeitando as suas
especificidades e particularidades. Este trabalho está ligado ao Projeto de Pesquisa
intitulado “Gênero, Questões Étnico-Raciais e Sexualidades: Experiências e
Apropriações a partir da Formação Continuada de Professoras (es)”, coordenado pela
professora Maise Zucco, que vem buscando avaliar as políticas públicas educacionais
sobre diversidade a partir de docentes egressas/os de formações continuadas na
área. Podemos dar nomes e corpos aos/as jovens e adultos (as) da EJA? Quem são
esses jovens e adultos? Atualmente há um vasto campo de pesquisas sobre essa
modalidade de ensino, que tanto fala em “um perfil” dessas pessoas com definições
sintéticas, sem corporeidades e identidades. O fato de descrever perfis em teoria não
significa necessariamente respeitá-los em suas especificidades na prática,
precisamos dar voz a elas para que contem suas vivências, criando uma conexão
com diferentes saberes, não a fim de definir qual o mais importante, ou melhor, e sim
efetivamente trocar. Nesse sentido, será que as políticas pedagógicas da EJA
atendem esse grupo? A proposta do meu trabalho é estabelecer uma reflexão entre o
conhecimento acadêmico e as vivências das pessoas que estudam na EJA, a partir
da ida a campo (primeiramente nas escolas do bairro de Canabrava- Salvador),
visibilizando a desigualdades. Educação para os/as Jovens e Adultos (as) - EJA
utilizando a perspectiva de gênero não resultaria em modelar apenas outra conjuntura
sobre a temática, mas sim a possibilidade de produzir diálogos entre o saber científico
e o saber popular que possam dar vozes a grupos historicamente silenciados, para
que esse método educativo voltado para os/as jovens e adultos (as) se resuma em
direitos concretos. Os trabalhos já pesquisados mostraram uma maior participação de
mulheres, negras, grupo este que em seu contexto histórico foi submetido a
condições subalternizantes sendo privadas de direitos educacionais, culturais,
identitários entre outros, que moldaram suas vidas e de seus descendentes, sofrendo
até os dias atuais com esse estigma.

Palavras-chaves: Educação, Valores Humanos, Neurociência
A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E O SINDICATO NACIONAL DOS
DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (ANDES): UM OLHAR A
PARTIR DA IMPRENSA SINDICAL
Autor(es): TAIANE LOPES DOS SANTOS, SELMA CRISTINA SILVA DE JESUS
Resumo: A Pesquisa nomeada como “A precarização do trabalho docente e o
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES): um
olhar a partir da imprensa sindical” foi desenvolvida numa perspectiva de
continuidade da trajetória de pesquisa sobre a temática do trabalho docente, tendo
como finalidade pensar como os órgãos de representação dos docentes abordaram a
questão da precarização do trabalho dos professores nas instituições federais de
ensino superior (IFES) e particularmente na UFBA. As principais questões
norteadoras da pesquisa foram: como a precarização do trabalho docente tem sido
abordada pela impressa sindical? Quais são as principais formas de enfrentamento
da precarização veiculadas nos boletins sindicais? O projeto era constituído por três
eixos e o resumo visa apresentar o trabalho realizado no eixo I, intitulado: A
precarização do trabalho docente e o Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior (ANDES): um olhar a partir da imprensa sindical,
tendo como objetivos específicos: 1) Identificar e analisar como o Sindicato Nacional
dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) tem abordado a questão
da precarização do trabalho docente nos seus boletins informativos; 2) Mapear quais
são as principais ações de enfrentamento da precarização do trabalho docente nas
instituições de ensino superior veiculadas nos boletins informativos do Andes. O
trabalho realizado consistiu inicialmente em uma pesquisa documental cuja principal
fonte foram os boletins informativos produzidos mensalmente pelo ANDES-SN e são
disponibilizados online (em seu respectivo site). Foram coletados boletins dos anos
de 2011 a 2015, sendo separados por ano e mês para logo em seguida identificar nos
boletins, notícias de como a precarização do trabalho docente era abordada, bem
como quais foram as principais formas de enfrentamento da mesma. As notícias
veiculadas nos boletins foram organizadas em bancos de dados, obedecendo as

Palavras-chaves: EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, GÊNERO MULHERES
NEGRAS, IDENTIDADES
CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA
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A QUESTÃO AGRÁRIA EM FOCO

pois incluiu a questão social juntamente com fatores econômicos e ambientais. Entre
os objetivos do PNPB estava a substituição do óleo diesel importado pelo biodiesel
produzido a partir de matérias-primas oriundas dos pequenos agricultores familiares,
do Nordeste e Norte, sobretudo do Semiárido. Portanto, é relevante considerar que a
produção do biodiesel brasileiro está fortemente ligada ao agronegócio, sendo a soja
a principal oleaginosa utilizada para a produção do mesmo, não abrindo espaço para
a inclusão autônoma do agricultor familiar. Somando-se a isso, há uma forte
concentração regional das usinas e logística de produção no eixo centro sul do Brasil.
O objetivo fundamental do trabalho é analisar criticamente o PNPB e o cenário da
produção do biodiesel no Brasil. Algumas questões orientam a pesquisa, como a
trajetória histórica da produção de biocombustíveis no Brasil, destacando os
principais programas existentes até o PNPB, bem como a posição do país frente às
demais nações. No âmbito das contradições existentes do programa são também
analisadas as principais matérias-primas utilizadas e seus impactos na produção de
alimentos, regiões que mais produzem o biodiesel e as empresas envolvidas no
processo de produção.

Autor(es): MARCELO MOTA, TIAGO RODRIGUES SANTOS
Resumo: O presente trabalho resulta da pesquisa “Compreendendo e informando
sobre a questão quilombola da Bahia” realizada no âmbito do Grupo de Pesquisa
GeografAR (UFBA/CNPq). Esse estudo tem como objetivo analisar a questão
quilombola na Bahia a partir das notícias veiculadas nos jornais “A Tarde” e “Folha de
São Paulo” veículos de informação do cotidiano de milhares de pessoas que não dá
conta em demonstrar os problemas dessas comunidades no território baiano, por que
distorcem a realidade segundo os interesses da classe rural dominante no Brasil. O
período da pesquisa compreende os dois mandatos do governo Lula (2003-2010), e
as notícias foram sistematizadas em cinco categorias: direito, regularização, cultura,
conflito e reconhecimento. Foi identificado que a categoria conflito vai permear todas
as relações sociais das comunidades quilombolas ao mesmo tempo em que lhes
motiva a lutar pelos seus direitos, direitos esses que são na maioria das vezes
negados pelo Estado e novamente são os interesses de outros grupos que tem
intenções de reestruturação diferentes desses territórios é que prevalecem segundo
as regras deliberadas do capital. Identificou-se, ainda, que a questão agrária existe
em função da atualização desses conflitos, na qual o caráter concentrador da
estrutura fundiária brasileira é o principal obstáculo a ser superado pelas
comunidades quilombolas para a regularização dos seus territórios. A quantidade de
quilombos certificados pela Fundação Cultural Palmares já passa dos cinco mil
quilombos em todo território nacional demonstrando que a questão quilombola é algo
presente no campo rural baiano e brasileiro. As políticas públicas para serem
efetuadas passam pela regularização da terra dos quilombos e esse vem sendo o
principal problema a ser enfrentado, pois apesar da Fundação Cultural Palmares ter
efetuado muitas certificações de terras de quilombo na Bahia e no Brasil o efeito da
certificação é apenas o primeiro passo para a regularização definitiva de seus
territórios

Palavras-chaves: biodiesel, agricultura familiar, campo
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA
AÇÕES E ATUAÇÕES DO MOVIMENTO ESTUDANTIL NA UFBA DURANTE A
PRIMEIRA DÉCADA DA DITADURA MILITAR NO BRASIL (1964 A 1974)
Autor(es): MARCOS LEONE ARAUJO DÓREA
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar dados da pesquisa “Ações
e Atuações do Movimento Estudantil (ME) na UFBA Durante a Primeira Década da
Ditadura Militar 1964-1974” , realizada junto ao Grupo de Pesquisa Observatório da
Vida Estudantil (OVE), identificando a forma de organização do ME da UFBA no
período, a opressão vivenciada pelos estudantes que lutaram contra o regime militar,
do mesmo modo que perceber as mudanças nas pautas do movimento ao longo dos
10 anos. Para isso foi usado como métodos a leitura e análise de documentos
pertencentes a UFBA, assim como a realização de entrevistas com pessoas que
faziam parte do movimento estudantil da universidade no período ditatorial e que
possuem algum vínculo com a universidade nos dias de hoje. Como resultado da
pesquisa identificamos o ME da UFBA atuante, pujante, que nos primeiros anos do
regime pautava a reforma universitária assim como a expansão das vagas do ensino
superior, mas, que ao longo dos anos com o enrijecimento do regime militar passou a
ter como substância a própria manutenção do movimento. Para além, o ME da UFBA
tem uma relação de proximidade que vai desde as pautas como na organização das
ações com o movimento secundarista assim como ME’s de outras universidades. No
Brasil, os anos 60 eram de exaltação da arte e do corpo. Exaltação interrompida pelo
golpe militar, assim como também, as lutas encabeçadas pelos estudantes a época.
A história do Brasil é marcada por uma série de manifestações que ajudaram na
construção da democracia do país. Movimentos sociais que estiveram presentes
mesmo em momentos de assombro político, falta de liberdade de expressão,
ditaduras etc. Esses movimentos apresentaram suas demandas e, foram decisivos na
retomada da democracia, ao formular e propor ao governo e a sociedade importantes
transformações sociais. Dentre esses está e com não mera importância, o movimento
estudantil. NO trabalho, de forma especial, faço destaque ao ME da UFBa, entre os
anos de 1964-1974.

Palavras-chaves: Quilombola, Comunidade Tradicional, conflito
A QUESTÃO AGRÁRIA EM FOCO: ANALISE DE NOTICIAS SOBRE OS POVOS
INDÍGENAS
Autor(es): ALINE NASCIMENTO
Resumo: Este artigo traz algumas reflexões sobre a pesquisa que vem sendo
desenvolvida no Grupo de Pesquisa GeografAR – A Geografia dos Assentamentos na
Área Rural (UFBA/CNPq), tendo como objetivo realizar uma análise geográfica sobre
o tratamento jornalístico da questão indígena, através das notícias publicadas no
Jornal “A Tarde”, durante o primeiro mandato do governo Dilma Rousseff (20112014).Para confecção de tais notícias foi utilizado o acervo de aproximadamente 20
anos de notícias, que compõem a Hemeroteca Agrária do Grupo de Pesquisa do
GeografAR, lembrando que esta pesquisa está sendo feita concomitantemente com a
manutenção da citada hemeroteca agrária. Como metodologia, foi inicialmente
realizado o levantamento das notícias, com posterior sistemática de tabulações e
categorizações juntamente com uma distribuição espacial o que permitiu explicitar os
agravamentos dos conflitos territoriais vividos pelos povos indígenas no contexto da
questão agrária. Logo após esta etapa de analises, inicia-se a fase final que é a
espacialização das notícias, mas nem por isso conclusa da pesquisa, pois o que a
pesquisa consegue evidenciar, principalmente com o recorte realizado na
espacialização, onde foi mapeado somente o Estado da Bahia é uma profundidade e
especificações de razões e motivos dos tipos de notícias circularem e terem destaque
na mídia baiana. O recorte espacial para analises foi Estado da Bahia, devido a este
possuir 85% das notícias retratadas no período de quatro anos (2011 – 2014) Diante
disso houve necessidade de aprofundar-se na espacialização dessas notícias e isso
foi realizado com a produção de mapas, onde estes mostram quais municípios
acontecem as notícias; onde essas notícias estão relacionadas com a presença de
aldeias indígenas sendo estas articuladas em movimentos indígenas ou não; qual a
relação das notícias que tratam da violência contra a vida indígena versus a
quantidade notícias naquele município. E em última instancia é possível observar a
exacerbação contemporânea da luta pela/na terra, expondo também avanço da
apropriação capitalista sobre as terras indígenas.

Palavras-chaves: MOVIMENTO ESTUDANTIL, UFBA, DITADURA MILITAR
PSICOLOGIA E DIVERSIDADE SEXUAL NA CONQUISTA DE DIREITOS: UMA
PROPOSTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A GARANTIA DE DIREITOS
PARA A POPULAÇÃO LGBT EM VITÓRIA DA CONQUISTA
Autor(es): KUEYLA DE ANDRADE BITENCOURT, ANDRESA COELHO
Resumo: Este trabalho objetivou promover reflexões acerca do papel da psicologia
junto à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros - LGBT no combate
à homofobia, bem como desenvolver ações no sentido de sensibilizar os educadores
de uma escola da rede estadual de ensino na cidade de Vitória da Conquista – BA
quanto as questões relacionadas ao preconceito e a discriminação direcionadas à
população LGBT no âmbito escolar, especificamente no ensino médio. As ações
foram executadas a partir da Resolução nº1/1999, do Conselho Federal de Psicologia
– CFP, que prevê normas de atuação para os profissionais de psicologia em relação
à questão da orientação sexual, concernindo, desta forma, ao psicólogo contribuir
para reflexões sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações e
estigmatizações contra a população LGBT. Esse trabalho de extensão também se
pautou na cartilha “Psicologia e Diversidade Sexual – desafios para uma sociedade
de direitos” elaborada pelo Conselho Regional de Psicologia em 2011 com o intuito
de dialogar com a categoria sobre essa temática. Tendo como referência a não
adequação heteronormativa da mesma e a negativa referente aos seus direitos
humanos básicos, que desemboca, em grande parte, em situação de vulnerabilidade,
foi proposta uma intervenção psicossocial, a qual ocorreu enquanto um espaço de
formação em Sexualidade e Gênero para professores de diversas áreas – linguagens,
exatas, biológicas e educação especial - que atuam na educação básica. Esse
trabalho contou ainda com a parceria da OCH – Organização de Combate à
Homofobia, uma Organização não governamental – ONG que trabalha há muito anos
na cidade com questões relacionadas a essa temática. Tal intervenção embasou-se
no entendimento de que as vítimas de violências homofóbicas devem encontrar nos
espaços escolares possibilidade para se posicionar, sem que sejam violentamente

Palavras-chaves: Conflitos povos indígenas questão agrária
PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Autor(es): CLEIDE DAIANE SOUSA DA CRUZ
Resumo: As crises energéticas mundiais conjugadas com as necessidades do modo
capitalista de produção motivaram vários países a adotarem fontes alternativas de
energia em relação aos combustíveis fósseis. Nesse cenário, os biocombustíveis
estão ganhando destaque mundial. Segundo a ANP (Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis), os biocombustíveis são derivados de biomassa
renovável que podem substituir, parcial ou totalmente, combustíveis derivados de
petróleo e gás natural em motores a combustão ou em outro tipo de geração de
energia. O Brasil já teve experiências com outros programas, como o Programa
Nacional do Álcool (PROALCOOL) em 1975, porém a criação do Programa Nacional
de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) em 2004 foi um marco muito importante,
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agredidas por colegas e professores. Elucubra-se, a partir do trabalho realizado, a
importância e urgente necessidade de fazer deste tipo de intervenção um trabalho
constante e efetivo, compreendendo-o como uma das formas através das quais se
alcança a (re)construção de ambientes menos adoecedores, que permitam o diálogo,
a expressão da diversidade e o exercício da cidadania.

depois disto, será feita uma devolutiva a respeito. Na maioria dos casos, não se
levantam suspeitas para algum transtorno, porém, há alguns casos que preocupam
mais, como nos que mostram sinais para o TEA. Trarei um caso atendido no projeto
onde a suspeita diagnóstica de Síndrome de Asperger foi levantada. Os pais da
criança em questão se mostravam muito angustiados, demandavam uma resposta do
que o filho tinha. Cabe realizar ou não a comunicação diagnóstica? Que implicações
teria cada postura? Tais apreciações sobre qual ação na clínica será a melhor
condução para a criança é uma questão ética. As duas posições - dar ou não dar o
diagnóstico - feitas de uma forma em que não se há um tratamento atento ao ponto
de vista ético, podem ser prejudiciais. Pois dar o diagnóstico de forma apressada
pode suscitar um impedimento da sustentação do desejo dos pais. Por outro lado,
não dar o diagnóstico pode favorecer o estado de sideração neles. Fernandes e Lima
(2014) defendem que, no processo diagnóstico deva haver uma pesquisa conjunta
entre a família e os profissionais (visão multidisciplinar) sobre as dificuldades dos
filhos. Assim, a família é posta num lugar em que toma parte ativamente do
tratamento do filho. Por isso, cabe aos profissionais de saúde acompanhar as famílias
em suas angústias e preocupações. Ela precisa participar e compartilhar do
atendimento dando também suas opiniões, e ainda sendo acolhidas e ajudadas pela
equipe. O projeto Brincando em Família é um lugar para acompanhar essa família,
integrar suas experiências, um ambiente que deve ser suporte para as angústias e
necessidades dos sujeitos.

Palavras-chaves: Sexualidade e Gênero, Combate a homofobia, Direitos humanos
TRANSCRIÇÃO E COMPARAÇÃO DOS CÓDICES NOVOS E ANTIGOS DOS
AUTOS DAS DEVASSAS DA CONJURAÇÃO BAIANA DE 1798
Autor(es): JEANNE NASCIMENTO
Resumo: Transcrição e Comparação dos códices novos e antigos dos Autos das
Devassas da Conjuração Baiana de 1798O presente trabalho tem como objetivo
transcrever e comparar os códices publicado pelo Arquivo Público da Bahia em 1998,
intitulado Autos da Devassa da Conspiração dos Alfaiates de 1798, com os novos
documentos recém disponibilizado pela mesma, a comparação será possível, verificar
eventuais erros, como processos incompletos entre outros. Além de tudo montar o
índice onomástico afim de localizar com mais precisão os nomes de personalidades
que estão envolvidos na devassa da Conjuração Baiana, facilitando assim a pesquisa
de quem se interessa pelo assunto. O trabalho está sendo dividido em partes:
primeiro a análise do documento que consiste o volume em um dos Autos da
Devassa e a transcrição Paleográfica de acordo com as normas vigentes, consoante
a elaboração do índice para assim, fazer as comparações possíveis e cabíveis ao
documento. No segundo momento a visita ao arquivo será constante, pois a
comparação final se dará com o original que são ao total 5 volumes que se encontra
na seção Colonial/Provincial, neste segundo período o trabalho será mais minucioso,
pois irei identificar registro por registro para então montar o “quebra-cabeça” da
devassa. Que ocasionou o enforcamento e esquartejamento dos quatros João de
Deus do Nascimento, Manoel Faustino dos Santos, Luis Gonzaga das Virgens e
Lucas Dantas Torres. Esse trabalho é bastante técnico que exige habilidade,
dinâmica e intimidade com os documentos para que o objetivo final seja alcançado. É
muito importante o desenvolvimento da mesma, visto que vem surgindo uma
produção muito grande acerca do tema conjuração baiana que completou
recentemente 218 anos. A revisão da fonte publicada e corrigida possibilitará novas
possibilidades aos pesquisadores. E provavelmente desencadeará uma nova
produção ou edição do livro já lançado. Esse trabalho tem como mentora e
orientadora a Professora Doutora Patrícia Valim que é uma estudiosa da área.

Palavras-chaves: psicodiagnóstico, saúde mental, criança
ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO NA LITERATURA PSIQUIÁTRICA
Autor(es): MAIARA KELLY
Resumo: Contexto: A emergência de diagnósticos generalizáveis para situações e
sujeitos diversos, como é o caso do Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT),
tem produzido na atualidade um fenômeno de proporções mundiais. O Transtorno do
Estresse Pós-traumático (TEPT) é caracterizado, segundo definições da 5ª edição do
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (APA, 2014), pelo
“desenvolvimento de sintomas característicos após a exposição a um ou mais
eventos traumáticos”(p.274). Deste modo, as características sintomáticas do TEPT
estão associadas a revivências do evento, disfunções nos estados de humor,
dissociações, e outros indicadores cognitivos e comportamentais que se caracterizam
como critérios diagnósticos. Na prática diagnóstica estabelecida pelo DSM-V,
portanto, o indivíduo traumatizado caracteriza-se como aquele cujas reações
vivenciais posteriores a um evento acidental e/ou de violência correspondem a
comportamentos considerados inadequados para a vida “normal”, como, por exemplo,
a ausência persistente de emoções positivas; sobressalto e/ou tensão diante de
situações que lembrem o evento anterior, uso de drogas, evitação de estímulos
associados ao trauma e outros (p.275). Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo
analisar as aplicações do conceito de TEPT e seus desdobramentos na literatura
psiquiátrica. Método: A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio dos Periódicos
Capes, a partir do descritor “estresse pós-traumático”, sendo realizados a seguir o
desenvolvimento e a investigação das seguintes categorias de análise: Definições e
critérios diagnósticos; Relevância clínica e social apontada no artigo; Eventos
associados/fatores de risco; Consequências/predições do TEPT; terapêuticas
propostas. Resultados: Os resultados apontaram para uma significativa adesão da
literatura psiquiátrica às definições diagnósticas do DSM. Associando-se à ideia de
indivíduo como ser orgânico e comportamental, cujas condutas são avaliadas como
normais ou desviantes, os artigos sugerem tratamentos que visam a diminuição e/ou
extinção dos sintomas. Conclusão: Consequências subjetivas e sociais dessa noção
de sujeito psicológico têm engendrado uma série de críticas e questionamentos sobre
o uso do referido manual na prática clínica médica, psicológica, e na vida cotidiana.

Palavras-chaves: TRANSCRIÇÃO, CONJURAÇÃO BAIANA
CIÊNCIAS HUMANAS – PSICOLOGIA
ADOLESCÊNCIA EM ATOS
Autor(es): DANIELE JESUS DE OLIVEIRA, VLÁDIA JAMILE JUCÁ
Resumo: O presente trabalho visa apresentar a experiência do projeto de extensão
"Adolescência em Atos: a clínica com jovens no CAPSi Liberdade", que esteve
vinculado ao Programa Permanecer edição 2015, através do plano de trabalho de
uma bolsista, graduanda do curso de psicologia, e com orientação de uma docente do
Instituto de Psicologia-UFBA. O trabalho foi desenvolvido em um Centro de Atenção
Psicossocial à Infância e à Adolescência (CAPSi), no bairro da Liberdade, em
Salvador. Neste projeto de extensão propomos realizar intervenções destinadas a
adolescentes de 12 a 18 anos, matriculados no CAPSi Liberdade e que se se
apresentam em grave sofrimento psíquico, colocando-se em situação de risco, em
particular: tentativas de suicídio, prática de escoriações, fugas e abuso de
substâncias psicoativas. Vale dizer que outra forte característica dos jovens
acompanhados no projeto é que muitos se encontram em situação de vulnerabilidade
social, o que compete para agudizar o sofrimento desses adolescentes e torna ainda
mais desafiadora a prática com esse público. No projeto está previsto o atendimento
psicológico dos adolescentes e, à medida das necessidades de cada caso, o
atendimento também é ofertado aos seus familiares. Temos trabalhado em conjunto
com uma equipe multidisciplinar que compõe o serviço e, tendo como norte as
políticas públicas voltadas para este público, temos desenvolvido esforços para
articular redes dentro do setor saúde, bem como outras de natureza intersetorial,
envolvendo principalmente a articulação com o SUAS, a educação e a justiça. No
relato do trabalho, estaremos discutindo as conquistas obtidas e compartilhando o
mapeamento que temos conseguido realizar acerca da necessidade de
aprimoramento de uma atenção que efetivamente propicie a integralidade do cuidado
para estes jovens. Além dos mais, estaremos abordando a relevância desta prática
na formação dos alunos e do estreitamento das trocas entre um Universidade Pública
e um equipamento de saúde pertencente ao SUS.

Palavras-chaves: Estresse pós-traumático psicologia psiquiatria
INTERVENÇÃO COM VÍDEO-FEEDBACK SOBRE A RESPONSIVIDADE
MATERNA: ACOMPANHAMENTO DAS DÍADES 33 A 43 DOS GRUPOS
INTERVENÇÃO E CONTROLE
Autor(es): PAULA KLEIZE COSTA SALES, PATRÍCIA ALVARENGA
Resumo: A responsividade materna tem muitas implicações sobre diferentes
domínios do desenvolvimento infantil. Diferentes modalidades de intervenção têm
sido propostas para favorecer esta característica do comportamento materno.
Intervenções domiciliares baseadas na técnica de vídeo feedback têm recebido
destaque na literatura. O presente plano de trabalho, dá seguimento à intervenção
com foco na responsividade materna, iniciada no ano de 2013, em duas comunidades
de Salvador (Calabar e Alto das Pombas), acompanhando 10 novas díades mãecriança. A intervenção avaliada possui uma estrutura caracterizada por cinco etapas
que se repetem a cada visita domiciliar: 1) Filmagem da interação mãe-bebê:10
minutos de filmagem da interação mãe-bebê com brinquedos fornecidos pelo
experimentador, sendo que o tipo de atividade proposto variará de acordo com a
idade da criança e com o objetivo específico da sessão; 2) Análise da interação mãebebê: a facilitadora se ausenta por cerca de 15 minutos, durante os quais examinará
a interação filmada com o uso do CITMI-R e de categorias adicionais sobre a
dimensão cognitiva da responsividade; 3) Orientações: 20 minutos de vídeo feedback
em que o facilitador exibe o vídeo e discute com a mãe os comportamentos
observados, com base nas análises realizadas na etapa anterior. A ênfase maior será

Palavras-chaves: adolescência, atendimento psicológico, saúde mental
CONVERSANDO SOBRE O DIAGNÓSTICO COM A FAMÍLIA
Autor(es): VANESSA ROCHA
Resumo: No contexto do projeto Brincando em Família, é frequente a chegada de
familiares que levam suas crianças interrogando o que elas têm de diferente. É
informado que teremos um tempo para observar e conhecer melhor a criança e só
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no reforçamento dos comportamentos responsivos apresentados pela mãe e nas
sequências interativas positivas que ocorrerem, assim como no destaque para o seu
impacto sobre o comportamento da criança. Porém, os comportamentos não
responsivos serão progressivamente sinalizados, e alternativas serão oferecidas
pelas facilitadoras; 4) Modelação: 5 minutos durante os quais a facilitadora interage
com a criança mostrando para a mãe estratégias responsivas de aproximação e
interação com o bebê. A mãe será estimulada a participar também da interação,
tentando exercitar as habilidades aprendidas durante o encontro; 5) Fechamento: 10
minutos de fechamento da sessão com destaque para os progressos alcançados e
encorajamento para que a mãe siga exercitando as habilidades aprendidas ao longo
da semana. Agendamento da visita do mês seguinte. O projeto está em seu último
ano de execução, e a meta para este período é recrutar e realizar a intervenção com
um total de 20 díades mãe-bebê, para que a amostra necessária ao ensaio clínico
randomizado seja finalizada. A eficácia desta intervenção, executada pelas bolsistas
do programa permanecer, está sendo avaliada pelo projeto de pesquisa ao qual este
projeto está vinculado. Este plano de trabalho específico tem como objetivo executar
40 visitas de intervenção com base na técnica de vídeo-feedback da interação mãecriança e entregar 40 calendários com informações sobre o desenvolvimento infantil,
com famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Os dados oriundos dos
vídeos e relatos das visitas contribuirão diretamente para a elaboração do Manual
para Intervenção Sobre a Interação Mãe Criança com Vídeo Feedback, que será
publicado ao final da execução completa do projeto de pesquisa. A satisfação das
mães participantes com a intervenção domiciliar com base na técnica de vídeo
feedback foi avaliada por meio de um questionário com questões abertas e fechadas.
A análise preliminar das questões fechadas respondidas por 20 participantes do
estudo revelou que: a) a grande maioria das mães consideraram muito bom (n=18)
receber informações sobre o desenvolvimento de seus filhos em casa; b) para a
maior parte das mães a facilitadora forneceu informações muito claras (n=17); c)
grande parte das mães considerou as informações recebidas muito úteis (n=13) ou
úteis (n=7); e d) a grande maioria das participantes considerou muito boa a
experiência de ter passado pela intervenção (n=18). As respostas das mães do grupo
que passou pela intervenção com vídeo feedback ao questionário de satisfação
indicam seu impacto positivo. Contudo, a análise da interação mãe-bebê e de uma
escala que avaliou o desenvolvimento infantil confirmarão o potencial da intervenção
para favorecer a responsividade materna.

tecnologias de comunicação.
Palavras-chaves: Sexting, Adolescência, Internet
BRINCANDO EM FAMÍLIA: UM ESPAÇO DE PROMOÇÃO À SAÚDE
Autor(es): MICHELLE CARVALHO
Resumo: O projeto Brincando em Família, além de um espaço de formação muito
importante para futuros profissionais da área de saúde mental, também se configura
como uma rede de cuidados fundamental para crianças e suas famílias, preenchendo
uma lacuna no cuidado a estas, na medida em que a acolhida é feita a todos que ali
chegam, numa perspectiva de não patologização. Este tipo de acolhida dá ênfase às
potencialidades dos indivíduos, ao invés de focar nos aspectos negativos,
respeitando a individualidade de cada um. O foco, portanto, não está num possível
diagnóstico, mas em intervenções associadas à acolhida e uma escuta cuidadosa,
levando em consideração que cada pessoa está fazendo o melhor possível naquele
momento. O projeto também aposta que os cuidadores são quem mais sabem a
respeito de suas crianças, de modo que busca se adequar as especificidades de cada
família, não cabendo aos acolhedores trabalharem num sentindo de ensiná-los a
melhor forma de cuidar de suas crianças. Tantos os cuidadores, quanto as crianças,
são implicadas nesse processo. O conceito de acolhida, proposto por Holmes (2012)
é um dos norteadores das atividades do projeto. Este divide-se em quatro elementos:
aceitação, conexão, brincadeira e empoderamento. A aceitação diz respeito a pensar
o sujeito em sua singularidade, aceitando seu modo de ser no mundo e reforçando
seus aspectos positivos. A conexão envolve que a criança fique a par do que está
acontecendo na sua família, conectando os sentimentos com esta. Já o brincar se
desenvolve de modo estruturado, com envolvimento dos acolhedores, criando um
ambiente em que a criança possa se expressar livremente. E por último, o
empoderamento promove reflexão nos indivíduos e como resultado, a independência
da família na resolução de suas questões. O Brincando em Família, possibilita o
desenvolvimento de habilidades na realização de atendimentos clínicos com crianças
e suas famílias num contexto diferenciado, a partir da brincadeira como recurso
terapêutico essencial, num olhar mais sensível às práticas de saúde mental.
Palavras-chaves: Saúde mental, crianças, famílias

Palavras-chaves: Responsividade Materna, Interação mãe-bebê

NÍVEIS DE MANGANÊS EM UNHAS DOS PÉS DE ESCOLARES SIMÕES FILHO,
BAHIA COMO BIOMARCADOR DE EXPOSIÇÃO DE LONGO PRAZO

O SEXTING E AS INTERAÇÕES ENTRE OS ADOLESCENTES: A SOCIABILIDADE
ATRAVÉS DA PRODUÇÃO E DA TROCA DE CONTEÚDOS PESSOAIS
ERÓTICOS

Autor(es): LUANNE CANÁRIO DE OLIVEIRA

Autor(es): FABRICIO DE SOUZA, FERNANDA CARNEIRO DOS SANTOS,
EMERSON MATOS

Resumo: Comunidades de Simões Filho têm sido impactadas por emissões da eletro
siderúrgica ferromanganês ali localizada. Esta exposição, que ocorre
predominantemente por via inalatória, pode ser um agravo à saúde da população
local. O óxido de manganês, um dos principais constituintes desses poluentes,
quando inalado em partículas de diâmetro de aproximadamente 1µn ou inferior, libera
o Mn no saco alveolar (McKeeman, 2008) que, ao ser absorvido, pode desencadear
efeitos neurotóxicos devido ao seu acúmulo no organismo. Tem-se observado que a
população tem queixas relativas à deposição de poeira nas casas e agravos
respiratórios. Níveis elevados de manganês (Mn) no cabelo e nas unhas estão
associados com efeito na inteligência da criança e das mães. Foi observada
associação dos níveis de Mn nas crianças com efeito na memória, inteligência e,
sobretudo no comportamento externalizante. O objetivo deste plano de investigação
foi avaliar a exposição de escolares de 7 a 13 anos a contaminação industrial através
da análise dos níveis de Mn nas unhas dos pés, como biomarcador de longo prazo. O
tamanho amostral é de 360 estudantes, cujo levantamento de dados ainda está em
andamento. Após obtenção do TCLE, foram aplicados inquéritos nutricionais,
sociodemográfico, coletados dados antropométricos e amostras unha dos pés com
cortador inoxidável. As amostras foram armazenadas em sacos coletores, lavadas
com detergente aniônico em banho de ultrassom e sofreram digestão em forno de
microondas. Níveis de Mn das amostras já coletadas foram determinados por
espectrometria de absorção atômica em forno de grafite e para fins de controle de
qualidade amostra de referência Cabelo Humano IAEA 085 foi analisada
conjuntamente. Os dados serão descritos pela média, mediana, desvio padrão,
mínimo e máximo de acordo com certos fatores determinantes, como sexo, faixa
etária, local de residência, etc. Regressão multivariada foi aplicada para identificar os
principais fatores associados com níveis elevados de exposição.

Resumo: INTRODUÇÃO: Um padrão comportamental exibido por adolescentes tem
chamado a atenção pela preocupação que desperta em pais e professores. O sexting
é a transmissão de mensagens de texto, fotos ou vídeos, com conteúdo pessoal
sexual (Simpson, 2013) e se associa a uma expressão sexual tecnologicamente
mediada. Seu caráter de novidade deve induzir a questionamentos acerca dos
perigos e da utilidade para a socialização (Ringrose, Gill, Livingstone e Harvey, 2012).
Dentre os perigos está a disseminação de conteúdos pessoais sem a autorização da
pessoa e o constrangimento posterior. Tais conteúdos são caracterizados como
“pornografia infantil” (ECRIAD - Lei 8.069/90). Simpson (2013) afirma a necessidade
de repensar os valores e os conceitos sobre identidade, sexualidade e autonomia dos
adolescentes. OBJETIVO: Este trabalho objetivou o levantamento de dados sobre o
sexting entre adolescentes atendidos pelo canal Helpline da Safernet Brasil.
MÉTODO: Os dados foram coletados nos registros de atendimentos prestados a
adolescentes que sofriam alguma ameaça ou constrangimento decorrentes desta
prática. Para garantir o anonimato dos usuários foram excluídas as falas dos
profissionais envolvidos e os marcadores indicativos dos nicknames. A análise de
conteúdo foi realizada e os dados também foram submetidos ao software ALCESTE
para que fosse obtida uma análise mais precisa. RESULTADOS: Trinta e três casos
foram analisados onde se observou que apenas 50% dos adolescentes solicitaram
ajuda apenas no canal Help Line sem que outro adulto fosse contatado. Os dados
indicaram que tanto os adolescentes quanto os pais e professores que buscaram
ajuda mostraram uma significativa inabilidade para lidar com as consequências do
sexting. Em grande parte dos atendimentos foi evidenciada a atitude de relatar a
ocorrência do sexting, os impactos por gerado nas pessoas envolvidas e a busca de
auxílio para lidar com as consequências negativas deste tipo de compartilhamento de
conteúdos. DISCUSSÃO: Os relatos de medo dos pais foram muito presentes nas
falas dos adolescentes. A preocupação com as reações dos pais e a vergonha em
pedir ajuda a eles indica que ainda é muito presente o tabu em torno da sexualidade
entre os adolescentes. Mesmo entre aqueles que obtiveram ajuda de pais ou
familiares foi observada a ausência de orientação adequada tanto para o exercício da
sexualidade como elemento de socialização quanto para um repertório de
responsabilidade frente às consequências do sexting. A sexualidade feminina foi alvo
de maior preconceito e discriminação quando comparada à masculina. Muitos dos
usuários demonstraram desconhecer o caráter delituoso envolvido em produzir,
transmitir e armazenar imagens de cunho sexual de crianças e adolescentes.
CONCLUSÃO: É preciso que em pesquisas futuras sejam investigadas as motivações
e os elementos mantenedores da prática do sexting de forma que seja possível
planejar programas de intervenção eficazes e que capacitem os adolescentes para
uma vivência responsável e menos arriscada da sexualidade mediada pelas

Palavras-chaves: Toxicidade, Exposição ao manganês, análise de biomarcador
CIÊNCIAS HUMANAS – SOCIOLOGIA
A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NA UFBA E A APUB: UM OLHAR
A PARTIR DA IMPRENSA SINDICAL.
Autor(es): SELMA CRISTINA SILVA DE JESUS
Resumo: Com a reestruturação da economia brasileira, processo de mercantilização
do ensino superior no Brasil, a função docente sofre grandes modificações levando
ao processo de precarização do trabalho da categoria. Forte intensificação do
trabalho, formas precárias de contratação e fragilização da representação sindical da
categoria são alguns dos indicadores deste processo de precarização. No caso
específico da Universidade Federal da Bahia, percebe-se que tanto os professores
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efetivos e substitutos - apesar de se dar de formas diferenciada - vivenciam o
processo de precarização. O eixo a ser apresentado “A precarização do trabalho
docente na UFBA e a APUB: um olhar a partir da imprensa sindical” faz parte do
projeto de pesquisa intitulado “Precarização do trabalho docente e os sindicatos: um
olhar a partir da imprensa sindical”. O atual projeto tem como objetivo perceber a
precarização do trabalho docente a partir da análise dos boletins e informativos
produzidos pela APUB. A questão norteadora do projeto da pesquisa é: como a
precarização do trabalho docente tem sido abordado pela imprensa sindical? Visando
responder a esta questão foi realizado o levantamento e a análise dos boletins
sindicais produzidos pela APUB no período 2011-2015. Para a realização da
pesquisa determinou seguintes fases: 1) Fase de exploração do material coletado e
sistematizado nos bancos de dados; 2) seleção das unidades de análise; 3) Processo
de categorização dos dados coletados. O trabalho consistiu, em identificar nos
boletins como a precarização tem sido abordada nos boletins da APUB, e quais são
as principais formas de enfrentamento da mesma. As notícias coletadas nos boletins
foram organizadas em um banco de dados, obedecendo as seguintes entradas: 1)
Nome do Boletim; 2) Número do Boletim; 3) Data; 4) Título da notícia; 5) Resumo da
notícia; 6) Ações propostas. Para criação do banco de dado, utilizamos o software
SPSS (Statistical Program for Social Sciences). Importante ressaltar que a pesquisa
está em andamento e por isso não foi realizado a última etapa que é a análise dos
dados coletados.

celebridades, ricos e fotógrafos que lotam a badalada via Veneto. Marcello apesar de
ser um profissional de sucesso ele não se sente satisfeito com a profissão e deseja
se tornar escritor, porém nunca consegue terminar o livro que se propõe a fazer.
Apesar de viver em festas e do destaque profissional, ele párece viver em um mundo
marcado por um vazio existencial, vive relacionamentos superficiais, os quais ele não
consegue desenvolver de forma satisfatória.
Palavras-chaves: Fellini; Pós Neorrealismo; A doce vida.
PASOLINI - APONTAMENTOS PARA UMA `ORESTEIA` AFRICANA
Autor(es): MAERLY BARBOSA GUIMARÃES
Resumo: Como o próprio nome já sugere, trata-se de algo por fazer, ou seja, são
imagens recolhidas para inspiração de um novo filme, que infelizmente não chegou a
ser concluído. No entanto, a sua incompletude não deve ser interpretada como se o
filme tivesse menos valor na história fílmica do cineasta, na verdade há um cunho de
intencionalidade muito forte, de modo a se demonstrar mais claro ao longo do texto.
O filme está inserido em um projeto maior, que Pasolini queria realizar, denominado
Terceiro Mundo. Em especial, esse filme começa a ser pensado com a tradução que
o cineasta faz da tragédia grega. “É essa versão moderna do texto clássico que
Pasolini utiliza nos comentários que acompanham o filme e é justamente a edição
dessa tradução o livro que surge, ao lado do mapa do continente africano, no plano
inicial do filme. ” (CARDOSO, 2010, on-line). A estrutura do filme é baseada nos
comentários falados pelo próprio Pasolini, à medida que filma vários territórios e
cidades da África central, a procura dos cenários e das pessoas que pudessem
representar os protagonistas. As imagens recolhidas pelo cineasta são apresentadas
em alternância com imagens de arquivo da guerra do Biafra, como alusão metafórica
à Guerra de Tróia. “Sentimos constantemente a presença da câmara através da
afirmação dos grandes planos, dos zooms acidentados e dos falsos raccords
propositados. ” (CARDOSO, 2010, on-line). O contexto histórico da África na época
da realização do filme é bastante peculiar, pois é na década de 60 que a maioria dos
Estados africanos estão conquistando as suas independências. O maior
questionamento de Pasolini a essa questão é até que ponto eles estavam se
libertando verdadeiramente, haja vista a influência que o Estado americano em
território africano. Fazendo analogia com a tragédia grega até que ponto Orestes e
Electra foram livres após vingar a morte do pai matando a própria mãe.

Palavras-chaves: Trabalho docente, precarização, sindicato.
ACESSO/CONSUMO NA CIDADE E NO BAIRRO DE PERIFERIA: OS JOVENS E
AS MULHERES
Autor(es): SIMONE NASCIMENTO
Resumo: UFBA. SEMENTE-2016: Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e
Extensão. O plano de trabalho “Conhecendo os Direitos e Cidadania dos Jovens”
compõe o projeto “O acesso à cidade, os direitos coletivos e as potencialidades dos
agentes”, na área de Sociologia, coordenado pela professora Iracema Brandão
Guimarães, apoiado pelo Programa Permanecer/ UFBA. Nosso principal objetivo é
definir critérios para conhecer os problemas de acesso dos moradores à cidade, e
entre os conceitos básicos, destacamos: Invasão, geralmente coletiva, se caracteriza
pela ocupação irregular onde se luta por questões de saneamento e infraestrutura.
Periferia é um conceito relacional, porque se contrapõe ao centro – o que está à
margem da cidade. Favela, a origem do uso desse termo é situada a partir dos
morros cariocas, o que apresenta especificações sociais e culturais (Licia Valadares,
2000). Com base nesses conceitos, a metodologia se baseou em observação e
realização de entrevistas nos bairros: Pau da Lima, Nordeste de Amaralina e Alto das
Pombas, sendo este Plano de Trabalho direcionado às entrevistas com os jovens, na
faixa etária de 14 a 29 anos. Entre as principais questões pesquisadas, distinguimos
que o maior tempo de moradia, implica em conhecimento dos problemas locais, e em
criação de vínculo forte com o bairro. Apesar disso, os jovens enfatizam problemas de
segurança, devido aos tiroteios que vêm tornando os bairros perigosos. O acesso aos
serviços públicos foi bastante abordado, o Ensino Público está melhorando, mas na
Saúde Pública, o atendimento do SUS é muito difícil. Entretanto, os jovens afirmam
gostar dos bairros, por ser perto de tudo, morar perto da família, e conhecer a
vizinhança. Essa questão de localização e deslocamento é considerada positiva, pois,
costumam ir ao centro da cidade, Avenida Sete, e aos Shoppings, para realizar
compras e à passeio, o que parece compensar outros problemas de discriminação e
segregação enfrentados por moradores dos bairros de periferia.

Palavras-chaves: Independência, Oresteia, África
“CONHECENDO OS DIREITOS E CIDADANIA DOS JOVENS”
Autor(es): ALEXNALDO DE JESUS
Resumo: O plano de trabalho “Conhecendo os direitos e Cidadania dos Jovens”
compõe o Projeto “ Acesso à cidade, direitos coletivos e as potencialidades dos
agentes”, na área de Sociologia, coordenado pela professora Iracema Brandão
Guimarães, apoiado pelo Programa Permanecer/UFBA Palavras-chave: Acesso à
cidade, moradia, vizinhança. Nosso principal objetivo é definir critérios para conhecer
os problemas de acesso dos moradores à cidade e entre os conceitos básicos
destacamos: Invasão, geralmente coletiva, se caracteriza pela ocupação irregular
onde se luta por questões de saneamento e infraestrutura. Periferia, é um conceito
relacional, porque se contrapõe ao centro – o que está à margem da cidade. Favela,
a origem do uso desse termo é situada a partir dos morros cariocas, o que apresenta
especificações sociais e culturais (Licia Valadares, 2000). Com base nesses
conceitos, a metodologia se baseou em observação e realização de entrevistas nos
bairros: Pau da Lima, Nordeste de Amaralina e Alto das Pombas, sendo este Plano
de Trabalho direcionado às entrevistas com os jovens, na faixa de 14 a 29 anos.
Entre as principais questões pesquisadas, distinguimos que o maior tempo de
moradia, implica em conhecimento dos problemas locais, e em criação de vínculo
forte com o bairro. Apesar disso, os jovens enfatizam problemas de segurança,
devido aos tiroteios que vêm tornando os bairros perigosos. O acesso aos serviços
públicos foi bastante abordado, o Ensino Público está melhorando, mas na Saúde
Pública, o atendimento do SUS é muito difícil. Entretanto, os jovens afirmam gostar
dos bairros, por ser perto de tudo, morar perto da família, e conhecer a vizinhança.
Essa questão de localização e deslocamento é considerada positiva, pois, costumam
ir ao centro da cidade, Avenida Sete, e aos Shoppings, para realizar compras e à
passeio, o que parece compensar outros problemas de discriminação e segregação
enfrentados por moradores dos bairros periféricos.

Palavras-chaves: Periferia jovens mulheres
ASPECTOS DO PÓS-NEORREALISMO NO FILME "A DOCE VIDA"
Autor(es): CLEZIANE DE JESUS
Resumo: O florescimento do neorrealismo italiano foi no mundo ocidental, o mais
importante fenômeno cinematográfico do após guerra. Fellini é de uma nova geração
de cineastas que propõe novas narrativas, dessa forma é considerado como
integrante do pós-neorrealismo. Iremos verificar os elementos desse novo movimento
no filme "A doce vida", o sétimo longa-metragem de Fellini, com parceria de Marcello
Mastroianni. Além de mostrar discussões chaves do enredo do filme. No período em
guerra, se intensificou a produção de filmes que propagavam o fascismo, além de
filmes dramáticos ou cômicos. Georges Sadoul diz que os verdadeiros amigos do
cinema italiano eram quase todos hostis ao regime e viviam afastados dos estudos.
No entanto esses intelectuais agruparam-se e estabeleceram condições para lançar
as bases de um renascimento do cinema italiano, impossibilitado por vinte anos de
fascismo. Surgiram primeiramente uma tendência caligráfica, outros procuraram a
objetividade documental, e desenvolveu-se uma outra corrente, batizada em 1942 de
neorrealismo por Umberto Barbaro. Mas depois de 1950, uma nova geração de
cineastras como Antonioni, Fellini, Lizzani, Maselli e outros, surgem com propostas
novas de narrativas. Federico Fellini, fora argumentista dos principais filmes de
Rosellini, Germi e Lattuada. Felline associou-se a este ultimo na realização de "Luci
del Varieta", filme já profundamente felliniano, pelo humor melancólico e amargo com
que pita a vida triste dos atores de café concerto em ronda pelas cidades italianas de
província. O filme "A doce vida", é o 7º longa-metragem de Federico Felline,
considerado uma das melhores obras do cineasta, conta a história de Marcello
Rubini, que escreve fofocas para os tabloides sensacionalista. Ele vive entre as

Palavras-chaves: Acesso à cidade moradia vizinhança
JUVENTUDE, VULNERABILIDADES, CONHECIMENTOS E POSSIBILIDADES
PROFISSSIONAIS EMANCIPATÓRIAS
Autor(es): BRUNA DOS SANTOS ALMEIDA, GEISA DE ANDRADE, MILTON JÚLIO
CARVALHO FILHO
Resumo: Subtítulo: Avaliação de Perspectivas e Escolhas Profissionais de Jovens. O
Projeto de Pesquisa Jovens Urbanos, sob coordenação do professor Milton Júlio de
Carvalho Filho, iniciou o roteiro de entrevistas em regiões do centro da cidade de
Salvador-BA, no período dos meses de agosto e setembro de 2015. O público alvo foi

486

o de jovens na faixa etária de dezesseis a vinte anos, de ambos os gêneros sexuais.
A metodologia de abordagem se limitava ao consentimento dos jovens a uma
conversa seguida por questões de um roteiro de entrevista formulado pelos
integrantes da pesquisa, baseado em pesquisas teóricas e qualitativas sobre o tema
juventude e em entrevistas testes realizados em período anterior. De acordo com os
tópicos selecionados no roteiro, a pesquisa pretendeu conhecer o nível de interação
dos jovens com as seguintes temáticas: 1) Vínculos (desde os familiares até as
amizades); 2) Atividades gerais mantidas ou não por eles; 3) Religião; 4) Educação
(convivências, interferências, grau de informação); 5) Relação com trabalho; 6)
Desejos e perspectivas; 7) Vulnerabilidades e violência; 8) Questionamento de
momentos “marcantes”, ideais de vida e transformação desta. O aparato de
conhecimento foi consubstanciado nas falas dos entrevistados, essas de forma
integral, procurando assim estabelecer uma relação de observação neutra diante dos
dados coletados, segundo Clifford Geertz um método de etnografia descritiva. Após a
tabulação e seleção de falas inserimos o aparato teórico para produção do artigo
final. Diligenciamos os blocos de falas no geral pela quantidade de jovens, e
qualitativamente inserimos questões teóricas reiteradas pelo resultado de tais blocos.
Assim, através de recortes dessas falas, foram selecionados tópicos singulares de
cada membro da pesquisa por uma produção da interação com os jovens. Ou seja,
cada integrante do grupo se delimitou a produção e avaliação seus roteiros de
entrevistas, os quais foram revisados pelo nosso orientador, resultando em uma
produção para cada integrante. Sendo assim, a pesquisa buscou compreender o
cotidiano e as perspectivas profissionais de jovens em situação de vulnerabilidade
social, moradores de bairros com altos índices de criminalidade, e estudantes de
escolas públicas no centro da cidade de Salvador-Bahia.

PRÁTICAS CULTURAIS E PERCURSOS DIALÓGICOS NA ABORDAGEM DA
DISCRIMINAÇÃO RACIAL E RESILIÊNCIA JUVENIL EM UMA COMUNIDADE DE
SALVADOR-BRASIL

ambientais e à terra urbana, ao trabalho, à infraestrutura, aos serviços de consumo
coletivo e o exercício à cidadania. Essa discussão está inserida no projeto
QUALISalvador, o qual conta com o apoio financeiro da FAPESB, tendo como objeto
de estudo a realidade urbano-ambiental de Salvador e por objetivo geral produzir e
difundir conhecimento sobre a referida realidade, na escala intraurbana, por bacia
hidrográfica e por bairro. Visa construir um índice de qualidade urbano ambiental de
Salvador, analisando dimensões físico-ambiental, socioeconômica, serviços e
infraestrutura, cultura e cidadania e bem-Estar. Nesse contexto, este trabalho estuda
a dimensão socioeconômica de Salvador, considerando os componentes
habitabilidade e inserção produtiva, aos quais estão associados indicadores: inserção
socioeconômica e condições de habitabilidade. Estes são partes dos indicadores que
irão compor o Índice de qualidade ambiental urbano no projeto QUALISalvador.
Objetivos: Caracterizar a qualidade do ambiente urbano em Salvador a partir dos
componentes habitabilidade e inserção desdobrados nos Subcomponentes: renda e
tipologia construtiva. Metodologia: A análise se baseia em dados secundários do
Censo demográfico do IBGE, em 2010, referente a renda da população e das
condições de habitabilidade na cidade de Salvador. Para a presente pesquisa serão
trabalhados os conceitos definidos pelos seguintes autores MATOS, 2013;
L`APICCIRELLA, 2003, Inaiá Maria Moreira e Carvalho et all Salvador, 2014; Gilberto
Corso, 2014; CARVALHO, SILVA, SOUZA e PEREIRA, 2014, fundamentando os
conceitos de condições de habitabilidade, renda e desigualdade. Resultados: Diante
do atual contexto da cidade de Salvador, o estudo propõe uma categorização das
dimensões, das componentes e subcomponentes para explicitar as condições de
moradia, renda e desigualdade, chegando a indicadores que possam qualificar as
condições existentes tendo em vista o atual processo de aprofundamento do estigma
social, de segregação e exclusão. Conclusão: Com base na interpretação dos dados
e análise bibliográfica, os estudos desses subcomponentes permitem concluir que as
condições de habitabilidade, renda e desigualdade encontradas no ambiente
intraurbano são críticos, assistindo-se a agudização dos processos de estratificação e
segregação socioespacial. Esse contexto reatualiza velhos e estruturais problemas, à
exemplo da periferização, associada, de forma perversa, à processos gentrificação,
além da não universalização do acesso a infraestrutura e a serviços urbanos pelos
segmentos mais pobre da população.

Autor(es): VIVIANE BATISTA PIRES SANTOS

Palavras-chaves: Qualidade Ambiental urbana, Gentrificação, Habitabilidade

Palavras-chaves: JUVENTUDE.
Possibilidades. Profissionais Emanc.

VULNERABILIDADES.
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e

Resumo: Introdução: Em Salvador - Brasil, situações de violência contra a população
negra em âmbito social e político são históricas e constantes. O racismo, o racismo
institucional e o estigma de uma juventude criminalizada – fortemente reforçado pela
mídia, influenciam na atual conjuntura, cuja faceta mais extrema se expressa pela
ocorrência de um genocídio da juventude negra. Uma realidade que pode ser
evidenciada através da análise de dados formais e experienciais – como apontam os
Movimentos Sociais de articulação antigenocida, o Mapa da Violência e a Anistia
Internacional. Neste sentido, cabe investir em formas inovadoras de compreensão
deste fenômeno. Objetivo: Esta apresentação desenvolve uma reflexão crítica acerca
da experiência de uma etnografia que vem sendo realizada em uma comunidade da
cidade de Salvador, focalizando Juventude Negra, Vulnerabilidade, Racismo
Institucional e Proteção Social, combinando diferentes dispositivos para potencializar
a vocalização de jovens negros (as) locais e de suas estratégias de resiliência frente
a processos de discriminação racial. Discussão: O território em questão apresenta um
histórico de resistência que reflete uma ancestralidade quilombola, que permeia e
mantém acesa a chama resiliente e criativa dos seus moradores. A permanência
regular e sensível na comunidade ao longo do desenvolvimento do projeto tem
favorecido a construção de vínculos com os moradores e frequentadores do bairro e
tem contribuído para capturar múltiplos elementos que permeiam a identidade e a
tessitura social da comunidade. Com o intuito de possibilitar a construção de um
saber coparticipado, o projeto tem mobilizado um repertório variado de estratégias de
ação e interlocução com as lideranças e jovens locais (que constantemente se
reinventa) incluindo uma agenda de eventos culturais (oficinas de grafite, Rua da
Dança”, “Baile Africano”, combinadas com rodas de conversa abordando sentidos e
vivencias de identidade, racismo e de resistência frente à vulnerabilidade social e
discriminação racial. O respeito à autonomia e ao pertencimento das narrativas que
nos chega, destacando-se aqui identidade de raça e de gênero, constituem
elementos caros na construção de uma comunicação horizontalizada onde a
construção do saber se dá a partir de elementos apreendidos na relação empática
com os sujeitos nas interlocuções cotidianas. Conclusão: Trata-se de uma abordagem
metodológica permeada por relações intersubjetivas e na qual se considera que
pesquisadores e atores locais influenciam-se mutuamente. O projeto evidencia o
potencial metodológico e transformador da combinação entre práticas artísticoculturais e rodas de conversas.

ARTICULAÇÃO EM REDE DE MULHERES: CONSTRUINDO TECNOLOGIAS
SOCIAIS DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLENCIAS
Autor(es): JOSIELE DO CARMO GONÇALVES, ELIZABETH MATOS RIBEIRO,
WALTER DE OLIVEIRA PINTO JR.
Resumo: O projeto Rede Social Temática de Proteção dos Direitos Humanos da
Mulher, tem atuação desde 2012 e está alocado na Escola de Administração da
UFBA sob a orientação da professora Drª Elisabeth Matos e sobre a tutela do
mestrando Walter Pinto Jr. contendo uma equipe multidisciplinar. A violação de
direitos da mulher foi compreendida no âmbito da saúde, social e da administração
política, visando sempre como estas mulheres tinham os seus direitos violados. Com
isto o plano de trabalho trata da articulação de mulheres em rede: construindo
tecnologias para o enfrentamento a violência. Pensar uma articulação em rede é
prospectar quais meios tecnológicos estas autoras da sociedade civil utilizariam para
o enfrentamento diário as diversas violências que a circundam. A priori houve a
necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a administração política, políticas
públicas e sociais, políticas de gênero para uma aproximação como a temática
proposta, desenvolvimento de pesquisas sobre governança, ações coletivas e redes
(sociais, de políticas públicas, etc.), pois pensar articulação em rede é
primordialmente pensar em quais setores essas mulheres são mais violadas, com
uma atenção mais apurada para as redes de atenção e/ou proteção dessas mulheres.
Partindo desses pilares de pesquisa e apropriação de conceitos, um dos
desdobramentos de maior complexidade é a violência que as mulheres sofrem no
âmbito doméstico e social. Visando que há dificuldade no acesso aos meios de
denúncias, seja por uma pressão externa e que diz respeito à particularidade dessa
mulher, e/ou vergonha de denunciar o marido, ou medo de ser mal vista perante a
vizinhança, ou até mesmo por uma dependência financeira e emocional com aquele
parceiro (um dos casos mais recorrentes em relatos e pesquisas). Com isso a rede de
apoio dessa mulher deixa de ser o núcleo familiar e passa ser resguardada pelo
Estado e/ou sociedade civil, tendo em vista o crescimento de movimentos sociais em
defesa da mulher. Outro grande desafio encontrado pelas mulheres vítimas de
agressões são a busca por serviços oferecidos pelos Estados e/ou Municípios como
os Centros de Referências da Mulher, As Delegacias Especializadas de Atendimento
à Mulher (DEAMS), a Casa Abrigo, A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, que tem burocracias próprias e - exceto a Casa abrigo que deve ter total
sigilo quanto a sua localização- as demais não conseguem manter uma articulação
constante quanto aos serviços prestados, e um dos apoios encontrados são os
movimentos sociais que possuem um domínio em rede, e principalmente as de
atenção “base” como os Centros de Referências da Mulher, onde há um
encaminhamento dessa mulher possibilitando uma sequência em seu processo. O
que temos de avanço nesse cenário de violações é a lei nº 11.340/2006, intitulada
como Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos remos do 8º do atr. 226 da CF, da convenção sobre a
eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe
sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher; e
estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência

Palavras-chaves: Racismo, Juventude, Cultura
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – ADMINISTRAÇÃO
A QUALIDADE DO AMBIENTE URBANO EM SALVADOR - AS DIMENSÕES DA
HABITABILIDADE E RENDA
Autor(es): TIAGO ROCHA BRITO SOUZA, WILSON NUNES, MARIA ELISABETE
PEREIRA DOS SANTOS, TELMA ANDRADE, SIMONE CARVALHO, TAIRINE
ALBERTA DE SOUZA
Resumo: Introdução. A qualidade do ambiente urbano de Salvador é influenciada por
diferentes aspectos – socioeconômicos, ambientais, culturais, etc - cuja compreensão
passa pela consideração de alguns elementos fundamentais como o acesso aos bens
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doméstica e familiar. Mas quando esta lei não é respeitada há uma violação de
direitos gritante, pois estamos falando em alguns casos do direito à vida, pois um
descaso pelos órgãos competentes pode ocorrer na morte dessa cidadã. Alguns
avanços de aplicativos para smartphones como o SOS Mulher e o botão do pânico
aparece compondo esta rede sócio protetiva, contribuindo para o avanço dos
mecanismos de defesa dos direitos dessas mulheres.

Autor(es): RENATA INÊS PINTO, JÉSSICA CONCEIÇÃO QUEIROZ, JONAS
CELESTINO DOS SANTOS
Resumo: Este resumo versa sobre a pesquisa de iniciação científica Evolução dos
espaços urbanos na Cidade do Salvador – 1950 até 2015. A pesquisa busca coletar e
armazenar dados sobre o desenvolvimento urbano da Cidade do Salvador durante o
período especificado, no qual foi criado um banco de dados que será acessível o site
Salvador em Fatos e Fotos que ainda não está disponível para acesso, para todos
aqueles que desejam conhecer o processo de construção da metrópole e reedita-lo
para melhorar o espaço onde vivemos. Salvador apresenta uma configuração urbana
multinucleada, uma multiplicidade de centro e sub centro na cidade. Por outro lado,
podemos comprovar que estes espaços são diferentes entre si, devido suas
características econômicas e sociais. Sendo assim, é importante uma análise acurada
desses períodos, pois, grandes mudanças ocorreram e provocaram alterações
significantes no seu modo de definir a organização urbana da cidade. Faz-se
necessário o estudo dos fatores sociais, econômicos, culturais, políticos e históricos
que contribuíram para a configuração atual da URBIS, a fim de construir um ambiente
que atenda as demandas da sociedade, levando em consideração todo o contexto
que o permeia. A pesquisa requisita a reunião destes elementos em forma de
imagens, notícias, relatos, livros, etc., que expressam tal avanço. Para obtenção dos
dados, foram realizadas visitas a Biblioteca Central de Salvador localizada no bairro
dos Barris, para levantamento de imagens fotográficas dos documentos de interesse
que relatasse sobre a cidade. O site Salvador em Fatos e Fotos foi criado com a
finalidade de disponibilizar estas informações, para contribuir como fonte de
pesquisas daqueles que desejam conhecer a construção urbanística de Salvador
sobre todos os seus aspectos, na perspectiva de reunir momentos históricos de sua
emancipação e visando uma elaboração de fatos marcantes da cidade do salvador.
Para dar continuidade a esta etapa após a criação do site, foi sendo realizada a
alimentação do mesmo com os dados das pesquisas realizadas e têm-se hoje
algumas páginas do site prontas e outras em edição. O site é organizado em pastas
iniciais: Salvador em Fatos, Salvador em Fotos e Salvador em Mapas subdivididos
em períodos nesse caso décadas e seus respectivos anos onde são armazenadas as
informações. O intuito é continuar coletando informações pertinentes à pesquisa e
abastecer o site, a fim, de obter o maior número de informação sobre este período.
Foi elaborado o artigo Mobilidade e Acessibilidade na cidade de Salvador: um estudo
de caso na Universidade Federal da Bahia que faz parte do projeto de iniciação à
pesquisa - A EVOLUÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS NA CIDADE DO SALVADOR
PARA O PERÍODO DE 1950 ATÉ 2015, desenvolvido no Programa Permanecer
2015. Este, busca analisar e investigar a dinâmica urbana na cidade de Salvador
(Bahia), com ênfase na acessibilidade e mobilidade tendo como objeto de estudo o
trabalho desenvolvido em uma das maiores universidades do Brasil, a Universidade
Federal da Bahia. O trabalho foi elaborado a partir da abordagem teórica sobre o
tema, de pesquisas de campo com o intuito não apenas de obter uma avaliação
crítica dos espaços estudados, mas inclusive, obter dados baseados nas
observações dos próprios usuários. Aqueles que circulam pela cidade e pela
universidade em virtude das suas necessidades e das buscas diárias por serviços e
assim identificar, descrever e mapear barreiras físicas que podem restringi-los. Após
a tabulação e análise dos dados obtidos em campo, traça-se então um paralelo entre
a questão de acessibilidade dos pedestres que circulam na cidade de Salvador com a
dos estudantes, na Universidade Federal da Bahia, vale enfatizar que esta rege seu
tripé baseado em ensino, pesquisa e extensão deve moldar-se a fim de se adaptar às
necessidades individuais de cada discente, uma vez que cada aluno tem suas
especificidades. Assim sendo, tanto a universidade quanto a cidade devem se dedicar
a fim de se tornarem espaços mais inclusivos, buscando a capacitação profissional, a
conscientização e a eliminação de barreiras estruturais e arquitetônicas que
impossibilitam muitas vezes a apropriação dos espaços pelos usuários. A inclusão,
portanto, é um processo que contribui para as transformações nos ambientes físicos
(espaços internos e externos) por meio de equipamentos, aparelhos e utensílios,
mobiliários e de transportes.

Palavras-chaves: Rede de mulheres, direitos da mulheres, tecnologias sociais
PROJETO GESTÃO DE REDE SOCIAL TEMÁTICA: PROTEÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS DA MULHER
Autor(es): JAQUELINE SANTIAGO
Resumo: O Projeto Gestão de Rede Social Temática: Proteção dos Direitos
Humanos da Mulher diz respeito ao estudo da violência doméstica contra a mulher e
seus efeitos na violação de Direitos Humanos. Por se tratar de um assunto
mediamente discutido, porém relevante para a sociedade, trouxe algumas
inquietações para o grupo de pesquisa como, por exemplo, entender que a violência
contra a mulher não é um problema simples, tampouco se apresenta da mesma
forma e a sua transformação exige um amplo leque assistencial, pois a violência
doméstica ou familiar frequentemente traz diversas necessidades para a vida dessas
mulheres principalmente a autonomia financeira para garantir a saída da situação, o
que na maioria das vezes as impossibilitam na tomada de decisões. Consciente
dessa problemática a presente pesquisa tem estimulado o corpo discente a refletir
sobre o verdadeiro papel das políticas públicas, o complexo direitos humanos,
gênero/raça e cultura, isso através de leituras e fichamentos de textos, divisão
intragrupo dos Grupos de Trabalho I – Ação Social e II – Tecnologia Social, a
realização de encontros de sensibilização nos territórios do Calafate (Coletivo de
Mulheres do bairro San Martins em Salvador); Sistematização e socialização semanal
dos dados da pesquisa, além de debates. O projeto de pesquisa tem como proposta o
desenvolvimento de uma rede social temática que funcione como espaço de
interação entre atores sociais e institucionais envolvidos com políticas de atenção e
proteção à mulher. Convêm observar que essa atividade acadêmica é uma
oportunidade única de crescimento intelectual e profissional, de empoderamento
como mulher, aluna, pesquisadora e cidadã, pois todas as ações, reflexões estão
sendo marcada pela construção, desconstrução e troca de saberes, desenvolvimento
de competências de articulação e mediação de conflitos, através da escuta
qualificada, entre os indivíduos envolvidos na pesquisa; discussão de valores e ideias
para além dos muros da Universidade.
Palavras-chaves: Violência doméstica. Gênero. Políticas Públicas
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ARQUITETURA E TERRITÓRIO
Autor(es): JUSCAR DOMINGOS NANCASSA, FÁBIO VELAME
Resumo: O projeto Arquiteturas dos Quilombos da Bahia visa levantar, sistematizar,
e analisar as arquiteturas das Comunidades Remanescentes de Quilombos no estado
da Bahia, visando trazer essa problemática para o campo disciplinar da Arquitetura e
do Urbanismo, sistematizar e produzir conhecimento sobre as arquiteturas dos
quilombos na Bahia, instrumentalizar estudantes de arquitetura para o
desenvolvimento de programas, projetos e ações voltadas para comunidades
quilombolas, e compor um conjunto de informações sobre arquiteturas dos quilombos
da Bahia que possam subsidiar as políticas públicas dos órgãos governamentais e
tutelares dos povos e comunidades tradicionais. Serão trabalhados uma comunidade
quilombola por região do estado: Salvador e Região Metropolitana (Simões Filho) Quilombo Pitanga dos Palmares; Recôncavo Baiano (Maragojipe) - Quilombo
Salamina Putumuju; Baixo Sul (Valença) - Quilombo dos Arueira; Sul e Extremo Sul
(Camamu) - Quilombo da Jaqueira; Sudoeste (Vitória da Conquista) - Quilombo
Barrocas; Chapada Diamantina (Rio de Contas) - Quilombo Bananal; Vale do São
Francisco e Oeste (Bom Jesus da Lapa) - Quilombo Rio das Rãs; Semiárido (Senhor
do Bonfim) - Tijuaçu. Como objeto de estudo foi selecionado uma comunidade
quilombola por região do estado da Bahia: Salvador e Região Metropolitana (Simões
Filho) - Quilombo Pitanga dos Palmares; Recôncavo Baiano (Maragojipe) - Quilombo
Salamina Putumuju; Baixo Sul (Valença) - Quilombo dos Arueira; Sul e Extremo Sul
(Camamu) - Quilombo da Jaqueira; Sudoeste (Vitória da Conquista) - Quilombo
Barrocas; Chapada Diamantina (Rio de Contas) - Quilombo Bananal; Vale do São
Francisco e Oeste (Bom Jesus da Lapa) - Quilombo Rio das Rãs; Semiárido (Senhor
do Bonfim) - Tijuaçu. Cultura é aqui pensada dentro da perspectiva da antropologia
cultural, notadamente, a vertente da Antropologia Hermenêutica, também chamada
de Antropologia Interpretativa. Entendendo-se a cultura enquanto: ??[...] um padrão
de significados transmitidos historicamente, incorporados em símbolos, um sistema
de concepção herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os
homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades
em relação à vida?? (GEERTZ, 1978, p. 103). Serão tratados os seguintes aspectos
da cultura junto às comunidades quilombolas: temporalidades, manifestações
culturais, festividades, rituais, práticas, saberes e fazeres.

Palavras-chaves: pesquisa, site, cidade
GUIA DE BAIRRO DA GAMBOA
Autor(es): LEO SILVANO BAHIA
Resumo: O Guia de Bairro da Gamboa, mobiliza, como fundamentação teórica, a
tese clássica da teoria urbana de Milton Santos sobre os dois circuitos, base à
explicação do processo de urbanização dos países periféricos. Na história recente,
cada vez mais as cidades são concebidas e constituídas por modelos de ocupação
do território fechados como arquipélagos ou ilhas desconexas, resultantes de um lado
pelo circuito superior – a cidade formal e inserida e produto dos investimentos e
fluxos econômicos da macroeconomia – e o fluxo inferior – a cidade informal e sua
rede de relações e outras economias. Esse ordenamento marcado pelas ocupações
informais e pelos condomínios fechados tem como resultante uma cidade segregada
e segregadora, elemento contributivo à marginalização espacial de populações
historicamente marcadas pela exclusão. O que normalmente acontece é que, apesar
de toda importância econômica para a cidade, com seus trabalhadores formais e
informais, seus produtos e serviços - além dos impostos - essa população acaba
tendo como retorno, apenas a polícia repressora como braço do Estado e, em se
falando da Gamboa de baixo, já se vê o medo enraizado no imaginário popular das

Palavras-chaves: ARUITETURAS DOS QUILOMBOS DA BAHIA
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pessoas; até por isso os moradores da região não gostam de serem fotografadas,
sendo resistentes a tudo que “vem de fora”. Com isso, o Guia de Bairro da Gamboa,
tem como propósito apresentar as riquezas do “circuito inferior”. Sendo assim, a
pesquisa se preocupa em se aprofundar na história do Bairro, em saber quem são os
seus protagonistas e casos, dos serviços públicos existentes (e os inexistentes,
também), as organizações e quais os papeis dela na comunidade, o sincretismo
cultural do bairro, onde as igrejas, templos e terreiros; as festas, datas comemoradas,
acabam se entrelaçando, o comércio forte da pesca, artesanato e, também,
prestadores de serviços. O objetivo desse Guia é desmistificar a cultura do medo e
mostrar o que a Gamboa tem a oferecer.

Expansividade, integração e racionalização são as palavras chave para o conceito do
projeto. Foram ainda analisados o sistema de drenagem, esgotamento sanitário e
armazenamento de água, e propostos os subprojetos desses sistemas contando com
os projetos para rede de energia elétrica, sistema viário e comunicações telefônicas,
referentes à infraestrutura do Campus Ondina/Federação. O documento termina com
disposições para os ambientes gerais da universidade. Esse plano diretor possibilitou
a expansão da área construída e a consolidação de grande parcela da infraestrutura
existente na atualidade, merecendo não só o devido registro histórico, mas também
conhecimento aprofundado como base para futuras e adequadas intervenções no
patrimônio construído da UFBA.

Palavras-chaves: Guia, Gamboa de baixo, Cultura
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O JORNAL A TARDE COMO FONTE PARA ELABORAÇÃO DE UMA TIPOLOGIA
ARQUITETÔNICA

PROJETO CAMPUS ACESSÍVEL
Autor(es): ÉRIKA BARBOSA, CLAUDIANE DE OLIVEIRA SANTANA, HALANY
BRITO DOS SANTOS, FABIANE FARIAS DOS SANTOS

Autor(es): ARTHUR ANDRADE VITORINO REIS
Resumo: Resumo de artigo: O jornal A Tarde como fonte para elaboração de uma
tipologia arquitetônica. O Artigo O jornal A Tarde como fonte para elaboração de uma
tipologia arquitetônica trata da fase inicial da nossa pesquisa Tipologia de Arquitetura
Contemporânea em Salvador, em sua metodologia, processo, análises e conclusões
que levaram ao desenvolvimento e aprofundamento. Traz a maneira como dados
foram coletados e registrados, período de interesse, e análises de consequências
desse período na vivencia de nossa cidade. Trata-se dos quatro primeiros meses de
pesquisa, onde todo o material era preparado e desenvolvido para pôr em campo a
parte de coleta de dados tipológicos. Através dele enxergamos informações bastante
interessantes a respeito da arquitetura de Salvador, áreas em expansão geral e por
ano, quantitativo de lançamentos, diferentes tipos de uso, empresas que dominaram
o mercado em um certo período de tempo e local, altas e baixas do mercado
imobiliário ao longo da história. Além de um cruzamento de dados que nos mostra a
realidade da concentração dos investimentos privados na área de arquitetura, e uma
análise dos anúncios de classificados e sua mudança ao longo da história, vinda da
aparição de softwares de representação gráfica, que modificou completamente a
maneira de enxergar a arquitetura ainda não construída. O Artigo tem a finalidade de
registrar o processo e justificar conclusões que levaram a decisões posteriores na
elaboração da ficha tipológica, a definição de unidade de estudo, de como funcionam
as funções de apoio nesse entorno (denominadas de arquiteturas desviantes), e
áreas de interesse em análise arquitetônica, como estudos de insolação e ventilação,
tão cruciais para uma cidade como Salvador, onde as temperaturas elevadas se
estendem por quase todas as estações. Tal artigo foi anteriormente apresentado no
seminário UBFA 70 anos, em julho deste ano, juntamente com mais três artigos
produto da pesquisa.

Resumo: O Projeto Campus Acessível da SUMAI tem desde 2015 trabalhado na
identificação, mapeamento, quantificação e qualificação da situação atual da
Acessibilidade Universal, com base na NBR 9050, tanto nas edificações como nas
áreas externas da Universidade Federal da Bahia a fim de produzir Pacotes de Ações
em Acessibilidade (P. A. A.) para orientar obras de intervenção no espaço físico. Os
Pacotes contêm relatórios fotográficos da situação atual, checklist de acessibilidade,
diretrizes dos serviços que devem ser executados em cada edificação e nos seus
acessos, projetos arquitetônicos, projetos de sinalização acessível, orçamento e
planejamento das obras. Estes Pacotes são subsídio fundamental para possibilitar a
execução de obras de intervenção em acessibilidade para a plena adequação dos
espaços físicos da UFBA. No primeiro ano do Projeto Campus Acessível (2015-2016),
com o apoio de 3 bolsistas Permanecer, foi possível realizar vistorias, Cadernos de
Recomendações, Plantas Técnicas e Orçamento para 9 pavilhões de aulas, 5
unidades acadêmicas e uma grande área externa contendo o trajeto dos pontos de
ônibus aos prédios da Praça Cívica do Campus de Ondina. Este trabalho gerou o 1º
Pacote de Ações em Acessibilidade (P. A. A.1), uma publicação com cerca de
trezentas páginas elaborada dentro de padrões técnico-científicos, que está servindo
de base para a produção de artigos e de referência para outras universidades
brasileiras. Nesta segunda etapa do Projeto Campus Acessível (2016-2017),
enquanto o pedido de recurso ao MEC não se torna realidade, a equipe continuará
desenvolvendo projetos para as edificações da UFBA, sob demanda, mas focará
também em atividades e produtos de aproveitamento mais imediato. Assim, nesta
vigência, estão sendo adicionadas às atividades da equipe a elaboração de manuais
e a padronização de projetos de adequação em acessibilidade, assim como a
capacitação dos profissionais engenheiros e arquitetos para que qualquer novo
projeto e obra que esteja sendo executado tenha maior garantia de fidelidade à
Norma.
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Palavras-chaves: NBR 9050/2015, Acessibilidade, Desenho Universal.
OS NORTEADORES DA CONSTITUIÇÃO E DA OCUPAÇÃO FÍSICA DOS CAMPI
DA UFBA: O PLANO DIRETOR DE 1976
TIPOLOGIAS DA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA EM SALVADOR
Autor(es): SAMIR SANTOS DA CONCEIÇÃO, Juliana Nery
Autor(es): DÉBORA AGUIAR
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar o documento referente ao plano
diretor da UFBA realizado em 1976 e revisto em 1990, analisado como parte do plano
de trabalho do bolsista Samir Santos para o grupo de pesquisa “Constituição dos
campi e suas arquiteturas: o território da UFBA” em andamento desde 2014,
coordenado pela Professora Juliana Cardoso Nery da FAUFBA. O documento
contempla os estudos, as diretrizes projetuais para o que foi construído entre 1976 e
1982 e o direcionamento das ocupações futuras em toda a região. Composto por uma
síntese histórica do ensino superior na Bahia e vários estudos subsidiários, ele retrata
um momento importante da constituição do território de nossa Universidade e de sua
memória. Embora a universidade tenha recebido propostas de ocupação, incluindo as
propostas de Diógenes Rebouças em 1973, faltava um plano diretor que servisse de
referencial mais amplo às ações futuras à época. Foi então no âmbito do Programa
Federal PREMESU IV/MEC-BID II (1974-1981) que esse plano diretor foi
desenvolvido pela equipe do Escritório Técnico Administrativo (ETA). A premissa
básica foi o compartilhamento de espaços, gerando construções continuas cujo
objetivo era otimizar os recursos. Ressalta-se que no período em que o plano foi
criado, o território da UFBA era bem menor e fragmentado. Distribuía-se em diversas
unidades, o que constituía um obstáculo à realização eficiente de atividades por
causa das distâncias. O documento mostra os passos para sua proposição: a análise
dos aspectos regionais da capital e da região metropolitana no período, as
características climáticas da cidade, a oferta do ensino superior no estado, as
questões relacionadas à universidade enquanto institucionalidade, funcionamento e
porte, as possibilidades de aquisições de terreno para o crescimento da universidade,
o estudo geotécnico e topográfico dos solos, o revestimento vegetal do solo e a
arborização pré-existente, as questões de drenagem e infraestrutura locais. Esses
estudos refletiram na proposta urbanística e arquitetônica, também contida no plano
cujo zoneamento buscou otimizar as intenções acadêmicas dispostas nos diagramas
organizacionais, adequando-os às estruturas pré-existentes. A nova organização
espacial foi fundamentada em unidades integradas, contrariando a estrutura
tradicional de edifícios separados e isolados. O resultado foi um sistema versátil,
baseado em uma estrutura modular de organização dinâmica e flexível, tendo em
vista a integração da universidade em quesitos acadêmicos e enquanto comunidade.

Resumo: A pesquisa Tipologias da Arquitetura Contemporânea em Salvador realizou
trabalho teórico e de campo com o objetivo de identificar e estudar edifícios
pluridomiciliares e desviantes. Se iniciou o trabalho com discussões em grupo para
definir os parâmetros tipológicos que foram analisados neste projeto, como existe
grande variedade arquitetônica, essas reuniões foram de grande enriquecimento
educacional para os bolsistas e resultou na criação de um instrumento de
levantamento e análises dos edifícios habitacionais de Salvador. Para direcionar a
pesquisa, para o tempo histórico desejado, foram levantadas as informações na
Biblioteca Central do Barris e a criação de documento base direcional. Durante o
restante do ano os bolsistas apuraram o olhar para identificação dos elementos
arquitetônicos no levantamento dos edifícios in loco. No fim da pesquisa foi possível,
devido ao cadastro, identificar a primeira imagem tipológica contemporânea de
Salvador. Em seguida, esse conhecimento foi direcionado a quatro temas,
aprofundados por diferentes bolsistas, ampliando o resultado dos dados da pesquisa,
como resultado eles elaboraram artigos para a apresentação do estudo para a
comunidade acadêmica. Um dos temas foi Soluções arquitetônicas para o conforto
térmico: um desafio para o estudo tipológico. Tornou-se evidente, durante a
realização do trabalho de campo da pesquisa Tipologias da Arquitetura
Contemporânea em Salvador, o caráter excepcional do emprego de soluções
arquitetônicas para o incremento do conforto térmico dos edifícios pluridomiciliares,
de acordo com as diferentes orientações de suas fachadas. A partir, portanto, do
processo de levantamento e análise de dados para pesquisa, foram pontuadas as
informações complementares necessárias para iniciar o estudo mais específico sobre
as soluções arquitetônicas elaboradas para o incremento do conforto térmico. Em
seguida, listamos os edifícios analisados na pesquisa que se enquadravam neste
estudo por possuir proteção solar arquitetônica. Com o conjunto de todos os dados
necessários dos edifícios listados, iniciou a análise que resultou em artigo acadêmico.
Palavras-chaves: Tipologia, Conforto Térmico, Salvador
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TRANSFORMAÇÕES TIPOMORFOLÓGICAS NO ESPIGÃO DA LIBERDADE
Resumo: O projeto de tese apresentado ao PPGAU – FAUFBA, intitulado
Urbanização Dispersa, Sustentabilidade e Densidade no Litoral Norte do Estado da
Bahia, propõe uma pesquisa sobre os padrões urbanísticos de tecido, no contexto de
urbanização dispersa produzida no Litoral Norte da Bahia, a partir do século XX,
aprofundando precisamente nas duas últimas décadas, tomando-se o indicador
densidade como estratégico, nas dimensões quantitativa e qualitativa, como
apresentada por Rapoport (1978), trabalhada por Campoli e MacLean (2007) e na
conceituação ampliada como densidades sustentáveis conforme Santos Pereira
(2008).Trata-se de pesquisa inserida no atual contexto da economia globalizada onde
o papel das cidades e os efeitos deste contexto sobre a organização territorial tem
alterado a relação campo cidade, com o avanço do urbano sobre a área rural, tanto
nos aspectos físicos quanto socioculturais. O projeto focaliza uma tendência mundial
observada a partir das duas últimas décadas do sec. XX, a dispersão urbana, que
tem mobilizado muitos centros de pesquisa, no Brasil e no exterior. O projeto visa
compreender essa tendência mundial, a dispersão urbana, tentando entender as
características desse processo como; a formação de áreas de tecido urbano nas
periferias da cidade e no surgimento de núcleos com múltiplas formas de utilização,
em pontos isolados, entre várias cidades, um novo modo de organização espacial,
cujos aspectos urbanísticos ainda não foram bem compreendidos. Trazendo
resultados sobre os padrões físicos que virão a caracterizar tipologias, malha urbana,
vazios urbanos, um conhecimento que pode levar à classificação de tipologias e do
tecido urbano, que relacione padrões de sustentabilidade e de densidades. Em suma,
a pesquisa propõe a investigação por conceito proposto que busca o conhecimento
da realidade urbana, dos padrões físicos do tecido urbano, capturando e integrando
num único indicador dados e percepções usualmente trabalhadas de modo
fragmentado, explorando o uso de materiais gráficos para melhor entendimento
destes fatores.

Autor(es): GABRIEL SANTOS SANTANA, ALANA BARBOSA, SOLANGE SOUZA
ARAÚJO
Resumo: A percepção da tipologia e morfologia do espaço urbano, a história, a
caracterização, a observação e avaliação urbana e arquitetônica foram os principais
objetivos e perspectivas da pesquisa iniciada no início de agosto de 2015 e finalizada
em junho de 2016, nomeada Transformações Tipo Morfológicas no Espigão da
Liberdade: Largos e Praças, que abrange um trecho do bairro de mesmo nome, que
estabelece o percurso entre a Ladeira da Soledade ao Plano Inclinado LiberdadeCalçada, com foco principal nos largos e praças. Trata-se de uma pesquisa de
análise com base bibliográfica que busca entender as características arquitetônicas e
urbanísticas do trecho, considerando a história e formação do local, a partir de uma
análise tipo morfológica ilustrada por imagens e mapas. O referencial metodológico
base deste trabalho incorpora estudos desenvolvidos por consagrados teóricos da
arquitetura e urbanismo na questão da análise e da percepção do espaço urbano. As
visitas ao local trouxeram substrato à percepção dos usos, dinâmicas, fluxos e
características da área, que incluem mobiliário urbano e acessibilidade, e que no seu
conjunto constituem a denominada paisagem urbana. Nas visitas, se realizava o
percurso definido como área de abrangência desta pesquisa, onde se fez o
levantamento fotográfico, estudos e anotações que geram relatórios repassados para
a orientadora, além de servirem como base fundamental para a produção das
análises tipo morfológicas. Aprender a analisar e estudar um espaço do ponto de
vista do tipo morfologia, e entender o seu processo de evolução histórica foi o objeto
desta pesquisa, obtendo os resultados alcançados em relação ao conhecimento
sobre a região em estudo e capacitação para análise do espaço público segundo
aspectos da tipomorfologia, da paisagem urbana e pré-existência, além de reflexões
sobre o processo de evolução histórica do espaço urbano, e que atendeu as
perspectivas para o fim deste projeto. Para alcançar os objetivos foi necessário
estudar, compreender, absorver e aplicar a metodologia a partir do referencial teórico
sobre o trabalho de campo efetuado. É possível concluir que essa pesquisa foi e será
essencial em termos de conhecimento e desenvolvimento na carreira e pós-carreira
acadêmica, possibilitando uma visão ampla do campo de estudo em questão.

Palavras-chaves: Urbanização Dispersa, Tecido Urbano, Sustentabilidade
MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE PROJETOS EM ESTABELECIMENTOS
ASSISTENCIAIS DE SAÚDE
Autor(es): REBECCA JOELY OLIVEIRA DE ARAÚJO, ANTONIO PEDRO ALVES
DE CARVALHO

Palavras-chaves: Paisagem, Espaço Urbano, Lugar

Resumo: Os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) abrigam atividades que
provocam impacto ambiental considerável em seu entorno. A análise destes impactos
é necessária para minimizar os seus efeitos no meio ambiente e na saúde pública em
geral. O impacto ambiental que as edificações para a saúde provocam é de interesse
para toda sociedade, principalmente nos dias atuais, onde a sustentabilidade ganha
destaque. O conforto ambiental, em sentido amplo, pode ser considerado uma
sensação de aconchego, proteção e bem-estar. No caso dos EAS, o conforto
ambiental é um forte aliado na arquitetura, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida de pacientes e funcionários. Os estudos sobre o conforto ambiental nestas
edificações vêm impactando na sua arquitetura, especialmente quando se trata da
assistência hospitalar. Vários problemas de saúde podem ser associados a variações
climáticas, contaminação do ar e da água. Permitir um ambiente salubre, bem
iluminado e ventilado é de grande importância para o restabelecimento de pessoas
com problemas de saúde. A adoção indiscriminada do ar-condicionado, criando
ambientes onde há pouca troca com o ar exterior, aumenta o índice de gás carbônico
no interior da edificação, ocasionando o aumento de problemas respiratórios e
alérgicos. A ventilação natural deve ser considerada desde o início da concepção do
edifício, pois, além de melhorar o conforto e a qualidade do ar interno, promove a
troca térmica no edifício, resfriando-o e diminuindo os gastos de energia com
sistemas de climatização artificial. É indiscutível a influência direta das condições
ambientais das edificações na saúde dos que a habitam. Nos EAS, esta condição
torna-se ainda mais restrita, pela maior fragilidade das pessoas que os estão
utilizando. Soluções arquitetônicas dadas ainda na fase de projeto, como verificação
da orientação do edifício, o uso de brises e vidros especiais, teto verde, fachada
ventilada e isolamentos térmicos e sonoros, são decisivas em relação ao custo de
manutenção e na saúde e recuperação dos pacientes. É comprovado que a
aproximação do paciente com o meio ambiente natural melhora significativamente o
resultado da sua recuperação. O uso de jardins (internos e externos) e o aumento de
atividades ao ar livre geram uma sensação de bem-estar, tanto para o paciente
quanto para os acompanhantes, médicos e funcionários. A presente pesquisa, ainda
em fase inicial, pretende efetuar um levantamento abrangente das características
mais eficientes dos projetos arquitetônicos de EAS que não somente contribuam com
a sustentabilidade energética, mas que proporcionem condições de conforto
ambiental no processo de recuperação de pacientes. Para tanto, será efetuada
extensa pesquisa bibliográfica sobre o tema e visitas a estabelecimentos escolhidos.
Com a sistematização das informações obtidas, pretende-se disponibilizá-las em
forma de uma página na internet, que oriente aos projetistas de EAS em relação às
medidas mais eficientes de promover um ambiente saudável.

REFLEXÕES ACERCA DA REUTILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO INDUSTRIAL, O
CASO DA PENÍSULA DE ITAPAGIPE, SALVADOR/BAHIA
Autor(es): GABRIEL VICTOR RODRIGUES VIRGINIO NUNES, ANA GABRIELA
WANDERLEY SORIANO
Resumo: A temática aqui proposta intenciona partir de uma reflexão acerca dos
vazios urbanos configurados pelos equipamentos industriais em estado de
subutilização, abandono e/ou ruína, configurados, atualmente, como grandes
estruturas físicas implantadas em um tecido urbano consolidado, porém esquecidos
no tempo por suas respectivas atividades, e como estes que simbolizaram, por muitas
vezes, o próprio motivo gerador da urbanização de seu entorno, tendo, assim, valor
simbólico e referencial para a população local, vem sendo reinserido na dinâmica
urbana das cidades. A Península de Itapagipe, localizada na cidade de Salvador, na
Bahia, abrigou grande parte das indústrias implantadas na Bahia desde o início da
industrialização no Brasil até a criação de novos centros industriais na segunda
metade do século XX, fato esse que provocou seu abandono e decadência.
Instalaram-se nessa localidade, ao longo do tempo, indústrias dos mais variados
portes, que trouxeram ao sítio programas e paisagens que foram além do uso fabril, a
exemplo dos galpões para armazenamento, vilas operárias e toda a infraestrutura de
edificações e equipamentos urbanos que garantissem o seu pleno funcionamento. É
sabido que a reutilização consiste em uma ação que prevê, a partir dos eixos
políticos, a intervenção no intuito de possibilitar novos usos de áreas desocupadas
que, anteriormente, abrigavam as fábricas que fecharam suas portas. O que se tem
observado no caso de Salvador é que muitos dos exemplares dessa arquitetura
passam por um processo de readaptação para abrigar novas funções e ao serem
adaptados a novos usos, vêm perdendo suas características originais não só no
aspecto tipológico, mas como também de suas características espaciais. Das
dezenas de exemplares ainda remanescentes na Península de Itapagipe, em sua
maioria encontra-se descaracterizadas com usos que não são adaptados e tão
adequados à escala e às características do uso fabril anterior. Nesse sentido, o
presente trabalho propõe expor e refletir acerca da reutilização desses equipamentos,
sua inserção em uma nova realidade, refletindo a “função” desse patrimônio frente às
demandas
da
cidade
contemporânea,
bem
como
tais
transformações/descaracterizações, que vem sofrendo o patrimônio industrial, com o
estudo de caso da Península de Itapagipe, e que carecem de políticas públicas que
objetivem uma melhor reinserção de tais equipamentos no tecido urbano,
promovendo, assim, a preservação deste patrimônio.

Palavras-chaves: Arquitetura hospitalar, Meio ambiente, Sustentabilidade

Palavras-chaves: PATRIMÔNIO INDUSTRIAL, REUTILIZAÇÃO, ITAPAGIPE
ELABORAÇÃO DE FICHA DE INTERVENÇÕES REALIZADAS EM PAÍSES DE
LÍNGUA ESPANHOLA

URBANIZAÇÃO DISPERSA, SUSTENTABILIDADE E DENSIDADE NO LITORAL
NORTE DO ESTADO DA BAHIA

Autor(es): ANA CLARA FREIRE
Autor(es): MATHEUS CABRAL, ADRIANO DIAS, MARIA DAS GRAÇAS BORJA
GONDIM SANTOS PEREIRA

Resumo: O projeto que tem relação entre projeto arquitetônico e patrimônio
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edificado, é a continuidade ao inventário de investigações de intervenções
contemporâneas em patrimônio edificado, desenvolvido desde 2003, realizado pelo
orientador em sua dissertação de mestrado, defendida em 2006 junto ao Programa
de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, aborda esta temática, e
apresenta com anexo um inventário formado por 278 fichas relativas a projetos de
intervenções realizados nas últimas décadas em edifícios e sítios de valor patrimonial
em 20 diferentes países, tendo como objetivo ampliá-lo e atualizá-lo. O foco do
trabalho é a análise da relação entre projeto arquitetônico e patrimônio edificado,
correspondendo às intervenções físicas sobre monumentos e sítios históricos
tombados que vão além da conservação/restauração, resultando na “metamorfose
arquitetônica”. Voltado para projetos realizados em países da América Latina de
língua espanhola, e podem abordar intervenções que vão do ‘’contraste radical ao
falso histórico’’. Contemplando a reciclagem, ampliação, requalificação, conservação,
restauração do edifício ou sítio preexistente. Para as análises são identificados três
níveis de intervenção, “Modificação Interna de Edificações Preexistentes”,
“Modificação Externa de Edificações Preexistentes”, e “Construção de Nova
Edificação em Contextos Preexistentes”, subdivididas em oito tipos. Estas
intervenções incluem os projetos de reutilização de edifícios de valor cultural; as
intervenções em ruínas de valor cultural; as ampliações de edifícios de valor cultural;
as novas edificações em sítios urbanos protegidos; e as intervenções em espaços
públicos de sítios urbanos protegidos. Dessa forma, as atualizações sofridas para que
seu uso permaneça ativo, melhorando a acessibilidade, podendo até ampliar os usos
e o público de pessoas com diferentes interesses e necessidades que possam passar
a frequentam estes espaços. O estudo do patrimônio e a interpretação de suas
possibilidades de intervenção faz a ponte necessária entre conservação da história e
memória de um lugar e o uso do mesmo para as mais diversas gerações.

parte do acervo é transferida para as novas instalações, enquanto acervo histórico,
composto por obras publicadas nos séculos XVIII e XIX, além das teses dos médicos
formados pela Faculdade, fica trancado no prédio antigo. Durante os anos de
abandono, muitas dessas obras são perdidas. Nos anos 200 inicia-se uma campanha
pública com o intuito de resgatar este importante conjunto bibliográfico. Entre 2003 e
2011 são executados projetos de recuperação do conjunto arquitetônico e da coleção
bibliográfica através de convênio firmado entre a UFBA, a FAPEX e o Ministério da
Saúde. A Bibliotheca começa a ser resgatada do estado crítico em que se encontra,
com o acervo infestado por insetos e em elevado grau de deterioração. É neste
cenário que o projeto BIBLIOTECA: ESPAÇO SEM FRONTEIRAS vem atuando
desde 2013, com o objetivo de dar continuidade a essas atividades e salvaguardar o
acervo da Bibliotheca Gonçalo Moniz. Justifica-se o projeto por preservar, conservar e
difundir para a comunidade acadêmica brasileira um dos mais importantes acervos
históricos do país na área médica. A metodologia de trabalho segue técnicas
internacionalmente empregadas nos processos de conservação e preservação de
acervos históricos, assim como métodos internacionais utilizados na organização de
bibliotecas. As atividades desenvolvidas incluem: Higienização, Pequenos Reparos e
Encadernação, Acondicionamento, Digitalização, Organização (inventário,
catalogação, classificação e indexação), Etiquetagem. Até o momento, os bolsistas
do projeto BIBLIOTECA contribuíram com a salvaguarda da Coleção Obras Raras e
Coleção Teses FMB, além de cerca da metade das obras que compõem o Acervo
Geral da Bibliotheca.
Palavras-chaves: Bibliotecas, Livros raros, Livros - Conservação e preservação

Palavras-chaves: INTERVENÇÃO, PATRIMÔNIO

INVENTÁRIO DO ACERVO DOCUMENTAL DE EX-DISCENTES DA EPUFBA
(1964-1985): RESULTADOS OBTIDOS NO MBITO DO PERMANECER 2015

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Autor(es): DEISIANE SANTOS, LOUISE ANUNCIAÇÃO FONSECA DE OLIVEIRA

ALÉM DO GOOGLE: CAPACITAÇÃO DE ESTUDANTES DOS CURSOS
RESIDENTES
Autor(es): SÔNIA CHAGAS VIEIRA, ANA MIRIÃ MOREIRA SANTOS

Resumo: A proposta desta comunicação é apresentar os resultados obtidos na
pesquisa intitulada ‘Identificação do acervo documental de discentes da Escola
Politécnica da UFBA: Resgate histórico do período da ditadura civil-militar brasileira
(1964-1985), desenvolvida no âmbito do Programa Permanecer 2015, que busca
identificar o acervo documental e realizar o tratamento técnico dos assentamentos
funcionais. Este estudo caracteriza-se como exploratório, bibliográfico, documental e
de levantamento, no qual os dados obtidos serão analisados numa abordagem sócio
histórica, a fim de possibilitar sua inter-relação com o contexto social na qual a Escola
Politécnica da Universidade Federal da Bahia (EPUFBA) estava inserida. Fundada
em 12 de julho de 1896, como Instituto Politécnico da Bahia, a Escola Politécnica da
Bahia foi inaugurada em 14 de março de 1897. Ao longo desta história, essa unidade
de ensino acumulou um acervo documental que delineia uma trajetória de
crescimento, transformações e consolidação da Escola e, portanto, de considerável
relevância para a sociedade baiana em geral, bem como para a comunidade
acadêmica, científica e profissional. O período da Ditadura Civil-Militar Brasileira foi
um momento de grandes repressões aos movimentos sociais, sobretudo, o
movimento estudantil que sofreu oscilações de protagonismo neste momento da
história. Sabe-se do envolvimento de estudantes da Universidade Federal da Bahia
com a militância, dentre estes, até o momento, foram identificados dezesseis
discentes da Escola Politécnica. Por esse motivo, para documentar a memória da
Universidade, continua-se na tentativa de reconstruir como aconteceu a repercussão
do golpe dentro da EPUFBA e qual foi o posicionamento dos estudantes diante deste
fato. Como resultados da pesquisa, identificou-se um total de 635 (seiscentos e trinta
e cinco) acervos documentais de ex-discentes da Escola Politécnica e pelo menos
333 (trezentos e trinta e três) estiveram inseridos com a Escola no período analisado.
Este projeto gerou também sete publicações vinculadas a eventos acadêmicos,
sendo um deles apresentando a inter-relação encontrada entre a Arquivologia e a
Engenharia de Produção.

Resumo: O Projeto teve como propósito capacitar estudantes dos cursos residentes Pedagogia, Licenciatura em Ciências Naturais e Educação Física - na Faculdade de
Educação (FACED) para o acesso e uso de bases de dados referenciais e de resumo
com a participação de estudantes do curso de Biblioteconomia e Documentação. No
âmbito da Educação e áreas afins, estão disponíveis conteúdos não só do Portal da
Capes (BDTD - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, IndexPSI, Lilacs Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Redalyc, Latindex,
Citas Latioamericnas en Ciencias Sociales y Humanidades: CLASE, Eric, Scielo,
Scopus, Web of Science, WorldCat, dentre outras), mas em outras fontes que estão
dispersas, a exemplo da Dialnet, EDUBASE (Unicamp), EDU@A (FCC), ICAP:
Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos, REDIB: Red Iberoamericana y
Innovación y Conocimiento Científico Repositórios Institucionais (RI), Catálogos online (UFBA, INEP), Ibict/CCN. Como principais autores que fundamentaram o projeto
foram selecionados: Murilo Cunha, Bernadete Campello, Paulo da Terra Caldeira, Ilza
Leite Lopes e Jeannette Kermer, que desenvolvem pesquisas na área de
Biblioteconomia e Ciência da Informação sobre o uso de fontes secundarias de
informação. Além da leitura indicada na bibliografia do projeto as bolsistas receberam
treinamento de como por em prática uma “estratégia de busca” para realização de
pesquisas em bases de dados especializadas. Com a greve ocorrida nas
universidades públicas, no ano de 2015, não foi possível a realização de todos os
encontros previstos no cronograma, porém, daqueles que foram realizados com os
estudantes dos cursos de Pedagogia e Educação Física, a avaliação final foi bastante
positiva, tanto por parte dos docentes quanto dos discentes. Além disso, a
incompatibilidade de horários das aulas dos bolsistas, do curso de Biblioteconomia,
com as aulas dos cursos de Pedagogia e Educação Física da FACED, buscou-se
compensar a participação das bolsistas com treinamento acima citado.

Palavras-chaves: Ditadura Militar, Discentes, Escola Politécnica da UFBA

Palavras-chaves: Aprendizagem profissional. Base de dados, Fontes secundárias de
informação.

NORMAS DA ABNT DO CONHECIMENTO AO USO

BIBLIOTECA: ESPAÇO SEM FRONTEIRAS

Autor(es): SHIRLEY SANTOS, IVETH DA COSTA RIBEIRO, REGINA FERREIRA
PINTO

Autor(es): BENEDITO CIRILO SANTOS FILLHO, CECÍLIA DA SILVA, EDLAINE
OLIVEIRA, IASMYN SOUSA SILVA, EVANEIDE DA SILVA SANTOS, EVERTON
LUIS DOS SANTOS PEREIRA, FERNANDA MOTA, JADE SANTOS, LUIS
EDUARDO ABBUD LOPES, LUIZA NARA MARINHO RODRIGUES

Resumo: O projeto teve por finalidade capacitar os estudantes de Biblioteconomia e
Documentação no domínio e aplicação das normas técnicas de documentação, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/CB-14), afim de orientar os
concluintes dos cursos residentes da Faculdade de Educação (Faced), da
Universidade Federal da Bahia, a aplicarem as normas na elaboração de trabalho de
conclusão de curso (TCC). A Metodologia utilizada, para melhor compreensão dos
bolsistas, foi a leitura inicial (estudo) das normas, além dos textos indicados na
bibliografia do projeto. Como principais leituras foram selecionados os seguintes
textos: Normalização na prática: um breve relato sobre normalização e a experiência
de novos normalizadores, de Mara Roxanne de Souza Santos e Denise Braga
Sampaio e Manual de estilo acadêmico, de autoria de Nídia Lubisco e Sônia Vieira.
As normas da ABNT elencadas para elaboração de trabalhos acadêmicos são
seguintes: NBR-14724/2011 (Trabalhos acadêmicos), NBR-6023/2002 (Referências),
NBR-6024/2011 (Numeração progressiva das seções de um documento), NBR6027/2012 (Sumário), NBR-6028/2003 (Resumo), NBR-10520/2002 (Apresentação de
citação em documentos), além das Normas de apresentação tabular, de autoria do
IBGE. Na sequência, foi indicado o site Como fazer referências: bibliográficas,

Resumo: A história da Bibliotheca Gonçalo Moniz começa em 1808, junto com a
criação da Faculdade de Medicina da Bahia, instalada nas dependências do Colégio
dos Jesuítas, no Terreiro de Jesus. A formação do acervo da Bibliotheca principia
com doações feitas por professores e alunos, e no início do século XX, já é
considerada a mais importante coleção bibliográfica da área médica em toda a
América Latina. Em 1905 um incêndio no prédio da Faculdade deixa a Bibliotheca em
cinzas. Em 1909, o espaço é reinaugurado após reforma. Com a criação da
Universidade da Bahia em 1946, a FAMEB passa a compor o rol das unidades de
ensino dessa Instituição e na década de 1970, com a reforma universitária, a
Faculdade deixa o prédio do Terreiro de Jesus, passando a funcionar provisoriamente
nas dependências do Hospital das Clínicas para depois se instalar num novo
complexo construído no Campus do Canela. Com essa transferência, uma pequena
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eletrônicas e demais formas de documentos <http://bu.ufsc.br/framerefer.html>, de
Maria Bernadete Martins Alves e Susana Margareth Arruda. Após esta atividade,
foram realizados exercícios práticos a exemplo de normalização de textos, que
contemplasse o uso das normas citadas. Com a greve ocorrida nas universidades
públicas, no ano de 2015, não foi possível a realização de todos os encontros
previstos no cronograma, porém, daqueles que foram realizados com os estudantes
dos cursos de Pedagogia e Educação Física, a avaliação final foi bastante positiva,
tanto por parte dos docentes quanto dos discentes. Além disso, a incompatibilidade
de horários das aulas dos bolsistas, do curso de Biblioteconomia e Documentação,
com as aulas dos cursos de Pedagogia e Educação Física da FACED, buscou-se
compensar a participação das bolsistas com exercícios já mencionados.

apresentar os resultados parciais da pesquisa realizada com os fraseologismos no
português do Brasil.
Palavras-chaves: Projeto ALiB, dialetologia, atlas linguístico
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – DIREITO
AS PRINCIPAIS PRÁTICAS ABUSIVAS ADOTADAS PELAS EMPRESAS
OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO NO BRASIL: UMA ANÁLISE CRÍTICA
EM BUSCA DA AMENIZAÇÃO DO PANORAMA ATUAL
Autor(es): DOUGLAS BRITO DOS SANTOS VIANA

Palavras-chaves: Normalização. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
Trabalho monográfico.

Resumo: Atualmente é crescente o número de pessoas que utilizam o cartão de
crédito como meio de pagamento e, nessa mesma escala, observou-se também o
aumento de práticas abusivas adotadas pelas empresas operadoras de cartões de
crédito em prejuízo dos interesses dos consumidores, parte mais vulnerável da
relação de consumo. O presente trabalho se propôs a identificar tais práticas
abusivas e, a partir da análise crítica da estrutura normativa vigente, propor soluções
para amenização do panorama atual. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e
jurisprudências, entrevistas, visitas a órgãos públicos e levantamento de dados
estatísticos. Buscou-se, com isso, analisar a postura dos órgãos responsáveis pela
regulação do setor no Brasil, a práxis das empresas operadoras de cartões de
crédito, as consequências da inserção de cláusulas abusivas nos contratos, assim
como a efetividade da proteção legal do consumidor. Identificou-se que a inserção de
cláusula mandato nos contratos de cartão de crédito, cobranças indevidas nas
faturas, cobrança de seguros sem contratação dos clientes, juros abusivos e a recusa
das empresas operadoras em responsabilizar-se pelo uso indevido em caso de
perda, roubo, furto ou extravio como uma das principais práticas abusivas. Concluiuse que a regulamentação dos cartões de crédito no Brasil não protege o consumidor
e abre margem para autorregulamentação do mercado, além disso, notou-se que a
ausência de limitação dos juros cobrados é fator decisivo no aumento do
superendividamento dos consumidores, em razão das taxas abusivas que alcançam
ao patamar de 450% (quatrocentos e cinquenta por cento) ao ano. Concluiu-se,
também, que a atuação legislativa não é suficiente para amenizar o panorama atual
sendo imprescindível o desenvolvimento e implementação de políticas públicas
voltadas à educação para o consumo, e adoção de iniciativas promovam a ruptura do
paradigma vigente por meio do combate à cultura de violação ao direito dos
consumidores pelas empresas operadoras de cartão de crédito.

PROCESSAMENTO TÉCNICO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO MUSEU DE
ARTE SACRA
Autor(es): CARINA SANTOS
Resumo: O trabalho de processamento técnico realizado na Biblioteca Dom
Clemente Maria da Silva-Nigra do Museu de Arte Sacra (MAS) da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) visa realizar a catalogação descritiva do material
bibliográfico para que a comunidade interna e externa tenha acesso às informações
deste acervo. Fazem parte do processamento técnico as atividades de indexação,
classificação e catalogação. A classificação refere-se à identificação da temática do
material. O acervo é composto, em sua maioria, por materiais de arte, história e
religião. Entretanto, as temáticas se entrelaçam e cada material tem as suas nuances
temáticas, o que demanda que seja feita uma exploração individual em cada obra. Na
indexação identifica-se os termos que representam cada assunto de que trata a obra
a ser catalogada. Este processo de catalogação colabora e facilita na busca da
informação, sendo imprescindível para a organização de uma biblioteca por ter o
caráter de manter o acervo organizado por assunto. Entretanto, requer tempo,
pesquisa e um sistema para o registro das obras, além de se tratar de um trabalho
minucioso, pois qualquer erro poderá impedir o acesso a esses materiais. Portanto,
para que os materiais não se percam como se estivessem em um depósito, a
catalogação se configura como método importante para a organização de um acervo,
que dará visibilidade, e para o acesso á informação de obras importantes, que se
tornarão vivas a partir de seu uso. Contudo, o setor da biblioteca é uma fonte que
possui um acervo para pesquisas importante, que será de grande valor informacional
para os trabalhos acadêmicos, a fim de engrandecer os trabalhos de término de
conclusão de curso, tese, dissertação, pesquisa para adolescentes do ensino médio,
além de exposição das obras raras, com as temáticas de religião e artes, matériais
curioso que se concentra no acervo da biblioteca que é muito procurado por
estudantes das artes e estudiosos da teologia.

Palavras-chaves: Direito do consumidor, Cartão de crédito, Práticas abusivas
MULHER NEGRA E DIREITO À LITERATURA: UMA ANÁLISE DOS LIVROS
DIDÁTICOS
Autor(es): EMANUELE CELINA MARIA BARBOSA DE SOUZA

Palavras-chaves: Processamento Técnico-classificação-catalogação, Biblioteca Dom
Clemente Maria da Silva-Nigra, Museu Arte Sacra UFBA

Resumo: Este trabalho é fruto do desenvolvimento de pesquisas realizadas durante a
graduação de Direito, buscando analisar os livros didáticos e a implementação da Lei
10.639/2003 no âmbito da literatura. A supracitada lei foi sancionada para alterar a
Lei nº 9.394/96 estabelecendo diretrizes e bases da educação nacional, visando
incluir no currículo oficial do ensino fundamental e médio das escolas públicas e,
particulares a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. Os
livros didáticos a serem pesquisados serão os da Língua Portuguesa do Ensino
Médio e neles serão avaliados a inclusão de autoras negras que vêm contribuindo
para a formação cultural dos jovens sobre a história do povo negro. É importante
salientar que a abordagem da cultura africana e afro-brasileira nos livros brasileiros é
um direito que cabe a todos descendentes desta etnia que vem buscando meios
eficazes para consolidar a sua cultura na sociedade. A negação ao negro de se ver
representado e mencionado nos livros didáticos é uma forma desumana de educar
crianças e jovens que são os principais alvos da política perversa de ensino existente
no Brasil. Pois, da população negra é retirado o direito de se verem representados na
história da humanidade que é contada pela perspectiva do dominador, em
consonância com a norma somática dominante, silenciando assim, segmentos
minoritários. É através da leitura, em especial das representações literárias que os
jovens podem refletir sobre sua história, suas memórias e refletir sobre o processo de
construção de sua própria identidade. Esta negação torna-se mais desastrosa quando
a mulher negra não possui poder de fala no discurso literário e é muito mal
representada, estando sempre na condição de submissa e marginalizada. No entanto,
há de se considerar que algumas mulheres negras transgrediram as normas e
exercitaram o direito de produzir Literatura e vêm se reafirmando progressivamente
neste país racista e sexista.

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - DESENHO INDUSTRIAL
ESTUDOS SOBRE O LÉXICO – ÊNFASE EM CAPITAIS DO NORDESTE (MA) E
CENTRO-OESTE (GO, MT E MS)
Autor(es): SILVANA SOARES COSTA RIBEIRO, JOCIENE VIEIRA DOS SANTOS
Resumo: O Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) visa a publicação de um atlas
geral do Brasil, no tocante a língua portuguesa e é coordenado por Comitê Nacional
(CN). Fundamentando-se nos pressupostos teóricos da Dialetologia e também da
geografia linguística, o ALiB privilegia o estudo da variação espacial ou diatópica, não
deixando, entretanto, de considerar a variação social. Em 2013 conseguiu completar
a meta de recolha completa do “corpus”, que é composto de entrevistas realizadas
com 1100 informantes de ambos os sexos, com duas faixas etárias e dois graus de
escolaridade e que foram coletadas em 250 localidades do país. Utilizou-se um
Questionário Linguístico constituído de 410 questões, além de uma parte
complementar específica. (COMITÊ, 2001). Em 2014, o Projeto publicou os 2
primeiros volumes do Atlas. A pesquisa sobre o léxico, com enfoque em
fraseologismos tem a meta de estudar as ocorrências de unidades lexicais “fixas”,
com o intuito de identificar e discutir o empregado de tais expressões na língua, bem
como delimitar os conceitos que podem fundamentar análises fraseológicas. O
projeto “Estudos sobre o léxico – ênfase em capitais do Nordeste (MA, PB, RN, CE e
PI) e Centro-oeste (MT e MS)”, tem seu foco na coleta e classificação da
fraseologismos. O plano de trabalho desenvolvido pela bolsista no período 2015-2016
teve ênfase na coleta de fraseologismos a partir da audição dos inquéritos do ALiB.
Durante a vigência da bolsa e do Plano de Trabalho, a bolsista realizou diversas
atividades, dentre elas destacam-se: a) coleta de fraseologismos, tendo como o
recorte a parte do Questionário Semântico Lexical (subpartes: “ciclos da vida” e
“convívio e comportamento social”); b) Catalogação, em tabelas, da estrutura
morfológica das expressões fixas documentadas; c) Consulta ao dicionário de
expressões populares brasileiras para estudo das unidades lexicais documentadas; d)
Construção de material gráfico para o 12º WorkALiB; e) atividades diversas
relacionadas à manutenção e ao bom andamento da pesquisa e trabalho em grupo e
f) participação no Semanários ALiB (atividade acadêmica semanal), como
apresentação de resenha de livro. Por meio desta comunicação, objetiva-se

Palavras-chaves: Mulher Negra, Implementação da Lei 10.639/2003, Direito à
Literatura
MULHER NEGRA E DIREITO À LITERATURA: DE MARIA FIRMINA DOS REIS À
CRISTIANE SOBRAL
Autor(es): MARCELE DE OLIVEIRA
Resumo: Em “Direito à Literatura” Antônio Cândido aponta a importância da difusão
dos cânones literários às classes menos abastadas e afirma ser a Literatura um
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Direito tão essencial quanto a saúde, liberdade individual e educação, e como tal,
devem haver meios fáticos para que seja disponibilizada aos que não tem acesso a
essas obras. Entende-se aqui o Direito à Literatura como não abrangendo somente a
leitura de obras consideradas clássicas, mas também oportunidade de expressar
suas ideias, isto é ainda mais crucial no que se refere às mulheres negras, dado que
fomos educadas lendo o que os outros escrevem, e, ainda, o que escrevem sobre
nós. Nos livros didáticos a literatura canônica é apresentada como único modelo,
reflexo de uma ideologia racista de negação da importância produção literária dos
negros, em especial das mulheres negras. No levantamento feito por Ivana Freitas
com 75% dos livros utilizados pelo MEC em 2008, a autora constatou que em
nenhuma dessas obras houve sequer menção de alguma poetisa negra. Há um
simbólico equívoco na ideia do Direito à Literatura consistindo em apenas ler o que é
consagrado, evidenciando o jogo político que traz à tona e torna público alguns
valores e sujeitos em detrimento de outros, lógica que também perpassa o conteúdo
dos livros didático e esse quadro se mantém, mesmo após a Lei 10.639/03. O que
indica a urgente necessidade do MEC reavaliar os critérios de adoção dos livros
didáticos e de incluir em seu corpo técnico profissionais qualificados em Educação e
relações raciais que tenham experiência de militância no Movimento Negro. Nesse
sentido, o foco deste trabalho é a literatura em sua forma escrita, realizando um
levantamento da produção literária de mulheres negras brasileiras desde o século
XVIII até atualidade e a forma como esta produção vem sendo tratada pelos livros
didáticos após a implementação da Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino
sobre História e Cultura Afro-Brasileira. Para tanto, utilizaremos como marco da
literatura afro-brasileira, a publicação de Úrsula de Maria Firmina dos Reis em 1859,
que denunciava a arbitrariedade da sociedade escravagista, trabalhando com obras
como Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, publicado em 1960, e autoras
com publicações mais recentes como Geni Guimarães (Leite do Peito, 2001),
Conceição Evaristo (Ponciá Vicêncio, 2003), Ana Maria Gonçalves (Um defeito de
cor, 2010) e Cristiane Sobral (Não vou mais lavar os pratos, 2010).

de inovação foram realizados em agosto de 2015 e tiveram como filtro da pesquisa
avançada o Biodiesel; foram analisas e agrupadas 3.840 patentes por origem
brasileira e internacional, data de publicação (variando entre 09/02/2005 e
30/07/2015), catalogação dos códigos IPC e CPC, inventores e aplicantes. Neste
contexto, observou-se que a maioria das patentes brasileiras tivera como investidor a
empresa Petrobras e depois as universidades federais do país. Além desses
resultados considera-se que são indispensáveis para o desenvolvimento tecnológico
e científico do Brasil maiores investimentos e incentivos à propriedade intelectual,
pois aqueles países que o fazem estão em vantagem competitiva em relação a
atividades de inovação no mundo. Em virtude disto, estudos sobre a proteção jurídica
da produção de conhecimento são de extrema importância tanto para pesquisadores
acadêmicos quanto para a sociedade, todos devem estar a par das transformações e
desenvolvimento tecnológico regidos pela biodiversidade do país. A proteção dessa
riqueza pertence a todos e de fato precisa ser tratada de acordo com sua
peculiaridade. Destarte, salienta-se que cuidados mais incisivos às riquezas de
conhecimento e valorização ambiental do território nacional farão uma diferença
significativa para o crescimento do país e o desenvolvimento de sua inovação.
Palavras-chaves: Propriedade intelectual. Prospecção tecnológica. Biodiesel.
VISIBILIDADE DO PPGD/UFBA
Autor(es): ELDER PINELLI
Resumo: Programa de pós-graduação em Direito foi instituído a partir de 1953, por
iniciativa de Edgard Santos, então reitor da Universidade Federal da Bahia e de
Orlando Gomes, Diretor da Faculdade de Direito da mesma instituição, na época, em
face da previsão do art.1º. da lei 114, de 11/11/35, que autorizava, expressamente,
nas faculdades de Direito oficiais e reconhecidas pelo Governo Federal, a existência
de curso de doutorado. O desempenho do Programa, em nível de Mestrado, com a
avaliação 4 (quatro), legitimou antiga reivindicação da comunidade jurídica regional
de reinstalação do Curso de Doutorado, o que ocorreu em março de 2005. O
Trabalho consistiu no auxílio na administração e editoração da RPPGD e RBDA, bem
como na remessa dos respectivos artigos para avaliação cega de professores
doutores. As revistam contêm artigos de docentes e discentes previamente avaliados
e selecionados para compor a revista, que é dividida em seções. Atualização e
exposição das informações no site do RPPGD UFBA como: dados históricos,
informações dos professores do Programa, editais existentes como os de seleção de
alunos para o Mestrado e Doutorado, além da seleção de alunos estrangeiros;
notícias gerais; entre outros. Alimentar o sistema da Capes: Sucupira, que visa
acompanhar todo o desenvolvimento dos programas de pós-graduação do país com:
dissertações da conclusão de mestrado; Teses de doutorados; inserção de turmas;
produções intelectuais dos docentes (que eram importadas pelo lattes); informações
de pesquisas científicas indicação das produções mais relevantes do período vigente;
além de edição de dados do programa como: linhas de pesquisas, informações a
respeito da composição do corpo docente; informações históricas; e outros. O
programa vem adotando as medidas necessárias para obter uma avaliação MUITO
BOM por parte da CAPES. A apresentação deve conter os resultados obtidos durante
todo período de coleta de informações para alimentar os meios indicados, que vão
das revistas do RPPGD e RBDA até o site do Programa.
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OS ANIMAIS NA LITERATURA: REFLEXÕES SOBRE UMA INTERFACE
PRODUTIVA ENTRE O DIREITO, A FILOSOFIA E A LITERATURA
Autor(es): ALEX MONTEIRO
Resumo: O presente projeto de pesquisa deriva da discussão sobre os direitos dos
animais, temática que vem ganhando grande relevância nos dias atuais, sobretudo
com o advento de inúmeras instituições de proteção aos animais. Nesta toada, o
trabalho em tela tem como escopo a discussão sobre a interface entre a Filosofia, o
Direito e a Literatura. Tal temática é antiga em nossa cultura, remontando ao período
da filosofia helenística; sobretudo depois de uma certa crise do pensamento
moderno-iluminista, onde parecia ter triunfado a razão intelectual. Portanto, questão
de saber até que ponto a poesia pode nos orientar no processo de escolha moral
voltou a ocupar a atenção, sobretudo de filósofos e juristas, os quais constantemente
têm buscado no texto literário a inspiração para seus estudos e produção acadêmica.
O trabalho ora proposto visa estudar as possibilidades e limites dessa interface, que
num primeiro momento tem como objetivo principal uma abordagem isolada e
preliminar da Filosofia, do Direito e da Literatura, mas que posteriormente acabada
debruçando-se no estudo sistemático desses três campos. Ponto fulcral do trabalho
ora proposto consiste na marcante passagem de “Grande Sertão: veredas”, romance
de João Guimarães Rosa, onde uma das passagens retrata a guerra sertaneja dos
jagunços liderados por Hermógenes, contra os Jagunços liderados por Zé Bebelo,
trazendo à tona a relação mística e pessoal do homem com o animal, que no caso
narrado, é seu cavalo. Ainda segundo Rosa, matar cavalo no sertão é crime
hediondo, depreendendo-se, portanto, que o Direito dos animais na literatura
sertaneja está equiparado ao Direito dos homens, até porque, “cavalo que ama o
dono respira da mesma forma”. Por fim, a compreensão da natureza e das
obrigações existentes entre o homem e os animais na literatura oral do sertão é o
cerne do presente trabalho acadêmico, gerando, portanto, a percepção do papel da
poesia como norte fundamental do processo de escolha moral que permeia as
discussões jusfilosóficas.
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – MUSEOLOGIA
NÚCLEO DE PESQUISA DOS EX-VOTOS
Autor(es): DERIENE ROCHA SILVA, JOSÉ CLÁUDIO ALVES OLIVEIRA
Resumo: O Projeto Núcleo de Pesquisa dos Ex-votos (NPE) vem sendo aprovado no
formato extensão, pelo SISPER, desde 2008, e tem o apoio do CNPq e FAPESB no
campo da pesquisa. O NPE abriga os Projetos Ex-votos do Brasil, Ex-votos das
América e Ex-votos do México (este em andamento). Todos fomentados pelo CNPq e
FAPESB. O NPE possui três objetivos gerais. O primeiro, é organizar as pesquisas
dos Projetos acima citados. Nesse campo, está a organização de trabalhos técnicoadministrativos, estudos dos ex-votos e organização documental do acervo. O
Segundo objetivo, visa organizar todo o banco de dados para a sua disponibilidade
nos portais e microblogs. A intenção é proporcionar mais visibilidade das pesquisas e
extensão nos portais que funcionam como um repositório aberto ao público. O
terceiro, é a manutenção do Núcleo para que seja aberto, cada vez mais, ao público
da UFBA, para acessibilidade aos livros, digitais e em papel, e apoio aos estudantes
das áreas da Museologia, folkcomunicação e cibercultura. O NPE, em primeira
instância, objetiva as reuniões do GREC (Grupo de Estudos sobre os Cibermuseus),
o arquivamento e processamento de todos os dados da pesquisa dos Projetos acima
aludidos, em contínuo trabalho, que se estende para compartilhar informações com
estudantes e pesquisadores que investigam os ex-votos, e disciplinas que agem no
entorno desse objeto. Dentre as tarefas realizadas pelos bolsistas, está a implantação
de dados nos portais www.nucleodepesquisadosex-votos. Org e https://projetoexvotosdobrasil.net/; o monitoramento das salas e plataformas digitais; o
desenvolvimento e apresentação de pesquisas relacionadas ao Núcleo; a
organização dos arquivos em papel; além de estudo de textos sobre temáticas afins,
e iconografia de ex-votos. Estruturado de forma mais incisiva a partir de 2008, o NPE,
coordenado pelo Prof. Dr. José Cláudio Alves de Oliveira, tem aprofundado a
pesquisa nas expressões ex-votivas populares sob uma ótica da comunicação e
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PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA COMO UMA FERRAMENTA APLICADA AO
DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO EM BIODIESEL NO BRASIL
Autor(es): LUNARA RODRIGUES INÁCIO SILVA, ANGELA MACHADO ROCHA
Resumo: Biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis
que pode ser obtido por diferentes processos. Desde 2005, tem se destacado como
fonte alternativa no Brasil, pois sua adição progressiva ao Diesel gera cada vez mais
interesse de pesquisa visando melhorar a matriz energética do país. A prospecção
tecnológica busca agregar valor as informações já aplicadas e desenvolvidas a tal
biocombustível, ajuda através do planilhamento de informações a melhorar métodos
já utilizados e galgar caminhos de técnicas de extração inovadoras, sendo
fundamental para tomadas de decisão e até mesmo viabilidade de pesquisas. Este
trabalho tenciona divulgar a importância da ferramenta prospectiva no estudo do
Biodiesel. Ao longo da pesquisa foi realizado treinamento no banco de patentes
PatentInspiration, plataforma de pesquisas prospectivas em sua versão gratuita
limitada, onde tivemos acesso a mais de 50 análises avanças. Estes mapeamentos
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cultura, da arte, da religiosidade, da semiótica e da memória. Ao longo dos anos, foi
aprimorando cada vez mais a sua construção identitária, ao tempo em que produzia e
expandia conhecimento, e fortalecia seus vínculos de parceria com consideráveis
nomes dessas respectivas áreas, pesquisadores correlatos com a proposta estrutural,
que se dimensionam em nível nacional e internacional. Dessas parcerias e dessa
expansão no universo analítico e de abordagem, alguns resultados já estão
ratificados, tais como produções diversas, exposições, sendo as últimas “Milagres da
Fé” no mês de julho (2016) e “Tempos de Fé: Devoções” em Minas Gerais (agosto de
2016); e livros: “Ex-votos das Américas: Comunicação e Memória Social”, lançado em
2015; e “Ex-votos do Brasil: Arte e Folkcomunicação” lançado também em julho de
2016. A nossa inscrição nesse encontro visa justamente difundir o conhecimento
acerca do NPE para a comunidade da UFBA, para que o conhecimento produzido
possa ser divulgado e debatido mais amplamente.

de identificação dos objetos). Com esta ação, busca a revisão da documentação e o
consequente aperfeiçoamento, e reestruturação, da exposição de longa duração,
para apresentar de forma moderna a história da arqueologia científica neste estado;
os desdobramentos das diversas subáreas da arqueologia atuais e a importância dos
objetos coletados, e doados, após o falecimento do arqueólogo Valentin Calderón,
por sua esposa Sra. Lídia Calderón. Estas ações possibilitam ao MAE/UFBA
empreender novas pesquisas acadêmicas; ações educativas com diferentes públicos;
fortalecimento de ações de valorização do patrimônio cultural, representados em
objetos da tradição tupi-guarani e da cultura aratu do estado da Bahia. Objetos que se
apresentam em suportes bi e tridimensionais e trazem importantes informações sobre
a trajetória de ocupação humana, que passarão a ter melhor destaque após este
projeto, que socializa, e potencializa, a produção de conhecimento em diferentes
níveis educativos. Como é possível constatar, o MAE/UFBA é um Museu em
Processo, pois está buscando diferentes estratégias para estabelecer, no presente,
bases para integrar os pressupostos do ensino, pesquisa, preservação, comunicação
e extensão. São essas bases que, em conjunto, operam para estabelecer práxis entre
território, comunidade, acervo, atualizações técnicas, com vistas a democratizar os
conteúdos e temáticas ao maior número possível de pessoas, junto aos grupos
sociais, compreendidos entre crianças, jovens e adultos. Vale destacar que os
processos de documentação museológica constituem a base para que os museus
possam estabelecer as demais ações técnicas, que envolvem a preservação da
memória e história de populações pretéritas e atuais.
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NÚCLEO DE PESQUISA DOS EX-VOTOS DO BRASIL
Autor(es): GUTEMBERG MIRANDA DE OLIVEIRA, DERIENE ROCHA SILVA,
ADRIANA FERRIZ
Resumo: O Projeto Núcleo de Pesquisa dos Ex-votos (NPE) vem sendo aprovado no
formato extensão, pelo SISPER, desde 2008, e tem o apoio do CNPq e FAPESB no
campo da pesquisa. O NPE abriga os Projetos Ex-votos do Brasil, Ex-votos das
América e Ex-votos do México (este em andamento). Todos fomentados pelo CNPq e
FAPESB. O NPE possui três objetivos gerais. O primeiro, é organizar as pesquisas
dos Projetos acima citados. Nesse campo, está a organização de trabalhos técnicoadministrativos, estudos dos ex-votos e organização documental do acervo. O
Segundo objetivo, visa organizar todo o banco de dados para a sua disponibilidade
nos portais e microblogs. A intenção é proporcionar mais visibilidade das pesquisas e
extensão nos portais que funcionam como um repositório aberto ao público. O
terceiro, é a manutenção do Núcleo para que seja aberto, cada vez mais, ao público
da UFBA, para acessibilidade aos livros, digitais e em papel, e apoio aos estudantes
das áreas da Museologia, folkcomunicação e cibercultura. Objetiva em primeira
instância, as reuniões do GREC (Grupo de Estudos sobre os Cibermuseus), o
arquivamento e processamento de todos os dados da pesquisa dos Projetos acima
aludidos, em contínuo trabalho, que se estende para compartilhar informações com
estudantes e pesquisadores que investigam os ex-votos, e disciplinas que agem no
entorno desse objeto. Dentre as tarefas realizadas pelos bolsistas, está a implantação
de dados nos portais www.nucleodepesquisadosex-votos. Org e https://projetoexvotosdobrasil.net/; o monitoramento das salas e plataformas digitais; o
desenvolvimento e apresentação de pesquisas relacionadas ao Núcleo; a
organização dos arquivos em papel; além de estudo de textos sobre temáticas afins,
e iconografia de ex-votos. Estruturado de forma mais incisiva a partir de 2008, o NPE,
coordenado pelo Prof. Dr. José Cláudio Alves de Oliveira, tem aprofundado a
pesquisa nas expressões ex-votivas populares sob uma ótica da comunicação e
cultura, da arte, da religiosidade, da semiótica e da memória. Ao longo dos anos, foi
aprimorando cada vez mais a sua construção identitária, ao tempo em que produzia e
expandia conhecimento, e fortalecia seus vínculos de parceria com consideráveis
nomes dessas respectivas áreas, pesquisadores correlatos com a proposta estrutural,
que se dimensionam em nível nacional e internacional. Dessas parcerias e dessa
expansão no universo analítico e de abordagem, alguns resultados já estão
ratificados, tais como produções diversas, exposições, dentre as quais uma mais
recente ocorreu no último mês de julho (2016), e livros: “Ex-votos das Américas:
Comunicação e Memória Social”, lançado em 2015; e “Ex-votos do Brasil: Arte e
Folkcomunicação” lançado também em julho de 2016. Dentro da diversa plataforma
de estudos da qual se faz o NPE, há ainda abordagens com as mesmas
características, mas voltadas a outras perspectivas, dando espaço para o
desenvolvimento de pesquisas com olhares de diferentes áreas do conhecimento, às
quais pertencem ou se identificam, seus componentes. Podemos citar como exemplo
a “imaterialidade ex-votiva” e a memória hereditária presente nas religiões de matriz
africana, também colocadas, mesmo que de forma ainda inicial e inacabada, na grade
de pesquisa do grupo, e que sobremaneira ampliou a abordagem e a construção de
bases mais amplas na relação da pesquisa com a religiosidade. A nossa inscrição
neste Seminário visa justamente difundir o conhecimento acerca do NPE para a
comunidade da UFBA, para que o conhecimento produzido possa ser divulgado e
debatido mais amplamente.

Palavras-chaves: museologia, extensão, pesquisa
RELATÓRIO SEMENTE 2016
Autor(es): ALANA PRISCILA
Resumo: Projeto Semente 2016Por meio desde resumo venho apresentar as
atividades realizadas através do projeto PERMANECER idealizado pela
Coordenadora do Setor de Exposição Edjane Cristina no qual sou substituta, onde é
executado diversas atividades do ramo museal como: atividades na área
administrativa, documentação museológica, levantamento de acervo, atividades
ligadas a reserva técnica e monitoria de público (setor educativo). O estágio me
permitiu conhecer, na prática, o conceito de museu, sua relação com a museografia e
o público, exposição e comunicação museal. Distinguindo a linguagem das
exposições, suas técnicas e materiais, compreendendo a importância social da
instituição, conhecer os diversos espaços do museu e como eles se complementam,
como funcionam, principalmente a reserva técnica. Mesmo que as atividades sejam
diretamente ligadas ao setor de exposição, no Museu de Arte Sacra da UFBA, me
permitiu um contato direto com as outras áreas de conhecimento, através dos demais
setores, como a área de documentação, educativo, através de experiências diretas
como desmontagem de exposição, preparação de sala para receber novo acervo,
levantamento documental das peças na reserva técnica. Além disso há uma interação
direta com outras áreas além do setor onde desenvolvo as atividades como o de
documentação. No setor de documentação pude ter um contato direto com a
documentação museológica, suas demandas, semelhanças e diferenças entre a
mesma além de auxiliar no processo de levantamento de acervo, conferindo seus
dados e atualizando os mesmos. Na área de reserva técnica tenho um contato mais
direto com as peças do museu, onde sou orientada sobre o tratar de cada uma, suas
particularidades e como é o método correto de acondicionamento. No setor de
exposição, sou orientada sobre diversas atividades administrativas, elaboração e
finalização de exposições, acondicionamento das peças retirada, análise de projetos
e o desenvolvimento dos mesmos além da otimização do espaço para tal ação.
Palavras-chaves: Museal, Exposição, Acondicionamento
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - SERVIÇO SOCIAL
A EXPANSÃO DOS CURSOS PRIVADOS PRESENCIAIS DE SERVIÇO SOCIAL
EM SALVADOR: OS IMPACTOS PARA DOCENTES E DISCENTES
Autor(es): TAÍS ANA DE OLIVEIRA, THAINAN DE ALBUQUERQUE E SANTOS,
ADRIANA FERRIZ
Resumo: O presente trabalho é parte do projeto de pesquisa “A expansão dos cursos
de Serviço Social em Salvador: impactos para docentes e discentes”, vinculado ao
Programa Permanecer UFBA cota 2015/2016, e tem como objetivo identificar e
analisar os impactos da expansão do ensino superior nos cursos de Serviço Social
em Salvador. A educação superior nas duas últimas décadas do século XX passou
por significativas mudanças ocorridas no cenário brasileiro. O Nordeste brasileiro vem
acompanhando o processo de expansão do ensino superior em Serviço Social, pois,
há, atualmente, 239 cursos de Serviço Social, sendo que na grande maioria estão
inseridos no ensino privado e apenas 10 cursos são oferecidos por instituições
federais. A Bahia por sua vez vem sendo palco de criação de muitos cursos de
Serviço Social, contando atualmente com 50 cursos, dentre os quais, 28 estão
presentes no município de Salvador, sendo que destes, apenas 01 está presente em
instituição pública de ensino, 14 em instituições privadas presenciais, e 19 na
modalidade de ensino à distância. (E-MEC, 2016). Nesse sentido, buscou-se analisar
tal expansão, com vistas a identificar se estes problemas mencionados se fazem
presentes nos cursos oferecidos por instituições privadas presenciais em Salvador,
respondendo à lógica mercadológica da expansão do ensino superior. Para tanto,
recorreu-se a fontes bibliográficas (artigos, dissertações, teses), documentais (leis,
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PENSANDO O ESPÓLIO VALENTIN
DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA
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Autor(es): ROGÉRIO WESLEY REIS FELIX SANTOS, ANTONIO MARCOS DE
OLIVEIRA PASSOS, MAURICEA DE SOUZA E SILVA
Resumo: O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia,
criado em 27 de setembro de 1983, vêm exercitando ações de pesquisa, ensino e
extensão junto a diferentes públicos e parceiros nacionais e internacionais. Sua ação,
junto a salvaguarda do patrimônio arqueológico baiano, trouxe para esta área o status
de “referência” na produção de estudos, expedições e coletas de rico material
arqueológico e etnológico dentro e fora deste estado. Neste momento, o MAE/UFBA
vem realizando a requalificação da documentação museológica (inventários e fichas
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decretos, resoluções) acerca da temática estudada, e também, dados coletados
através de um questionário, direcionado aos discentes, e de uma entrevista com
docentes. Nesse sentido, os resultados apontam que a educação superior privada no
Brasil, com especificidade do curso de Serviço Social, tem crescido de forma abrupta,
transformando a educação que deveria ser garantida a todo cidadão como um direito
social, conforme está respaldado na Constituição Federal de 1988, em uma
mercadoria, que é, por sua vez, defendida pelo Estado através de ações que
corroboram para manutenção do modo de produção capitalista, propiciando a
predominância e consolidação do setor privado. Assim, é perceptível o crescimento
do ensino superior que cria desdobramentos no processo de precarização da
educação. Portanto, consideramos ser necessário o aprofundamento no debate sobre
a educação com vistas a uma possível mudança desse quadro que acaba por
comprometer a mesma.

tipos de violência de gênero e a Lei Maria da Penha, entretanto, apesar de afirmarem
sua importância no enfrentamento à violência, essas mulheres consideram que a lei
não tem muita eficácia e, por isso, desejam uma mudança nas políticas de prevenção
a violência contra a mulher. Grande parte das mulheres questionadas passaram por
situação de violência e/ou conhecem alguma mulher que tenha sido vítima, algumas
delas relataram situações nos campi da UFBA e, ao denunciarem na Ouvidoria não
tiveram nenhum retorno, o que as leva a sugerir que seja criado um setor específico
para lidar com as pessoas em situação de violência de gênero. Poucas mulheres
conhecem a Frente de Mulheres Estudantes da UFBA, e algumas afirmaram
participar de grupos no Facebook para acompanhar as atividades da Frente. Apenas
duas das questionadas conhecem o Observatório pela Aplicação da Lei Maria da
Penha (Observe) e uma acompanha suas publicações, o que revela a necessidade
de maior interação do Observe com a comunidade acadêmica e publicização dos
resultados dos estudos desenvolvidos pela equipe de pesquisadoras do referido
Observatório. A pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento, uma vez que
visando ampliar a amostra, de modo a atingir outros campi, foi criada uma plataforma
online a fim de facilitar o acesso às estudantes, técnicas e professoras, ainda se faz
necessária a aplicação impressa visando integrar as servidoras que geralmente não
tem fácil acesso ao questionário virtual. Pretende-se, com essa ampliação dos
questionários, se obter uma resposta que dialogue verdadeiramente com a realidade
da universidade em questão. Dessa maneira pode-se pensar em formas de combater
a violência contra a mulher dentro da universidade.

Palavras-chaves: Ensino Superior, Expansão, Serviço Social
A REALIDADE DE TRABALHO DOS MORADORES DO QUILOMBO DA
GRACIOSA/BA DO QUILOMBO DA GRACIOSA/BA
Autor(es): DANILA GUIMARÃES DOS SANTOS, JACQUELINE SAMAGAIA
Resumo: A presente pesquisa buscou abordar a realidade de uma comunidade
quilombola intitulada Graciosa, localizada no município de Taperoá, baixo sul do
Estado da Bahia. A análise concentrou-se, sobretudo nos aspectos da realidade de
trabalho dos moradores da localidade, levando-se em conta as especificidades locais,
o histórico da comunidade, as condições geográficas, sociais e culturais da mesma.
Inicialmente foi desenvolvido levantamento do material teórico sobre os principais
conceitos que envolvem o tema da pesquisa. Este estudo fundamentou-se em
análises pertinentes ao tema e ao material de pesquisa de campo. Os dados foram
coletados a partir de pesquisa de campo, com a inserção dos pesquisadores na
comunidade, e aplicação de questionários elaborados para esta finalidade. A partir
disso foi realizado o levantamento do perfil socioeconômico dos trabalhadores da
comunidade, identificando concomitantemente a diversidade de formas de trabalho
realizadas pela comunidade local e abordagem de suas formas constitutivas. Foi
possível tecer reflexões sobre as relações sociais estabelecidas a partir das
condições de trabalho dos pescadores e marisqueiras da Graciosa, realizando a
análise da influência do trabalho na organização do território e no modo de vida dos
moradores, e possibilitando a percepção de como se organizam as relações de
gênero no contexto estudado.
A aproximação com órgãos representativos dos
trabalhadores, como por exemplo, a colônia de pescadores, a qual os pescadores
artesanais são filiados, permitiu observar como esses trabalhadores tem se
organizado para reivindicar seus direitos. A partir da análise dos dados, constatou-se
ainda as dificuldades enfrentadas por estes trabalhadores para acessar serviços
públicos básicos como atendimento em saúde e educação, e o distanciamento
existente entre as demandas desta população e as poucas ações desenvolvidas
pelos órgãos públicos no território. Toda esta discussão esteve articulada ainda a
uma outra reflexão que diz respeito ao processo de auto reconhecimento da
identidade quilombola por parte dos membros da comunidade, sendo observado uma
resistência por parte dos moradores em se auto reconhecerem enquanto quilombolas.
Neste sentido, o reconhecimento do direito sobre o território étnico faz parte do
reconhecimento da identidade destas comunidades tradicionais e configura-se como
um dos principais elementos a serem considerados no que tange à organização do
trabalho, visto que a noção de territorialidade está intrínseca às atividades laborais
desta população. Considerando os dados coletados articulados ao referencial teórico
estudado, foi possível aos pesquisadores um aprofundamento do conhecimento
crítico nas discussões acerca do mundo trabalho, do processo de precarização que
atinge a sociedade de forma geral, considerando a realidade dos trabalhadores do
campo e focando na aproximação com a realidade de comunidades tradicionais
quilombolas e pesqueiras. A participação neste projeto de pesquisa tornou possível a
construção de uma nova compreensão sobre o processo de formação acadêmica,
considerando a importância dessa experiência para o futuro profissional.

Palavras-chaves: Violência de gênero, Violência de gênero na universidade,
Violência de gênero na UFBA
O PERFIL E AS DEMANDAS DOS/AS ESTUDANTES DO CURSO DE SERVIÇO
SOCIAL E PSICOLOGIA DA UFBA
Autor(es): ALIANE OLIVEIRA, JÉSSICA SANTOS, MAIANA SANTOS DE ARAÚJO
Resumo: Entendendo que a busca pela permanência na universidade é uma
demanda emergente, pois o perfil dos estudantes que adentram a universidade vem
se alterando significativamente nos últimos anos. Identificamos que grande parte
deles possuem o perfil de vulnerabilidade social e econômica, necessitando assim de
um suporte para a permanência e consequentemente a sua diplomação. Através dos
dados coletados na pesquisa do projeto “Educação e aprendizagem profissional:
possibilidades de atuação do assistente social no Instituto de Psicologia da UFBA, foi
possível constatar que o perfil dos estudantes que compõem o corpo discente do
curso de Serviço Social é majoritariamente da classe baixa ou média e grande parte
demanda o atendimento da Pró Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência
Estudantil. A partir da coleta de dados através da aplicação de um questionário
disponibilizado em plataforma, obteve-se uma amostra de 93 formulários
respondidos, sendo que 35 % dos estudantes que responderam a pesquisa são
assistidos pela assistência estudantil, destes que tiveram informações acerca da
assistência estudantil e da existência dos seus direitos 74% tiveram acesso a
informação através de Amigos, 9% através de Redes Sociais, 6% teve acesso a
informação através do Site da instituição, 3% através de cartilhas disponibilizadas
pela instituição e 8% teve acesso a informação por outros meios. Dos 65% que não
são assistidos pela PROAE, desconhecem a assistência estudantil, não possuem
perfil para acessar os serviços/bolsas/auxílios ou possuem perfil mais de acordo com
a alta procura pelos serviços/auxílios da assistência estudantil não é assistido pelo
órgão. Assim, dos/as estudantes do curso de Serviço Social que responderam a
pesquisa e que apresentam situação de vulnerabilidade socioeconômica e são
assistidos pela assistência estudantil 10% recebem Auxilio Saúde que é destinado a
compra de medicamentos e óculos, 17% recebem Auxilio Transporte, 8% Bolsa
Permanecer, 3% Apoio Pedagógico, 4% Serviço Residência, 1% recebe Apoio para
organização de eventos e 3% Auxilio-Moradia. Quanto ao perfil dos estudantes do
curso de Psicologia, somente 56 pessoas responderam à pesquisa. De acordo com a
amostra, apenas 15% dos discentes usufruem dos serviços/benefícios de assistência
estudantil ofertada pela universidade, metade da amostra não acessa a assistência
estudantil devido ao perfil dos estudantes
que cursam essa graduação. Os
dados mostram que a maioria significativa dos/as estudantes possuem renda familiar
mensal acima de 2 a 3 salários mínimos, uma vez que apenas 15% possuem renda
familiar superior a ½ salário mínimo e 7% apenas possuem rendimento familiar de até
meio salário mínimo e/ou superior a 1 até 2 salários mínimos. Assim, dos que
possuem perfil e são assistidos pela PROAE tiveram conhecimentos dos
serviços/auxílios oferecidos pela instituição através de amigos 17, 80%, enquanto que
10% tiveram acesso a informação através do site ou das redes sociais. Acerca das
modalidades de serviços/benefícios de assistência estudantil ofertados pela UFBA,
por meio da Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil – PROAE,
verifica-se que 13% são assistidos/as nas modalidades de auxílio alimentação e
transporte, enquanto que 8% são assistidos/as pelos auxílios moradia e Serviço de
Residência Universitária - SRU. Ainda se verifica que apenas 4% acessam benefícios
na modalidade de bolsas permanência e permanecer. Concluímos a pesquisa com
desejo de aprofundar o estudo acerca do perfil dos estudantes, assim como nos
dedicar à compreensão de alguns temas que emergiram durante a análise dos
questionários.

Palavras-chaves: Quilombola, Trabalho
A VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA UFBA: PRIMEIRAS OBSERVAÇÕES
Autor(es): MAIARA PEDRAL GUIMARÃES DA SILVA, ANDREZA VALVERDE
ADÔRNO, MÁRCIA SANTANA TAVARES
Resumo: Busca-se compartilhar uma pesquisa desenvolvida por bolsistas do
Permanecer, tendo como sujeitos alunas, professoras e técnicas da UFBA, com o
intuito de conhecer qual a percepção sobre violência de gênero elaborada por essas
mulheres e identificar possíveis situações de violência enfrentadas por elas no
espaço acadêmico. Para tanto, foi inicialmente realizada uma pesquisa bibliográfica,
tendo em vista a apropriação de estudos e pesquisas sobre o tema, dada a
necessidade de compreensão sobre o movimento feminista, o conceito de gênero, a
violência de gênero e a Lei Maria da Penha. Com esse suporte pudemos
compreender como se deu o surgimento do movimento feminista, de que forma
ocorre a construção das desigualdades de gênero e como são produzidas e
reproduzidas as diferentes formas de violência contra a mulher. Num segundo
momento, foram aplicados trinta questionários nos campi da UFBA, em São Lázaro,
Ondina, Canela e Graça. Os resultados parciais obtidos até agora através da análise
dos questionários revelam que a maioria das mulheres conhecem e reconhecem os

Palavras-chaves: Assistência Estudantil, Serviço Social, Psicologia
O TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL EM
SALVADOR: UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA COM A REALIDADE DOS
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CAMPOS DE ESTÁGIO E DA SUPERVISÃO DISCENTE DO CURSO DE SERVIÇO
SOCIAL DA UFBA.

colocados pelos estudantes, como a estrutura da universidade que se apresentam
como fatores que inviabilizam ou prejudicam o processo de ensino e aprendizado e
como as condições expressas de trabalho são elementos dificultadores para
realização e implementação de projetos de pesquisa e extensão. Todas as
professoras informam levar trabalho para casa, por que segundo as mesmas às 40
horas dedicadas a realização das atividades não são suficientes. Segundo Pereira
(2009) com o processo de “contrarreforma do ensino superior” intensificada pelo
governo lula, algumas questões também são intensificadas nas universidades
públicas. Uma das problemáticas é realização de trabalhos administrativos pelos
docentes. Nesse sentido, o REUNI é uma das principais estratégias de expansão do
ensino superior do governo Lula desde o seu primeiro mandato, e como coloca
Rodrigues (2016), essa expansão não tem sido acompanhada pela qualidade do
ensino, pela melhoria da infraestrutura, pelo aumento do número de professores e
técnico-administrativos, além da dificuldade de garantia da pesquisa e da extensão.
Essa realidade pode ser percebida no curso de Serviço Social na UFBA, o qual
funciona integrado ao Instituto de Psicologia e carece de melhorias consideráveis,
como foi possível constatar tanto com os/as estudantes e as docentes. Entende-se,
pois, que a expansão do ensino superior no Brasil se estrutura com um propósito
muito claro: dar respostas aos organismos internacionais, “cumprir o determina a
cartilha” do capital internacional. E sendo assim, há uma preocupação com o
aumento do acesso ao ensino superior, preocupação que não se estende à
permanência e à qualidade dos serviços oferecidos. Os cursos de Serviço Social são
diretamente afetados pela expansão do ensino superior no Brasil. No caso da Bahia,
a expansão vem se dando com um ritmo assustador. Pois durante seis décadas a
Bahia contava com apenas um curso de Serviço Social e nas duas últimas décadas
foram criados 45 (quarenta e cinco) cursos de Serviço Social, apenas dois públicos e
a grande maioria se insere dentro da lógica de expansão via PROUNI e EAD. Em
Salvador, especificamente, o número de cursos de Serviço Social cresceu
expressivamente e conta atualmente com 29 cursos. O curso de Serviço Social da
Universidade Federal da Bahia, criado em 2009, vem cumprir uma demanda histórica
da profissão na cidade, e desponta com uma série de dificuldades próprias do REUNI
e que foram apontadas pelos discentes no decorrer da pesquisa, a saber, precária
infraestrutura física das salas de aula e da biblioteca, limitado acervo bibliográfico,
limitado número de pesquisas e extensões no curso, o que dificulta o cumprimento da
premissa do tripé universitário ensino, pesquisa e extensão, além de dificuldades de
acesso e permanência na universidade, devido aos limitados serviços de assistência
estudantil ofertados pela universidade.

Autor(es): JAGUARAIRA ANUNCIAÇÃO
Resumo: social é parte fundamental para formação do estudante, considerando que
é a partir desse momento que irá relacionar a teoria à prática. Nesse contexto
fortalecer o vínculo entre Universidade, instituição/ campo de estágio, supervisores e
estagiários, O presente trabalho é parte do projeto de extensão “o trabalho e
formação profissional do assistente social em Salvador: uma aproximação necessária
com a realidade dos campos de estágio e da supervisão docente do curso de serviço
social da UFBA”, vinculado ao programa permanecer UFBA 2015/2016, realizado no
instituto de psicologia - IPS e orientado pela Profa. Dra. Magali da Silva Almeida. Tem
como propósito uma aproximação com os campos de estágio, com os supervisores
de campo e acadêmicos do curso de serviço social. O estágio obrigatório e não
obrigatório em serviço corrobora para uma formação com excelência e a manutenção
dos campos para a inserção de novos estudantes. Sendo assim, as atividades
realizadas com o intuito de fortalecer os objetivos do projeto foram: A) reuniões com
supervisores, com supervisores e alunos; B) organização de eventos intitulados
“encontros de estágio” com palestrantes abordando vários temas referentes ao
estágio supervisionado em serviço social, sendo este um espaço privilegiado, pois
abria espaço para debates e esclarecimentos de dúvidas sobre estágio; C) contato
com supervisores de campo, para informações sobre palestras, e encaminhamento
de certificados de orientação discente; D) organização dos contatos dos supervisores
com respectivos orientandos e instituições através de planilha; E) leitura das
legislações que regem o estágio supervisionado em serviço social, como por
exemplo: Resolução CFESS Nº 533/2008, Lei de Estágio- 11.788/2008 Lei 8662/93.
Vale ressaltar que a participação nesse projeto, trouxe uma experiência única, que
será levada para o campo profissional. Além disso, tornou possível a compreensão da
realidade social que envolve o trabalho dos profissionais de serviço social em
Salvador e como se reflete na supervisão de estágio.
Palavras-chaves: Estágio supervisionado, estagiários, supervisores
OS IMPACTOS DA EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO CURSO DE SERVIÇO
SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA A PARTIR DOS DISCENTES E
DOCENTES

Palavras-chaves: Ensino Superior, Expansão, REUNI, Serviço Social

Autor(es): ITAMIRES LIMA SANTOS ALCANTARA, ADRIANA FERRIZ

ENGENHARIAS – CIVIL

Resumo: O presente trabalho é parte do projeto de pesquisa “A expansão dos cursos
de Serviço Social em Salvador: os impactos para discentes e docentes”, vinculado ao
Programa Permanecer UFBA 2015/2016, que objetivou identificar e analisar os
impactos da expansão do ensino superior através do Programa de Apoio aos Planos
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) no curso de
Serviço Social da UFBA. Buscou-se, ainda, identificar as interferências da expansão
do ensino superior na vida acadêmica dos discentes e docentes do curso de Serviço
Social da Universidade Federal da Bahia; identificar e analisar os principais
problemas enfrentados pelo curso de Serviço Social da Universidade Federal Bahia;
verificar se as diretrizes da expansão do ensino superior (o discurso oficial do
governo federal) se chocam com as diretrizes curriculares para a formação
profissional dos assistentes sociais em formação no curso de Serviço Social da
Universidade Federal da Bahia; identificar as resistências dos discentes e docentes
do curso de Serviço Social da Universidade Federal da Bahia a lógica mercadológica
da expansão do ensino superior. A metodologia utilizada na pesquisa recorreu a
fontes bibliográficas (artigos, dissertações, teses) e documentais (leis, decretos,
resoluções) acerca da temática estudada. Além disso, foram aplicados 72 (setenta e
dois) questionários com os discentes e foram realizadas quatro entrevistas com
docentes do curso. Para a aplicação do questionário foi definido o critério de alunos
ingressantes, alunos em campo de estágio e alunos prováveis concluintes. Ainda que
existam poucos registros, o curso de Serviço Social na UFBA é propiciado a partir da
criação do programa REUNI, e, portanto, como colocado anteriormente, se insere
num contexto de expansão do ensino superior e a consequente expansão dos cursos
de Serviço Social no Brasil. Alguns autores (PEREIRA, 2009, RODRIGUES, 2016,
LIMA, 2013) defendem que as condições em que o programa REUNI é implantado
nas Universidades Federais é de uma forma extremamente precarizante, que
intensifica o trabalho docente e não garante a qualidade da formação profissional,
com enfoque apenas no ensino em detrimento da pesquisa e da extensão,
fragilizando o tripé da universidade. Atestando a fragilidade da formação profissional,
seguindo essa lógica de expansão que fragiliza o tripé da universidade e focaliza no
ensino, 48 estudantes colocaram que nunca haviam participado de nenhuma
atividade de pesquisa, extensão e/ou monitoria. Isso pode ser considerado pelo fato
de o curso ter funcionando desde o seu início com um número extremamente
reduzido de professoras, se fazendo presente uma sobrecarga de trabalho dos
docentes, pois não foi respeitada a relação professor-aluno de acordo com o que é
preconizado no cálculo do REUNI, que é de 18 alunos para cada docente (BRASIL,
2007), o que inviabiliza outras atividades acadêmicas. As dificuldades enfrentadas
pelos/as estudantes do curso são as mais diversas, dentre as mais listadas temos a
infraestrutura das salas, de deslocamento até a universidade, horário das aulas no
turno vespertino, valor da Xerox, número limitado de bolsas de pesquisa, ausência de
laboratório de informática e de ambiente de estudos, acesso a bibliografia, acesso a
biblioteca, salas de vídeo conferência, de aprendizado, superlotação das salas, entre
outras questões: falta de restaurante universitário, falta de segurança no campus,
falta de água, de ventilação, etc.. As docentes explicitaram diversos aspectos

CARACTERIZAÇÃO
CONTRAPISO

DAS

ARGAMASSAS

AUTOADENSÁVEIS

PARA

Autor(es): JOÃO DANTAS DO NASCIMENTO NETO, Vanessa Silveira Silva
Resumo: A argamassa autoadensável possui como principal característica a
capacidade de quando lançada se autoadensar apenas sobre o efeito da gravidade e
sua habilidade de fluxo, dispensando a utilização de vibradores ou qualquer outro
método mecânico para o preenchimento dos espaços vazios. O sistema de
revestimento que emprega esse tipo de argamassa como contrapiso é bastante
difundido na Europa, porém no Brasil é um material que apenas recentemente foi
introduzido no cenário da construção civil. Um dos maiores fatores que prejudicam
sua difusão é a falta de conhecimento a respeito da tecnologia e do material (a
argamassa), além da ausência de normas para o produto/sistema, e da escassez de
referências nacionais. Os estudos desenvolvidos no Brasil ainda não conseguiram
descrever satisfatoriamente as caraterísticas das argamassas autoadensaveis para
contrapiso. Assim, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar as argamassas
autoadensáveis para contrapiso utilizadas na região metropolitana de Salvador.
Foram realizados ensaios nas argamassas no estado fresco, com o propósito de
avaliar propriedades como segregação, escoamento, viscosidade e fluidez. Os testes
utilizados foram densidade de massa, teor de ar incorporado, índice de exsudação,
retenção de água, mini slump flow test, mini funil-v, orimet test e análise do
comportamento reológico através do reômetro. No estado endurecido foram
realizados ensaios de resistência à compressão axial, tração na flexão, aderência à
tração, além de inspeções de fissuração, nivelamento e abrasão. Em uma das três
argamassas caracterizadas não se verificou a presença de exsudação e a ocorrência
nas demais em diferentes níveis, além desta propriedade os estudos de viscosidade
demonstraram que um dos três produtos conseguiu o equilíbrio entre alta fluidez com
grande mobilidade e ausência completa de segregação, atributos essenciais para a
composição do contrapiso autonivelante. Os resultados desta pesquisa contribuíram
para obtenção de parâmetros que permitiram a determinação de diretrizes para
dosagem da argamassa autoadensável, buscando garantir as propriedades de alto
desempenho, autoadensibilidade e capacidade de autonivelamento, sem ocorrências
de patologias.
Palavras-chaves: contrapiso, argamassa autoadensável, propriedades reológicas
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DO PÓ DE PEDRA NAS PROPRIEDADES
DA ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL
Autor(es): JACONIAS CARNEIRO GOMES, Vanessa Silveira Silva
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Resumo: O sistema de contrapiso chamado autonivelante é utilizado desde a década
de 80 na Europa e introduzido no Brasil nos anos 90. Mas seus estudos somente se
iniciaram a partir de 2008, no Brasil, pela comunidade da construção e
pesquisadores. Em Salvador, esta técnica começou a ser utilizada recentemente em
empreendimentos comerciais, industriais e residenciais. Para execução do contrapiso
autonivelante utiliza-se uma argamassa auto adensável. Trata-se de uma argamassa
capaz de preencher os espaços vazios e se auto adensar apenas sobre o efeito da
gravidade e de sua própria capacidade de fluxo; sendo caracterizada pela grande
capacidade de fluir e se adensar, sem segregar. Essa capacidade é conseguida
através do equilíbrio entre alta fluidez com grande mobilidade e moderada
viscosidade e coesão entre as partículas que constituem a mistura. Estudos
realizados por pesquisadores na UFBA, com argamassas utilizadas em Salvador,
mostraram que as argamassas avaliadas não possuem características de argamassa
auto adensável; a ausência de propriedades básicas de fluidez e homogeneidade da
mistura aliados a fenômenos de exsudação e segregação mostram que as
argamassas utilizadas precisam ser aperfeiçoadas. Destaca-se na composição de
todas as argamassas avaliadas a presença do pó de pedra, o qual é inserido na
composição sem nenhuma seleção e proporções adequados, o que pode
comprometer a qualidade do produto final. Assim, o presente trabalho tem como
objetivo propor diretrizes para dosagem das argamassas utilizadas em Salvador. Para
tanto, foi desenvolvida no laboratório uma argamassa com cimento CP II Z-32, fíller
calcário, areia natural, água e aditivo. Avaliou-se propriedades no estado fresco da
argamassa, tais como, massa específica, teor de ar incorporado, retenção de água e
exsudação. Foram realizados também os ensaios de mini abatimento (cone de
Kantro), Mini Slump Flow Test, Mini Funil-V e o ensaio Orimet adaptado. Além de
ensaios no estado endurecido (resistência à compressão e flexão) e aplicado
(resistência de aderência). Essa pesquisa, através dos resultados dos ensaios,
contribuiu para o estabelecimento de parâmetros de dosagem para argamassa
autoadensável utilizada na execução de contrapiso autonivelante.

alunos. As bases referenciais para construção desse trabalho se assentam no estudo
dos marcos legais que tratem sobre a educação, como é visto na constituição 1988,
art. 205, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL 2006) art. 21 (Lei n.9.394 /
96), e no Decreto n. 5.622, que trata da criação do Sistema Nacional de Educação
Distância, além disso foram extraído dados do Instituto Nacional de Educação e
Pesquisa (INEP) e do e-MEC, assim como considerações com base nos autores,
Pereira (2004) e Neves (2001). O resultado obtido corresponde a doze questionários,
aplicados com discentes de instituição de ensino que ofertam cursos de Serviço
Social na cidade de Salvador na modalidade à distância. Do universo pesquisado,
verificamos que existem discentes na faixa etária entre 20 a 60 anos, com 40% se
declaram pardo e preto. Identificamos que o gênero feminino se sobrepõe constituído
um total de oito dos doze entrevistados e todos se declararam heterossexuais.
Quanto à orientação religiosa quatro se consideram católicos, cinco declaram-se
evangélicos e apenas três sem religião. Em relação ao estado civil constata-se que
quatro são casados, cinco solteiros, dois divorciados, um em união instável. No que
se refere à renda, identificamos que a maioria vive com renda correspondente ao
intervalo de um a cinco salários mínimos mensal, sete confirma possui vínculo
empregatício e quatro informar não ter e um não respondeu. No que se refere ao
semestre cursado, 80% informou que está cursando o 5ºsemestre, 50% informa ser o
primeiro vestibular a cursar, dois já possuem curso superior. No que concerne ao
acesso aos programas de permanência estudantil, 100% dos entrevistados informou
que não recebem nenhum tipo de bolsa ou auxílio estudantil pela instituição que está
vinculado e nove informaram não participar de algum tipo de atividade de extensão ou
monitoria. Referente ao estágio supervisionado, cinco informaram que estão em
campo de estágio, sendo que a maioria cumpre carga horária entre 120 a 158 horas.
Quanto à inserção no campo de estágio seis responderam que este processo ocorre
via seleção por conta própria do aluno, um sinalizou trancamento em alguma das
disciplinas cursadas. Em relação ao trabalho de conclusão de curso, dez informaram
que há exigência do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), referente às disciplinas
que tratam da teoria marxista, foi citada a disciplinas de Sociologia e as disciplinas do
eixo dos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos, porém em relação ao
centro acadêmico nem dos entrevistados informou a existência do mesmo. Em
relação às questões abertas, avaliaremos aqui apenas duas questões, o critério de
escolha se assegura no que mais nos oferece os impactos da expansão do ensino
superior para essa modalidade de ensino a distância. Quando pergunta sobre a
motivação de ter escolhido o curso o discente 1 informou que o curso foi a única
opção, enquanto que o discente 2 informou ser um curso que dará continuidade para
sua atuação na área da saúde, No que diz respeito a avaliação da formação
profissional nessa instituição, o discente 1 informou que poderia ser melhor; Já o
discente 2 aponta insegurança em assumir posteriormente o papel profissional,
indicando que dentro da sua formação ainda falta muito para se tornar uma
profissional qualificada. Os discentes, apontam como dificuldade a estrutura do
ambiente de estudo, do horário que ocorrem as aulas e da estrutura de sala de aula.
É importante mencionar também as publicações de artigo no congresso da UNIVAP,
CBAS e no Congresso dos 70 anos da UFBA.

Palavras-chaves: contrapiso, argamassa autoadensável, dosagem
ORGANIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E GEODÉSIA
Autor(es): JARBAS GOMES NUNES
Resumo: O projeto sob o título Organização, Atualização e Divulgação das
Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão do Departamento de Engenharia de
Transportes e Geodésia objetiva organizar, atualizar e divulgar os conteúdos do Site,
com domínio UFBA, do Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia DETG da Escola Politécnica da UFBA, disponibilizado pela Superintendência de
Tecnologia da Informação - STI. Este site já existe, e através de bolsistas do
Programa Permanecer já houve uma atualização parcial do site do DETG. O Site do
DETG contém informações relativas ao Curso de Graduação em Engenharia de
Agrimensura e Cartográfica, Curso Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre,
Centro de Estudos de Transportes e Meio Ambiente - CETRAMA, laboratórios, lista
de disciplinas e programas pedagógicos oferecidos pelo Departamento, além de
divulgação de atividades de pesquisa e extensão. Com a crescente tendência de uso
de tecnologias da informação e comunicação com a sociedade e, em particular, com
a comunidade universitária, principalmente entre os alunos dos cursos citados,
pretende-se ampliar e manter os conteúdos deste site incluindo publicações de
docentes e discentes dos cursos, informações sobre cursos de extensão bem como
realizar divulgação continuada de eventos temáticos das áreas fim do DETG. A
metodologia para o desenvolvimento destas atividades seguirá o Plano de Trabalho
definido para o período e buscará o auxílio e consultoria da STI/UFBA, visando o
gerenciamento de conteúdo para maior agilidade na inclusão/exclusão, ajustes e
alterações necessárias, através de ferramentas tecnológicas disponibilizadas. O
estudante terá como objetivo: organizar, atualizar e divulgar os conteúdos do Site,
com domínio UFBA, do Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia DETG da Escola Politécnica da UFBA, disponibilizado pela Superintendência de
Tecnologia da Informação - STI, tendo como público alvo a comunidade universitária,
principalmente os alunos calouros e veteranos dos cursos de Graduação em
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica e Curso Superior de Tecnologia em
Transporte Terrestre: Gestão de Transporte e Trânsito Urbano, além da sociedade
em geral. Este site já existe, e através de bolsistas do Programa Permanecer já
houve uma atualização parcial, porém necessita dar continuidade à atualização e
manutenção.

Palavras-chaves: EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, EXPANSÃO, ENSINO SUPERIOR
A REALIDADE DE TRABALHO DOS MORADORES DO QUILOMBO DA
GRACIOSA/BA
Autor(es): JACQUELINE SAMAGAIA
Resumo: O presente projeto de pesquisa teve por objetivos realizar o
aprofundamento na realidade de trabalho, e a caracterização socioeconômica da
comunidade remanescente de quilombo da Graciosa, localizada em Taperoá, no
baixo sul da Bahia. Foi desenvolvido um estudo em relação às particularidades que
envolvem as relações de trabalho dos moradores locais (considerando os aspectos
singulares, a história, as condições geográficas, sociais e culturais), bem como a
análise da situação socioeconômica, focando nas atividades trabalhistas dessa
população. Visando o aprofundamento, no que se refere a conhecer os aspectos da
realidade da comunidade da Graciosa, foi feito o levantamento das informações para
a compreensão dos meios de sobrevivência, dos vínculos com programas sociais e
das atividades laborativas praticadas, no que se refere as situações familiares dos
moradores, além de delimitar os perfis destes indivíduos dentro dessas informações.
Os dados levantados serviram como base para as discussões em grupo realizadas ao
decorrer do período vigente da pesquisa, que vão para além da situação
socioeconômica e laboral, mas alcançam os debates sobre gênero, religiosidade,
entre outros fatores que compõem a teia de relações sociais destes moradores.
Para a análise e sistematização das propostas previstas por essa etapa
do projeto, tendo em vista que ele é uma continuação da primeira parte 2014-2015,
realizaram-se reuniões semanais do grupo, pesquisas bibliográficas referentes aos
temas presentes no projeto (comunidades quilombolas, gênero, trabalho, entre
outros), visita a campo e continuação do processo de aplicação dos formulários com
a comunidade. Os dados teóricos e empíricos foram usados de forma mutuamente
complementares, e de forma a enriquecer ainda mais a compreensão dos conceitos
trabalhados durante os dois anos do projeto, das análises realizadas a respeito da
Graciosa, além das discussões em relação as condições de trabalho no mundo atual
e o impacto desta realidade nos moradores da Graciosa. Assim como na primeira
etapa do projeto, os dados empíricos também foram coletados nas visitas a campo,
por meio dos formulários aplicados aos moradores da comunidade. Permaneceu-se
também utilizando o estudo de caso como procedimento técnico, considerando que
este método possibilita o levantamento de dados por diversas formas, além de
permitir uma melhor compreensão dos fatores observados na Graciosa, sem que a

Palavras-chaves: Tecnologia da Informação, Ensino Superior Público
OS IMPACTOS DA EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NOS CURSOS DE
SERVIÇO SOCIAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA EM
SALVADOR
Autor(es): JOILMA CRUZ, ROSANE DOS SANTOS SAMPAIO, ADRIANA FERRIZ
Resumo: O objetivo geral da pesquisa se detém em analisar o universo referente às
instituições que oferecem os cursos de Serviço social na Modalidade à distância na
cidade de Salvador, buscando refletir a respeito da qualidade de ensino necessária a
formação profissional, frente à lógica mercadológica da expansão da política de
ensino superior que se empenha unicamente em buscar ampliar o quantitativo de
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presença do pesquisador interfira. O instrumento de captação destes dados continuou
a ser o formulário quali-quantitativo aplicado pelas pesquisadoras aos moradores. A
amostra quantitativa colhida em campo foi de cunho não probabilístico, devido a não
ser necessário o alcance de um número preciso de indivíduos, sendo qualificada,
então, como amostra representativa dos moradores da Graciosa. Os dados colhidos
foram sistematizados, e os resultados foram ordenados por categorias empíricas,
sendo estudados, refletidos e debatidos de forma crítica, fundamentados nas bases
teóricas utilizadas na fomentação das propostas do tema.

possível obter resultados da extensão de dano – delaminação – e das propriedades
mecânicas através da tensão residual e concentração de tensão. As conclusões
deste trabalho contribuem para estudos de diferentes técnicas de furação e critérios
de seleção a serem utilizados na execução dos furos para posteriores ligações
mecânicas.
Palavras-chaves: Compósitos, Fibras Vegetais, Resistência Mecânica
ENGENHARIAS – ELÉTRICA

Palavras-chaves: Trabalho, Comunidade, Quilombola
PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM UNIDADE RESIDENCIAL E EM
PRÉDIO PÚBLICO
PERSONALIDADE E ÁREAS DE ESTUDO: REVISÃO SISTEMÁTICA
Autor(es): ALISSON SANTOS AMOR DIVINO, Paulo Roberto Ferreira De Moura
Bastos

Autor(es): SARA NASCIMENTO, Aline S Sampaio
Resumo: O Projeto de iniciação à pesquisa, Perfil Psicossocial de Portadores de
Anemia Falciforme e seus familiares, projetava realizar a avaliação de transtornos de
humor e ansiedade em familiares da população portadora de DF. Tendo como
finalidade aplicar instrumentos diagnósticos e questionários em familiares adultos do
público alvo incluídos no estudo. Todavia, diante da retirada do apoio financeiro,
antes aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb),
foi inviabilizado pelo corte e redução de gastos do Ministério da Educação pelo
governo federal, que comprometeu os subsídios e custeios de algumas despesas do
referido projeto. Tendo isso como obstáculo maior, não foi possível a realização de
algumas atividades conjeturadas, portanto, foi alterada o plano de trabalho para o
estudo de casos e diagnósticos dos principais transtornos psiquiátricos na infância e
na adolescência. Incorporado a nova proposta, foi executado algumas atividades e,
dentre as tarefas realizada pela bolsista está a Revisão Sistemática da bibliografia
disponível em plataformas digitais. O objetivo do trabalho foi sintetizar a literatura
acerca das características de personalidade que se relacionam com a escolha da
profissão. Dessa forma, a intenção é proporcionar mais visibilidade e garantir o
acesso a informação científica para desenvolver novas investigações teóricas para
assessorar psiquiatras clínicos e pesquisadores na prática profissional. A busca foi
realizada na base de dados PubMed, através de palavras chaves (personality or
impulsivity and student and College or University), com critérios de inclusão: estudos
em humanos publicados nos últimos 10 anos, abarcando as medidas de
personalidade ou temperamento em estudantes universitários. Dos títulos e resumos
encontrados, foram excluídos os trabalhos que obviamente não preenchem critérios
de inclusão e os textos completos foram avaliados quanto a ausência de critérios de
exclusão. Foi utilizada a ferramenta EndNote®, o qual gerencia as referências e
citações. Foram avaliados vinte e um textos completos, dois quais nove foram
incluídos na revisão. A maioria dos estudos utilizou escalas como NEO ou Clonninger
para avaliação de personalidade nos estudantes. Alguns estudos apontam uma
relevância para o risco de dependência da Internet e com problemas com consumo
de álcool entre os estudantes universitários quando inicia a vida acadêmica. Esses
resultados estão associados pela busca de sensações e expectativas positivas,
adaptação, adequação e interação social. O processo da revisão sistemática nos
permitiu levantar a quantidade e os resultados relevantes sobre a temática,
concluímos que há lacunas no conhecimento associado a avaliação de traços de
personalidade dessas ocupações, notamos que existe um limitado campo de estudo
que enfatiza essa temática.

Resumo: O Projeto tem por objetivos difundir a eficiência energética, usando como
estudo de caso o uso racional da eletricidade em uma unidade residencial, e a
eficiência em uma unidade consumidora de porte médio ligada à UFBA, ou a outro
prédio público. No período inicial do projeto houve um treinamento em eficiência
energética ministrado pelo coordenador tendo como tópicos principais: conceitos
básicos, diagnóstico energético, implantação de ações de gerenciamento de energia
e de uma “Comissão Interna de Conservação de Energia”, estrutura tarifária da
eletricidade, transformadores, condutores, correção do fator de potência e uma
introdução a viabilidade econômica. O diagnóstico visando identificar pontos de
desperdício ou a oportunidade de uso de tecnologias mais eficientes, bem como a
viabilidade econômico-financeira são fundamentais para dar início às atividades do
projeto. Como atividade inicial foi proposto aos bolsistas a criação de um projeto de
eficientização da Iluminação das salas de aula 24 e 25 do Departamento de
Engenharia Elétrica da UFBA. Verificou-se que o nível de iluminamento das mesmas
estava aquém do mínimo recomendado nas normas braseiras e foi feito um projeto
adequando a iluminação e utilizando lâmpadas LED, o que proporcionaria também
uma economia de energia da ordem de 240, 8 kWh/ano, com redução anual de R$
139, 64, considerada a tarifa vigente. No decorrer do período da bolsa esta ação foi
implementada, embora não completamente em uma das salas, entretanto pode-se
confirmar através de medição a melhoria do nível de iluminamento. Com respeito a
Eficiência Energética Residencial foi desenvolvido um edital para promover uma
competição entre alunos da Escola Politécnica quanto à redução no consumo de
energia elétrica nas suas residências usando a eficiência energética. Nesta ação os
bolsistas participaram do desenvolvimento do edital, das ações de divulgação e
agiram como monitores dando palestras abordando a eficiência e o desperdício de
eletricidade nas residências, além de fazerem parte da Comissão Avaliadora. Como
incentivo, os alunos inscritos e que assistiram a palestra receberam duas lâmpadas
LED, e aos melhores colocados na redução do consumo em suas unidades
residenciais foram oferecidos prêmios como um notebook, um tablete e livros. Como
relato dos competidores, foi obtida uma redução de até 50% do consumo de energia
elétrica em suas residências. Em relação a Prédio Público foram realizados visitas e
levantamentos de carga no Sindicato Nacional dos Aposentados, localizado no bairro
de Nazaré, e no Instituto de Biologia da UFBA. No primeiro destes foi concluído o
relatório do diagnóstico com proposições de ações de redução no consumo,
especialmente nos sistemas de iluminação e ar condicionado. De forma a estar mais
próximo da comunidade, uma troca de lâmpadas foi realizada na Igreja de São
Lázaro depois de verificar através de medição o baixo índice de luminosidade local.
Além de oferecer melhoria na iluminação, a utilização das lâmpadas do tipo LED
(doadas pelo orientador do projeto) no lugar das incandescentes trouxeram economia
de energia para a Igreja. Por fim, além das atividades já citadas, houve experimentos
realizados em laboratório (Ensaio de transformadores, comandos elétricos, cargas em
estrela com e sem neutro aterrado). O experimento “Cargas em estrela com e sem
neutro aterrado” resultou no desenvolvimento de um artigo inscrito e aceito no
Congresso Brasileiro de Automática (CBA) que será apresentado em Vitória/ES de 4
a 7 de outubro de 2016.

Palavras-chaves: Revisão Sistemática, medidas de personalidade ou temperamento,
estudantes universitários.
AVALIAR OS EFEITOS DE FURAÇÃO EM COMPÓSITOS POLIMÉRICO
REFORÇADOS COM FIBRAS DE SISAL
Autor(es): JOSÉ RENAN NEVES DE SOUZA, RICARDO FERNANDES CARVALHO

Palavras-chaves: Eficiência Energética, Redução do Consumo, Experimentos de
Circuitos

Resumo: Compósitos de matriz polimérica reforçados com fibras vegetais têm sido
investigados em diversos estudos, principalmente devido à biodegradabilidade, baixo
custo dessas fibras e o desenvolvimento de materiais de menor impacto ambiental.
Nesse sentido, a incorporação de fibras vegetais como fase de reforço em
compósitos poliméricos em substituição às tradicionais fibras artificiais, se mostra
interessante por ser um material renovável e quanto a sua disponibilidade, pode ser
considerada ilimitada. Além de apresentar características mecânicas desejáveis, tais
como: baixa densidade, alto modulo de elasticidade e alta resistência especifica. O
desenvolvimento de peças com função estrutural, exige a união entre membros e por
isso, são recorrentes as operações de furação em compósitos. Porém, em muitos
casos são utilizadas ferramentas normalmente empregadas na furação de materiais
metálicos, não atendendo as especificidades dos materiais compósitos. Durante este
procedimento é recorrente a existência de danos ao redor do furo produzido, como
por exemplo, a delaminação à entrada e a saída, o arranchamento de fibras, o
deslocamento fibra-matriz e danos térmicos. Essas imperfeições, estão diretamente
correlacionadas com a diminuição da resistência estática e resistência a fadiga do
compósito. O objetivo deste trabalho é comparar os efeitos da presença do furo e dos
danos de delaminação no comportamento mecânico, entre duas técnicas de furação,
em compósitos poliméricos reforçados com tecido unidirecional de fibras de Sisal com
sequência de empilhamento [0°/90°/0°], confeccionados através do método de hand
lay-up. Os furos foram executados no centro de usinagem CNC que possibilita o
controle de parâmetros durante a usinagem do furo, e na furadeira de bancada, este
por sua vez depende exclusivamente da técnica e experiência do operador. Foi

ENGENHARIAS – MECÂNICA
ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA COM
APLICAÇÕES EM GEOMETRIA
Autor(es): Anderson Santana De Jesus BRITO
Resumo: O projeto visa fortalecer a formação de alunos dos cursos de Licenciatura e
Bacharelado em Matemática da Universidade Federal da Bahia, inserindo-os nas
atividades de laboratório de ensino de Matemática com aplicações em Geometria,
através da confecção e aplicações de modelos concretos. O projeto Visa também,
capacitar os bolsistas envolvidos no projeto para poderem auxiliarem no atendimento
ao público interno e externo que procura o Laboratório de Ensino de Matemática e
Estatística da UFBA. O Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística da UFBA
dispõe hoje de um grande acervo para o ensino da Matemática, contendo modelos
concretos com aplicações em Geometria, a exemplo de sólidos e superfícies. O
acervo do Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística da UFBA tem grande
abrangência e desperta grande interesse de um público bastante amplo,
principalmente escolas de 1 e 2 graus e Universidades, além de estudantes e
profissionais de diversas áreas com interesse e gosto pela Matemática. Assim existe
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uma demanda natural por exposições do acervo, aberta a um grande público.
Sabendo que a Matemática, com destaque para a Geometria, está presente e atua,
em diferentes graus, na vida de todos, o presente projeto visa proporcionar
enriquecimento acadêmico anexado ao artístico, não somente para os bolsistas
envolvidos, mas também ao público de modo geral, estimulando a ciência e arte e
contribuindo para o engrandecimento sócio cultural do público de Salvador e outras
cidades do Brasil. O objetivo do projeto foi alcançado e além de fortalecer a minha
formação acadêmica fui capacitado e desenvolvi assim como passei para o público
alvo conceitos em Geometria Analítica que abrange os seguintes tópicos: Caminho da
abelha no cilindro, menor caminho da formiga; Cicloide - menor tempo, tempos iguais;
Construção contínua de cônicas; Cônicas como seção do cone; Parábola e o princípio
dos refletores parabólicos; Sinuca elíptica; Produto misto de vetores e volume de
paralelepípedo; Construção de modelos concretos relativos às aplicações dos tópicos
estudados; capacitação para transmissão conhecimentos de tópicos de Geometria
Analítica através de utilização de material didático e modelos concretos.

vinculado com: Prática dos exercícios dos Ritos Tibetanos, ginástica e bem-estar;
Dimensionamento de equipamentos; Testes dos equipamentos quanto à resistência
mecânica e segurança operacional; Aplicações de Normas técnicas SAE, DIN e
ABNT; Processos de fabricação de componentes de uma máquina; Definição de
estratégias de mercado para um produto.
Palavras-chaves: Máquinas Yoga Ginástica
ENGENHARIAS – QUÍMICA
REOLOGIA DE LÍQUIDOS IÔNICOS PRÓTICOS
Autor(es): MIGUEL ANGEL IGLESIAS DURO, Gicelia Antonia Ferreira
Resumo: Os líquidos iônicos são novos materiais que constituem uma interessante
alternativa para aperfeiçoar processos com objetivos econômicos e ecológicos. São
sais orgânicos que existem como líquidos abaixo de uma temperatura limite de 100
°C. Estes materiais consistem de um conjunto de íons positivos e negativos. Contudo,
ao contrário dos sais convencionais, os LIs frequentemente fundem a temperaturas
baixas. Isso acontece devido à complexidade e dimensão dos íons presentes,
desfavorecendo energeticamente a estrutura cristalina da fase sólida, ou seja, grupos
funcionais volumosos impedem o empacotamento dos íons em uma estrutura
eletrostática ordenada sólida. Estes materiais têm sido considerados como uma
classe promissora de solventes "verdes", sobretudo devido à sua pressão de vapor
desprezível. Somado a isso também não são inflamáveis e apresentam elevada
estabilidade térmica e química. As propriedades físico-químicas dos líquidos iônicos
próticos podem ser ajustadas pela seleção de diferentes combinações de cátions e
ânions bem como dos grupos substituintes. O principal foco da pesquisa realizada foi
identificar LIPs potenciais para o processo de síntese enzimática de um
biossurfactante de interesse industrial, o oleato de galactose. Para isso, uma das
linhas de pesquisa é analisar a viscosidade de diferentes LIP’s, mas é importante
ressaltar que outras propriedades como coeficiente de partição e solubilidade em
galactose também foram analisadas pela mestranda e coorientadora. Foram
sintetizados diferentes LIP’s e identificados via Ressonância Magnética Nuclear. A
massa específica e velocidade do som dos líquidos iônicos próticos foram medidas
em função da temperatura empregando um densímetro e analisador de som. Depois
foram medidas as viscosidades em função da temperatura e por fim os dados foram
analisados. Foi observado que conforme o esperado nos líquidos a viscosidade dos
LIP’s decresce com o aumento da temperatura. Aniôns menores como formiatos,
oxalatos e lactatos apresentam menor viscosidade, por conta do favorecimento
proporcionado por sua característica física. Como já ressaltado, outros testes
somados ao de viscosidade foram utilizados para estudar a viabilidade de utilização
de líquidos iônicos próticos para a síntese enzimática de biossurfactantes. A partir de
todos os estudos se concluiu o 2-Hidróxi Dietanolamina Formiato (2-HDEAF) e o 2Hidróxi Dietanolamina Lactato (2-HDEAL) foram os LIPs escolhidos, por
apresentarem a menor viscosidade e maior solubilização em galactose.

Palavras-chaves: geometria
CONTRIBUIÇÃO DE SAINT VENANT PARA MECÂNICAS DOS CORPOS
DEFORMÁVEIS
Autor(es): BRUNO EDUARDO SILVA, ALEXANDRE DE MACÊDO WAHRHAFTIG
Resumo: O grande desenvolvimento industrial moderno repousa nos princípios e nas
leis das Ciências Exatas, uma delas é a Resistência dos Materiais, também
conhecida como Mecânica dos Sólidos ou Mecânica dos Corpos Deformáveis, que
tem por objetivo através de teorias e métodos prever e tratar os problemas técnicos
da engenharia. Com esse suporte teórico, podemos realizar uma análise dos
elementos estruturais com a finalidade de encontrar as máximas e mínimas tensões
de tração e compressão que o material pode suportar devido aos esforços externos e
internos, apresentando os diagramas de esforços cortantes e momento fletor para
observar os esforços em pontos específicos dos diagramas, prevendo possíveis
falhas no material analisado, sendo uma ciência muito importante para a formação
dos engenheiros. Hoje, devido a uma concorrência cada vez mais acentuada entre as
indústrias, a capacidade de dimensionar um produto sem comprometer a sua
qualidade e o conhecimento das características do material, adquiriu grande
importância para o desenvolvimento industrial. Entretanto, para chegar a esse nível
de conhecimento, vários cientistas e pioneiros concederam importantes contribuições
para o desenvolvimento progressivo desta ciência, propiciando uma melhor analise
estrutural, permitindo o cálculo de tensões e deformações, imprescindíveis na
construção de edificações, veículos, máquinas e dispositivos para uma gama de
aplicações multidisciplinar e à realização de projetos de engenharia da mais variada
ordem. Nesse sentido, Saint Venant, professor e engenheiro francês, dedicou-se toda
a sua vida para ciência sendo crucial para o avanço dessa área, várias soluções de
problemas relacionados à mecânica dos sólidos, teoria da elasticidade e dentre
outros foram resolvidos devido aos seus esforços. Nessa sequência, iremos
apresentar um contexto histórico deste cientista, apresentando as principais
contribuições para a mecânica estrutural, através de formulas, métodos e princípios
formulados por este autor. Para logo em seguida mostrar a importância teórica que
teve nas aplicações voltadas à engenharia.

Palavras-chaves: reologia, líquidos iônicos próticos
MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE PARTIÇÃO DE LÍQUIDOS IÔNICOS PRÓTICOS
(LIP’S)

Palavras-chaves: Resistencia dos Materiais, Elementos estruturais, Teoria da
Elasticidade

Autor(es): MICHELE MATOS, MIGUEL ANGEL IGLESIAS DURO, Gicelia Antonia
Ferreira

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA DOS CINCO RITOS
TIBETANOS

Resumo: O coeficiente de partição octanol-água (KOW) é uma propriedade de maior
importância no âmbito de estudos ambientais. KOW é uma medida da lipofilicidade de
um composto e é definido como a razão da concentração do mesmo, no equilíbrio,
após dissolução em um sistema de duas fases, formadas por dois solventes
imiscíveis, água e octanol. Nos últimos anos, KOW vem sendo muito utilizado em
várias áreas, com um número elevado de publicações divulgando a sua correlação
com outras propriedades físicas, químicas e biológicas dos compostos. Isto se deve
ao fato de KOW estar relacionado com a interação do composto em estudo com o
meio, no que diz respeito à absorção e transporte. Dessa forma, o principal objetivo
neste projeto consiste na Medição do coeficiente de partição dos líquidos iônicos
próticos sintetizados em duas temperaturas diferentes (25 e 40ºC). Inicialmente, foi
realizada revisões bibliográficas, sínteses de LIP’s e purificação dos LIP’s
sintetizados. A obtenção de dados físico-químicos dos LIP’s é de suma importância
para delinear os tipos de interações presente entre estes compostos. Dessa forma, a
massa específica e velocidade do som dos componentes foram medidas empregando
um densímetro e analisador de som Anton Paar DSA-48, com uma precisão de ±
5·10–5 gcm–3 e de ±10–2 ms–1, respectivamente. Essas medidas evidenciaram que
o aumento da temperatura diminui a interação entre íons, e que baixos valores
dessas propriedades são encontrados para temperaturas elevadas de medição, o que
é ocasionado pelo ao aumento da cinética iônica. A identificação dos LIP’s foi
realizada através da Ressonância Magnética Nuclear (NMR). Os espectros NMR dos
líquidos iônicos próticos foram obtidos com o Espectrômetro de Ressonância
Magnética Nuclear Bruker Ascend UltrashieldTMPlus-EDS 600 MHz, utilizando água
deuterada como solvente. Nesta análise, houve a presença de grupos aminas em
todos os espectros, evidenciados pelo deslocamento dos sinais observados, indicado
por um singleto em aproximadamente &#948; 8 ppm, bem como os grupos
específicos como metila, hidroxila e etc.Já os espectros de FTIR, evidenciam a
presença de estruturas nitrogenadas com a banda situada entre 2400 e 3500 cm-1,
além disso, a interação do grupo carbonila com N-H é evidenciada pela banda ampla

Autor(es): LEANDRO LEÃO SILVA, ANDERSON NASCIMENTO PRUDENTE,
JAILCILE GONZAGA, GERALDO NUNES DE QUEIROZ
Resumo: Os Ritos Tibetanos consistem essencialmente de 5 conjuntos de exercícios
físicos que promovem o bem-estar físico e mental. Eles também proporcionam
alongamento e ajudam a restaurar a vitalidade, energia e juventude. Os
equipamentos para prática desses exercícios físicos denominados de "Protótipos
Cabeça de Lote", “Máquinas da Juventude” ou ainda de "Máquina de Yoga Tibetana”,
foram concebidos com a finalidade de potencializar os resultados dos ritos tibetanos,
bem como oferecer mais conforto durante a execução desses exercícios. Durante o
período da edição do projeto os bolsistas contemplados participaram do
desenvolvimento da “Máquina de Yoga Tibetana”, realizando as seguintes tarefas na
iniciação cientifica: Avaliação de projetos mecânicos; Analises e verificação de peças
críticas dos "Protótipos Cabeça de Lote"; Escolha de material para fabricação dos
componentes da Máquina de Yoga Tibetana; Participação na montagem e
desmontagem da “Máquina da Juventude”; Levantamento de estratégias de mercado
para comercialização dos equipamentos "Protótipos Cabeça de Lote"; Teste dos
equipamentos; Listagem de fabricantes e distribuidoras da área de ginástica para
fabricação e comercialização do produto; Prática dos Ritos Tibetanos sem os
equipamentos e também com os equipamentos para comparar e avaliar o
desempenho dos "Protótipos Cabeça de Lote" em quesitos como conforto e
potencialização dos efeitos benéficos da prática dos exercícios tibetanos. Como o
Objetivo do projeto foi o desenvolvimento da “Maquina da Juventude”, portanto a
meta foi alcançada e os equipamentos foram testados e funcionam atendendo as
condições de propiciar mais comodidade e intensificação dos resultados obtidos com
a execução dos Ritos Tibetanos. O conhecimento adquirido com o projeto está
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situada em 1500 cm-1 aproximadamente, confirmando que estruturas sintetizadas
são realmente líquidos iônicos próticos e confirmando também a qualidade dos LIP’s
sintetizados. O processo de medição do coeficiente de partição foi realizado com
octanol fornecido pela empresa Synth® e água destilada. Dentre os LIPs analisados
pela determinação do coeficiente de partição (Kow), o 2-Hidróxi Etanolamina Citrato
(2-HEACi) e o 2-Hidróxi Dietanolamina Lactato (2-HDEAL) apresentam-se como os
mais hidrofóbicos, enquanto que o 2-Hidróxi Dietanolamina Adipato (2-HDEAAd) é o
mais hidrofílico. Dessa forma, com essas medidas de coeficiente de partição pôde-se
descobrir quais LIPs vão ter as maiores tendências em retirar a camada de água
essencial que mantém o poder catalítico das enzimas.

de expansão urbana da região metropolitana de Salvador, e trata da duplicação da
BA- 001 na Ilha de Itaparica e reconfiguração de trechos da Ponte do Funil e da BA
001, entre Nazaré, Santo Antônio de Jesus e Castro Alves. Este trabalho busca
estudar os impactos no sistema viário e de transportes que deverão ocorrer diante
das propostas de uso e ocupação do solo na Ilha de Itaparica, impulsionadas por um
novo sistema de transportes.

Palavras-chaves: Coeficiente de partição, líquidos iônicos prótico, propriedades
termodinâmicas

POTENCIAL ENERGÉTICO DAS ONDAS - PRAIA DO FORTE

Palavras-chaves: Impactos viário, transporte e uso do solo, sistema viário oeste
INTERDISCIPLINAR ENGENHARIA, TECNOLOGIA E GESTÃO

Autor(es): DIEGO RODRIGUES

ENGENHARIAS – SANITÁRIA

Resumo: Nas últimas décadas, estão sendo desenvolvidas iniciativas significativas
para aproveitar o potencial das ondas e das correntes marinhas para a geração de
energia elétrica. Estas iniciativas consistem, por um lado, em desenvolver protótipos
cada vez mais eficazes e, por outro, em aprimorar a avaliação deste recurso naqueles
lugares mais promissores. Japão e Portugal se mostram pioneiros nas pesquisas e
instalações de equipamentos geradores de energia a partir das ondas. A primeira
usina de geração de energia elétrica por meio de ondas da América Latina entrou em
funcionamento em 2012 no Porto de Pecém (Fortaleza). Este primeiro protótipo será
continuado com outro que está sendo construído no Rio de Janeiro. O Brasil, com
7.408 km de costa, possui vários destes lugares com elevado potencial. Embora, o
Atlântico Sul é uma vasta área cujo potencial tem sido pouco mapeado e por tanto
requer de um maior detalhamento para identificar possíveis localizações para instalar
protótipos. O Brasil conta com o modelo computacional de predição Wavewatch
desenvolvido pelo NOAA (Serviço meteorológico dos Estados Unidos) e com o
GOOS-Brasil, que é um sistema nacional de observação dos oceanos visando a
coleta de dados e o monitoramento oceanográfico e climatológico no Atlântico Sul e
tropical. Dentro do GOOS-Brasil, a Rede Ondas coleta e disponibiliza online dados de
ondas na costa do Brasil, que pode ser aproveitado para o estudo desse potencial. O
Presente trabalho apresenta um modelo matemático para a avaliação do potencial de
geração de energia mediante ondas da costa brasileira. Foi aplicado este modelo aos
dados fornecidos pela Rede Ondas, que compreendem uma série de medições
diretas registradas durante um ano (Na praia do Forte). Com o auxílio de
pesquisadores da área de RNA (Redes Neurais Artificiais), os dados foram
trabalhados para que o modelo fosse treinado com o objetivo de desenvolver um
modelo confiável capaz de avaliar este recurso nos locais mais promissores da nossa
costa.

METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DE POPULAÇÃO EQUIVALENTE DE
ESTABELECIMENTOS NÃO RESIDENCIAIS
Autor(es): LENDISSON SILVA, MARIA DO SOCORRO GONÇALVES, ASHER
FIRST
Resumo: O AGUAPURA – Programa de Uso Racional de Água da UFBA, dentre
suas atividades, faz análises do consumo per capta de água nas diversas unidades
da universidade. Para isso, é necessário saber o número de usuários do campus
Salvador. Assim, este trabalho consiste em uma aplicação da metodologia
desenvolvida por Nakagawa, 2009, para o cálculo da população equivalente, que
consiste numa comparação do tempo de permanência do número total de usuários de
um determinado estabelecimento em relação aos usuários que permanecem no local
40h semanais. Assim, um usuário com carga horária de 40h semanais equivale a
uma unidade de população equivalente, com 20h equivale à meia unidade de
população equivalente e assim sucessivamente. Esse conceito é importante, pois traz
uma noção mais adequada da densidade de ocupação das unidades, em relação a
uma contabilização total do número de pessoas que as frequentam. Para isso, foi
realizado um levantamento do número usuários das diferentes Unidades da
Universidade Federal da Bahia – UFBA. O quantitativo de alunos foi realizado através
da consulta às listas de vagas ofertadas para as disciplinas ministradas nas Unidades
disponibilizadas no site da Superintendência Acadêmica – SUPAC e o quantitativo de
funcionários (professores, técnicos administrativos e terceirizados) foi realizado
através da consulta às próprias unidades e às listas disponibilizadas no site da PróReitoria de Desenvolvimento de Pessoas da UFBA – PRODEP. Após isso, foram
calculados coeficientes de acordo com o tipo de usuário e, por fim, o cálculo,
propriamente dito, da população equivalente de cada unidade. Obteve-se como
resultado uma lista com os valores de população equivalente das unidades
estudadas. Nakagawa, 2009, utilizou o cálculo de população equivalente para
analisar o consumo per capta de água na UFBA, porém os valores obtidos podem ser
utilizados para vários outros estudos, como consumo de água e de energia elétrica,
demanda de infraestrutura, geração de resíduos, entre outros.

Palavras-chaves: Ondas - Energia, Redes Neurais, Renovável
INTERDISCIPLINAR MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS
COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUO DE ÓLEO VEGETAL NA UFBA
Autor(es): CARINA OLIVEIRA, LIVIA SOUZA SILVA, ROBERTA ANDRADE
SAMPAIO

Palavras-chaves: População, População Equivalente, AGUAPURA
ENGENHARIAS – TRANSPORTES

Resumo: O descarte de óleo de cozinha usado em redes de esgoto ou no lixo pode
trazer grande degradação ambiental. O principal dano resultante do descarte
inadequado desse óleo está relacionado à poluição de fontes de água superficiais ou
subterrâneas, contribuindo para um severo comprometimento da qualidade da água,
seja para abastecimento humano, seja para a manutenção do equilíbrio ambiental do
ecossistema. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos
Vegetais (Abiove), no Brasil, são consumidos 3 bilhões de litros de óleo ao ano.
Grande parte desse óleo não é absorvida durante o preparo dos alimentos e, após
alguns usos, acaba sendo descartada de maneira incorreta. Nesse sentido, uma série
de alternativas para reaproveitamento do óleo vegetal usado podem ser adotadas,
como por exemplo, sua inserção como matéria-prima para a produção de sabão/
detergente, de massa de vidraceiro, ração animal, biocombustível, resina para colas e
tintas industriais, amaciante de couro, cosméticos, lubrificantes para formas de
fabricação de tijolos de plástico, dentre outros. O Programa de Reciclagem de Óleo
Vegetal Residual (PROVER – UFBA) foi idealizado a partir de uma visita da equipe
técnica da Coordenação de Meio Ambiente/Sumai, em novembro/2014, para
avaliação das áreas degradadas na universidade. Nesse momento, foram observados
pontos de poluição por óleo ou gordura em córrego que atravessa o campus Ondina,
nas proximidades de uma das cantinas/restaurantes situados na área. A investigação
do problema concluiu que a poluição ocorria em decorrência do descarte inadequado,
na rede de esgoto, de resíduos de óleo/gordura provenientes da cozinha da cantina
mencionada. Em pesquisa realizada com os estabelecimentos, no mês seguinte,
constatou-se que quase metade (40%) dos restaurantes/cantinas situados nas
dependências da UFBA descartavam os resíduos de óleo vegetal diretamente na
rede de esgoto ou junto ao lixo comum, contribuindo para a degradação do meio
ambiente, com poluição dos corpos d’água superficiais, subterrâneos e do solo. A
partir disso, foram iniciadas as atividades para implantação do PROVER, com o
objetivo de minimizar os impactos ambientais negativos da UFBA, no que diz respeito
ao descarte de resíduos de óleo vegetal gerado durante o preparo de alimentos para
comercialização em restaurantes, cantinas/ situadas em suas dependências. O
projeto foi submetido ao edital do Programa Permanecer/PROAE/UFBA, edição 2015,
sendo aprovado e recebendo 2 (duas) bolsistas das áreas de engenharia sanitária e
ambiental e ciências biológicas, com renovação na edição 2016. O método utilizado
consiste em promover a segregação do resíduo no momento da geração,

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO SISTEMA VIÁRIO DO OESTE
Autor(es): DORIVAL MOTA, JANETE MAURA TRINDADE MOREIRA, GEAN
ROGER SILVA CARDOSO, ILCE MARILIA DANTAS PINTO, CARLOS HENRIQUE
SILVA ALMEIDA
Resumo: O presente projeto, viabilizado pelo Edital FAPESB 014/2014, visa
desenvolver uma pesquisa no CETRAMA- Centro de Estudos de Transporte e Meio
Ambiente, com participação de professores do Departamento de Engenharia de
Transportes e Geodésia da EPUFBA e do curso de Urbanismo da UNEB. Esta
pesquisa tem como objetivo geral avaliar de forma integrada os impactos no sistema
viário e de transportes que deverão ocorrer diante das propostas de uso e ocupação
do solo na Ilha de Itaparica e Vera Cruz, impulsionadas pelo Sistema Viário Oeste
(SVO), empreendimento de grande magnitude quanto à infraestrutura de transportes
e que deverá trazer uma série de impactos no uso e ocupação do solo dos municípios
localizados na Ilha de Itaparica e Vera Cruz, considerando a dinâmica da estrutura
urbana e do uso e ocupação do solo na área em estudo. E, como objetivos
específicos: (i) avaliar e propor medidas mitigadoras e/ou compensatórias para os
impactos no sistema de trânsito e transporte oriundos dos diversos padrões de
ocupação e uso do solo, propostos e possíveis, para a área de estudo, selecionando
os melhores cenários em termos de sustentabilidade, racionalização e eficiência na
gerência dos fluxos urbanos, na região; (ii) avaliar, para o caso em estudo, as
potencialidades e dificuldades de utilização de modelos de simulação de transporte e
tráfego; (iii) desenvolver uma metodologia de diagnóstico, avaliação e sistematização
de redes de transporte e trânsito integradas ao planejamento do uso e ocupação do
solo;(iv) Construir um portal de informações sobre os estudos e cenários
desenvolvidos para o caso em estudo. O Sistema Viário Oeste é uma proposta que
visa dinamizar o desenvolvimento socioeconômico do Estado da Bahia, e
principalmente dos municípios abrangidos pela proposta. Tal investimento de grande
magnitude quanto à infraestrutura de transportes, deverá trazer uma série de
impactos no uso e ocupação do solo destes municípios, notadamente os municípios
localizados na Ilha de Itaparica. Este sistema viário serve com elemento estruturante
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acondicionando-o em bombonas de polietileno de 50 L até que fiquem cheias,
seguida da coleta por colaboradores da empresa terceirizada Palmácea e
encaminhamento do óleo vegetal residual para reciclagem (produção de sabão e
biodiesel) através de cooperativa parceira. O Programa conta com acompanhamento
contínuo das bolsistas selecionadas para monitoramento dos resultados,
sensibilização/ orientação dos agentes envolvidos e melhoria contínua. Até o
momento obteve-se resumidamente os seguintes resultados: Efetivação de parceria
com a Cooperativa de Coleta Seletiva, Trabalho, Produção e Proteção Ambiental
(CAMAPET) para descarte ambientalmente adequado do óleo vegetal residual gerado
nas dependências da UFBA; Adesão, até o momento, de 6 estabelecimentos
geradores de resíduos de óleo vegetal dentre os 10 (dez) atualmente existentes nos
campi da UFBA em Salvador. São eles: Cantina da Escola de Administração, da
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, do Instituto de Biologia, da Escola de
Música, da Faculdade de Direito e Restaurante Universitário. A cantina do Instituto de
Geociências também aderiu ao programa, no entanto, o estabelecimento foi fechado
em função do término do contrato com a universidade no mês de dezembro/2015;
Desde o início de execução do programa até o presente momento (setembro/2015 a
setembro/2016), foram coletados e encaminhados para reciclagem aproximadamente
784 L de óleo vegetal residual; Com o apoio da Pró-Reitoria de Administração da
universidade, foi possível estabelecer cláusulas proibindo o descarte dos resíduos de
óleo vegetal na rede de esgoto ou no lixo comum na UFBA e exigindo sua destinação
ambientalmente adequada para inclusão nos próximos contratos de concessão de
cantinas/restaurantes; Elaboração de material publicitário (cartilha, banner, adesivo)
para divulgação do programa e sensibilização dos agentes envolvidos na segregação,
acondicionamento e encaminhamento adequado do óleo vegetal residual. O
PROVER encontra-se em plena fase de expansão e consolidação na universidade,
com previsão de inauguração, no dia 27 de setembro de 2016, dos pontos para
doação de resíduos de óleo vegetal nos campi, atendendo à comunidade UFBA.

política de controle da aids, no período analisado: Paulo Roberto Teixeira (20012003), Alexandre Grangeiro (2003-2004), Pedro Chequer (2004-2006), Mariângela
Simão (2006-2010), Dirceu Greco (2010-2013) e Fábio Mesquita (2013-2016). Todos
os coordenadores eram médicos, exceto Alexandre Grangeiro, sociólogo de formação
que fez carreira na burocracia estatal em diversos níveis da gestão da Política
Nacional de Aids. Tal fato aponta para a dominância do campo médico no espaço
aids em todo o período estudado. Todos os coordenadores tinham curso de
especialização em saúde pública, exceto Paulo Roberto Teixeira e Mariângela Simão.
Entre os médicos, os que se inseriram nesse espaço no início da epidemia (década
de 1980) eram especialistas em Dermatologia Sanitária, especialidade que assumiu o
diagnóstico dos primeiros casos e a formulação das políticas públicas naquele
momento. Apenas um dos médicos coordenadores era infectologista. Com relação à
trajetória dominante no espaço aids, quatro dos seis coordenadores tinham trajetória
dominante no campo burocrático, um era oriundo do campo médico e outro do campo
científico. A análise das trajetórias estudadas indica que, para além de experts na
área, todos apresentavam engajamento político-militante profissional associado à luta
contra a aids no país, seja no campo burocrático, seja no campo científico. Em sua
maioria fizeram carreira nos três níveis de gestão da política, contribuindo para a
formulação inicial e implementação da política no país.

Palavras-chaves: Gerenciamento de Resíduos, Coleta de Óleo, UFBA

Resumo: Introdução: A educação, enquanto uma das formas de construir cidadania
pode ser um instrumento para a formação de pessoas mais comprometidas com o
mundo em que vivem e as pessoas que o cercam. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN (BRASIL, 1997) propõem que a saúde e os primeiros socorros
sejam trabalhados de forma consciente, por meio da mediação do professor para a
construção correta de procedimentos e conceitos. Entretanto, há uma escassez de
ensino de primeiros socorros nas escolas públicas brasileiras, sendo ressaltada a
importância do compartilhamento das técnicas de primeiros socorros, visto que estas
são essenciais para a manutenção e preservação da vida em situações de risco,
considerando-se os elevados índices de mortalidade por causas externas. O
atendimento, quando feito e realizado corretamente, configura-se uma estratégia
eficaz para evitar ou minimizar maiores problemas na saúde da vítima (Pergola,
2008). É importante que toda população tenha acesso a essas informações através
de oficinas de aprendizagem, pela construção coletiva de um saber, de análise da
realidade, de confrontação e intercâmbio de experiências (Candau, 1999, p.23). O
presente estudo tem como objetivo, evidenciar os resultados obtidos a partir de
diálogos sobre conhecimentos em primeiros socorros em uma escola pública no
município de Salvador. Resultados e discussão: Trata-se de um estudo do tipo
transversal, com intervenções do tipo pesquisa-ação. A amostra compreendeu
estudantes do ensino fundamental. A coleta de dados foi realizada por meio de
questionário e simulações, sendo aplicado antes e após as oficinas, a fim de
caracterizar o conhecimento prévio e o obtido sobre situações de urgência e
emergência. Foram submetidas ao estudo 35 alunos de uma turma da escola,
participando de oficinas de primeiros socorros, em um período de 3 semanas. Os
testes foram compostos por 10 questões objetivas, totalizando o número de 350
acertos possíveis da turma a cada teste submetido, no qual foram abordados temas
como hemorragias, choques elétricos, queimaduras, infarto, parada
cardiorrespiratória e acidente vascular cerebral. Dos 350 acertos possíveis a cada
pré-teste e pós-teste por semana, foram obtidos por parte dos estudantes 65, 233 e
215 acertos no pré-teste, e 125, 262 e 350 no pós-teste respectivamente, na primeira,
segunda e terceiras semanas. Os resultados do pré-teste abaixo do esperado
reforçam a necessidade do ensino de primeiros socorros nas escolas. Ao final do
estudo, foi possível observar uma taxa de 21, 3% sobre a diferença da quantidade de
acertos nos pré-testes, quando comparados aos pós-testes, que em números
absolutos, representam 224 acertos a mais da turma no pós-teste. Crê-se que esta
diferença positiva, representa a melhoria na capacidade dos estudantes de atuarem
em alguma situação de emergência, seja ela no âmbito escolar ou não, e
consequentemente o sucesso no atendimento a alguma vítima que precise dos
primeiros socorros. Conclusões: Este estudo possibilitou a observação da ação dos
alunos frente a situações de urgência e emergência, no qual, inicialmente os
conhecimentos prévios foram insuficientes para prestar socorro a uma vítima,
destacando em diversas situações que a falta de preparo agravaria o estado da
desta. Após as oficinas, observou-se maior sucesso na prestação de socorro, bem
como o acionamento do serviço de urgência. Diante do exposto, conclui-se que com
os dados apresentados, que em um movimento de reciprocidade, o estudo foi de
grande importância para os estudantes mediador das oficinas e para os escolares, de
modo que, aponta-se para a necessidade de se continuar o ensino de primeiros
socorros nas escolas, fomentando a educação em saúde, bem como a adoção de
medidas preventivas contra acidentes no meio escolar.

Palavras-chaves: Política de Saúde, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida,
trajetória profissional
CIDADANIA E EMPODERAMENTO: ENSINO DE PRIMEIROS SOCORROS EM
UMA ESCOLA PÚBLICA DE SALVADOR
Autor(es): IKARO CERQUEIRA SUZARTE DOS SANTOS, ANDERSON FERREIRA
DOS SANTOS

REDE SOCIOAMBIENTAL UFBA
Autor(es): ILANA DEIRÓ DE SOUZA, FILOMENO RAIMUNDO GOMES NETO,
FABIANE FARIAS DOS SANTOS
Resumo: O projeto do Programa Permanecer 2015, Rede Socioambiental UFBA RSA, teve como objetivo geral desenvolver ações de extensão universitária a partir do
levantamento de atividades produzidas na área ambiental pela universidade e em
órgãos parceiros, como a Coordenação de Meio Ambiente da SUMAISuperintendência de Meio Ambiente e infraestrutura da UFBA. As atividades
elaboradas foram: divisão do trabalho e orientações para levantamento de dados
através de pesquisa bibliográfica e documental; Elaboração de ferramentas digitais
para socialização das informações, como Fanpage e Blogger; Sistematização de
dados sobre núcleos/grupos, ACCS, Permanecer e projetos da SUMAI; Produção de
material educativo em forma de vídeo sobre as ações desenvolvidas ou em
desenvolvimento para disponibilização em meios digitais; Realização do Encontro de
Meio Ambiente UFBA, a fim de produzir um documento a ser apresentado no
Congresso UFBA. Com a finalidade de atingir o objetivo proposto, foram feitas
diversas tentativas de contato e reuniões com pessoas ligadas a atividades
socioambientais, pois, a real demanda era fortalecer a área ambiental de maneira
articulada para que todos começassem a pensar esse eixo como essencial na vida de
quem trabalha diretamente com a temática ou não, já que as questões são amplas e
contemplam a relação das pessoas com o meio ambiente. Várias foram as
dificuldades encontradas durante a coleta de dados, como por exemplo, a falta de
acesso às informações, que foram por diversas vezes negadas ou demoraram meses
até termos acesso, demonstrando a pouca receptividade dos envolvidos na
socialização dos dados. Podemos considerar que muito se precisa avançar na
Universidade, seja pela socialização das informações e dados de pesquisas e
projetos realizados dentro da academia como na articulação e diálogo entre os
discentes, docentes, técnicos, sociedade civil, e outros protagonistas sociais, para
que de maneira dinâmica se possa formar uma Rede Socioambiental na UFBA,
articulada e sólida para juntos construírem uma Política Ambiental.
Palavras-chaves: Rede Socioambiental UFBA, Meio Ambiente, SUMAI
INTERDISCIPLINAR SAÚDE E BIOLÓGICAS
A POLÍTICA NACIONAL DE CONTROLE DA AIDS, 2001 A 2015: AGENTES E
TRAJETÓRIAS
Autor(es): ARINE SALES DOS SANTOS, SANDRA GARRIDO DE BARROS
Resumo: RESUMO: O presente trabalho analisou a trajetória profissional dos
coordenadores da política nacional de aids no período de 2001-2015. A análise
seguiu a metodologia proposta por Barros e Vieira-da-Silva (2016), utilizando
indicadores de volume de capitais científico, burocrático, político e militante, da
trajetória dominante no espaço aids (aferida através da trajetória profissional ao
interior desse espaço); e indicadores de disposições políticas (filiação ou voto em
partido político, participação no movimento sanitário, participação em movimentos
profissionais e sociais). O estudo apoiou-se na análise de documentos extraídos da
internet, consultas a documentos do Ministério da Saúde, informações disponíveis em
bases de dados como currículo lattes e entrevistas do projeto “Gênese da Política
nacional de luta contra a aids no Brasil”. Foram identificados seis coordenadores da
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DESFAZENDO BARREIRAS NA COMUNICAÇÃO PELOS CAMINHOS DA
APRENDIZAGEM LÚDICA
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Autor(es): CAMYLLA GEYSA CORREIA SALES MESQUITA, ANDERSON
FERREIRA DOS SANTOS, TÂMIRES PASCOAL

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. E esse é o real intuito do
projeto Jovem Socorrista, tornar o estudante um multiplicador desse conhecimento e
fazer com que ele contribuía para família e amigos, levando para essas pessoas o
que foi adquirido.

Resumo: As crianças desde cedo, são instruídas a realizarem hábitos de higiene, ter
uma alimentação saudável e preservar o meio ambiente, porém, pouco se explica,
como fazer essa higiene e sua necessidade, os benefícios de se ter uma alimentação
saudável e os riscos de alimentação rica em sódio, açucares e gorduras, bem como
os benefícios de dar o destino correto ao lixo gerado. Considerando essas situações
o Projeto Educação em Saúde: uma perspectiva de prevenção das doenças, foi
criado com o propósito de contribuir com a formação das crianças de escolas públicas
de Salvador, compartilhando conhecimento de forma lúdica, sobre os diversos temas
da Educação em Saúde. Assim, o objetivo é orientar as crianças a como e porque
atuar de forma orientada, tentando auxiliar na fluidez dos conhecimentos, de modo a
contribuir para prevenção das doenças e consequentemente melhorar a qualidade de
vida. As atividades foram realizadas com cerca de sessenta crianças em duas
escolas municipais da cidade de Salvador, ao longo de seis meses. Foram
contempladas duas turmas do grupo cinco, onde todas foram atendidas
individualmente, com atividades lúdicas expositivas uma vez na semana. No primeiro
contato com as turmas foi realizado um levantamento de conhecimento e interesse
nas temáticas propostas, com o intuito de saber o que os escolares conheciam sobre
educação em saúde, quais as necessidades de cada turma, quais os temas que
seriam abordados com maior ênfase, entre outros aspectos que focassem atender as
demandas. Os encontros foram divididos em cinco temáticas: higiene pessoal,
prevenção de parasitoses, prevenção de doenças bucais, hábitos alimentares
saudáveis e questões ambientais e promoção de saúde, abordando como realizar e a
importância destes temas para prevenção de doenças. O pensar que sabiam tudo
sobre a temática, a priori demonstrou falta de interesse dos escolares. No decorrer
das atividades, os resultados foram surgindo através da realização das atividades e
envolvimento nas mesmas. Conseguir manter a atenção das crianças para todos os
temas, caracteriza o alcance dos objetivos básicos, através do uso de materiais
educativos, dinâmicas, práticas de lavagem de mãos e escovação, jogos, vídeos,
peças de teatro, fantoches, paródias e cuidados com as plantas, que contemplaram
conceitos e cuidados relacionados com promoção da saúde e prevenção das
doenças. Os participantes puderam vivenciar práticas educativas em saúde e discutir
conceitos e hábitos saudáveis relacionados a qualidade de vida. A experiência
demonstrou que há barreira na comunicação entre pais e escolares, e dentro da
própria escola, por conta de mitos e conflitos de informações. As crianças realizando
ou não os atos de prevenção e promoção da saúde, não demonstraram saber o
fundamento de realizá-las, agindo com base no que era imposto, no que haviam
aprendido na escola, pela televisão ou até mesmo com outros colegas, sem saber os
riscos ou benefícios de tais atitudes, reforçando assim a importância de trabalhar
educação em saúde com as crianças, transformando-as em multiplicadores sociais
dentro das suas comunidades.

Palavras-chaves: Educação, Saúde, Socorrista
MONITORIA DE HISTOLOGIA I-A (ICSA44) PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO
EM FARMÁCIA
Autor(es): JEANE ROCHA OLIVEIRA, DEBORACI BRITO PRATES
Resumo: No ambiente acadêmico a atividade de monitoria constitui uma importante
ferramenta para o processo ensino-aprendizagem, além de compor um mecanismo
de aperfeiçoamento. Os discentes que realizam atividades de monitoria têm a
oportunidade de aprofundar conhecimentos teórico-práticos que fortalecem a
formação profissional, desenvolver habilidades necessárias à carreira docente e atuar
como importantes agentes multiplicadores que possam despertar ou aumentar o
interesse de colegas, não apenas pela disciplina, mas pela própria docência. O
projeto da monitoria do componente curricular Histologia Humana fortalece a
cooperação entre professores, monitores e estudantes do ICS-UFBA, tendo como
finalidade geral aprofundar conhecimentos na área de histologia e desenvolver
habilidades necessárias à atuação docente, possibilitando a melhoria da qualidade no
ensino desta disciplina. Especificamente, o plano de trabalho “Monitoria de Histologia
I-A (ICSA44) para o curso de graduação em Farmácia” objetivou o aprofundamento
dos conhecimentos na área de histologia humana bem como a melhoria da qualidade
de ensino desta disciplina para os discentes do curso de Farmácia. Durante o período
do projeto foram desempenhadas as seguintes atividades: i) participações semanais
em reuniões coordenadas pelos professores orientadores onde eram realizadas
apresentações de miniaulas expositivas, casos clínicos que envolvem processos
patológicos relacionados ao tecido ou sistema do corpo abordado na aula,
observação e discussão dos cortes histológicos; (ii) auxílio aos professores durante
as aulas práticas, ajudando os alunos com o manejo dos microscópios ópticos para
visualização dos cortes histológicos e interpretação das lâminas, esclarecendo
dúvidas dos alunos e orientando-os nos desenhos feitos para confecção dos
portfólios e (iii) participação na organização e manutenção dos acervos das lâminas
histológicas. Os resultados alcançados foram i) o aprofundamento do conhecimento
na histologia humana, (ii) o aumento da capacidade de correlacionar o conteúdo da
disciplina histologia com outras disciplinas durante o curso, (iii) a percepção da
importância do conteúdo na vida acadêmica e profissional e o impacto positivo no
aprendizado, (iv) novos conhecimentos adquiridos, como a competência para
distinguir os tecidos histológicos com e sem patologias e (v) o desenvolvimento de
habilidades acadêmicas e específicas relacionadas à atividade docente, contribuindo
desta forma para a formação profissional, assim como o incentivo à formação para a
carreira docente. Concluímos, assim, que este projeto contribuiu tanto para
aprendizado dos alunos da disciplina quanto para o desenvolvimento de aptidões
relacionadas ao convívio e crescimento em grupo, consolidando assim perspectivas
de atuação que estão em conformidade com as atuais tendências da educação.
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FORMAÇÃO DE JOVENS MULTIPLICADORES: PRATICAS EDUCATIVAS EM
PRIMEIROS SOCORROS EM ESCOLAS PÚBLICAS DE SALVADOR-BA
Autor(es): GILDA ROCHA DOS REIS NETA, ANDERSON FERREIRA DOS
SANTOS
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Resumo: INTRODUÇÃO: Os primeiros socorros são procedimentos de emergência
aplicados em casos de acidentes ou mal súbito, cujo objetivo é manter sinais vitais
e/ou amenizar o quadro no qual a vítima se encontra. As técnicas vão de simples
cuidados como limpeza e proteção de feridas com curativos à reanimação
cardiorrespiratória. Ainda que existam diferentes níveis de complexidade dessas
técnicas, o importante é ressaltar que até mesmo a mais simplória delas, se
necessária e bem realizada, será capaz de salvar uma vida. No Brasil, não existe
uma cultura de ensino de primeiros socorros, destarte, muitas pessoas não
conseguem executar manobras ou técnicas em situações que lhe são cabíveis.
Acidentes acontecem a todo instante, na rua, na escola, no trabalho. Diante dessa
ausência de ensinos de primeiros socorros, o projeto Jovem Socorrista visa transmitir
conhecimentos sobre o tema nas escolas públicas de Salvador-BA. METODOLOGIA:
Em sua execução, o projeto foi desenvolvido com estudantes na faixa etária de 8 a 9
anos, todos cursando o terceiro ano do ensino fundamental. A extensão consistiu em
visitas semanais, com duração de aproximadamente 90 min. A cada encontro eram
apresentados dois ou três temas de primeiros socorros, sempre de forma dinâmica
para garantir um melhor aprendizado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Pensando na
vitalidade do processo educativo, priorizando práticas de ensino-aprendizagem com a
participação e criatividade, a partir de métodos que dinamizam o processo e
estimulam o engajamento dos escolares, buscou-se a cada encontro utilizar de
técnicas diferentes para chamar a atenção dos educandos. Para isso, utilizou-se de
varal de imagens, maquiagens corporais com ferimentos e queimaduras, para tornar
mais real o que estava sendo explanado, jogos e músicas. A cada encontro também
era realizado pré e pós testes, e os resultados foram satisfatórios. Por exemplo, para
o tema de corte e sangramento obteve-se 81, 3% de acertos, em queimaduras e
fraturas 86, 6% de acertos, PCR, AVC e IAM 66, 6%. No último encontro ficou
comprovado o aproveitamento dos temas, pois obteve-se mais de 90% de acertos no
jogo que foi proposto como revisão de todos os temas. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Este projeto permite reafirmar a necessidade do ensino de primeiros socorros nas
escolas. Durante as atividades eram inúmeros os depoimentos de desespero e
desamparo, das pessoas quando precisavam ajudar o outro e não tinha condições
para tal. Segundo Paulo Freire “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as

O PROGRAMA PERMANECER SUS A PARTIR DA PERSPECTIVA DOS
ESTUDANTES DA UFBA
Autor(es): GABRIELA FLOR MARTINS, RENATA MEIRA VERAS
Resumo: Com a introdução da Política Nacional de Humanização (PNH) instituída
em 2003, houve a incorporação do acolhimento como dispositivo tecnológico para a
resolução dos problemas dos serviços públicos. Através da necessidade de implantar
novas iniciativas de humanização na rede hospitalar pública, que direcionasse o
atendimento e melhorasse a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais de
saúde, foi criado em 2008 o programa Permanecer SUS, um estágio extracurricular
com a finalidade de implementar o acolhimento aos usuários dos serviços de saúde.
O presente trabalho tem como objetivo analisar a percepção dos estudantes da
Universidade Federal da Bahia acerca da proposta do Permanecer SUS. Trata-se de
um estudo de abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório que buscou
descrever processos a respeito das diversas visões do que se denomina o programa
“Permanecer SUS” na perspectiva dos estudantes. A análise orientou-se por um
processo crítico de interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos. A coleta
dos dados foi realizada em quatro unidades de saúde localizadas na cidade de
Salvador- Bahia. As entrevistas foram realizadas no período de junho a setembro de
2013. No primeiro momento foi apresentado ao entrevistado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e em seguida colhido dados sobre a identificação
do estudante. Posteriormente, as entrevistas foram realizadas com os estudantes
sobre a função do estagiário do Permanecer SUS; como se dá o desenvolvimento da
comunicação entre os estagiários, usuários e trabalhadores; e por último se considera
a sua unidade de saúde acolhedora e por quê. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê
de Ética da Universidade Federal da Bahia. Os estudantes relataram a importância
desse estágio para a formação de futuros profissionais da saúde. Pois proporciona ao
estudante um olhar amplo e diferenciado sobre o papel de sua futura profissão,
formando profissionais engajados em melhorar a saúde pública brasileira. O
acolhimento, além de compreender uma postura do profissional de saúde implica
também em uma ação gerencial de reorganização do processo de trabalho e uma
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diretriz para as políticas de saúde pública. Dessa maneira, conclui-se que o estágio
do Permanecer SUS contribui tanto na ampliação do olhar frente ao usuário,
profissional e serviço, quanto no tratamento ofertado pelo profissional aos usuários,
oferecendo-lhes um atendimento integral e uma visão mais humana e acolhedora
diante das dificuldades e burocracias enfrentadas no Sistema de Saúde.

segurança pública e de justiça e para uma maior participação das mulheres na
construção do conceito (e sobretudo na prática) de acesso à justiça.
Palavras-chaves: Violência contra mulher, Percepção das vítimas, Lei Maria da
Penha

Palavras-chaves: Estudantes, Acolhimento, Humanização.
O NÃO DITO: O SILÊNCIO ENSURDECEDOR E O GRITO DOS GRAFITES EM
SALVADOR

ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DA FORMAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS EM SAÚDE

Autor(es): RODRIGO BERNARDO SOARES
Autor(es): FILÊNIA OLÍVIA SILVA CABRAL, MARCELO NUNES DOURADO
ROCHA, GENÁRIO DOS SANTOS

Resumo: O presente artigo tem como objetivo inicial abordar a temática do grafite na
cidade de Salvador, ensejando ao bojo da discussão uma perspectiva sobre como é
possível a arte de rua, neste caso o grafite; gritar de maneira tão silenciosa, nos
ouvidos metafóricos da sociedade. Esta dialética, por um momento, se mostra
paradoxal, mas, como será visto adiante, os grafiteiros expõem de maneira poética,
não só suas aflições e martírios mais cabalísticos e reprimidos, mas de uma
coletividade; fazendo com que o não dito seja dito, de maneira latente, por meio de
sua expressão artística, a saber, o grafite. Além disso, este estudo visa em um
segundo momento sinalizar, mas não de maneira aprofundada, onde é encontrada a
motivação para os artistas do grafite irem às ruas. Será, ainda, aqui mostrado
algumas das diversas perspectivas sobre a diferenciação – se é que há – entre
grafiteiro e pichador, sem que haja intuito de se fazer uma delimitação a cerca dessa
polarização, já que esta discussão não é objeto primeiro deste artigo. Ainda em
tempo, esta abordagem, não possui pretensões de esgotar todo o tema a respeito do
grafite, muito menos de dar respostas fáticas e positivistas sobre o fenômeno
pulsante que é a arte de grafitar superfícies, mas sim de compartilhar com o leitor às
inquietações percebidas e estudadas desse silêncio ensurdecedor. Como dito, apesar
dessa problemática ser ampla, o enfoque geográfico e empírico se limitará à Cidade
de Salvador, onde as principais fontes que fizeram com que este artigo se tornasse
possível foram coletadas. Destarte, o estudo tem como arcabouço teórico parte do
pensamento de Celso Gitahy (1999), Michel Foucault (1970) e Mikhail Bakhtin. A
metodologia em um primeiro momento, se alicerça em fontes bibliográficas e virtuais;
e em um segundo momento em materiais coletados, fruto da pesquisa de campo,
como: fotografias e depoimentos dado pelos autores dos grafites.

Resumo: ResumoDesde a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil
passa por mudanças que exigem, cada vez mais, profissionais qualificados para que
o sistema, embora complexo, possa funcionar em sua plenitude, oferecendo
eficiência e qualidade de serviço aos usuários. Desde então, houve a necessidade de
se aprofundar o estudo da formação desses profissionais de forma a contribuir para a
melhoria dos cursos de graduação. A partir dessa perspectiva foi proposto este
estudo de literatura brasileira com o objetivo de quantificar e classificar os trabalhos
publicados sobre o tema recursos humanos em saúde (RHS) no Banco de Teses e
Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES). De início, houve a realização de um estudo de caráter exploratório visando
o reconhecimento e o dimensionamento do número de trabalhos indexados no Banco
de Teses e Dissertações da CAPES, utilizando de descritores previamente
identificados e mapeados através do site DeCS (Descritores em Ciências da Saúde)
http://decs.bvs.br/. Estes foram divididos em dois arquivos: teses e dissertações de
mestrado acadêmico. Foram encontradas 1167 dissertações de mestrado acadêmico,
sendo excluídos por duplicação (150) e por impertinência temática (873), restando
145 trabalhos. Quanto ao total de teses foram localizadas 323, com 38 exclusões por
duplicação e 235 por impertinência temática, resultando em 50 trabalhos. Após a
leitura dos resumos, os documentos foram classificados por área e subárea temática
utilizando o modelo teórico pioneiro de Juan César Garcia, publicada integralmente
pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPS), em 1972, sob o título La
educación médica en la América Latina (GARCIA, 1972) onde investigou o processo
de ensino-aprendizado da medicina. Ocorreu primeiramente a divisão em relação ao
tipo de Estudo, se revisão de literatura, ensaios teóricos ou Estudos Empíricos. O
interesse maior deu-se em relação aos estudos, que foi então classificado em áreas
temáticas: “Políticas de Formação Superior em Saúde”, “Histórico da Formação
Superior em Saúde” ou “Praticas Educativas”, sendo o último subdividido em
“Reforma ou inovação no currículo”, “Experiências disciplinares inovadoras”,
“Implementação de novas metodologias de ensino”, “Implementação de novas
tecnologias de ensino”, “Cenário das práticas”, “Processos de avaliação”, “Agentes
das práticas- Docentes”, “Agentes das práticas-Discentes”, “Agentes das práticasAmbos” e “Outros”.

Palavras-chaves: GRAFITE, SALVADOR, CULTURA URBANA
USO DA POTECA NA CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS NA CRECHE DA UFBA
Autor(es): YURI OLIVEIRA
Resumo: Este trabalho tem como objetivo, apresentar a metodologia,
desenvolvimento e resultados do trabalho do Projeto Canto do Conto utilizando a
Poteca e outras ferramentas na contação de histórias na Creche da UFBA. A Poteca
é uma biblioteca de potes, com objetos guardados no seu interior, que servem como
disparadores para a contação de histórias. Diferente de uma biblioteca, onde o livro
registra apenas uma forma para a história contada, a Poteca permite que cada sujeito
escolha seu próprio objeto representativo, coloque nos potes de histórias e narre sua
própria versão sobre a história do outro também. "Poteca: uma biblioteca oral" tem
como objetivo proporcionar aos alunos da UFBA a interação com as culturas da
infância. Na construção da poteca, utilizamos o estimulo à pintura e a expressão da
identidade de cada criança em seu respectivo pote. Através dos objetos que as
próprias crianças colocaram nos potes, trabalhamos em cima destes objetos na
contação, dando a elas o principal papel na construção e concepção da história. Na
contação procuramos passar da maneira mais simples o que a história contada
necessita para dar suporte aos atores e uma melhor compreensão dos expectadores,
através da confecção de cenários, figurinos, desenhos e objetos. Utilizando
principalmente as cores primárias e secundárias aproximamos o ambiente do
universo infantil atraindo assim a atenção necessária para a absorção do
conhecimento. O desenho funciona como outra ferramenta na contação de histórias,
onde estimulamos as crianças a exercitarem sua criatividade para desenhar os
personagens e utilizamos os seus próprios desenhos juntamente com as nossas
criações na contação. Usualmente, as escolhas apresentam um processo de
identificação: A Poteca e os desenhos passam a ser um espelho do que a criança é
ou quer ser. Dessa forma, se transformam em excelentes pontos de partida para
debates posteriores à apresentação. Inclinado ao desenho artístico na minha
formação acadêmica, tento unir isso aos trabalhos realizados nos espaços em que o
projeto atua. Tenho observado a importância das ferramentas lúdicas para melhor
aprendizado, ampliando assim a capacidade e formas de contação.

Palavras-chaves: Formação de recursos humanos em saúde, sistema único de
saúde, educação medica
INTERDISCIPLINAR SOCIAIS E HUMANIDADES
NOSSA PALAVRA TEM VALOR? A PERCEPÇÃO DAS MULHERES EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI MARIA DA
PENHA EM SALVADOR-BA
Autor(es): ANA LÚCIA SANTOS, ANGELICA GONCALVES, JEFERSON DE JESUS
NICÁCIO, SALETE MARIA DA SILVA
Resumo: Este artigo resulta de uma pesquisa científica de caráter interdisciplinar
desenvolvida na cidade de Salvador-BA, durante o ano 2015 e meados de 2016, com
apoio do projeto PERMANECER/UFBA. Tal pesquisa contou com a participação de
estudantes de diferentes áreas acadêmicas. O objetivo geral da pesquisa era
identificar a percepção das mulheres em situação de violência sobre a implementação
da Lei Maria da Penha, tomando por base não apenas esta legislação e as normas
técnicas dela decorrentes, mas o relato das próprias mulheres sobre suas
experiências concretas, visando destacar o grau de compreensão, familiaridade e
protagonismo das mesmas na aplicação da lei que se destina à sua proteção. Tratase de um estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa, desenvolvido por
meio de entrevistas semiestruturadas com seis mulheres que utilizaram serviços dos
sistemas de segurança pública e de justiça na mencionada cidade. Trabalhou-se,
tanto na coleta como na análise dos dados, com os seguintes conceitos emanados
das teorias feministas: empoderamento, cidadania ativa e passiva, cidadania objetiva
e subjetiva, além da noção de acesso à justiça, explorada em sua tríplice dimensão:
normativa-formal, organizacional-administrativa e sociocultural. Concluiu-se que a
aplicação da Lei Maria da Penha tem ocorrido de maneira relativamente satisfatória
em termos de atendimento, acolhimento e adoção de medidas, tanto nas Delegacias
Especializadas de Atendimento à Mulher - DEAM - como nos demais órgãos do
Sistema de Justiça. Apesar disto, os dados mostram que as mulheres em situação de
violência que buscam estes serviços seguem sem compreender o funcionamento
destes espaços, a linguagem de seus operadores e o andamento dos processos, uma
vez que não há diálogo entre estas e os decisores, especialmente no que tange à
escolhas das estratégias de resolução dos conflitos. Espera-se, com esta pesquisa,
poder contribuir para uma maior reflexão acerca da democratização dos sistemas de

Palavras-chaves: Poteca, Oralidade, Lúdico
RELATO DE EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR A PARTIR DO LEVANTAMENTO
GERAL DO ACERVO DO MUSEU DE ARTE SACRA
Autor(es): JOSÉ NILTON SILVA DOS SANTOS JUNIOR, DANIEL PEREIRA
BARBOSA
Resumo: O presente resumo tem como finalidade esboçar um breve relato de
experiências e atividades que proporcionaram, num período que abarca pouco mais
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de um ano, uma proveitosa relação interdisciplinar entre as áreas de Museologia,
Arquivologia e História. Vista a necessidade da conferência do acervo que está sob
guarda do Museu de Arte Sacra da UFBA (MAS – UFBA), em virtude do vindouro
vencimento, em 2019, do convênio com a Arquidiocese de Salvador, o projeto do
Programa Permanecer demanda como atividades a conferência de todas as 20
coleções, a gestão e o tratamento da documentação que os convênios e comodatos
geram, o resgate histórico acerca dos setores do Museu e suas coleções, assim
como o tratamento arquivístico para os documentos que se encontram no setor de
documentação e pesquisa (SEDOC – MAS). O levantamento geral do MAS-UFBA
teve como principais atividades o arrolamento (ainda em andamento) do acervo que
está acondicionado na Reserva Técnica, realizando a medição e fotografia de cada
objeto, a listagem e separação das fichas das coleções sob a guarda do Museu de
Arte Sacra, digitalização do levantamento do acervo e criação de planilhas para
controle do acervo e a organização de pastas com novas fotografias do acervo.
Foram inclusas também atividades de pesquisas centradas no histórico das relações
de troca entre o Museu de Arte Sacra e a Comunidade do Sodré. A partir disto
procurou-se desenvolver um relatório com o objetivo de resgatar o processo de
instauração do Setor Educativo do MAS – UFBA, tendo em vista seu papel
fundamental na consolidação desta integração. Arrolamento parcial do acervo do
Professor Valentin Calderón que está acondicionado no arquivo histórico, o
levantamento e organização do acervo arquivístico da sala anexa do setor de
documentação e pesquisa, acondicionamento adequado do arquivo documental do
SEDOC-MAS. A interdisciplinaridade existente entre as áreas de História,
Arquivologia e Museologia propiciaram para o projeto uma experiência de diálogo
constante para que o trabalho técnico sempre estabeleça integração, isso possibilitou
consistência no processo, ainda em andamento.

“Cartografia dos dados do Projeto ALiB”, a metodologia aplicada seguiu tais
orientações e incluiu leituras sobre cartografia com objetivo principal de elaborar
cartas linguísticas e de representar as diferenças dos diversos falares regionais e
informações de natureza sociolinguística. Os resultados que mostram as diferenças
diageracionais, diastráticas, diagenéricas, entre outras, ampliando-se a perspectiva
de dados a visualizar cartograficamente e introduzindo-se uma interpretação
pluridimensional no tratamento da análise de línguas. Durante a vigência da bolsa e
do Plano de Trabalho, a bolsista realizou diversas atividades, destacando-se: a)
reedição de mapas já confeccionados como treinamento da cartografia; b) manuseio
do software ArcGIS e c) atividades vinculadas ao bom andamento do trabalho em
equipe, tais como uso e organização da Biblioteca do ALiB. Houve participação nos
Seminários ALiB (atividade acadêmica semanal), com apresentação de resenha
sobre do texto “Apresentando a cartografia aos linguistas” (TELES e RIBEIRO, 2006),
com o objetivo de compartilhar com os demais bolsistas das outras áreas do
conhecimento, as definições e recomendações básicas da ciência cartográfica. As
atividades realizadas e o tempo de permanência dentro do Projeto fomentaram o
trabalho interdisciplinar em Geografia na interface com Letras.
Palavras-chaves: Projeto ALiB, cartografia, dialetologia
ENSINO DE LIBRAS PARA A PESSOA COM BAIXA VISÃO
Autor(es): IVAN CARVALHO
Resumo: Na Universidade Federal da Bahia (UFBA), a inclusão dos estudantes com
deficiência visual (Cegueira/Baixa Visão) já é uma realidade do contexto acadêmico.
Consequentemente, verifica-se uma necessidade cada vez maior de investimentos
em políticas afirmativas no sentido de efetivar o direito desses estudantes a
permanecerem na Universidade. Nesse sentido, ao considerar a presença de
graduandos com deficiências nas disciplinas de Língua Brasileira de Sinais - Libras
(LET-E46 e LET-E48), obrigatórias em todos os cursos de licenciatura e no curso de
Bacharelado em Fonoaudiologia, assim como suas respectivas demandas ao estudar
uma língua de modalidade espaço-visual, esta pesquisa tem por finalidade apresentar
o trabalho desenvolvido durante o semestre letivo 2015.1, na disciplina de Libras
Nível I (LET-E48), como parte da formação de uma estudante de Baixa Visão,
graduanda do curso de Pedagogia da UFBA. O trabalho é parte do Projeto
Pedagógico “Ensino de Libras para pessoas com deficiência: proposta pedagógica
para a acessibilidade, autonomia e permanência”, coordenado pela professora Letícia
de Souza Magalhães Damasceno, com o apoio da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas
e Assistência Estudantil (PROAE). A metodologia da referida pesquisa consistiu,
basicamente, em entrevistas com a graduanda, registro de depoimentos e de
experiências vivenciadas em sala de aula, revisão bibliográfica e, principalmente, na
análise das atividades de monitoria desempenhadas pelo monitor e bolsista do
Projeto como aspecto fundamental desse processo que demonstrou um significativo
nível de complexidade. Até o momento, os resultados alcançados se constituíram na
análise, em formato de relatório de avaliação, do trabalho realizado com o
componente curricular e na elaboração do material didático com configurações de
mãos destinado aos alunos com deficiência. Pode-se concluir, com as experiências
proporcionadas pelo projeto e por meio dos dados apresentados, que a Universidade,
mesmo com as políticas de inclusão já existentes, ainda necessita de muitos avanços
nas áreas da acessibilidade e do ensino da Libras.

Palavras-chaves: Museu, Acervo, Interdisciplinaridade.
PERCURSO DA ADOÇÃO DO MODELO INTERDISICPLINAR NOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO DA UFBA
Autor(es): SÔNIA MARIA SAMPAIO, Jackson Teixeira Santos
Resumo: Apesar dos avanços tecnológicos disponíveis e de dispormos de um
razoável arsenal crítico no que diz respeito a currículos de formação e aos modos de
ensinar e aprender, nossas instituições de ensino superior, deram passos tímidos na
adoção de novos desenhos curriculares e na incorporação de novas práticas
pedagógicas, mantendo o predomínio de cursos de caráter disciplinar e
profissionalizante e aulas magistrais onde a figura central continua sendo a do
professor, tal como o modelo de ensino inaugurado ainda no período pré-moderno.
Ao estudante é atribuído o papel passivo de receber o que lhe será administrado pela
figura do mestre que segue currículos construídos de forma sequencial e admitem
quase nenhuma flexibilidade. Para dar conta do vasto conteúdo previsto por esses
rígidos percursos acadêmicos, os professores se apressam em organizar aulas
expositivas que não privilegiam a autonomia do estudante (SANTOS; ALMEIDA
FILHO, 2012). Essa proposta, sustentada por uma compreensão sobre currículos de
formação calcada no percurso do pensamento interdisciplinar, quer alimentar o
debate sobre a pertinência da formação interdisciplinar, que tem crescido, desde a
década de 1990, no âmbito da formação pós-graduada e, a partir de 2005, se estende
também ao ensino de graduação. Buscou-se estudar a “chegada” do conceito de
Interdisciplinaridade no Brasil, tentando entender os principais marcos históricos no
que tange as primeiras graduações interdisciplinares brasileiras junto aos resultados
destas, frente o cenário brasileiro. Não esquecendo, é claro, da influência desses
resultados anteriormente mencionados no percurso da interdisciplinaridade nos
cursos de graduação da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Utilizou-se estudo de
revisão bibliográfica por meio das plataformas virtuais: “Scielo” e “Google acadêmico”;
e análise documental institucional fornecida por algumas (poucas) Unidades da
Universidade Federal da Bahia. Conclusão: A interdisciplinaridade é “popularmente”
conhecida, todavia ainda é pouco discutida na UFBA, em especial nos cursos de
graduação. Resultado da pouca reflexão, a qual foi originada pela tecnicidade ainda
existente na maioria dos espaços universitários.

Palavras-chaves: Ensino de Libras, Acessibilidade, Monitoria
DADOS DO TRABALHO ESTUDOS SOBRE O LÉXICO – ÊNFASE EM CAPITAIS
DO NORDESTE (BA, SE, AL E PE)
Autor(es): SILVANA SOARES COSTA RIBEIRO, LEORGE SILVA
Resumo: A presente comunicação tem como objetivo a apresentação de resultados
obtidos com base no levantamento de dados fraseológicos, originados de inquéritos
linguísticos produzidos pelo Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). O ALiB é um
projeto nacional que envolve 15 instituições, articuladas mediante convênio firmado
entre a UFBA e outras IES, coordenado por um Comitê Nacional (CN) e fundamentase na Geolinguística contemporânea. Em 2013, o Projeto concluiu a pesquisa de
campo em 250 cidades/1100 entrevistas. Em 2014, publicou os 2 primeiros volumes
do Atlas. O Projeto Permanecer intitulado - Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB):
estudos sobre o léxico – ênfase em capitais do Nordeste (BA, SE, AL e PE) – teve
entre outros objetivos a meta de estudar o léxico com ênfase em descrição de
fraseologismos. O plano de trabalho desenvolvido pelo bolsista em 2015-2016
realizou-se por meio de algumas atividades, das quais se destacam: a) capacitação e
treinamento para realização das transcrições; b) transcrições de inquéritos
linguísticos; c) leitura e fichamentos de textos sobre Dialetologia, Geolinguística e
Fraseologia; d) participação nos Seminários Acadêmicos semanais do Projeto, com
apresentação de trabalho; e) atividades diversas vinculadas ao projeto e ao bom
andamento do trabalho em equipe e f) audição, levantamento e coleta de dados
fraseológicos. Nesta pesquisa foram ouvidas quatro capitais dos seguintes estados:
BA, SE, AL, PE. Utilizaram-se os dados de parte do Questionário Semântico Lexical
(COMITÊ, 2001) e recorte para questões atinentes a “convívio e comportamento
social” e “ciclos da vida’’. A partir das expressões encontradas, iniciou-se a análise e
buscaram-se os significados destas expressões em dicionários gerais e
contemporâneos de língua portuguesa (como por exemplo, Aurélio, Aulete, Houaiss e
o de Expressões populares em diversas edições). Dada a complexidade de algumas

Palavras-chaves: Formação universitária, Interdisciplinaridade, Universidade Federal
da Bahia (UFBA)
LETRAS, LINGUÍSTICA E ARTES – LETRAS
CARTOGRAFIA DOS DADOS DO PROJETO ALIB – PROJETO ATLAS
LINGUÍSTICO
Autor(es): JAMILA REIS GOMES, ANA REGINA TORRES FERREIRA TELES
Resumo: O Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) é coordenado por um Comitê
Nacional (CN) e fundamenta-se na Geolinguística contemporânea com a perspectiva
no reconhecimento das diferenças diatópicas (fônicas, léxico-semânticas e
morfossintáticas). Os mapas linguísticos que compõem o atlas aparecem de forma a
demonstrar esses fenômenos. Integram o ALiB 15 instituições, articuladas mediante
convênio firmado entre a UFBA e outras IES. Em 2013, concluiu a pesquisa de
campo em 250 cidades/1100 entrevistas. Em 2014, publicou os 2 primeiros volumes
do Atlas. O desenvolvimento do ALiB segue uma dinâmica própria com realização de
reuniões do CN e “workshops” nacionais, quando são definidas as diretrizes a serem
seguidas por todos os participantes, que inclui, logo de início, leituras referentes ao
ALiB e de fundamentação teórica das questões linguísticas. No âmbito do Projeto
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respostas encontradas nos inquéritos, nem todas possuíam significado nos
dicionários consultados. Busca-se com este estudo piloto a construção de uma
listagem de expressões encontradas que possam ser analisadas e recortadas nos
demais inquéritos do projeto. Ignorada por muito tempo pela pesquisa científica, a
fraseologia é uma área relativamente nova e instigante para a pesquisa. Há poucos
estudos produzidos sobre o tema das expressões polilexicais.

na pesquisa ressalta-se a relevância da constituição de inventários com os registros
dos materiais bibliográficos utilizados por professores, alunos e pesquisadores para o
resgate da história dos estudos da Romanística na Bahia.

Palavras-chaves: Projeto ALiB fraseologismo dialetologia lexico
ILUSTRANDO O MUNDO INFANTIL COM LINHAS E HISTÓRIAS: ÂNGELA LAGO

MANUSCRITOS DE ELIZABETH BISHOP ACESSÍVEIS EM MEIO ELETRÔNICO:
DIGITALIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ONLINE DE
ENTREVISTAS, CONTRATOS, CARTAS, FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES,
ANOTAÇÕES AVULSAS, MATERIAL EM JORNAL E REVISTA

Autor(es): MARIA FERNANDA DA SILVA ROCHA

Autor(es): JONATHAN DIÊGO SANTOS PASSOS

Resumo: O NECLIF se inscreve na perspectiva de uma pesquisa relacionada com a
literatura e com os estudos de gênero. Nesse contexto, o plano de pesquisa contido
no projeto intitulado "Desvendando os caminhos da criação de autoria feminina nas
diversas áreas da manifestação artística", tem o intuito de analisar obra de Ângela
Lago enfatizando o diálogo possível entre a literatura e a ilustração, voltadas para o
público infantil. O principal objetivo desse trabalho é analisar a obra de Ângela Lago
destacando a importância da literatura infantil aliada a recursos gráficos que implicam
na formação de leitores durante a infância. Além de evidenciar o papel da escritora e
ilustradora no âmbito da literatura infantil e juvenil, pretende-se observar o seu
processo de criação. A metodologia inicial utilizada para a realização dessa pesquisa
concentrou-se na leitura sobre o advento e conceitualização da literatura infantil e
juvenil, a análise das obras de Ângela Lago, e na leitura de textos sobre a ilustração e
usa da imagem enquanto processo narrativo. Para realizar a pesquisa bibliográfica
acerca da autora e do seu processo de criação na literatura infanto-juvenil foram
utilizados três livros: “Cena de rua”, de 1994, que apresenta imagens cotidianas de
uma criança em situação de rua; “O bicho folharal”, de 2005, que retrata de forma
lúdica, características do folclore nacional; “Sete histórias para sacudir o esqueleto”,
de 2002, que se atém a histórias de assombração e lorotas. Após a definição do
corpus inicial da pesquisa, com as obras citadas, da autora, fez-se uma pesquisa
acerca da literatura infantil e juvenil com texto teórico “Para não aborrecer Alice: a
ilustração no livro infantil”, de Lígia Cadematori, que é um texto inserido no livro
“Literatura infantil: políticas e concepções” que dialoga acerca das particularidades da
literatura infantil. O texto aborda uma temática que é bastante discutida acerca da
ilustração do livro infantil, que deve deixar de ser considerada de forma reduzida
como complemento ao texto verbal. Alcançou-se um conhecimento acerca das
questões do processo de criação da autora no âmbito da literatura infantil e a
intrínseca ligação com a ilustração. Além disso, percebeu-se que embora haja um
direcionamento para o fato de que a ilustração, no âmbito da literatura infantil e
juvenil, execute um papel de complemento ao texto verbal, o trabalho da autora
mostra exatamente o oposto. O suporte teórico dos textos de Lígia Cademartori e Ana
Paula Bernardes Abreu e a análise do livro “Cena de Rua”, de Ângela Lago, permitiu
o levantamento de reflexões sobre o uso da ilustração como forma de narração. Esse
uso da ilustração sugere a permissão de uma maior autonomia da literatura voltada
para o público infantil e juvenil. O processo de criação lúdico da autora Ângela Lago é
útil para auxiliar o processo de formação do leitor enquanto criança e permite uma
reflexão do leitor infantil acerca do seu ambiente social.

Resumo: O escopo do projeto de pesquisa em tela é a organização do “Acervo
Elizabeth Bishop” sediado no Instituto de Letras Germânicas da Universidade Federal
da Bahia com digitalização, catalogação e organização online do material restante
de/sobre Elizabeth Bishop (1922-1979). A autora, que viveu no Brasil durante muito
tempo, foi considerada uma das mais importantes poetisas a escrever na língua
inglesa no século XX. Dentre os documentos que compõem o acervo fazem partem
facsímiles autenticados de originais que se encontram na Special Collections em
Vassar College, Poughkeepsie, N. York. Esses documentos colocados em arquivos
com a utilização do Programa Prezi - software que não apenas propicia o
armazenamento dos referidos documentos, como também permite que sejam
facilmente apresentados em aulas, congressos e reuniões de pesquisa ao público
alvo interessado, considerando que uma das ferramentas mais úteis do Prezi é o
zoom - possibilita o diálogo entre vários tipos de documentos em uma rede capaz de
acolher vídeos, áudios, fotos, imagens em 3D, o que torna a apresentação dinâmica,
interativa e multimidiática. Dentro desses materiais que foram transferidos para meio
digital a fim de constituírem um banco de dados online, incluem-se entrevistas,
contratos, cartas, fotografias, ilustrações, anotações avulsas, matérias em jornal e
revista sobre a referida escritora. Para auxiliar na organização do acervo foi utilizada
a metodologia da Crítica Genética, método eficiente para investigação da gênese da
obra, capaz de elucidar os caminhos seguidos pelo escritor e entender o nascimento
da obra. Nesse sentido, tal acervo é de suma importância porquanto possibilita maior
possibilidade de pesquisa, sobretudo àqueles interessados na vida e obra da autora
Elizabeth Bishop, além de estudiosos da área da Crítica Genética. Esse processo
laboral, que amplia o acesso à informação, fora executado por estudantes vinculados
ao projeto de iniciação científica para alunos da graduação da Universidade Federal
da Bahia (Projeto Permanecer).

Palavras-chaves: Acervos. Material bibliográfico. Linguística Român
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MANUSCRITOS DE ELIZABETH BISHOP ACESSÍVEIS EM MEIO ELETRÔNICO:
BANCO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO ONLINE DE MANUSCRITOS EM PROSA
Autor(es): NAIARA DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA, SÍLVIA MARIA GUERRA
ANASTÁCIO
Resumo: O presente projeto de pesquisa tem como meta a criação de um banco de
dados online dos manuscritos da escritora norte-americana Elizabeth Bishop (19111979), cujo dossiê impresso encontra-se sediado na Universidade Federal da Bahia(UFBA), Instituto de Letras, Departamento de Línguas Germânicas. O plano de
trabalho desenvolvido contempla manuscritos em prosa da autora, possibilitando a
familiarização do leitor com o referido acervo a partir da montagem e organização
desses documentos em meio digital. O objetivo do artigo a ser apresentado, cujo eixo
teórico metodológico se fundamenta na crítica genética, é trazer uma amostra dos
textos em prosa organizados no referido dossiê, em especial, analisando imagens
criadas por Bishop em On The Way, trabalho não publicado e não datado. Este
descreve o cenário do caminho percorrido por Bishop durante uma viagem em que a
autora passa por estradas no Rio de Janeiro, incluindo a serra de Petrópolis, como
também Brasília, depois Salvador e Recife. O interesse pela realidade ao seu redor,
como motivação que produz significado para a escritura, faz com que nada lhe passe
despercebido na viagem, registrando a autora tudo o que vê e que é ficcionalizado
nesse texto em prosa. O olhar de Bishop se volta para coisas simples do dia-a-dia e,
em se tratando de uma escritora-pintora, tem-se a impressão de que a paisagem vai
sendo pintada em sua escritura, em que cada detalhe é retratado nos manuscritos. A
autora, portanto, que tem a habilidade de criar e recriar imagens poéticas partindo do
seu cotidiano, mostra como foi forte a influência do Brasil sobre o seu processo de
criação. Assim, ao acompanharmos o processo de criação de um artista, buscamos
compreender, através dos rastros deixados ao longo do seu trabalho, o modo como
retrata tudo o que experimenta e vivencia. A análise da prosa em estudo nos permite
concluir que o processo criativo da autora acontece em espaços diferentes e sempre
com um toque poético.

Palavras-chaves: literatura comparada, autoria feminina, literatura infanto-juvenil
INVENTÁRIO DO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LINGUÍSTICA ROMÂNICA E
DE LINGUÍSTICA HISTÓRICA
Autor(es): PALOMA OLIVEIRA, ELIANA CORREIA BRANDÃO GONÇALVES
Resumo: O objetivo do trabalho é apresentar os resultados finais da pesquisa com o
inventário do material bibliográfico de Linguística Românica e de Linguística Histórica,
constante no acervo do Setor de Filologia da UFBA. O referido acervo possui um
núcleo de referencial teórico importante para a pesquisa desenvolvida por
professores, alunos e pesquisadores dos Cursos de Letras da UFBA sobre a
formação e constituição das línguas românicas e também sobre questões relativas à
Linguística Histórica. Dessa forma, foi desenvolvida a leitura e fichamento de textos
teóricos, que tiveram por finalidade trazer a reflexão e a discussão sobre o tema da
pesquisa, seguida da seleção, descrição e organização em fichas catalográficas, do
inventário do material bibliográfico constantes no Setor de Filologia, relativos à
temática em estudo. Para Mey (1995), o termo acervo é utilizado para fazer referência
a uma coleção de obras que fazem parte de um patrimônio, quer seja de propriedade
privada ou pública, pertencendo a um indivíduo particular, uma instituição ou uma
nação. No caso, o acervo bibliográfico temático descrito é composto de tratados,
manuais, gramáticas e outras referências. Assim, em tempos de crise da memória, é
importante resgatar a história dos sujeitos alunos, professores e pesquisadores, por
meio das leituras dos livros constantes nos acervos, que fizeram e fazem parte da
memória do Setor de Filologia. Nesse sentido, a memória pode ser considerada uma
construção social necessária para os processos de constituição e reforço da
identidade individual, coletiva e nacional, reorganizando simbolicamente o universo
dos grupos, das pessoas e das instituições (MENEZES, 1992). É importante salientar
que o acervo do Setor de Filologia agrupa vários livros que fazem parte da biblioteca
particular do Prof. Dr. Nilton Vasco da Gama, que foi fundador da cadeira de Filologia
Românica na UFBA e mestre de diversas gerações de professores, pesquisadores,
atuantes no ILUFBA e em outras universidades baianas e brasileiras e também
professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Por fim, com os dados obtidos

Palavras-chaves: On the Way, Prosa, Crítica Genética
MULHERES EM NARRATIVAS POPULARES: UM ESTUDO NOS CONTOS E NOS
CORDÉIS
Autor(es): KELLANE SANTOS REIS, IVANETE DE SOUZA, ALVANITA ALMEIDA
SANTOS
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Resumo: Entre as narrativas reunidas no acervo do PEPLP - Programa de Estudo e
Pesquisa em Literatura Popular destacam-se contos e cordéis. Nesses textos,
observa-se, entre variados temas, uma constante da representação das mulheres, o
que levou à proposição de planos de trabalho para a iniciação científica nos quais
estão sendo estudadas as formas como as mulheres são representadas, na
configuração de personagens femininas. Esta comunicação pretende apresentar
algumas reflexões iniciais sobre o tema, com um breve mapeamento de como já foi
feita uma seleção, organização e leituras dos folhetos de cordel e dos contos, que
deverão resultar na produção de artigos. Utilizam-se, como fundamentos teóricos
para estes estudos, as teorias acerca das poéticas da oralidade e acerca das
relações de gênero. A seleção dos textos se deu a partir do interesse em observar a
maneira pela qual a mulher é representada no imaginário popular, através das
diversas narrativas interpretadas, na sua maioria, por pessoas que compreendem o
mundo a partir de suas vivências; bem como na tentativa de melhor compreender de
que forma se intensificam os antagonismos históricos entre os elementos da
oralidade e da escrita enquanto expressão das relações sociais que assume um
caráter hierarquizado em nossa sociedade pautada historicamente na concepção
patriarcal. Os contos selecionados dialogam entre si, no aspecto que caracteriza o
encantamento enquanto um ponto de ligação entre a mulher e o gênero masculino,
uma vez que o desfeche da magia normalmente sela a união dos dois sexos. Nos
folhetos de cordel selecionados, é notória a representação da mulher como vítima de
misoginia e feminicídio. Casos diversos de homens que fazem promessas de
casamento para mulheres virgens e que, logo após a consumação do ato sexual,
deixam-nas sozinhas e abandonadas em uma sociedade fundamentalmente
patriarcal, na qual, a virgindade (ou a falta dela) é capaz de determinar o destino
dessas mulheres.

apoio da Paleografia, ciência que auxilia no processo de leitura atenta aos aspectos
intrínsecos e extrínsecos do documento, e da Diplomática, ciência que estuda os
diplomas e os documentos oficiais antigos permitindo uma melhor compreensão do
seu conteúdo, a exemplo da estrutura interna e da tipologia documental. Como
resultado, apresentam-se alternativas para o desenvolvimento de edições digitais
adequadas ao corpus selecionado, compreendendo que a preservação da memória
deste período envolve, além da custódia dos documentos originais e das publicações
de edições dos documentos, o armazenamento, a descrição, o acesso e a
disseminação destas, a fim de possibilitar fontes fidedignas à produção de
conhecimento. Entende-se, assim, que este trabalho colabora para a difusão de
conhecimentos para melhor conhecer a sociedade baiana do século XVI ao XVII,
através dos aspectos que envolvem as atividades que originaram os documentos o
que é fundamental para a preservação do patrimônio de uma memória sóciohistórico-cultural.
Palavras-chaves: Filologia digital, Edição digital, Documentos notariais
MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA O ENSINO DE LIBRAS A ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA
Autor(es): MARIANA NASCIMENTO BARBOSA
Resumo: Ao considerar a frequência de alunos com deficiência nas disciplinas de
Língua Brasileira de Sinais (Libras) oferecidas pelo Instituto de Letras da
Universidade Federal da Bahia, conforme estabelecem a Lei 10.436/2002 e o Decreto
5.626/2005, foi possível verificar a necessidade de criação e adaptação de materiais
que subsidiem a compreensão e o acesso aos conteúdos desses componentes
curriculares. A concepção deste trabalho, que parte do Projeto “Ensino de Libras para
pessoas com deficiência: proposta pedagógica para a acessibilidade, autonomia e
permanência”, coordenado pela professora Letícia de Souza Magalhães Damasceno,
com o apoio da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE),
consiste na idealização, criação, confecção e adaptação de materiais didáticos que
atuem como suporte aos alunos com deficiência visual, físico-motora, intelectual,
dentre outras. Ressalta-se que esses discentes, como integrantes da nossa
Universidade, reivindicam políticas afirmativas que garantam seus direitos à
acessibilidade e à permanência no espaço acadêmico. Em relação à metodologia
para a confecção do primeiro material didático adaptado, foram utilizados como
referências o quadro de configurações de mãos da Libras do professor Nelson
Pimenta (2000) e o vídeo “Mãozinha de Biscuit” do autor Hélio Fonseca (Disponível
em: <www.youtube.com>. Acesso em: jul.2016). Este prestou diversas orientações
práticas e técnicas, demonstrando detalhadamente o passo a passo para a
construção desses materiais em massa de biscuit. A elaboração e criação do material
didático foi um dos resultados parciais obtido durante o primeiro semestre do referido
projeto submetido ao Programa Permanecer. Tratou-se da reprodução em biscuit das
sessenta e uma configurações de mãos do quadro de Nelson Pimenta (op. cit.) e da
posterior experimentação do material com vistas a observar sua eficácia para os
graduandos com deficiência. Foi possível concluir, por meio dos primeiros resultados
e do teste com a participação dos discentes, que os materiais são eficazes como
facilitadores do estudo das sessenta e uma configurações de mãos da Libras
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LEITURAS DA LITERATURA INFANTIL
PALIMPSESTO (UERJ) E ODISSEIA (UFRN)

E

JUVENIL

NAS

REVISTAS

Autor(es): RUTE MARTINS FERNANDES, MÔNICA DE MENEZES SANTOS
Resumo: O presente trabalho buscará apresentar os resultados da pesquisa por mim
realizada, enquanto bolsista de iniciação científica, entre junho de 2015 a maio de
2016, a partir do plano de trabalho Leituras da literatura infantil e juvenil nas revistas
literatura infantil e juvenil nas revistas Palimpsesto (UERJ) e Odisseia (UFRN), o qual
é vinculado ao Projeto de Pesquisa Cartografias da Infância: lugares e não lugares da
literatura infantil nos estudos literário, coordenado pela Profa. Dra. Mônica de
Menezes Santos, no âmbito do Departamento de Letras Vernáculas, do Instituto de
Letras da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A partir do plano de trabalho,
buscou-se investigar os modos de ler a literatura destinada à infância e à juventude
nos estudos literários brasileiros contemporâneos, a partir da análise de artigos e
ensaios publicados, nos últimos cinco anos (2010 - 2014), nas revistas que fazem
parte do corpus da pesquisa, procurando investigar quais são os principais objetos
estudados, bem como que perspectivas teórico-críticas são utilizadas para a sua
leitura, de modo a delinear que espaços a literatura infantil e juvenil tem ocupado no
âmbito dos estudos literários acadêmicos e, ainda, analisar de que maneira a
susceptibilidade deste gênero às interferências externas – principalmente por conta
do seu vínculo estreito com a escola e com o mercado, e por ser essa uma literatura
destinada a um público considerado menos preparado – o colocou e tem ainda o
colocado em situação de desprestígio nestes ambientes de construção de
conhecimento. Da metade para o final do plano de trabalho, resolveu-se ampliar o
recorte temporal do mesmo, de 2010 - 2015, com o objetivo de se buscar encontrar
mais materiais sobre o tema estudado. Como resultado final do trabalho, foi
elaborado um catálogo no qual apresentam-se o levantamento e os resumos das
publicações realizadas nas revistas que fazem parte do corpus da pesquisa, durante
o período assinalado, buscando-se mapear-se os estudos cujo corpus, temática,
abordagem tratem da literatura infantil e/ou juvenil.

Palavras-chaves: Libras; Ensino; Inclusão; Material didático; Adapt
REFLEXÕES SOBRE A VIDA A PARTIR DO POEMA DE ELIZABETH BISHOP
Autor(es): ERNESTO DA SILVA NASCIMENTO NETO
Resumo: O presente projeto de pesquisa tem como objetivo organizar os textos
poéticos da autora norte-americana Elizabeth Bishop em meio digital. Sabe-se que os
textos literários costumam suscitar reflexões de toda a ordem e o presente estudo
crítico sobre o processo de construção do poema Armadillo, New Yorker, 1957, será
usado como amostragem da escritura poética de Elizabeth Bishop para nos fazer
refletir a respeito da vida. O objetivo deste trabalho é investigar de que forma os
signos usados na produção do referido texto podem suscitar tais reflexões a partir de
imagens poéticas. Tomamos como base metodológica para análise dos manuscritos
escolhidos a serem tratados neste artigo a Crítica Genética, área do conhecimento
que se volta para o estudo do processo de construção de uma obra, que se deseja
investigar. O corpus em estudo contém 23 versões e, para a produção deste artigo,
optou-se pelas versões 21, 22 e 23 pelo fato de serem as mais legíveis e
possibilitarem uma linha coerente de análise. Logo, partindo dessa perspectiva, que
consiste em se debruçar sobre os manuscritos de um texto em estado nascente,
buscaremos nos aproximar dos passos trilhados por Bishop em tal empreitada a fim
de analisar o processo de construção da obra em questão. Este artigo é resultado do
projeto de pesquisa: Manuscritos de Elizabeth Bishop acessíveis em meio eletrônico:
poesia da autora. O projeto tem como objetivo a criação de um banco de dados online
dos manuscritos da escritora. Esse acervo foi arquivado com a utilização do
Programa Prezi. O programa permite uma aproximação sobre o material editado,
facilitando a análise dos manuscritos escaneados, além de permitir a apresentação
do material de diversas formas possíveis. A última etapa do projeto consiste na
criação de uma biblioteca online com a utilização do Programa PHL. O programa
permite que o pesquisador localize as obras através do título e ou palavras chaves. A
partir desta biblioteca, o pesquisador tem acesso aos manuscritos através dos links

Palavras-chaves: Literatura infantil e juvenil, Estudos literários, Metacrítica
PRÁTICAS CULTURAIS DA SOCIEDADE BAIANA A PARTIR DE DOCUMENTOS
NOTARIAIS DATADOS DOS SÉCULOS XVI AO XIX: PROPOSTA DE EDIÇÃO
DIGITAL
Autor(es): ELIAN CONCEIÇÃO LUZ, NORMA PEREIRA
Resumo: A partir da realidade virtual, versões de um texto emergem nas telas de
dispositivos diversos através do código processado por computador, dessa forma, o
texto se liberta da territorialidade do papel permitindo outras formas de ler. Nesta
perspectiva, buscaram-se aplicações e métodos da Computação com o objetivo de
apresentar um novo olhar sobre aspectos da Bahia Colonial de acordo com o que foi
proposto pelo projeto “A edição de textos notariais e o estudo das práticas culturais”.
Assim, após a interpretação dos documentos, discutiu-se o uso dos recursos
computacionais para o desenvolvimento de edições digitais, bem como a atuação dos
programadores web no labor filológico. Por outro lado, ciente de que a edição digital
se desenvolve a partir do trabalho do crítico textual que constrói edições de tipos
diversos, com base nas teorias de edição, dando sentido aos novos mecanismos de
difusão de textos no ambiente digital, dentro da perspectiva da Crítica Textual,
realizaram-se estudos que versam sobre os processos de produção, transmissão e
circulação dos textos selecionados pelo projeto através de uma leitura crítica, com o

Palavras-chaves: Armadillo balão São João.
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biblioteca. E como coleção, ela é também um tipo de arquivo de memórias capaz de
espelhar a trajetória de vida de quem a montou. No entanto, a coleção de livros se
diferencia das demais, pois não desassocia o objeto do seu valor de uso. Ou seja,
mesmo como parte integrante de uma coleção, o livro não perde sua função principal
de propagador de conhecimento. Entretanto, tênue é a linha que separa um simples
amontoado de livros de uma biblioteca: os seus usuários. É a partir do leitor que
acontece o cruzamento de informações e a circulação de conhecimento. Sem seus
leitores uma biblioteca perde sentido e razão de ser, passando a funcionar apenas
como memória daquele que a organizou. Localizada na sala 209 do Instituto de
Letras da Universidade Federal da Bahia, encontra-se parte da biblioteca do Prof. Dr.
Nilton Vasco da Gama, a coleção de toda uma vida, desse que foi um “homem das
Letras”. O acervo em questão é composto por títulos técnicos – que provavelmente
serviram para atualização profissional e auxiliaram no desenvolvimento das
atividades de docência –, e obras mais gerais, como literatura nacional e estrangeira.
Diante desse acervo, o presente plano de trabalho tem como principais objetivos
organizar o material bibliográfico, presente na biblioteca de romanística de Nilton
Vasco da Gama, relativo aos estudos históricos e culturais, em especial acerca da
cultura baiana; bem como preparar um catálogo informatizado dos textos atinentes
aos estudos históricos e culturais. Conforme plano de trabalho, foi feito o
levantamento e catalogação informatizada dos itens, sobre um dos temas recorrentes
dentro do acervo: os estudos da cultura e da história brasileira e baiana,
contabilizando um total de 210 obras catalogadas sobre o tópico. A pesquisa
desenvolvida soma-se a outras iniciativas do Setor de Filologia Românica (UFBA),
que visam a catalogação de todo acervo e posterior disponibilização para estudantes,
professores e demais pesquisadores. O trabalho torna-se relevante, visto que o
acesso ao acervo contribuirá com a formação acadêmica e pessoal da comunidade
de Letras, devido à grande variedade de obras que o integram.

LETRAS, LINGUÍSTICA E ARTES – LINGUÍSTICA
A MESTIÇAGEM EM CONTEXTOS ESCRAVAGISTAS
BRASILEIROS: ALIANÇAS, CONFLITOS E AMBIVALÊNCIAS

ANGOLANOS

E

Autor(es): MARISTER BARBOSA
Resumo: As pesquisas desenvolvidas pelo projeto “Imagens e imaginários da
mestiçagem nas literaturas de Angola e do Brasil” buscam elaborar novas
perspectivas de entendimento para a constituição de identidades nacionais
“mestiças”, fundamentando-se nas teorias da diferença cultural e na crítica
descolonizadora, utilizando como objeto de análise obras ficcionais.Continua
relevante o estudo das misturas etnicorracias e de como através destas, são
formadas as identidades no Brasil. O meu Plano de Trabalho, cujo título foi “A
mestiçagem em contextos escravagistas angolanos e brasileiros: alianças, conflitos e
ambivalências”, enfatiza o estudo comparativo de representações ficcionais, tendo em
vista sistematizar conteúdos relacionados ao papel desempenhado pela mestiçagem
nas dinâmicas etnicorraciais das sociedades escravagistas e a construção dos
imaginários sobre sujeitos negros e afrobrasileiros. Centrei minha pesquisa na
coletânea de narrativas intitulada “As vítimas-algozes: quadros da escravidão”,
publicada em 1869 pelo romântico brasileiro Joaquim Manuel de Macedo. Influente
nos círculos dominantes dos tempos do Império e da crise final do escravagismo
brasileiro, o autor construiu um painel, através do formato literário, para reunir
argumentos ostensivamente racistas para justificar a necessidade da abolição.
Sustenta-se na obra a ideia de que a escravidão é algo ruim porque torna os
escravos seres cruéis, criminosos e assassinos, aguçando barbarismos que seriam
inatos. Concomitante a este painel, são retratadas as estratégias utilizadas pelas
populações escravizadas para sua sobrevivência, mostrando as alianças utilizadas,
conflitos e suas resultantes. Mediante este trabalho tenho desenvolvido competência
para leituras e reflexões capazes de articular os seguintes temas: escravagismo
moderno, colonialismo português, racismo, teorias identitárias, estudos literários e
comparativistas etc. Também estou progressivamente me familiarizando com textos
narrativos que podem ser trabalhados como referenciais para aplicações da lei
10.639. De maneira mais específica, percebo que se amplia minha compreensão
sobre o que está implicado na construção das diferenças numa identidade
heterogênea como a brasileira, marcada tão profundamente pelas heranças coloniais.
Em função do regime escravista a que foram submetidos, os negros e mestiços
sofreram uma violência brutal durante o período que durou a escravidão e se
reatualiza no contexto social, político e cultural do presente.

Palavras-chaves: Biblioteca, Arquivo, Estudos da Cultura

Palavras-chaves: Identidade, Mestiçagem, Escravidão
AS MULHERES NA LITERATURA ORAL: ESTUDOS DOS ROMANCES
Autor(es): IVANETE DE SOUZA, KELLANE SANTOS REIS, ALVANITA ALMEIDA
SANTOS
Resumo: Entre as narrativas reunidas no acervo do PEPLP - Programa de Estudo e
Pesquisa em Literatura Popular destacam-se contos e cordéis. Nesses textos,
observa-se, entre variados temas, uma constante da representação das mulheres, o
que levou à proposição de planos de trabalho para a iniciação científica nos quais
estão sendo estudadas as formas como as mulheres são representadas, na
configuração de personagens femininas. Esta comunicação pretende apresentar
algumas reflexões iniciais sobre o tema, com um breve mapeamento de como já foi
feita uma seleção, organização e leituras dos folhetos de cordel e dos contos, que
deverão resultar na produção de artigos. Utilizam-se, como fundamentos teóricos
para estes estudos, as teorias acerca das poéticas da oralidade e acerca das
relações de gênero. A seleção dos textos se deu a partir do interesse em observar a
maneira pela qual a mulher é representada no imaginário popular, através das
diversas narrativas interpretadas, na sua maioria, por pessoas que compreendem o
mundo a partir de suas vivências; bem como na tentativa de melhor compreender de
que forma se intensificam os antagonismos históricos entre os elementos da
oralidade e da escrita enquanto expressão das relações sociais que assume um
caráter hierarquizado em nossa sociedade pautada historicamente na concepção
patriarcal. Os contos selecionados dialogam entre si, no aspecto que caracteriza o
encantamento enquanto um ponto de ligação entre a mulher e o gênero masculino,
uma vez que o desfeche da magia normalmente sela a união dos dois sexos. Nos
folhetos de cordel selecionados, é notória a representação da mulher como vítima de
misoginia e feminicídio. Casos diversos de homens que fazem promessas de
casamento para mulheres virgens e que, logo após a consumação do ato sexual,
deixam-nas sozinhas e abandonadas em uma sociedade fundamentalmente
patriarcal, na qual, a virgindade (ou a falta dela) é capaz de determinar o destino
dessas mulheres.
Palavras-chaves: Narrativas, Contos, Cordéis
OS ESTUDOS DA CULTURA NA BIBLIOTECA DE NILTON VASCO DA GAMA:
ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO
Autor(es): VANESSA PASSOS, ISABELA SANTOS DE ALMEIDA
Resumo: A partir da relação entre coleção e conhecimento se constrói uma
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Capı́tulo 5
NUPEL
5.1

Apresentação

O NÚCLEO PERMANENTE DE EXTENSÃO EM LETRAS (NUPEL) no SEMENTE - Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e
Extensão
Frente de atuação 1: A formação inicial de professores como missão
e a importância do aprendizado de lı́nguas como transformação
Desde 2012, ano de sua implementação como projeto que fomenta a iniciação à docência assistida de
professores de idiomas, o NUPEL tem se consolidado como espaço privilegiado no qual os estudantes
da graduação e da pós-graduação stricto senso do Instituto de Letras podem experimentar, muitas
vezes pela primeira vez, a prática de ensino em sala de aula. Devido ao tempo máximo de permanência
no projeto ser de 04 (quatro) semestres, a coordenação e a equipe de orientadores pedagógicos acompanham o desempenho desses estudantes podendo, assim, verificar seu amadurecimento profissional no
decorrer desse tempo. Para isso, elaboramos uma série de documentos que visam o acompanhamento
dos professores em formação, a exemplo de manuais de supervisão e orientações pedagógicas. Esses
documentos não apenas refletem a ideologia pedagógica de ensino de lı́nguas do NUPEL, que tem
como base metodologias que buscam promover a interação dos estudantes em situações reais de uso
das lı́nguas metas, como também apresentam uma cultura profissional do professor de lı́nguas que
desejamos formar.
O ensino de lı́nguas na contemporaneidade é, antes de tudo, uma atitude transformadora, porque
faz parte de uma postura polı́tica que extrapola o desenvolvimento das habilidades linguı́sticas do
aluno. Já se foi o tempo em que ensinar uma lı́ngua estrangeira, como por exemplo, o inglês, significava
preparar o aluno para o seu crescimento profissional ou para ser confrontado com uma cultura diferente,
considerada muitas vezes “superior” à cultura local.
Hoje, o ensino de lı́nguas consolida a visão da educação como prática de liberdade e busca pela
consciência crı́tica, tal como concebida por Paulo Freire em sua busca pelo empoderamento do indivı́duo através do conhecimento. Nesse sentido, ensinar uma lı́ngua estrangeira representa para nós
do NUPEL, poder contribuir para que nossos alunos exerçam mais um direito, o direito linguı́stico,
e busquem a sua identidade polı́tica e cultural na trajetória de sua inclusão social, levando-se em
consideração a condição pós-moderna do sujeito múltiplo e formado por diferentes discursos (SOUZA
SANTOS, 2006) e priorizando-se uma atitude, além de crı́tica, também humanizadora e ética em
relação a esse processo educacional.
Através dos cursos do NUPEL e de outros projetos de extensão em Lı́ngua Estrangeira (LE), o
Instituto de Letras favorece o acesso às lı́nguas estrangeiras a centenas de aprendizes em situação de
vulnerabilidade econômica, em sua maioria bolsistas, que têm o direito de consumir valores culturais,
bens e produtos de diferentes partes do mundo, aprendendo, assim, a se tornarem cidadãos crı́ticos e
sensı́veis às diferenças, com o aumento do respeito tanto pelo nacional como pelo estrangeiro.
Em suma, o aprendizado de uma lı́ngua estrangeira poderá contribuir para a diminuição de pre-
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conceitos e resultar no respeito às diferenças do outro (diz-se que ao aprendermos uma LE, nós nos
tornamos um pouco o outro!), pelo seu modo de ser, pelo modo de ver e conceber o mundo, ampliando
os horizontes dos aprendizes para um universo mais plural e menos excludente.

Frente de atuação 2: A importância da internacionalização da UFBA
Não é muito difı́cil prever-se o futuro das nossas relações com um mundo cada vez mais globalizado e,
consequentemente, com as lı́nguas estrangeiras. Haverá um crescimento de poliglotas, mesmo porque
não só o mundo será cada vez menor, mas também a própria quantidade de lı́nguas de efetivo prestı́gio,
que demandam um ensino rápido e eficiente.
O NUPEL, ao explicitar as ações registradas como metas do Instituto do Instituto de Letras, sendo
uma das mais significativas a realização de atividades de extensão que se enquadrem nas diretrizes
conceituais, polı́ticas e educacionais estabelecidas pelo Estatuto e Regimento Geral da UFBA, promove
atividades que articulam universidade e sociedade, ensino e pesquisa. A extensão, atividade acadêmica
identificada com os fins da Universidade, é um processo educativo, cultural e cientı́fico, integrado
com o ensino e a pesquisa, de forma indissociável e que propicia, em especial, aos nossos alunos em
formação profissional uma capacitação mais condizente com o contexto contemporâneo, caracterizado
pela promoção de diálogos transculturais.
Ao disponibilizar cursos e atividades que atendam a programas de internacionalização em que a
UFBA esteja incluı́da, o NUPEL oportuniza o intercâmbio cientı́fico e cultural de docentes e estudantes
e servidores técnico-administrativos, o que está em conformidade com os anseios de uma universidade
do século XXI.
Vislumbra-se, assim, a inserção da UFBA no contexto brasileiro para o intercâmbio da comunidade
acadêmica com centros internacionais avançados de ciência e tecnologia e para atender à comunidade
no tocante à democratização do acesso à educação linguı́stica de qualidade e outras atividades interrelacionadas.

O NUPEL EM NÚMEROS
• Número de professores em formação de 2012.2 até 2016.2: 437
• Número de alunos de 2012.2 até 2016.2: 18.297
• Número de bolsistas de 2012.2 até 2016.2: 1.869
• Número de turmas de 2012.2 até 2016.2: 1.021

Ana Maria Bicalho
Coordenadora Geral
Carla Dameane Pereira de Souza
Coordenadora Adjunta
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AUDIOVISUALISMO: O VIDEOCLIPE NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

APRENDA LATIM DIREITO: UMA ABORDAGEM PARA O ENSINO DE LATIM NO
MEIO JURÍDICO

Autor(es): Marcelo Cordeiro Nascimento (NUPEL/UFBA)
Autor(es): Silvio Wesley Rezende Bernal (NUPEL/UFBA), Orientadora Pedagógica:
Tereza Pereira do Carmo (NUPEL/UFBA)

Resumo
Atualmente, existe uma necessidade premente de renovação das abordagens
relacionadas ao ambiente de ensino/aprendizagem. Os suportes tradicionais
disputam terreno com os suportes contemporâneos, o que causa um certo
descompasso entre as ferramentas tecnológicas utilizadas no dia a dia dos alunos e
as formas tradicionais de ensino. Algumas iniciativas estão sendo feitas para que
essa relação seja mais producente como, por exemplo, a instalação das TVs pendrive no sistema estadual público de educação. No entanto, há casos de professores
que não fazem um uso racional dessa ferramenta, pois utilizam o tempo das aulas
para exibição de filmes completos, o que alguns alunos veem como um artifício
utilizado pelo docente para eximir-se da responsabilidade de desenvolver a aula em
sua plenitude. Nesse contexto, o videoclipe surge como uma ferramenta de auxílio no
que tange a utilização racional das ferramentas tecnológicas contemporâneas. O
artigo Audiovisualismo: o videoclipe como ferramenta no ensino de idiomas visa
discutir a utilização programática das ferramentas audiovisuais no processo de ensino
e aprendizagem de línguas, em especial de línguas estrangeiras. Essa abordagem foi
desenvolvida durante as experiências como docente de língua inglesa, em Salvador,
e como docente de língua portuguesa, em Dili, Timor-Leste. Associando essas
experiências aos estudos de intelectuais com GARDNER (1994), JACKBSON (1959),
BAGNO (2004) e BAKHTIN (2003), buscamos desenvolver uma abordagem para o
ensino de língua estrangeira (Português e Inglês) fazendo uso estrutural do elemento
audiovisual, como forma de tornar o processo de ensino mais eficiente, atrativo e
desafiador. As análises mais aprofundadas tanto da base teórica quanto das
experiências práticas estão detalhadas no texto de nossa dissertação de mestrado
que está em fase de finalização. A definição de videoclipe que trabalhamos, em
consonância com CANCLINI (2008) indica que todo e qualquer trecho de filme ou
filme curto pode ser considerado como videoclipe e não só os clipes musicais, no
entanto, há uma predominância do Music vídeo. Nossas análises também discutem,
videoclipes icônicos, versões diversas de uma mesma música ou inovadores, para
indicar como eles podem ser utilizados para as análises linguísticas e culturais. Ao
final do artigo, buscamos sintetizar as benesses advindas da utilização do videoclipe
como ferramenta de ensino/ aprendizagem, afinal esse suporte também contempla as
demandas da atual geração que integra o corpo discente do ensino médio e do
ensino superior.

Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar o andamento de nossa pesquisa que vem
sendo desenvolvida no Núcleo Permanente de Extensão em Letras, o NUPEL.
Referimo-nos à confecção de material didático para ensino de latim voltado
especificamente para o meio jurídico. Propomo-nos a discutir quais aspectos teóricos
vêm nos auxiliado na proposta de elaboração do referido material, bem como cada
uma das etapas que têm feito parte deste processo. O material que aqui é
apresentado e discutido tem como título provisório Aprenda Latim Direito, encontra-se
diretamente ligado com o programa Latinitas, de autoria de José Amarante (2014).
Como nossa abordagem metodologia vem sendo construída durante o andamento
dos cursos de latim jurídico oferecidos pelo Nupel e encontra-se ainda em fase de
revisão e adaptação, abordaremos nessa apresentação a forma como o feedback dos
alunos do curso vem sendo fundamental para a adequação de nosso produto ao
público alvo. Através de breves pesquisas em materiais já existentes percebemos que
a intenção da maioria dos autores existentes era simplesmente de fazer um
levantamento de frases e sentenças e apresentar ao estudante uma tradução mais
próxima ao entendimento comum. Pensando em transpor essa barreira, e em um
estudante que tenha o verdadeiro interesse de aprender o latim que usa,
estruturamos nossa proposta metodológica de modo que a estrutura linguística
pudesse ser aprendida a partir das frases, e que elas se tornassem apenas o meio de
acesso ao entendimento do idioma, não a essência do aprendizado. Com isso
tentamos dialogar com aquilo que aponta Fabrício (2006), quando fala em “estranhar
sentidos essencializados e dogmas mumificados construídos na cultura com relação
ao objeto”, todavia não menosprezamos aquilo que já existia, uma vez que as
principais fontes para a seleção de frases e sentenças jurídicas foram justamente os
livros que têm como objetivo fazer essa coletânea, o que propusemos foi uma
mudança de perspectiva enquanto sua utilização. Discutiremos aqui também a forma
como o material vem sendo recebido pelos estudantes, bem
como por outros professores que têm nos auxiliado em sua aplicação.
Palavras-Chaves: Latim; Direito; Jurídico.

Palavras-Chaves: Audiovisualismo; Videoclipe; Língua.

CONQUISTAS E DESAFIOS NAS PRÁTICAS DE ESTÁGIO (NÃO OBRIGATÓRIO)
E INICIAÇÃO À DOCÊNCIA ASSISTIDA NO ILUFBA, NA PERSPECTIVA DE UM
PROFESSOR EM FORMAÇÃO

A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS DIDÁTICOS PARA A APRENDIZAGEM DOS
VERBOS NO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA PARA BRASILEIROS

Autor(es): Felipe Souza Menezes (NUPEL/UFBA), Carla Dameane (NUPEL/UFBA)

Autor(es): Cilano Marques da Silva (UFBA/NUPEL), Orientadora Pedagógica: Cecilia
Aguirre (NUPEL/UFBA)

Resumo
Uma das grandes dificuldades dos estudantes de Letras, no período de sua formação
inicial, é a consolidação dos conhecimentos teóricos em atividades práticas, uma vez
que, na maioria dos cursos de licenciatura, a atenção para com as práticas
pedagógicas são poucas, restringindo-se, assim, a dois semestres de estágios
obrigatórios. Em contrapartida a essa conjuntura, ao longo da trajetória acadêmica, o
estudante de Letras do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia
(ILUFBA) pode iniciar a sua formação, engajando-se em atividades de extensão e
pesquisa – programas tais como o PIBIC (Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação Científica), PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência),
PET (Programa de Educação Tutorial) e Núcleo Permanente de Pesquisa sobre o
Ensino e Extensão em Letras, doravante, NUPEL (Núcleo Permanente de Extensão
em Letras), entre outros-, como também, em estágios não obrigatórios remunerados
oferecidos por instituições públicas e particulares. Apresentadas as circunstâncias
pelas quais é construído o meu discurso, neste relato de experiência restrinjo-me à
atuação de estudantes em formação nos estágios não obrigatórios em cotejo à
performance dos mesmos nos cursos de extensão oferecidos pela própria
universidade, em específico, o NUPEL. O objetivo desse relato de experiência é,
baseando-me na perspectiva que subjaz sobre a palavra estágio, relatar de que forma
as experiências no estágio remunerado e em projetos de extensão voltados para o
ensino de línguas, caso do NUPEL, se diferenciam, chamando atenção para questões
que envolvem as estratégias de seleção e manutenção do estagiário ou professor em
formação, assim como, as ferramentas utilizadas para acompanhamento e avaliação
de nós, estudantes em formação inicial à docência. A partir dos dois modelos de
formação inicial nos quais estou inserido e sobre os quais pretendo falar, intento,
neste espaço de diálogo, sugerir que sejam criadas políticas estudantis que venham
acolher demandas contextuais relacionadas a um perfil de estudante (socialmente
vulnerável) para que, de alguma forma, a formação inicial seja uma possibilidade
igualitária para todos, agregando à vida profissional desses estudantes experiências
de fato formativas e não os tratando como mão-de-obra barateada para o mercado de
trabalho.

Resumo
Levando em consideração o assunto “verbos” e as dificuldades apresentadas pelos
alunos na hora da sua conjugação, o presente trabalho intitulado “A utilização dos
jogos didáticos para a aprendizagem dos verbos no ensino da língua espanhola para
brasileiros: relato de experiência com alunos do primeiro e terceiro nível de espanhol
do Núcleo Permanente de Extensão em Letras (NUPEL)” tem como problemática
analisar de que forma os jogos didáticos podem ajudar no processo de ensino e
aprendizagem de uma língua estrangeira. Para isso, se propõe uma estratégia
renovada para o ensino dos verbos mediante atividades lúdicas nas aulas de língua
espanhola. Busca-se demonstrar a importância do uso dos jogos didáticos para a
aprendizagem dos verbos nas aulas de língua espanhola, assim como, validar a
utilização dos jogos didáticos como forma motivadora para a aprendizagem, em
contraste com as formas tradicionais. Segundo Alejandro Castañeda, “(...) los
ejercicios planteados en forma de juegos son especialmente propicios para la práctica
comunicativa de distintos puntos gramaticales, puesto que la aceptación de sus
reglas permite reducir el campo nocional y, así, procurar la práctica comunicativa,
centrada en muy pocos exponentes lingüísticos” [1990, 70]. A inovação no emprego
dos jogos didáticos nas aulas se manifesta em simular jogos que foram utilizados na
infância, na qual suas regras são amplamente conhecidas pelos alunos, o que
permite uma maior espontaneidade no uso da língua espanhola. Os jogos trabalham
com a memória afetiva, a recordação de alguma coisa boa que aconteceu na infância
ou em algum momento da vida. Os alunos não enxergam o jogo como uma avaliação
de desempenho, isso facilita a participação mais ativa e espontânea na atividade.
Este trabalho apresenta os dados parciais, referente a esta fase inicial da pesquisa,
de caráter experimental e qualitativo. Os dados serão obtidos através da observação
participativa com registros de informações a partir da aplicação dos jogos, “O
tabuleiro e o dominó de verbos”. Os jogos serão aplicados nas aulas de espanhol do
NUPEL-UFBA, inicialmente nos níveis um e três, durante os meses de outubro e
novembro. Os resultados serão analisados a partir do mês de dezembro, quando
termina a aplicação da primeira etapa dos jogos. Sendo assim, com essa pesquisa,
pretende-se, não apenas avaliar o método, como também demonstrar a eficácia da
aplicação dos jogos nas aulas de língua estrangeira, como ferramenta de ensino.

Palavras-Chaves: Estágio; Iniciação à docência; Ensino de línguas.
COMO MOTIVAR O CIBERALUNO NAS ATIVIDADES PARA CASA?

Palavras-Chaves
1 – Jogos; 2 – Espanhol; 3 – Ensino.

Autor(es): Ramon Rosário (NUPEL/UFBA), Cecilia Aguirre (NUPEL/UFBA)
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Resumo
A pergunta que dá direção e sentido à pesquisa em curso é “Como motivar o
ciberaluno nas atividades propostas para casa, para que ele construa sua autonomia
como aprendiz de Espanhol língua estrangeira (doravante E/LE) fora da sala de
aula?”. Tal tema se justifica pelo avanço e realocação das relações
interpessoais/interculturais no que diz respeito às tecnologias digitais (também
conhecidas como novas tecnologias). Estamos incluídos numa sociedade que no
decorrer dos anos tem se transformado em espaços feitos de tecnologias digitais de
comunicação. O mundo, com sua sempiterna diversidade, e particularidades,
constata a formação de uma nova cultura, repleta de outras muitas culturas. A
pesquisa surgiu a partir de atividades para casa não exitosas. Esta pesquisa objetiva
propor uma possibilidade (ou muitas possibilidades) para motivar os alunos para (e
nas) atividades que devem ser feitas fora da sala de aula. Como adaptar as aulas às
novas formas de aprendizagens que surgem no contexto da cibercultura? Como e
quais são as habilidades cognitivas praticadas pelos alunos ou, melhor, “ciberaluno”,
no contexto das tecnologias digitais (cibercultura)? Para isto farei um questionário
buscando conhecer os hábitos dos alunos de E/LE dos níveis 4 e 5 do Núcleo
Permanente de Extensão em Letras (Nupel). A partir das respostas dos alunos, as
formulações de atividades para casa serão direcionadas, buscando assim, o sucesso
para além da sala de aula. Será formulado, também, um conjunto de atividades gerais
para praticar o espanhol fora da sala de aula. O corpus de análise se constituirá em
forma de “relato de experiência” dos alunos, como atividade oral. Serão buscadas
referências bibliográficas que vinculem as práticas docentes aos recursos
tecnológicos da rede, além do Pierre Lévy, e do André Lemos, cuja importância nos
conceitos de cibercultura é notável. A autonomia é muito presente na cibercultura.
Hoje em dia tudo se comunica com tudo, as informações são facilmente alcançadas,
as pessoas estão rodeadas de multimídias. Ademais dos objetivos citados
anteriormente, pretendo promover a construção de um aprendiz autônomo de E/LE.
Palavras-Chaves: Cibercultura; Espanhol; Ensino.
PRODUÇÃO ORAL NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE ELE: O PROJETO MASTER
CHEF COMO ESTRATÉGIA CRIATIVA DE AVALIAÇÃO
Autor(es): Jéssica Mascarenhas (NUPEL/UFBA), Viviane Eloy Costa da Silva
(NUPEL/UFBA), Cecilia Aguirre (NUPEL/UFBA)
Resumo
Nas aulas de espanhol como língua estrangeira ministradas no Núcleo Permanente
de Pesquisa e Extensão em Letras (NUPEL) pudemos observar, enquanto
professoras em formação, que uma das grandes dificuldades dos alunos está no
desenvolvimento da competência oral na língua estrangeira. Isso ocorre
principalmente nos níveis iniciais de aquisição, quando eles estão se familiarizando
com a nova língua e desconstruindo alguns estereótipos que permeiam a
aprendizagem de espanhol por brasileiros. Diante da realidade de uso da língua
entendemos que trabalhar a oralidade em sala de aula não se trata somente de
ensinar a usar a língua em situações formais, mas principalmente de fazer com que o
aluno consiga distinguir diferentes intencionalidades comunicativas (GUEIDÃO,
2011). Adotando essa perspectiva, os procedimentos lúdicos e dinâmicos são
excelentes oportunidades de mediação entre o prazer e o conhecimento,
historicamente constituído, estimulando os aprendizes durante os processos formais
de ensino. Dessa forma, desenvolvemos um desses procedimentos nas diferentes
turmas nas quais ministramos aulas durante o semestre corrente. Neste contexto, a
motivação dos estudantes é um dos fatores principais não só para o sucesso da
aprendizagem, como também na aquisição de uma língua estrangeira (CHAGURI,
2010) sendo também a nossa principal aliada quando experimentamos tais
procedimentos. Sendo assim, o emprego de atividades lúdicas aplicam-se a toda e
qualquer tipo de sequência didática, desde que possibilite a expressão do agir e
interagir, não só no cenário infantil/juvenil, como também no adulto, cujo processo de
aprendizagem pode ser beneficiado com tais atividades, tornando-o mais motivado,
descontraído e consequentemente revelando a dimensão educativa. Retomando uma
das sequencias didáticas aplicadas por nós, nesta comunicação oral apresentaremos
o nosso projeto Master Chef que, na nossa perspectiva, constitui-se como uma boa
prática no contexto do ensino-aprendizagem do espanhol como língua estrangeira.
Tendo em vista o formato de avaliação processual da competência oral adotado pelo
NUPEL, ou seja, não mais limitado à prova oral final, desenvolvemos e aplicamos o
projeto Master Chef. Nosso objetivo era que, a partir da prática contextualizada,
dinâmica e lúdica os alunos pudessem produzir discursos orais de forma leve e, ao
mesmo tempo, possibilitando a avaliação por parte do professor, de acordo ao uso
eficaz e coerente da língua espanhola pelo aluno. Desta forma, proporcionamos com
o projeto Master Chef uma atividade lúdica com um caráter de integração e interação
que permite e propõe aos alunos um desenvolvimento na oralidade através de ações
práticas reais e divertidas.
Palavras-Chaves: Ensino de ELE; produção oral; atividade lúdica.
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Capı́tulo 6
PROFICI/NucLi
6.1

Apresentação PROFICI

O PROFICI é o Programa de Proficiência em Lı́ngua Estrangeira para Estudantes e Servidores da
UFBA. Criado em 2012, o programa tem duas finalidades principais, a saber: o ensino de lı́ngua
estrangeira para a comunidade acadêmica da universidade de forma gratuita e com qualidade, tendo
em horizonte o seu processo de internacionalização; e a capacitação de futuros professores de lı́ngua
estrangeira.
Os cursos oferecidos pelo programa contemplam seis idiomas – alemão, espanhol, francês, inglês,
italiano e português como lı́ngua estrangeira – e possuem caráter semi-intensivo com aulas presenciais
e semipresenciais. Cada curso, exceto português como lı́ngua estrangeira, possui 8 componentes, divididos em 4 nı́veis, quais sejam: elementar, pré-intermediário, intermediário e intermediário avançado.
As aulas são ministradas por monitores – alunos de graduação ou pós-graduação –, orientados
por um coordenador acadêmico. Atualmente, há 46 monitores, incluindo uma monitora que atua
em Vitória da Conquista. Para ser monitor, é necessário passar por processo de seleção, apresentar
proficiência em nı́vel B2 ou C1 e ser aluno da área de Letras, preferencialmente.
Cada monitor pertence a um subprograma especı́fico, relativo ao idioma que ministra. Assim,
há o PROEMA, Programa Especial de Monitoria de Alemão, sob a coordenação de Jael Glauce; o
PROEMES, Programa Especial de Monitoria de Espanhol, sob a coordenação de Fernanda Vita; o
PROEMF, Programa Especial de Monitoria de Francês, coordenado por Rita Bessa; o PROEMI, Programa Especial de Monitoria de Inglês, coordenado por Fernanda Mota; o PROEMIT, coordenado
por Jade Cabral; e o PROEMPLE, Programa Especial de Monitoria de Português como Lı́ngua Estrangeira. Entre as atividades dos coordenadores, destacam-se sessões de formação, acompanhamento
das aulas, suporte acadêmico em todas as etapas do curso.
Além das coordenações acadêmicas, o programa tem uma coordenadora geral, Fernanda Mota, e um
Comitê Gestor, composto por Olival Freire (Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação e Presidente
do Comitê Gestor do PROFICI), Mirella Vieira Longo (a Assessora para Assuntos Internacionais) e
Risonete Batista (Diretora do Instituto de Letras).
Para ser aluno do PROFICI, é necessário passar por processo de seleção regido por editais publicados semestralmente, conforme o calendário da universidade. Atualmente, o PROFICI oferece mais de
1.000 vagas por edição. As aulas são ministradas no Pavilhão de Aulas Alceu Hiltner (PAF 2). Além
das aulas, o PROFICI também atua na aplicação de um teste de proficiência oferecido pelo Programa
Idiomas sem Fronteiras, o TOEFL ITP. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas em
sua página: www.profici.ufba.br.

6.2

Apresentação NucLi

O NucLi – Núcleo de Lı́nguas UFBA – no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras foi implementado na UFBA em 2015 e conta, atualmente, com 5 professores, tendo Fernanda Mota como
coordenadora geral. O NucLi tem abertura constante de vagas para novas turmas, conforme calendário estabelecido pelo Programa Idiomas sem Fronteiras, tendo no mı́nimo 6 ofertas anuais para
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300 alunos em cada uma delas. Até o momento, a UFBA tem tido 100% de suas turmas preenchidas,
o que enuncia o êxito do núcleo desta universidade.
Os NucLis em todo paı́s têm como finalidade a oferta de cursos gratuitos de lı́ngua estrangeira para
propiciar e impulsionar o processo de internacionalização das universidades e a aplicação de testes de
proficiência, em especial, o TOEFL ITP. Outro forte objetivo do programa é a formação de novos
professores de lı́ngua estrangeira. Esse é um dos motivos pelos quais, para ser professor no NucLi, é
necessário ser aluno de Letras.
A proposta das aulas do NucLi difere-se do formato de cursos convencionais. Os cursos destinam-se
a finalidades especı́ficas voltadas à internacionalização, contemplando, portanto, aspectos importantes
para o contexto acadêmico e situações de intercâmbio. Assim, são oferecidos cursos como Compreensão
Oral e Conversação em Lı́ngua Inglesa, Conversação para Fins Acadêmicos, Cursos Preparatórios para
Exames de Proficiência, entre outros. A carga horária dos cursos varia entre 16 e 32 horas. Além
das aulas, os alunos contam com sessões de tutoria através das quais podem tirar dúvidas ou reforçar
o que estão aprendendo. Ao final do curso, o aluno recebe um certificado e pode fazer inscrição em
novo curso. Para participar dos cursos de inglês oferecidos pelo NucLi UFBA, o interessado deve
primeiramente fazer o TOEFL ITP, cujas inscrições são feitas pelo isfaluno.mec.gov.br. Depois de
fazer o teste, o aluno se torna apto a participar do processo de seleção para novos alunos, que também
deve ser feito mediante inscrição no site supracitado. Além de inglês, o NucLi UFBA tem, atualmente,
cursos de alemão e já ofereceu oficinas de francês, cursos online de francês e testes de proficiência de
italiano.
O NucLi e o PROFICI têm tido destaque como grandes iniciativas de oferta gratuita de cursos de
lı́ngua estrangeira, auxiliando a consolidar o processo de internacionalização da universidade. O êxito
desses dois programas foi reconhecido em 2015 ao obter o em 1o lugar na apresentação de projetos de
internacionalização no I Encontro Internacional do Programa Idiomas sem Fronteiras: Internacionalização e Multilinguismo no Ministério da Educação.

Fernanda Mota
Coordenadora Geral
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Ensino de língua inglesa em turmas para alunos de nível iniciante e
intermediário no PROFICI: relatos de experiência
Autor(es): Fernanda Pereira, José Maurício Sento-Sé
Resumo
O PROFICI – Programa de Proficiência para estudantes e servidores da UFBA – foi
criado em 2012 com o objetivo de oferecer cursos gratuitos de língua estrangeira para
estudantes e servidores da UFBA, atuando na consolidação do processo de
internacionalização da universidade. O programa surgiu da emergência de capacitar
alunos de graduação, pós-graduação e servidores da UFBA para participar de
oportunidades de intercâmbio. O PROFICI é composto por subprogramas referentes
a cada idioma (PROEMA, de alemão; PROEMES, de espanhol; PROEMF, de
francês; PROEMI, de inglês; PROMIT, de italiano; e PROEMPLE, de português como
língua estrangeira). Esses subprogramas têm como finalidade capacitar alunos,
principalmente de Letras com língua estrangeira, para o ensino. Em todos os
subprogramas, os monitores – como são chamados os estudantes que ministram as
aulas – recebem formação através de sessões dedicadas a planejamento e reflexões
sobre as aulas. No PROEMI (Programa Especial de Monitoria de Inglês), entre as
discussões em algumas das sessões, foram destacadas as diferenças entre ensino
de inglês para turmas de nível iniciante e intermediário. Essas discussões me
incentivaram a aceitar o desafio de ensinar turmas de nível iniciante e desenvolver
algumas competências que considero importantes para ministrar aulas efetivas a
alunos que estão em seus primeiros estágios de aprendizagem. O objetivo de minha
apresentação é apresentar um relato sobre algumas diferenças entre ensinar turmas
de nível básico e intermediário, compartilhando estratégias que utilizo nesses dois
tipos de turma e aspectos relativos ao perfil dos alunos. Um objetivo subjacente é
desconstruir a noção de que há um desafio maior no ensino de turmas mais
avançadas. Com essa apresentação, espero também trazer contribuições para
pensar estratégias de aprendizagem que possam ser válidas não apenas para
professores, mas, também, para estudantes de língua estrangeira em um país onde
ainda é pequeno o número de falantes com domínio da língua ou mesmo
conhecimento em nível básico. Ao longo da minha fala, pretendo também
compartilhar informações sobre o PROFICI, demonstrando algumas de suas
especificidades.
Palavras-Chaves: PROFICI, língua estrangeira, ensino.
O PROFICI E O PROCESSO DE
COMPETÊNCIAS E SUBJETIVIDADES

FORMAÇÃO

DE

PROFESSORES:

Autor(es): Pedro Henrique Silva dos Santos
Resumo
A presente comunicação tem por objetivo compartilhar alguns aspectos do
funcionamento do Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e
Servidores da UFBA (PROFICI) e, a partir desses pontos, pensando em exemplos do
próprio programa, tecer reflexões sobre o processo de formação de professores de
língua inglesa que é realizado no bojo desse projeto de extensão. Considerando-se
um dos grandes objetivos do programa contribuir para a formação de profissionais
docentes de língua estrangeira, apesar do foco desse trabalho estar na formação de
professores de língua inglesa, crê-se necessário refletir sempre acerca das ações
realizadas para chegar a esse objetivo. Para isso, a partir do referencial teórico da
Linguística Aplicada Contemporânea, buscar-se-á relacionar, a partir da observância
de princípios da autoetnografia e da análise interpretativista, algumas das ações
realizadas no programa a uma maior possibilidade de sucesso na formação de
profissionais com competências desejáveis a bons docentes. Estabelecendo-se,
então, como características de um bom docente as cinco competências que são
listadas por Almeida Filho (2008), a saber, linguístico-comunicativa, implícita, teórica,
aplicada e profissional, relacionar-se-ão as ações realizadas às competências que
elas ajudam a desenvolver. Durante a apreciação dos processos de formação,
também considerar-se-á o triplo AAA (Adesão, Ação e Autoconsciência) do processo
identitário de professores, conforme Nóvoa (1995), como fio condutor para as
análises que serão traçadas. Considera-se que esses parâmetros auxiliam o
pensamento de complexidades que tangem às relações existentes entre o
profissional e o pessoal, as quais também têm um importante papel no processo de
formação, mas que, por serem parte de um nível mais subjetivo, relacionadas a
identidades individuais, podem ser menos contempladas em comparação às demais
complexidades existentes. Por fim, pensando nos aspectos mencionados, serão
elencados, com ares de esboço, alguns indicadores para se discutir posteriormente
com o intuito de potencializar práticas de formação no programa.
Palavras-Chaves: PROFICI, formação de professores, língua estrangeira.
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Capı́tulo 7
PET
7.1

Apresentação

O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado para apoiar atividades acadêmicas que integram
ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos tutoriais de aprendizagem, o PET propicia aos
alunos participantes, sob a orientação de um tutor, a realização de atividades extracurriculares que
complementem a formação acadêmica do estudante e atendam às necessidades do próprio curso de
graduação.
O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa da Secretaria de Educação Superior
- SESu/MEC, instituı́do para apoiar atividades acadêmicas que integrem o tripé ensino-pesquisaextensão. Foi criado em 1979 pela CAPES com o nome Programa Especial de Treinamento, permanecendo sob sua responsabilidade por 20 anos.
O objetivo central é formar grupos de alunos que trabalharão em conjunto com um professor-tutor,
onde deverão realizar atividades extracurriculares de ensino, pesquisa e extensão, complementando
sua formação acadêmica. Essas atividades trazem uma série de benefı́cios para os cursos nos quais os
grupos estão inseridos. Outros objetivos incluem: formação acadêmica ampla do aluno, interdisciplinaridade, atuação coletiva, planejamento e execução de projetos.
O estudante e o professor tutor recebem apoio financeiro de acordo com a Polı́tica Nacional de
Iniciação Cientı́fica.

Grupos PET em funcionamento na UFBA:
• PET Comunicação
• PET Elétrica
• PET Enfermagem
• PET Filosofia
• PET Letras
• PET Medicina
• PET Odontologia
• PET Comunidades Indı́genas
• PET Comunidades Populares
• PET Eng. Sanitária e Ambiental
• PET Nutrição
• PET Pedagogia
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• PET Bacharelado Interdisciplinar
• PET Farmácia - IMS
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UTILIZAÇÃO DE LIPOPROTEÍNAS DE BAIXA DENSIDADE (LDL) EM
SUBSTITUIÇÃO A GEMA DE OVO E CRIOPROTETORES ALTERNATIVOS NA
CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN OVINO

Resumo: INTRODUÇÃO: O Programa de Educação Tutorial da Escola de Enfermagem
da UFBA – PET Enfermagem vem desenvolvendo atividades de caráter extensionista
junto à estudante de ensino fundamental visando à construção de conhecimento sobre
educação em saúde e promoção de qualidade de vida. OBJETIVO: Promover o
compartilhamento e construção de conhecimentos sobre saúde e qualidade de vida,
contribuindo para o empoderamento de estudantes de ensino fundamental de escolas
públicas. METODOLOGIA: Trata-se de uma atividade de extensão que vem sendo
desenvolvida em escolas públicas da cidade de Salvador- Bahia. Tem como
participantes adolescentes na faixa etária 12 a 18 anos e crianças na faixa etária de 8 a
11 anos, de ambos os sexos. Para o desenvolvimento da atividade são utilizadas
metodologias ativas como a organização de “Feiras de Saúde”, com temas escolhidos
visando atender as demandas dos alunos, sendo distribuídos por stands para que os
estudantes possam se aproximar daqueles que mais despertam o seu interesse. Para
propiciar a integração com os mesmos há exposição de materiais, realização de
dinâmicas lúdicas e participativas, a fim de se criar um ambiente de discussão,
construção e consolidação de saberes e práticas. Os temas estão ligados à saúde do
adolescente, como: planejamento familiar, hábitos de higiene, alimentação saudável,
métodos contraceptivos, gravidez na adolescência, prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis, primeiros socorros, e sobre gênero e sexualidade. No entanto,
entendendo a importância de se abordar assuntos direcionados a realidade de cada
grupo, deixamos em aberto para os coordenadores/professores do colégio, as sugestões
de temas a serem abordados, sendo possível identificar as reais necessidades de ações
educativas a serem realizadas. RESULTADOS: Participação efetiva dos adolescentes e
crianças. Avaliação da atividade se dá por meio de verbalização, resposta a
questionamento e junto aos participantes (discentes e docentes) com vistas a avaliar se
a atividade tem: atuação motivadora/transformadora e relevância social.

Autor(es): Edivânia Oliveira Jesus,Gabriel Menezes, Jéssica de Jesus Pinheiro,
Fernando de Lima Cardoso, João Victor Gomes da Silva Carvalho,Adrielle da Silva Lima,
Walkíria Moura Barreto, Mariana Santos Ribeiro de Barros, Mariana Alves de Andrade
Silva, Rodrigo Freitas Bittencourt
Resumo: O uso de crioprotetores é fundamental para minimizar os danos causados na
membrana plasmática dos espermatozoides durante o processo de criopreservação.
Contudo, a maioria dos protocolos vigentes utilizando a gema de ovo integral e o
glicerol, como componentes presentes no meio diluidor base, proporcionam reduzidas
taxas de sobrevivência espermática após a descongelação, com índices de viabilidade
entre 50% e 60%. A lipoproteína de baixa densidade (LDL) e as amidas surgem como
uma alternativa promissora para aumentar os índices de viabilidade da célula
espermática após o processo de criopreservação. Desta forma, o objetivo do presente
trabalho foi testar a eficiência da lipoproteína de baixa densidade (LDL) e crioprotetores
alternativos (dimetilformamida e dimetiacetamida) sobre a viabilidade espermática após
o processo de congelamento-descongelamento do sêmen ovino, disponibilizando a
técnica para o melhoramento genético e produtivo dos rebanhos ovinos do Brasil, por
meio da formação de banco de germoplasma de raças nativas do Nordeste brasileiro.
Foram realizados testes, avaliando a toxicidade e também as melhores concentrações
de crioprotetores como a dimetilcetamida (DMA), a dimetilformamida (DMF) e o glicerol
(GL) sozinhos ou em diferentes níveis de associação. Na primeira etapa, foram testados
diferentes concentrações de LDL (6, 8 e 10%), neste momento foram formados quatro
grupos, sendo o grupo controle G1 contendo 20% de gema de ovo e os demais G2, G3
e G4, contendo 6, 8 e 10% de LDL purificada. Na segunda etapa, foi realizada a
avaliação da dimetilacetamida, formando sete grupos experimentais: G1 (GL6%), G2
(DMA3%), G3 (GL5%+DMA1%), G4 (GL4%+DMA2%), G5 (GL3%+DMA3%), G6 (GL2%
+DMA4%) e G7 (GL1%+DMA5%). Na terceira etapa, foi realizada a avaliação da
dimetilformamida, formados também sete grupos, para tal fim, o sêmen foi diluído nos
diferentes meios com os crioprotetores (GL) e (DMF) sozinhos G8 (GL6%), G9
(DMF3%), e associados G10 (GL5%+DMF1%), G11 (GL4%+DMF2%), G12 (GL3%
+DMF3%), G13 (GL2%+DMF4%) e G14 (GL1%+DMF5%). Na primeira etapa foram
utilizados dois carneiros da raça Santa Inês, coletando-se quatro ejaculados de cada
carneiro, e posteriormente congelou-se quatro doses por grupo por ejaculado,
totalizando 32 doses/ejaculado. Para a segunda e terceira etapa, foram utilizados cinco
carneiros de mesma raça, coletando-se dois ejaculados de cada carneiro totalizando dez
ejaculados. Todos foram avaliados previamente quanto as características físicas
(volume, cor, odor e aspecto) e microscópicas (motilidade total-MT, motilidade
progressiva-MP, vigor espermático-VIG) e posteriormente, diluídos nos diferentes meios
experimentais e submetidos a criopreservação. Após a descongelação as amostras de
sêmen foram avaliadas quanto a cinética espermática (MT, MP, e VIG), integridade
estrutural da membrana plasmática com o corante supravital eosina (EOS) e avaliação
da integridade funcional da membrana plasmática através do choque hiposmotico
(HOST). Na primeira etapa, os grupos tratados com diferentes proporções de LDL 6, 8 e
10 % quando comparado ao sêmen fresco apresentaram redução significativa (P>0,05)
para todos os parâmetros estudados. Comparando o grupo Tris gema de ovo (controle)
com os grupos tratados com LDL 6, 8 e 10%, os percentuais de MT, MP e VIG foram
inferiores, (P<0,05). O grupo Tris gema de ovo foi superior (P<0,05) aos demais grupos
tratados com LDL, para todos os parâmetros estudados (MT, MP, VIG, EOS e HOST).
Avaliando o percentual de células reativas ao teste hiposmotico entre os meios
diluidores Tris gema de ovo, LDL 6% e LDL 8%, não foram observadas diferenças
significativas, com o LDL 10%, O único grupo que diferiu estatisticamente (P>0,05) dos
demais. Para esta etapa do experimento, os resultados obtidos mostram que o diluidor
contendo gema de ovo foi significativamente superior aos meios contendo diferentes
proporções de LDL, contudo, as LDLs nas concentrações de 6 e 8% foram capazes de
promover níveis moderados de viabilidade espermática para criopreservação do sêmen
ovino. Para a segunda e terceira etapa desse experimento os resultados demonstraram
que para a cinética espermática (MT, MP e VIG) não foi observada diferença significativa
entre os grupos G1, G3, G4, G5 e G6, para dimetilacetamida e G8, G10, G11 e G12,
para dimetilformamida. No entanto, os grupos que apresentaram, melhores resultados
para MT, EOS e HOST à descongelação foram G3 (GL5%+DMA1%) e G4 (GL4%
+DMA2%) e o grupo G8(GL6%). Contudo, não foi verificada diferença (P>0,05) para os
resultados obtidos na avaliação pela EOS e HOST, apesar das importantes diferenças
numéricas. Conclui-se que a associação entre DMA ou DMF e GL foi eficaz para a
manutenção da viabilidade espermática em ovinos. Entretanto, a DMA e DMF em níveis
elevados (>4%), ou na ausência do glicerol, apresentou efeito deletério sobre o
espermatozoide ovino pós descongelação.

Palavras-chaves: Feira de saúde,Adolescente,Ensino e extensão
IMPLANTAÇÃO DO ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO EM UMA UNIDADE DE SAÚDE
DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM
Autor(es): Hosana Oliveira Ferreira, Jessica Vieira Da Silva, Josânnia Moreira de
Souza, Melissa Almeida Santos, Renata Marques Reis Silva, Alyne Henri Motta Coifman,
Melissa Almeida Silva
Resumo: INTRODUÇÃO: A Atenção Básica deve ser a principal porta de entrada para
o usuário na rede de atenção a saúde. Apesar da criação e implementação de
estratégias como a Saúde Família-ESF, ainda existem muitos desafios a serem
superados para garantir o funcionamento adequado da Atenção Básica. O Acolhimento
Pedagógico é uma proposta de Educação Continuada, elaborada pelo Ministério da
Saúde, que visa abordar junto às equipes, assuntos fundamentais referentes à sua
prática como Territorialização, Humanização, Planejamento, entre outros. O Programa
de Educação pelo Trabalho (PET GraduaSus) é uma atividade de extensão universitária
apoiada pelo Ministério da Saúde que tem como objetivo promover ações estratégicas
para o fortalecimento do SUS através da integração entre a Universidade, o serviço de
saúde e a comunidade.OBJETIVO: Relatar a vivência de acadêmicas do curso de
graduação em Enfermagem, do PET GraduaSus na implantação do Acolhimento
Pedagógico em uma Unidade de Saúde da Família no município de
Salvador.METODOLOGIA: Trata-se de um relato da experiência de cinco graduandas do
curso de Enfermagem participantes do PET GraduaSUS vinculado a Universidade
Federal da Bahia, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador e uma
Unidade de Saúde da Família localizada no distrito sanitário de Cajazeiras. A
implantação do acolhimento pedagógico consta das seguintes etapas: Diagnóstico
Situacional, Planejamento Estratégico, Encontros para abordagem dos temas
suscitados, Intervenção pelas equipes, relatoria, avaliação. Neste relato serão
apresentados apenas aspectos referentes à etapa de Diagnóstico Situacional, ou seja,
necessidades de Educação Permanente. As impressões obtidas através da observação
foram relatadas em um diário de campo e sistematizadas através de um
relatório.RELATO DA EXPERIÊNCIA: o grupo PET iniciou suas atividades em maio de
2016, contando com a participação de dezoito acadêmicos bolsistas e voluntários de três
cursos da saúde (Medicina, Enfermagem e Fisioterapia), nove preceptores e seis
tutores. Os preceptores são profissionais que atuam na Secretaria Municipal da Saúde,
em três unidades básicas de saúde (UBS) e na sede do distrito sanitário de Cajazeiras.
Os tutores são docentes dos cursos de saúde que integram o PET. Este relato foi
elaborado pelo subgrupo da Escola de Enfermagem, que realizou práticas em uma
unidade de saúde da família e conta com cinco estudantes e duas tutoras. No primeiro
mês foram realizadas reuniões para embasamento teórico e discussão dos objetivos do
projeto, sendo despertada pelo grupo a necessidade de conhecer os profissionais e as
UBS que integravam o projeto. Posteriormente fomos alocadas para observação e
aproximação com essas unidades. As informações foram coletadas através de um
instrumento que nos despertou para o conhecimento da estrutura da unidade, demandas
e necessidades dapopulação, ações desenvolvidas pelas equipes de saúde da família,
além das potencialidades e limitações dos seus trabalhos. Como produto desta ação, de
reuniões com a equipe e reconhecimento do território, os eixos de atuação foram
planejados. Por intermédio dessa vivência, foi possível realizar um levantamento dos
principais problemas da unidade, que se dividiram em NECESSIDADES

Palavras-chaves: Ovino,Criopreservação,Sêmen
EXTENSÃO PET VAI À ESCOLA
Autor(es): Monique Freitas Almeida, Muriel Trindade Santos Oliveira, Sara Carneiro,
Patrícia dos Anjos Novaes, Patrícia Ferreira dos Santos de Araújo, Gyovanna Alves,
Adriana Valéria da Silva Freitas, Elaine de Assis Secundo
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ESTRUTURAIS: como infraestrutura precária e insuficiente para a quantidade de
equipes pertencentes à unidade, o que gera transtornos no atendimento das demandas
da população adstrita; déficit de recursos humanos, observando-se que equipes estão
incompletas; atendimento exclusivo à demanda espontânea, não funcionando como
contato preferencial dos usuários; precariedade da comunicação com os demais
componentes da rede de atenção à saúde.; NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE: Modelo de atenção com atendimento pautado no modelo biomédico,
demanda aberta, deficiência no atendimento primário em caso de urgência e
emergência, além do não reconhecimento dos agentes comunitários como integrantes
da equipe de saúde por alguns profissionais. Foi possível relacionar e problematizar as
percepções com o que preconiza a Política Nacional de Atenção Básica sendo possível
refletir sobre as lacunas desta unidadeCONCLUSÃO: A inserção das acadêmicas nesse
contexto propiciou maior aproximação com a realidade do trabalho das equipes de
saúde da família. Além disso, permitiu melhor identificação do perfil da população
atendida e de suas necessidades, bem como das necessidades de Educação
Permanente pelos profissionais de saúde que compõem as equipes, possibilitando a
estruturação da próxima etapa do Acolhimento Pedagógico, o Planejamento e
demandando o estabelecimento de prioridades para a ação do PET. Estratégias de
integração ensino-serviço e comunidade proporcionam trocas de experiências para a
construção de uma prática de saúde crítica, reflexiva e comprometida com os princípios
do SUS.

a correlação entre o referencial teórico e a prática.O estágio referido foi realizado
durante o curso do componente curricular Cuidados de Enfermagem na Urgência e
Emergência, que é disciplina obrigatória, prevista para o 6º semestre do curso de
Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Neste processo, a prática foi no setor
de triagem de um hospital referência em traumatologia, em Salvador-Ba. Este relato
tem o objetivo de apresentar a experiência vivenciada por um grupo seleto de
graduandas do curso de Enfermagem da UFBA, através da assistência prestada a
pacientes críticos.A priori faz-se necessário ressaltar a relevância da realização de
atividades em grupo, uma vez que essa estratégia favorece a troca de informações entre
as partes e cada um pode confrontar e compartilhar as situações vivenciadas. Dessa
forma o conhecimento é compartilhado, sem se restringir aos limites do saber de uma
única pessoa.É motivador e inspirador para aspirantes à enfermagem poder evidenciar
que o bom exercício profissional em enfermagem tem grande potencial para transformar
problemas reais de forma positiva com resolutividade eficácia e eficiência. Em
contrapartida, pode-se perceber também o quando o profissional que não busca se
qualificar gera prejuízos irreparáveis e deve servir apenas como referencial para o que
não se deve reproduzir. No primeiro contato com o campo de prática, houve a
apresentação da unidade, com explicação sobre o fluxo dos pacientes e rotinas do
serviço e posteriormente o grupo foi inserido na assistência aos enfermos com os mais
diversos tipos de patologias e agravos, realizando: exame físico, construindo evoluções,
efetuando e participando de procedimentos técnicos - que muitas vezes nunca haviam
sido executados em outros campos de prática por intermédio de outros componentes
curriculares - ou seja, foi também uma oportunidade de reparar algumas deficiências
acumuladas no curso da graduação.Os problemas são evidenciados pela
impossibilidade do cumprimento do ideal em relação a regulação do pacientes que
ocupam espaços impróprios para sua patologia consequentemente gerando
superlotação do serviço. Diante da realidade deve-se avaliar o que é possível de ser
feito, buscando atender a necessidade do cliente, minimizando os riscos. No inicio as
dificuldades e as situações em um Hospital referência em emergência nos limitaram, nos
deixaram muitas vezes com sentimentos de impotência. Mas ao longo da vivência e
prática percebemos que poderíamos lidar com as situações contribuindo para melhoria
da saúde do paciente de forma humanizada e resolutiva priorizando as necessidades
primárias. Configurando um grande aprendizado e diferenciação para nossas vidas
enquanto estudantes de enfermagem. (A compreensão do funcionamento da Rede de
Urgência e Emergência foi possibilitada por investimento em explanações teóricas e
consolidada pelas vivências práticas, logo a mudança na forma de criticar os serviços
de saúde. Além disso, o contato com os mais variados diagnósticos promoveu a
necessidade de se investir em pesquisas para a compreensão destes, ampliando os
conhecimentos científicos, produzindo um aprendizado ímpar. Foi possível ainda,
executar procedimentos técnicos que possibilitaram o aperfeiçoamento dessas
habilidades, contribuindo para a qualificação profissional.

Palavras-chaves: Educação continuada,Estratégia Saúde da Família,Relações
comunidade-instituição
OBSERVATÓRIO SAÚDE E CIDADANIA
Autor(es): Bárbara Vieira de Oliveira, Elian Cristina Felipe Matias, Elaine de Assis
Secundo, Jaqueline da Cruz Barbosa, Marília Araújo Ferrão, Rebeca Oliveira, Monique
Freitas Almeida, Muriel Trindade Santos Oliveira, Mirella dos Santos Jacinto, Sara
Carneiro
Resumo:
INTRODUÇÃO
Observatório saúde e cidadania é uma atividade de extensão, que visa à construção do
conhecimento, por meio da Educação em Saúde. Este projeto é desenvolvido por
graduandos (as) e tutora, integrantes do Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso
de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia(UFBA) e a comunidade da Casa da
Fraternidade (centro espírita localizado na Boca do Rio).
OBJETIVOS
Desenvolver ações educativas com a finalidade de promover a saúde e prevenir agravos
de doenças, junto aos grupos da comunidade escolhida, possibilitando-lhes melhoria da
sua qualidade de vida.
MATERIAIS E MÉTODO
STrata-se de um relato de experiência de uma atividade de extensão permanente que
vem sendo desenvolvida sempre em uma organização não governamental localizada em
Salvador (Casa da fraternidade). Além disso, esta atividade também está vinculada a
uma pesquisa desenvolvida por bolsistas do PET Enfermagem UFBA sobre a saúde das
mulheres e crianças.Geralmente, esta atividade conta com o publico alvo mulheres em
diversas faixas etárias; jovens e adolescentes de ambos os sexos e crianças na faixa
etária de 8 a 11 anos. Em reunião prévia com cada grupo de participantes, escolhemos
os temas de interesse, normalmente, inclui-se questões ligadas ao racismo, cidadania,
respeito, direitos e temas voltados a promoção da saúde e redução de agravos. Logo
após, marcamos um encontro para desenvolvimento da atividade, onde utilizamos como
estratégia metodológica roda de conversa, oficinas, grupo de discussão, teatro, cantigas,
dentre outros.
RESULTADOS
Durante esses anos temos notado a participação efetiva da clientela de mulheres,
jovens, adolescentes e crianças. Avaliação da atividade vem se dando de modo
processual por meio de verbalização, resposta a questionamentos e junto aos (às)
participantes (discentes, docentes e convidadas), com vistas a avaliar se a atividade
tem: uma atuação transformadora, interação concreta com a comunidade e seus
segmentos, relevância social científica e/ou econômica entre outros critérios.

Palavras-chaves: Emergência,Estudantes de Enfermagem,Hospital Público
O PLANEJAMENTO DO ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO PET GRADUASUS NA
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Autor(es): Mariana Silva Macedo
Resumo: Introdução: O diagnóstico situacional é uma ferramenta importante dentro do
planejamento estratégico em saúde pois através deste é possível identificar situaçõesproblemas vivenciadas no serviço de saúde e posteriormente elaborar estratégias para
intervir sobre esses problemas. Objetivo: O presente trabalho objetiva compartilhar o
relato de experiência da construção do diagnóstico situacional de saúde de uma
Unidade de Saúde da Família do município de Salvador, como parte integrante do início
das atividades PET GraduaSUS. Metodologia: O PET-Saúde GraduaSUS edição 20162017 buscou a integração ensino-serviço-comunidade de forma articulada com os
programas do Sistema Único de Saúde, e do Ministério da Saúde para futura elaboração
de uma proposta de mudança curricular dos cursos de saúde. Desta forma, os cursos de
Fisioterapia, Enfermagem e Medicina da UFBA, junto as Unidades de Saúde da Família
selecionadas do Distrito de Cajazeiras, e a Secretaria Municipal de Saúde, trabalharam
em conjunto para construção de estratégias de interação e diálogo iniciais. Para realizar
o diagnóstico utilizamos um roteiro de questões construído para nortear as perguntas a
serem feitas a todos os profissionais da unidade do serviço. Resultados: A unidade e os
preceptores foram muito receptivos, facilitando o acesso dos estudantes aos
profissionais da unidade. Os principais problemas levantados, através da percepção dos
estudantes, foram organizados em um quadro de vivências e separados por tema. Em
destaque, os principais problemas identificados estavam relacionados a infraestrutura,
gestão, o trabalho em equipe, ferramentas de controle social e ao mapeamento e
territorialização no distrito. Todos os achados foram apresentados e discutidos entre
estudantes, preceptores e professores e originaram os próximos passos das atividades
PET, que consistirão em intervenções junto as equipes da estratégia utilizando como
ferramenta o planejamento e programação local em saúde associado ao acolhimento
pedagógico para elaboração de planos de ação a cerca das demandas apontadas.
Conclusão: A elaboração do diagnóstico foi um processo de construção de vínculo com
a unidade, apontando os desafios de aproximação entre a teoria e a práxis no dia a dia
dos serviços de saúde, e revelando problemas e potenciais encontrados dentro da
unidade, sendo uma ferramenta importante no direcionamento das futuras ações.

Palavras-chaves: Educação em saúde,comunidade,Extensão
VIVÊNCIAS DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM DURANTE ESTÁGIO
CURRICULAR NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE
SALVADOR-BA
Autor(es): Marília Araújo Ferrão, Maria Alice Cruz Pedreira Silva, Safira Borges
Santana, Lilian Carvalho Patriarcha, Mariana Lima Mota Cardoso ,Jamili Silva Santos
Resumo: O estágio curricular de enfermagem é uma ferramenta pedagógica que
proporciona ao estudante experimentar situações reais que estão incorporadas ao
processo de trabalho da enfermeira. Nessa perspectiva, a experiência permitiu a
aproximação dos discentes com a assistência ao paciente em estado crítico e favoreceu
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Medicina da Bahia
Palavras-chaves: Acolhimento pedagógico,Diagnóstico,ESF
PROJETO DE AVALIAÇÃO INTERATIVA DO CURSO DE GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA (FMB-UFBA)

ATIVIDADE DE EXTENSÃO DO PET MEDICINA NO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA
COM PARALISIA CEREBRAL

Autor(es): Renata Oliveira, Tayna Rangel Barreto, Gustavo Paz, Lucas Gomes Souza,
Pedro Rocha Correia Silva, Beatriz Oliveira Leão Carneiro, Natália Vieira Costa, Jéssica
da Silva Machado

Autor(es): Larissa Macêdo Brandão, Tailana Paiva Dourado, Samia Barreto Leal, Pedro
Hamilton Guimaraes Macedo, Lis Serafim
Resumo: Introdução: O NACPC é uma entidade sem fins lucrativos criada em 2001 na
cidade de Salvador- BA, que oferece gratuitamente atendimento especializado na área
de saúde e educação para indivíduos com paralisia cerebral. Os objetivos do núcleo são
a inclusão social e educacional do sujeito, de forma que este se torne o mais
independente possível e interaja melhor com sua família, e a reintegração sócioeconômico-cultural da sua família. Desde 2013, o PET | Medicina - UFBA vem
realizando atividades de ensino, pesquisa e extensão em parceria com o Núcleo.
Objetivos: A atividade visava a interação dos conhecimentos obtidos pelos alunos na
universidade com a comunidade e seus saberes vivenciais, a fim de se estabelecer uma
relação continuada e de crescimento tanto para os discentes quanto para o público alvo.
Relato: As atividades de extensão foram divididas em três campos de atuação: pais,
professores e crianças. Para os cuidadores de crianças com PC, foram realizadas rodas
de conversas mensais sobre diversos temas relacionados à saúde como “Auto-estima” e
“Saindo do sedentarismo”, nas quais os acadêmicos tiveram a oportunidade de interagir,
conhecer, propagar e adquirir conhecimentos com os pais. Para as crianças, as
atividades foram centradas na higiene pessoal. Já com os professores, foi realizada uma
aula interativa sobre “doenças infecciosas comuns na infância”, atendendo à demanda
apresentada pelo próprio corpo docente. Resultados: Foi perceptível, em nossas
práticas, a dificuldade de se instalar uma atividade contínua de extensão, mesmo sendo
o NACPC um centro que oferecia para o grupo uma completa abertura e parceria na
inclusão de um grupo de trabalho que não fazia parte da rotina e do corpo de
funcionários do local. Entretanto, percebemos a necessidade que havia, na comunidade
abrangida pelo núcleo, incluindo profissionais, de uma educação em saúde constantes
que incorporasse elementos de suas rotinas e que fosse útil para melhorar a relação dos
três grupos entre si e, principalmente, os cuidados e a atenção necessários com o
público de crianças com PC. Durante as visitas constantes percebemos uma melhora na
relação com o público-alvo, que passou a nos ter como referência na discussão de
alguns temas que foram abrodados e discutidos. Conclusão: As atividades de extensão
possibilitam o intercâmbio de conhecimento e a aplicação prática, por parte do
acadêmico, dos conteúdos vistos em sala de aula, o que favorece o aprendizado e as
estratégias de comunicação e ludicidade do aluno.

Resumo: Introdução: O AVALIA-FMB consiste em um instrumento de avaliação qualiquantitativo da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) a partir da perspectiva do aluno
aplicado pelo PET Medicina-UFBA desde 2011 com apoio da Diretoria e Colegiado,
sendo composto de um questionário aplicado ao fim de cada semestre onde avalia-se os
quesitos: Técnico-Administrativo, Infraestrutura, Disciplinas e Professores. Objetivo:
Descrever e compartilhar a experiência do PET Medicina-UFBA na execução do Projeto
AVALIA-FMB, avaliando criticamente seus resultados. Relato de Experiência: No início
da sua aplicação o AVALIA-FMB, que abrangia apenas turmas do 1º ao 8º semestre se
mostrou um instrumento de grande importância no meio acadêmico visto a inexistência
de um modelo de avaliação prévia do curso. Com a divulgação de seus resultados
semestralmente no Fórum Pedagógico da Faculdade à comunidade docente/discente e
também no site do PET-Medicina foi observado um crescente ganho de credibilidade
deste, tornando-se referência na instituição com grande adesão e reconhecimento,
passando a partir de 2015 a ser aplicado também no internato, com reformulação do
questionário para adaptação às peculiaridades dessa fase do curso. O AVALIA internato
está em fase piloto. Resultados: Os resultados do projeto têm representado instrumentos
formais de reivindicação discente por uma formação médica mais generalista, humana,
crítica e reflexiva, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Medicina. Entre as conquistas obtidas, estão a mudança em conteúdo
ministrado, formas de avaliação e postura de professores em diversas disciplinas, além
do fortalecimento da perspectiva discente nas discussões sobre o ensino médico na
faculdade, contribuindo para o aprimoramento contínuo da grade curricular e da
formação dos alunos da FMB.Conclusões: O projeto AVALIA-FMB tem proporcionado a
ampliação das discussões sobre formação médica na FMB, enriquecendo o debate com
a perspectiva discente, e alavancado melhorias em diversas disciplinas, tornando-se um
instrumento cuja legitimidade e importância são atualmente reconhecidas pela
comunidade acadêmica.
Palavras-chaves: avaliação curricular
A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DOS
ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS PARA O ENEM

Palavras-chaves: NACPC,PET Medicina,Extensão

Autor(es): Renata Moura do Vale, Viviane de Jesus Passos, Marta Lícia Teles Brito de
Jesus

CONSTRUÇÃO DA SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA BAHIA

Resumo: O Programa de Educação Tutorial (PET) é desenvolvido a partir do estímulo à
participação do estudante/bolsista em diversas atividades indissociáveis de ensino,
pesquisa e extensão na universidade. Na experiência do grupo PET do curso de
licenciatura em Pedagogia da UFBA (PETPed-UFBA) há uma atividade comum a todos
os bolsistas, qual seja a realização de uma pesquisa-participante em espaços formais e
não formais de educação. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar reflexões sobre
a nossa inserção no Projeto de Extensão: “Incentivo ao Ingresso de Estudantes do
Ensino Médio no Ensino Superior Público na Bahia”, o qual tem como objetivo contribuir
para que 30 estudantes do último ano do ensino médio de escolas públicas ingressem
no ensino superior. Todos os estudantes são oriundos de famílias cuja renda per capita
não ultrapassa um salário mínimo e, em geral, suas famílias apresentam pouca
familiaridade com o meio acadêmico e ao ingressarem no projeto, eles passam a
frequentar um cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
no turno oposto às aulas regulares, participam de atividades científico-culturais e
recebem um acompanhamento pedagógico sistemático. A partir da vivência no projeto
de extensão, pode-se perceber um campo extremamente fértil de atuação do Pedagogo
(LIBÂNEO, 2005), visto que este profissional precisa conhecer o grupo e propor
estratégias para sanar possíveis problemas identificados no rendimento escolar e no
processo de preparação dos estudantes para o ENEM. Além disso, se observa que
apesar do desejo dos estudantes em ingressar na Universidade, eles precisam de apoio
pedagógico, baseado em uma escuta sensível e humana, para que consigam construir
uma rotina de estudo. Do ponto de vista teórico, evidencia-se a necessidade de
aperfeiçoamento da nossa formação inicial para atuar em projetos dessa natureza. Do
ponto de vista prático, registra-se o quanto tem sido desafiador participar da trajetória
desses estudantes rumo à inserção futura na universidade, visto que cada estudante
traz consigo perspectivas diferentes em relação à escola de origem, ao Enem e as
escolhas das carreiras profissionais que almejam trilhar após a conclusão do ensino
médio.

Autor(es): Gustavo Henrique Mendes Ferreira, Renata Oliveira, Daniela Martins
Fonseca, Pedro Hamilton Guimaraes Macedo, Valesca Oliveira de Queirós
Resumo: Introdução: A Semana de Recepção aos Calouros (SDC) é um evento
semestral na Faculdade de Medicina da Bahia (FMB). De caráter extensionista, ocorre
na primeira semana letiva do semestre, desde 2000. A atividade é construída em
parceria do PET Medicina com o Diretório Acadêmico de Medicina, o Coletivo Além Do
Que Se Vê, a Associação Atlética Acadêmica Antônio Carlos Vieira Lopes e o grupo
História da Alegria Atual.Objetivo: As atividades pensadas e elaboradas pelos alunos
desde os semestres iniciais, até os mais avançados, visando integrar os calouros em
comunidade na FMB e facilitar o processo de adaptação.Relato: Os grupos envolvidos
convocam reuniões de planejamento e avaliam a SDC do semestre anterior com base
no ISOPET, um questionário de iniciativa e responsabilidade do PET Medicina,
importante para fundamentar a análise crítica das atividades realizadas, adequando o
planejamento da SDC seguinte.Então, são debatidos e acordados os ajustes e feita a
distribuição dos encargos, de modo que nenhum grupo fique sobrecarregado, agilizando
a construção das atividades. Por vezes, no entanto, essa repartição não se dá de
maneira igualitária, ficando alguns grupos mais comprometidos que outros.As atividades
são pensadas para, acolher os calouros, inicia-los na dinâmica que cerca a Universidade
e promover espaços de discussão de temas da formação médica. São programadas
atividades que contemplam espaços para capacitação em suporte básico de vida,
debates sobre saúde mental, contatos com instâncias acadêmicas, entre
outras.Resultados: Importante integração do PET Medicina com os parceiros da SDC,
desde instâncias Universitárias até órgãos e entidades extra acadêmicas, promovendo
uma rede ampliada de contatos. Ainda, é fundamental para o acolhimento dos calouros,
corroborado pela boa avaliação através do ISOPET e feedback das
parcerias.Conclusões: Os erros e acertos aprimoram habilidades do trabalho em grupo,
liderança e comunicação, além de corresponder às expectativas no acolhimento dos
calouros.

Palavras-chaves: EDUCAÇÃO,ENEM,ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

Palavras-chaves: Semana dos Calouros,Recepção dos Calouros,Faculdade de
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A RELAÇÃO ENTRE O CUIDAR E O EDUCAR: DESAFIOS PEDAGÓGICOS DO
GRUPO 1 EM UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

descritas somaram à formação inicial dos bolsistas de forma enriquecedora e
transformadora do ponto de vista pessoal, acadêmico e profissional.

Autor(es): Dandara Rodrigues dos Santos, Marta Lícia Teles Brito de Jesus

Palavras-chaves: Pesquisa Participante,Formação Inicial,Educação Especial

Resumo: No Brasil, geralmente, o perfil das creches e pré-escolas era marcado por um
caráter assistencialista destinado as crianças pobres, o atendimento às crianças
limitava-se basicamente ao ato de cuidar dos bebês e crianças na impossibilidade da
família poder assumir essa tarefa. Atualmente, esse cenário vem paulatinamente
sofrendo transformações, sendo as creches e as pré-escolas estimuladas a assumirem
uma nova concepção na qual a Educação Infantil, que é parte integrante da Educação
Básica, deve abranger de forma interligada o ato de cuidar e educar. É importante dizer
que o processo de cuidar de bebês e crianças é entendido como sendo a rotina da
higiene, alimentação, saúde e a troca de afeto, enquanto o ato do educar envolve o
processo dinâmico de ensino-aprendizagem dos diversos conteúdos considerados
indispensáveis para o desenvolvimento saudável e integral das crianças. Diante disto,
este trabalho tem o objetivo de socializar uma reflexão sobre a prática da pesquisaparticipante em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Salvador,
desenvolvida através de uma parceria deste Centro com o Programa de Educação
Tutorial de Pedagogia (PETPED) da UFBA. A referida pesquisa está em andamento
desde 2015 e consta de observação e crescente interação, as quais ocorrem duas vezes
por semana, entre a pesquisadora júnior e as professoras, as auxiliares de
desenvolvimento infantil (ADI) e os bebês de 1 ano. A metodologia utilizada enfatiza o
registro dessas observações e interações em diários de bordo, cuja função é identificar
questões que nos permitam melhor compreender a complexidade envolvida nos desafios
do cuidar e do educar nessa faixa etária, organizadas no Grupo 1. Os referenciais
teóricos dialogam com as ideias de pesquisadores que discutem essa temática e
impulsionam a pesquisa (BARBOSA, 2010; CAMERA, 2006). Além disso, leva-se em
consideração as recomendações dos documentos norteadores para a Educação Infantil,
tais como, a Resolução n° 20 de 11 de novembro de 2009 e os Referenciais
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI. Conclui-se a partir das
vivências nesse contexto, a importância do professor da Educação Infantil e de toda
comunidade escolar em associar as ações educativas ao ato de cuidar no processo de
ensino e aprendizagem, visto que são muitos os desafios pedagógicos para essa fase
do desenvolvimento infantil, a exemplo, do primeiro contato que os bebês vivenciam em
outro universo de socialização diferente do âmbito familiar.

ANÁLISE DA OPINIÃO DOS USUÁRIOS SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DOS
BEBEDOUROS DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UFBA
Autor(es): Wesley Ferreira dos Santos, Nara Ribeiro Costa Albuquerque Pitanga,
Viviana Maria Zanta
Resumo: A qualidade da água para consumo humano disponibilizada em espaços
públicos, como unidades de ensino, é essencial para fornecer condições de trabalho
adequadas e proteção à saúde. A Escola Politécnica da UFBA (EPUFBA) é uma
unidade de ensino que conta com mais de 5.000 alunos, com vários cursos de
engenharia, entre eles o de Engenharia Sanitária e Ambiental – ESA. Este trabalho teve
como objetivo levantar a opinião dos consumidores sobre a qualidade da água dos
bebedouros da Escola Politécnica - Universidade Federal da Bahia (UFBA), baseandose em características organolépticas, tendo como referência a Portaria nº2914/2011 do
Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). A natureza da pesquisa foi qualitativa por meio de
entrevista com questionário semiestruturado, com entrevistados (estudantes, docentes e
técnicos administrativos da comunidade acadêmica) escolhidos aleatoriamente. As
questões envolviam questionamentos como, por exemplo, o receio de consumo, a
percepção na alteração de cor ou sabor, a comparação entre a água dos bebedouros de
outras unidades da UFBA e se o participante já tinha presenciado algum tipo de
higienização ou manutenção desses aparelhos. A percepção dos consumidores foi de
que o sabor da água era aceitável, provavelmente devido ao sabor do residual de cloro
na água utilizado para desinfecção. Nenhum entrevistado relatou ter observado a
manutenção ou limpeza dos bebedouros. Com base nas informações obtidas, verifica-se
a necessidade de se ter uma rotina de manutenção e limpeza dos bebedouros. Além
disso, para uma maior segurança dos consumidores, sugere-se que análises de
parâmetros físico químicos e microbiológicos, como pH, DBO, coliformes
termotolerantes, entre outros, sejam realizadas com frequência regular, utilizando os
laboratórios da própria Escola credenciados para a realização dessas análises, de modo
a assegurar a qualidade da agua ofertada a comunidade acadêmica da Escola
Politécnica da UFBA e possibilitar a tomada de medidas sanitárias devidas, caso seja
identificada alguma alteração. O Programa de Educação Tutorial (PET) de Engenharia
Sanitária e Ambiental, visando complementar esse trabalho, pretende realizar duas
campanhas de amostragem para análise de parâmetros físico químicos e biológicos de
qualidade da água ofertada nos bebedouros da Escola Politécnica no ano de 2017.

Palavras-chaves: Educação Infantil,Cuidar,Educar
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE EGRESSAS DO PET PEDAGOGIA-UFBA EM
CENTROS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (2014 A 2016)
Data da submissão: 18/09/2016 12:25:31
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Autor(es): Elisângela Aparecida Carvalho Cardoso, Ambrosia Araujo, Ana Maria Nunes
de Sousa, Mariana Santos de Jesus, Marta Lícia Teles Brito de Jesus

AS REDES SOCIAIS COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO
PET ESA

Resumo: Este relato tem como referência o olhar de quatro bolsistas egressas do
Programa de Educação Tutorial do Curso de Licenciatura em Pedagogia da
Universidade Federal da Bahia (PETPed-UFBA) sobre a importância da participação em
atividades de pesquisa sob o acompanhamento de um tutor durante a graduação. As
experiências ocorreram no Centro de Educação Especial da Bahia (CEEBA), destinado
ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltiplas e no CAS Wilson Lins,
escola para surdos, entre 2014 e 2016. De acordo com o documento que define a
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL,
2008), além do atendimento especializado, o aluno com necessidades educacionais
especiais (NEE) tem o direito à escolarização nas escolas regulares de ensino e os
professores devem preparar-se para atendê-lo. O referido documento não sugere de que
forma e nem como deve ser esta formação, mas percebe-se ser importante na formação
inicial dos licenciandos aprimorar os conhecimentos teórico-práticos, através da atuação
no espaço de atendimento a pessoas com deficiência. Durante as pesquisas
desenvolvidas, além das observações das práticas educacionais, destacam-se os
registros escritos, denominados Diários de Bordo, socializados semanalmente no grupo
de discussão virtual entre os bolsistas e o tutor do PETPed-UFBA. De acordo com Demo
(2008), a pesquisa-participante é uma “metodologia alternativa”, caracterizada pela
interação entre pesquisadores e sujeitos das situações investigadas. Como resultado da
experiência ficou evidente que é na prática pedagógica diária que poderíamos ter
embasamento para no futuro atuar com competência junto aos alunos com
necessidades educacionais especiais. A partir das experiências dos bolsistas, observouse o interesse crescente na abordagem da educação especial nos Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC) e também a participação em eventos científicos nacionais e
internacionais com os resultados das pesquisas. Atuar na educação especial
oportunizou conhecer e exercitar trabalhos desafiadores com os educandos com
deficiência, refletir sobre a importância de estratégias de ensino para a aprendizagem
dos alunos com NEE, o respeito ao tempo de aprendizagem, o papel do educador na
educação especial, entre outros. Tais experiências podem ser consideradas bem
sucedidas, visto que o amplo alcance dos resultados alcançados pode ser atribuído, em
grande parte, ao modelo de educação tutorial implementado no PETPed-UFBA, nesse
período, pelo Prof. Dr. Paulo Gurgel da Faculdade de Educação da UFBA. As vivências

Autor(es): Viviana Maria Zanta, Maria Beatriz Silva Meira, Gabriel da Silva Rangel
Resumo: O objetivo deste trabalho consiste na reflexão sobre o papel que as redes
sociais podem desempenhar na promoção das atividades realizadas pelo grupo de
Educação Tutorial da Engenharia Sanitária e Ambiental – PET ESA da Universidade
Federal da Bahia. Através da plataforma digital utilizada, divulgam-se notícias de caráter
relevante para os conteúdos que abarcam o curso de graduação de Engenharia
Sanitária e Ambiental, como ocorrências ambientais, informações sobre cursos e
eventos técnico científicos, assim como as atividades de extensão, pesquisa e ensino
constantes no planejamento anual desenvolvidas pelo grupo PET ESA. Uma das
atividades de pesquisa foi o levantamento de locais na rede varejista em shoppings da
cidade de Salvador que recebiam resíduos sólidos aptos para serem reaproveitados, por
meio da reuso, reutilização ou reciclagem. A publicação dos resultados dessa pesquisa
nas redes sociais, com identificação dos pontos de coleta e orientações sobre os
materiais recicláveis, teve um alcance expressivo sendo visualizado por pessoas de
diferentes locais dentro e fora do Brasil, mostrando o papel da rede social como uma
importante ferramenta para disseminação de conhecimento e utilidade pública e que
pode auxiliar na implementação de hábitos mais sustentáveis. Atualmente, os
integrantes do PET ESA divulgam quinzenalmente por meio do site resumos indicativos
de artigos técnicos científicos com temas referentes às áreas de saneamento, gestão
ambiental, recursos hídricos, meio ambiente e saúde pública. Trata-se de outra atividade
desenvolvida pelo PET ESA que busca disseminar informações de caráter técnico
científico da área de engenharia sanitária e ambiental, além de desenvolver a
capacidade de leitura e de síntese dos artigos levantados. Essa atividade desenvolve a
capacidade de comunicação escrita entre os integrantes do grupo PET. A interação com
o público permite que o PET ESA se torne conhecido entre a comunidade interna e
externa à Universidade, ao mesmo tempo em que estimula o intercâmbio de
informações e a disseminação de conhecimentos.
Palavras-chaves: redes sociais,atividade,disseminação
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Autor(es): Paulo Justiniano, Kaio Cunha Pedreira, Elisama Santana Freitas, Lais Araújo
Santos, Nezete Rocha, Perlla Couto, Romildes dos Santos, Thalita Maria Araujo Soares
Brandão, Ana Lucia Lage Pereira, Isaque Pinheiro

IDENTIFICAÇÃO DO PAPEL DE GRANDES CENTROS COMERCIAIS DE SALVADOR
NA LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Autor(es): Enedy Fernandes de Carvalho, Leonardo de Jesus Pereira, Viviana Maria
Zanta

Resumo: O PET IHAC tem entre seus objetivos o de facilitar o caminho do estudante
universitário, oferecendo-lhe meios para que ele se desenvolva, minimizando possíveis
dificuldades que não contribuiriam para o seu desempenho. É baseado nesse propósito
que o Percurso Universitário surge. Essa exposição oral tem a intenção de relatar a
experiência dos bolsistas PET IHAC em ministrar oficinas para disseminar
conhecimentos preliminares sobre a escrita acadêmica de artigos científicos, resumos,
resenhas e fichamentos, entre outros temas, focando no aprendizado dos novos alunos
do instituto, e assim oferecer suporte às atividades acadêmicas dos entrantes na
comunidade discente do IHAC. Essa experiência ocorre nos semestres em que entram
novos estudantes nos bacharelados interdisciplinares. Pelo fato de que são cobrados
dos alunos trabalhos acadêmicos, mas nem sempre os esclarecimentos sobre a
execução dos mesmos é suficiente, o Percurso Universitário vem com a intenção de
auxiliar aos alunos e esclarecer possíveis dúvidas, dando suporte e os iniciando em
alguns tópicos importantes na produção de textos acadêmicos, como por exemplo:
normas ABNT, técnicas de otimização de tempo para estudo, produção de artigo
científico, tipos de resumo ou de fichamentos, seleção dos conteúdos mais importantes
de uma obra etc. O Percurso Universitário tem sido eficaz desde que surgiu na avaliação
dos participantes. O fato dos bolsistas ministrarem as aulas traz uma maior sensação de
proximidade, porque são estudantes conversando com estudantes, trocando
experiências, compartilhando conhecimentos. É evidente que antes das aulas os
bolsistas pesquisam para que a abordagem dos assuntos seja clara, mas a isso são
somadas as experiências que eles tiveram no decorrer de sua vida acadêmica. O
Percurso Universitário é um projeto que integra a experiência dentro da universidade,
tanto para os bolsistas do PET IHAC, quanto para os estudantes que assistem às aulas.
A atividade se realiza dentro do escopo de integração da pesquisa, ensino e extensão
que orienta o Programa de Educação Tutorial.

Resumo: Uma das metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº
12385/2010, é implementar na sociedade um senso de responsabilidade compartilhada
no que se refere ao ciclo de vida dos produtos por meio de estratégias e instrumentos
como a coleta seletiva e a logística reversa. A PNRS define Logística Reversa como:
“instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”. A fim de
contribuir para a disseminação de práticas de Logística Reversa, o PET Engenharia
Sanitária e Ambiental analisou iniciativas de empresas localizadas em centros
comerciais da cidade de Salvador/BA. Após a seleção dos centros comerciais em função
do seu porte e localização, fez-se uma prospecção identificando empresas de diferentes
ramos comerciais por meio de consulta à politica sócio ambiental da empresa ou por
averiguação in loco. Para os representantes das empresas identificadas aplicou-se
questionário estruturado semiaberto para levantar informações e dados sobre os tipos
de resíduos aceitos, os procedimentos internos de recepção, armazenamento e
destinação dos resíduos coletados. De acordo com o levantamento feito, os tipos de
resíduos recebidos por essas empresas é bem variado. Pilhas, baterias, aparelhos
celulares, frascos de vidro, papel, papelão, cartuchos, remédios vencidos e meias. Na
maioria delas o recolhimento do resíduo é feito por empresas terceirizadas e não há
controle de quantidade ou uma frequência definida de quando ocorre o recolhimento.
Pouco mais da metade possui a prática da logística reversa a mais de três anos, alegam
que o fazem pela preocupação com o meio ambiente. Contudo, não há divulgação do
serviço.Conclui-se que, sendo uma parte essencial na cadeia da logística reversa, as
redes varejistas precisam impulsionar essa iniciativa, por meio de campanhas,
publicidade, de forma a incutir nos clientes não só o enxergar a existência de um
sistema de logística reversa naquele estabelecimento, mas também a relevância e
necessidade desse fluxo existir e funcionar bem.
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PRODUÇÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ESTABELECIMENTO DE
ENSINO: INVESTIGAÇÃO NA ESCOLA POLITÉCNICA DA UFBA
Data da submissão: 19/09/2016 19:37:07

Resumo: A exposição oral será feita sobre a construção da revista do PET IHAC - a
Revista Zuppa. Zuppa significa sopa, e sopa envolve mistura de temperos e a escolha
do nome quis significar uma mistura de saberes, de conhecimento na escolha dos
ingredientes, de modo a proporcionar ao leitor um produto de qualidade, aperfeiçoado
com o tempo, à medida que surgem novos desafios e temas. Hoje a revista está
caminhando para a terceira edição, contando com a edição piloto, que tratava da
temática de "Diálogos extramuros", trazendo a perspectiva sobre como se dá a relação
dos alunos da UFBA com a universidade e sua trajetória, a responsabilidade social por
parte da UFBA com as escolas públicas, os diálogos do IHAC (instituto responsável pelo
PET IHAC) para com as escolas públicas e o diálogo de (trans) formação, envolvendo a
pesquisa, a ação e a formação adquiridas dentro dos muros da UFBA e levadas para
fora dos muros, dialogando assim com a comunidade externa. Essa temática permeia a
fase atual do PET IHAC e seus outros projetos que caminham em paralelo com a
confecção da Zuppa. Além da edição que está aguardando lançamento e trata dos
temas "corpo e identidade", da terceira idade, de religião e de tecnologia. A exposição
oral terá o caráter de mostrar ao público como cada bolsista integrante do PET IHAC
constrói a revista, desde a temática até a produção de artigos e poesias e todo o
conteúdo e diagramação da Zuppa. Será abordada a temática das duas edições
anteriores, com foco maior na última edição. Expoem-se as razões de se optar por uma
revista eletrônica, o espaço de tempo de uma edição para outra, o modo como se dá a
escolha da temática abordada e as experiências dos bolsistas petianos em preparar os
artigos da revista Zuppa.

Autor(es): Diego Moleiro, Monique de Souza Morais Santos, Viviana Maria Zanta
Resumo: Os resíduos sólidos gerados em estabelecimentos de ensino superior
devem ser destinados para abrigo de resíduos para serem coletados pela
municipalidade. Esses abrigos devem atender exigências legais de modo apresentar
condições mínimas de acessibilidade ao serviços de coleta, salubridade e segurança.
Em geral, se localizam em próximos acessos e vias principais no campus universitário
tendo grande visibilidade, e portanto, se não forem bem concebidos podem interferir,
negativamente na paisagem do campus. A atividade realizada pelo PET (Programa
de Educação Tutorial) – Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA teve como objetivo
levantar informações sobre a produção e manejo interno de resíduos sólidos da Escola
Politécnica da UFBA- EPUFBA para subsidiar o dimensionamento do abrigo de
resíduos, seguindo a norma municipal de Salvador/BA estabelecida pela Portaria Nº. 054
de 05 de julho de 2001, e uma maior integração com a paisagem local. Para alcançar
o objetivo proposto levantaram-se informações com funcionários do setor de limpeza
terceirizado em relação à quantidade e tipo de resíduos produzidos nas atividades
acadêmicas realizadas na EPUFBA, por meio de questionário estruturado semiaberto.
Também foram entrevistados técnicos administrativos responsáveis pelos laboratórios a
cerca do manejo de resíduos químicos, perigosos e comuns. Para complementar as
informações levantadas fez-se o levantamento da produção de resíduos baseado em
observação visual da quantidade acumulada de resíduos no ponto final de
armazenamento temporário durante o período de duas semanas. Três vezes ao dia
realizava-se o levantamento do percentual de preenchimento dos contenedores
existentes no ponto de armazenamento temporário de resíduos da Escola Politécnica.
Obteve-se uma produção máxima de 3m3/dia. Observou-se também a falta de uma
rotina de coleta e de treinamento dos responsáveis pelo manejo interno de resíduos e o
uso do ponto de armazenamento da Escola Politécnica por estabelecimentos
comerciais da vizinhança devido a facilidade de acesso. Após a coleta dessas
informações foi elaborada a concepção de um novo abrigo de resíduos para a Escola
Politécnica.
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INTERLOCUÇÕES ENTRE A LITERATURA PENSANTE DE MARIA GABRIELA
LLANSOL E O PENSAMENTO CRIATIVO DE DELEUZE E GUATTARI
Autor(es): Letícia Carvalho Pinto, Sandro Santos Ornellas
Resumo: De caráter ainda exploratório, este trabalho busca costurar diálogos
produtivos entre a obra da escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol e o pensamento
criador do francês Gilles Deleuze. Autora de 26 obras, Llansol é conhecida - e querida por borrar as fronteiras dos gêneros literários e erguer um universo próprio, que mistura
filosofia e literatura, diários e ficção, o que revela contestações profundas às ortodoxias
do romance e rompe com a lógica da representação. Percebendo a obra llansoliana
como um ambiente fértil para a pesquisa acadêmica, organizamos a metodologia
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através de um investimento bibliográfico no mapeamento introdutório à obra de Maria
Gabriela Llansol através da trilogia "Geografia dos rebeldes", composta pelos livros "O
livro das comunidades" (1977), "A restante vida" (1982) e "Na casa de julho e agosto"
(1984). Simultaneamente, a obra filosófica de Gilles Deleuze e Félix Guattari fornecerá
algumas ferramentas conceituais que ajudarão a olhar e penetrar criticamente na obra
da autora. Aqui, destaca-se, principalmente, a noção de "literatura menor", construída
pelos filósofos, mas também as concepções de "devir", "nomadismo", "rizoma",
"acontecimento", entre outras. Acrescenta-se ao processo, leituras complementares que
auxiliem nas florestas textuais dessas duas obras que guiarão a pesquisa. O trabalho
pretende traçar rotas, caminhos de conversa, pontos nos quais podemos articular a
filosofia de Deleuze-Guattari com a escrita de Llansol e como isso pode ser significativo
para o debate da literatura llansoliana. Além disso, essa articulação permite lançar um
olhar sobre a atividade da escrita contemporânea, seus processos criativos e o
entendimento dos modos de fazer pesquisa científica no campo dos Estudos Literários.
Importante evidenciar o trabalho da escritora portuguesa como um espaço potente para
debates (pensar os "devires", a ficção e escritas de si, questões de gênero, os discursos
político e social, entre outros). Espera-se, sobretudo, expor as peças e elementos que
compõem o "corpus", suas hipóteses, caminhos metodológicos usados e sua
importância, tanto para os estudos literários quanto para o grande campo das
humanidades.

(de aluno que estudou em um curso pré-universitário gratuito, prestou o vestibular do
ENEM e, dentro da Universidade, se tornou professor de literatura em outro cursinho
popular), aliar-me às discussões teóricas de Letramento e dos estudos interseccionais
de gênero, raça e classe, visando à compreensão do ensino de literatura nesse espaço.
Para este estudo, tomarei minha experiência de discente-docente no ensino de
Literatura no “Pré-Vest”, cursinho criado por estudantes da UFBA para a classe popular.
Pretendo trazer, dessa forma, outro olhar para a metodologia dos cursinhos (como
instrumento de mudança social) no ensino de literatura, enquanto prática cultural.
Palavras-chaves: Ensino de literatura,Cursinhos populares,Letramento
LÍNGUA, NAÇÃO E IDENTIDADE
Autor(es): Cely Pereira
Resumo: A Análise de Discurso, tal como é formulada por Michel Pêcheux e Eni
Orlandi, apresenta um campo teórico analítico que permite compreender, pela via
materialista, a maneira pela qual sujeito, língua e ideologia se relacionam nos processos
históricos de produção dos sentidos. Nesse contexto, a língua é entendida como um
sistema aberto a falhas, em que estrutura e acontecimento jogam na formulação
discursiva. Por meio desse aporte teórico, objetiva-se perceber a constituição do
imaginário a respeito das identificações subjetivas com a língua e a nação.
Fundamentados pela AD, o corpus do trabalho é composto de recortes do Manifesto
Antropófago (1928), de Oswald de Andrade, que foi publicado na “Revista de
Antropofagia”, articulando temas como filosofia, antropologia, cultura, história e diversos
outros assuntos que aqui são também analisados fazendo diálogos com outros textos do
autor. Analisa-se, então, o funcionamento do pronome “nós” no Manifesto. Questionamse os efeitos de sentidos provocados pelo “nós” em diferentes momentos do texto, com
vistas a compreender a quem esse “nós” se refere, uma vez que Oswald de Andrade,
inserido nas condições de produção do Modernismo Brasileiro (século XX), defendia a
“antropofagia” como um meio de re-construir a identidade nacional. Percebe-se, na
forma de apresentação do sujeito gramatical dentro do Manifesto, os processos
contraditórios de construção da referência do pronome “nós”, o que cria um apagamento
das diferenças singulares e potenciais das alteridades, delimitando, senão impondo, um
coletivo imaginário propenso a reformulações parafrásticas. A instabilidade referencial
pela qual o “nós” funciona pode ser contraposta ao processo ideológico de
uniformização e individualização dos processos subjetivos. Espera-se, tendo isso em
vista, refletir acerca das relações entre língua, nação e construção da [imaginária]
identidade brasileira. Temas caros à Análise de Discurso praticado no Brasil em torno do
trabalho de Eni Orlandi, trata-se também do investimento reflexivo em uma área pouco
explorado na AD, que é de se debruçar sobre a construção de corpora literários.

Palavras-chaves: Maria Gabriela Llansol,Gilles Deleuze e Félix Guattari,Literatura e
Filosofia contemporâneas
LETRAMENTO DE MULHERES NEGRAS DA PERIFERIA
Autor(es): Ana Paula Santana de Oliveira, Ana Lúcia Silva Souza
Resumo: Letramento não envolve apenas a leitura e escrita plena da língua. Levando
em consideração o que diz Kleiman (2005): Os letramentos, para além das habilidades
de ler e escrever, podem ser mais bem compreendidos como um conjunto de práticas
sociais, cujos modos específicos de funcionamento têm implicações importantes para as
formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de
identidade e de poder. Partindo desse pressuposto, de que a escola hoje precisa pensar
no ensino da língua baseada nesses contextos sócio-históricos, pois já não é suficiente
trabalhar em sala de aula apenas com os gêneros textuais tradicionais da língua
portuguesa, foi estabelecido como objeto de estudo: O letramento de mulheres negras
da periferia. A partir de oficinas de letramento realizadas com jovens negras, moradoras
da periferia, o objetivo é entender como se dá a formação leitora das mesmas. Nessa
interação, pretende-se iniciar propostas de letramento através de uma diversidade
significativa de gêneros textuais, incluindo aqueles que não são institucionalizados, mas
que fazem parte do cotidiano das estudantes envolvidas nas oficinas de letramento, para
a inserção desse público em outros ambientes institucionais da sociedade na qual estão
inseridas. Rojo (2009), também utilizada como base teórica desta pesquisa, afirma que:
O Letramento [...] busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que envolvem
a escrita de uma ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou não valorizados, locais
ou globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias,
escola, etc.), numa perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural. Esta pesquisa
ainda encontra-se em fase inicial, por isso até o momento foi realizada apenas uma
oficina, na qual teve como proposta uma atividade diagnóstica na qual foram detectadas
as dificuldades de escrita e leitura das estudantes. Doravante, foram verificadas novas
formas de letramento que melhor se adeque ao perfil das alunas fazendo com que elas
avancem nesse processo.

Palavras-chaves: Manifesto Antropófago. Construções identitárias. A
O AMOR EM CÍCERO
Autor(es): Hilário Mariano dos Santos Zeferino, Arivaldo Sacramento de Souza
Resumo: O amor, sentimento de afecção povoador da humanidade, é um fio frequente
no tecer das artes, mostrando-se em suas várias concepções, por ser combustível para
a escrita artística e teórica. É tema recorrente e de longa data nas várias manifestações
nacionais e internacionais em diversas mídias, por ser indefinível, parcial e intransferível.
O que se aparenta alcançar é a expressão do que é sentido, delineando o mutável
contorno pessoal do afeto, contorno esse passível de ser elemento de identificação,
portanto material constituinte da construção social do que é dito amor. Tendo isso em
mente, a história da música popular brasileira contribuiu substancialmente para o
estabelecimento do imaginário circundante deste sentimento, especialmente no âmbito
nacional, por ter se dedicado a ser autora de tantas canções sobre ele. A "Nova MPB",
movimento músico-cultural crescente, como tem sido chamada, não faria tão diferente,
sendo ela vetor de retomada de estéticas e temáticas já consagradas por outros grandes
nomes nacionais. Pretende-se, então, pensar em como se manifesta o amor dentro das
músicas de um desses novos nomes, Cícero Rosa Lins, compositor e cantor fluminense
do gênero. Ao horizonte da pesquisa estão, além de pôr em xeque como se dá o amor,
analisar as imagens construídas pensando em como Rosa Lins se estrutura para falar
do afeto, analisar se o autor corrobora o imaginário citado e, caso isso se verifique, de
que forma o faz, pensando no que foi escrito por teóricos quanto por outros artistas.
Com leitura interpretativa das letras, a princípio do disco “A Praia” (2015), e,
paralelamente, formação de aparato teórico, espera-se alcançar uma mínima parcela do
que vem sendo pensado como amor e de que forma vem sendo pensado por essa
geração nova de cantores e cantoras, levando em consideração, a princípio, o que foi
tradicionalmente erigido em torno do assunto.

Palavras-chaves: escrita,gêneros textuais,periferia
LETRAMENTO PARA VESTIBULAR?
Autor(es): Gabriel Silva Alves Amorim, Arivaldo Sacramento de Souza
Resumo: As transformações sociais e econômicas da crescente urbanização do país,
influenciadas pela ideologia neoliberal, acentuaram a demanda pelo acesso ao ensino
superior brasileiro, em especial, aos jovens egressos do Ensino Médio. Para esses
jovens, sobretudo os que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, a
melhor forma de prosseguir com a escolarização é através das políticas públicas que,
atualmente, se resumem ao Programa Universidade Para Todos (ProUni), Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) e ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Para todos
esses, exige-se o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Por isso, o ENEM deixou
de ser apenas um exame de qualidade do ensino para se tornar o principal funil de
estudantes que precisam ingressar nas universidades e faculdades, sejam públicas ou
privadas. A importância do exame gerou a criação de módulos, técnicas de ensino e
cursos preparatórios para sua prova. Nesse contexto, diversos movimentos sociais,
associações de moradores e ONGs, por exemplo, têm criado novas oportunidades de
ingresso para esses jovens através de cursos pré-universitários gratuitos, comumente
chamados de “cursinhos populares”. Busco refletir sobre a construção desses espaços,
em face ao exposto, pensando-os como um letramento não oficial que ainda é pouco
discutido pela Academia. Para isso, vou partir da perspectiva do meu trânsito biográfico

Palavras-chaves: Cícero Rosa Lins,Amor,Música
PERFORMANCES DE GÊNERO A PARTIR DE ITANS DOS ORIXÁS
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Autor(es): Gleisson Alves Santos, Lívia Maria Natália de Souza Santos
Resumo: Este trabalho tem por objetivo o estudo de performances de gênero na
sociabilidade de terreiros de candomblé ketu na Bahia, a partir de itans, narrativas
“míticas” dos orixás. O candomblé é uma religião que reúne um conjunto de práticas,
saberes e atos trazidos do continente Africano, através do processo de escravização.
Dizimados, povos de diversos países de África tentaram se reconstituir na América
Latina. A devoção aos deuses e suas práticas, em alguns momentos indissociáveis,
foram um dos meios de reorganização e sobrevivência em territórios desconhecidos.
Desta forma, se constituíram os terreiros de candomblé na Bahia, como resultado
resistências. Na sociabilidade dos terreiros é possível perceber práticas que
reestruturam formas de convívios em uma sociedade. Há muitos questionamentos sobre
como as discussões de gênero estão acontecendo nestes espaços. Os itans são
rememorados em situações cotidianas para explicar as relações dentro dos terreiros,
nas divisões das tarefas, nos ritos, nos comportamentos e até mesmo nas relações que
os iniciados possuem com suas divindades. Compreendendo esta lógica, o estudo que
está sendo apresentado busca investigar de que forma estes itans, legitimam algumas
relações de gênero dentro de alguns terreiros de candomblé ketu na Bahia, como cargos
que são específicos para homens, enquanto existem outros para mulheres, vestimentas
que são estritamente definidas e atribuídas a cada sujeito de acordo com o sexo, através
da concepção biológica, e comportamentos na rotina destes terreiros. No primeiro
momento, o trabalho se dá a partir da análise de quatro itans, escritos por Pierre Verger
e Reginaldo Prandi. O segundo momento é composto por entrevistas com adeptas e
adeptos da religião, em seguida se dá a produção escrita sobre as análises e
entrevistas. Espera-se entender de que forma se constituem tais relações de gênero,
afim de perceber como se dá o diálogo com sujeitos que estão à margem das
classificações.

tenha dado total atenção à língua escrita, os trabalhos de pesquisas voltados para o
estudo do português falado tem, aos poucos, ganhado importância. Segundo a autora,
quando se começa a observar a língua coloquial espontânea no uso diário, fica-se
surpreso com a quantidade de vezes em que ocorrem construções com tópico. Buscase, com esse projeto, analisar se tais construções de tópico no PB são realmente
produtivas a ponto de caracterizá-lo como uma língua de proeminência de tópico e quais
os fatos sintáticos que podem ser identificados nessas construções. A partir da
problematização proposta, levanta-se a hipótese de que tais construções sejam recentes
no português brasileiro, pois não se tem encontrado construções desse tipo em registros
escritos como, por exemplo, cartas, romances, peças de teatro do século XIX e início do
século XX. Assim, este trabalho objetiva analisar construções sintáticas do PB dos
séculos XIX a XXI, envolvendo o deslocamento do objeto direto para a posição de
tópico, para identificar as características e os contextos de ocorrência dessas
construções. Para a primeira parte desse estudo, optou-se observar obras do século
XIX, entre essas, foram analisadas algumas peças de teatro: “O noviço”, Martins Pena
(1845), “As desgraças de uma criança”, Martins Pena (1846); “Caiu o mistério”, França
Júnior (1883); os romances “Quincas Borba” (1881) e “Dom Casmurro” (1899), de
Machado de Assis (1891) e três contos desse mesmo autor: “Teoria do medalhão”
(1881); “A Cartomante” (1884); “Missa do Galo” (1893). A partir da análise dos dados,
objetiva-se verificar as construções existentes e as diferenças ou semelhanças entre
elas para, hipoteticamente, capturar as características sintáticas das construções de
tópico envolvendo a posição de objeto direto nesse período, bem como avaliar a
classificação do português brasileiro como língua direcionada para o discurso. O
desenvolvimento deste trabalho permitirá identificar a evolução dessas construções no
português brasileiro. Espera-se, assim, que os resultados dessa pesquisa contribuam
para ampliar as discussões relacionadas aos estudos diacrônicos de sintaxe dessa
língua.

Palavras-chaves: Mitologia,Sexualidade,Candomblé
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS PÓS-MODERNAS EM "BRIEF INTERVIEWS WITH
HIDEOUS MEN"

OS DESLIMITES DA PALAVRA
Autor(es): Mariana Rios Amaral de Oliveira, Alba Valéria Tinoco Alves Silva

Autor(es): Isadora Gomes de Carvalho Matos, Antonio Eduardo Soares Laranjeira

Resumo: Diante do caráter frequente dos processos de criação lexical enquanto
recursos de atualização e dinamização da língua, a pesquisa tem interesse
especificamente voltado para questões relativas a neologismos. O trabalho objetiva
analisar as inovações lexicais apresentadas nos textos do poeta cuiabano Manoel de
Barros, tendo em vista uma melhor compreensão das criações lexicais em
funcionamento na sua composição literária. Selecionaram-se, para este estudo, os
poemas que compõem o "Livro sobre o nada", publicado pela primeira vez em 1996. À
vista disso, destaca-se que, na literatura, a criatividade léxica pode desenvolver um
papel essencial no que diz respeito à expressão do escritor e à criação de imagens
poéticas através de sua (re)leitura do mundo. Evidencia-se, então, o diálogo entre as
áreas do léxico e da literatura, realizado, nesse caso, a partir do cruzamento de dados
lexicais de poesias com referenciais teóricos acerca da língua, principalmente propostos
por Rocha (1998), fundamentação central para a pesquisa. Foram destacados
neologismos dos poemas, sobre os quais foram feitas análises a respeito das condições
de dicionarização e uso e dos aspectos morfológicos sob os quais as palavras
selecionadas foram formadas. Tais análise foram realizadas sob perspectiva de autores
como Alves (2007), Basílio (2014), Monteiro (2002) e o próprio Rocha (2008). A partir
disso, numa leitura dialógica com a proposta de Rocha (1998), as criações lexicais de
Barros foram pensadas em distinção nas três margens de criação levantadas pelo
teórico, a saber: o léxico real, o léxico possível e o léxico interdito. Percebe-se, a partir
de então, que as esferas linguística e literária se intersectam e corroboram para a
composição do sentido expressivo no texto poético, espaço que oportuniza a
flexibilidade criativa ofertada pela língua e seu usuário. Nota-se, também, que a escolha
lexical em prevalência na poesia de Manoel de Barros dá-se pelas criações da segunda
margem marcada por Rocha, em especial as que são inovadoras em suas classes de
palavras, fato que evidencia suas presumíveis motivações expressivas. Além disso, é
possível observar uma vasta produção de verbos criados e recriados a partir da base,
conduta que reflete um possível empenho do poeta de aproximar-se do sentido mais
significativa e cruamente próximo ao da base, numa tendência a evitar alongamentos.

Resumo: A condição pós-moderna, como propõe Lyotard, permite que se repense uma
série de sistemas admitidos e, muitas vezes, naturalizados pela modernidade,
questionando como eles se comportam em face de um nível intenso de globalização e
reformulações epistemológicas, como as de Nietzsche, Freud e Marx. Nesse contexto, é
possível observar o estabelecimento de relações singulares, entre espaço e tempo, local
e global, origem e cópia, que já não podem ser consideradas como estáveis,
hierarquizadas e amparadas por uma concepção totalizante de verdade, visto que foram
abaladas as narrativas mestras. Os relacionamentos interpessoais e suas
representações, no âmbito da pós-modernidade, também revelam diversas mudanças
em suas configurações, aproximando de um modelo correspondente a sociedade de
consumidores destacada por Bauman, na qual os sujeitos comportam-se tanto como
consumidores quanto produtos, diferentes dos sujeitos modernos racionais que
costumavam impor sobre o produto um olhar racional centrado, como se os dois,
produto e sujeito fossem partes pertencentes a mundos diferentes. Consumidores pósmodernos compõem-se como sujeitos expostos em vitrines e escolhem outros sujeitos
para se relacionar de forma desapegada, desprendida, porque laços duradouros não
permitem que o relacionamento seja desfeito quando a satisfação com o sujeito/produto
não existir mais. Diante disso, neste trabalho, pretende-se refletir acerca do modo como
são representadas, na literatura contemporânea, as relações interpessoais, por um viés
similar às leituras sociológicas da pós-modernidade, tomando-se como objeto de estudo
alguns contos de Brief Interviews with Hideous Men do autor estadunidense David
Foster Wallace. A escolha do autor é motivada pelas críticas e estudos, já associados à
sua obra, que a interpretam, apontando elementos considerados como parte de uma
literatura pós-moderna, conforme teoriza Linda Hutcheon, como a ironia e a
fragmentação. Portanto, a presente discussão tem como ponto de partida a hipótese de
que as temáticas das relações interpessoais em Brief Interviews with Hideous Men
podem ser interpretadas por um viés pó-moderno, assim como o estilo de escrita do
autor.
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REFLEXIVIDADE NO INGLÊS ANTIGO
O OBJETO DIRETO DESLOCADO À ESQUERDA
Autor(es): Cristovão Mascarenhas Cordeiro, Edivalda Alves Araújo

Autor(es): Paula Fernandes da Cunha Machado de Souza Teles, João Paulo Lazzarini
Cyrino

Resumo: Muitos pesquisadores têm se dedicado a estudos voltados para as
construções de tópico no português brasileiro (PB). Entre esses linguistas, destaca-se
Eunice Pontes (1986; 1987), que, em seus trabalhos, tem desencadeado discussões
acerca da construção sintática dessa língua, levantando a hipótese que o PB estaria se
definindo como uma língua com proeminência de tópico (elementos deslocados à
esquerda da oração). Segundo Pontes (1987), embora a gramática tradicional sempre

Resumo: A Teoria de Ligação, formulada por Chomsky (1982), é o módulo da
gramática que trata das expressões nominais. Desenvolvida para que pudéssemos
entender os princípios e condições que regem a Gramática Universal (GU), ela foi
organizada em três princípios: condições A, B e C. É através dessas condições que
podemos diferenciar anáforas, pronomes e expressões referenciais. Contudo, o inglês
antigo não estabelece a diferenciação morfológica e fonética entre pronomes e anáforas,
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de forma a desafiar a Teoria de Ligação, no que diz respeito aos princípios A e B. Em
frases como (1) “Wit unc wið hrofixas werian þohton” (“Nós pensamos em nos defender
contra o narval”) e (2) “Wyþ þe tokene he gan hym blesses” (“Com o token ele começou
a se abençoar”), por exemplo, notamos que "unc" (nos) e "hym" (o) – pronomes oblíquos
– são interpretados como pronomes reflexivos (anáforas). Essa ambivalência pode
favorecer ambiguidade na interpretação de sentenças. Em (1), a ambiguidade não
existe, por se tratar de primeira pessoa. Entretanto, em casos como a frase (2), em que
o pronome é de terceira pessoa, haveria dúvidas a respeito do antecedente de "hym": se
seria "he" (ele) ou outro elemento previamente introduzido no discurso. À vista disso, a
presente pesquisa objetiva averiguar a universalidade da aplicação dessas condições, a
partir de dados do inglês antigo. Com base nos corpora Complete Corpus of Old English,
compilado pelo Centro de Estudos Medievais da Universidade de Toronto, e o Helsinki
Corpus of English Texts, que foram disponibilizados pela Universidade de Oxford,
pretende-se explorar esses dados para que se verifique a existência de outras
estratégias de desambiguização dos pronomes e anáforas nessa língua. Caso essa
hipótese não corrobore, propõe-se averiguar reformulações da Teoria de Ligação que
supram, também, sistemas como o do inglês antigo. Levando em consideração a
importância da teoria formulada por Chomsky e as suas aparentes lacunas, percebemos
como esta pesquisa poderá esclarecê-las.

propostas.Possivelmente, essa realidade tem relação com dificuldades inerentes ao
próprio profissional de saúde que, muitas vezes, não reconhece a violência como objeto
de seu trabalho, ou quando reconhece, não dispõe de conhecimentos e habilidades para
lidar com a problemática. O que nos leva a pensar sobre as lacunas no processo de
formação em saúde, que negligencia tal abordagem ou aborda de maneira superficial e
não resolutiva, apesar de um esforço na reformulação de currículos e diretrizes
nacionais de ensino em saúde nos últimos anos. Por outro lado, a dificuldade observada
na abordagem do problema da violência, também tem relação com a rede de serviços, já
que, os profissionais não possuem suporte, seja intra ou intersetorial, para lidar com a
questão. Fica evidente a necessidade da construção de uma rede de apoio articulada a
rede de saúde, que garanta uma esquipe multi/interdisciplinar para subsidiar a atuação
desses profissionais. Assim, percebe-se que há uma fragilidade na integralidade do
processo assistencial em saúde, pois mesmo quando há um reconhecimento por parte
do profissional da violência como um problema de saúde, a falta de apoio por outros
setores, impossibilita a realização de medidas eficazes para a atuação sobre a
violência, pois estamos dialogando com um problema que requisita uma abordagem
intersetorial e multiprofissonal. CONSIDERAÇÕES: É de relevante importância a
introdução do debate sobre a violência nos currículos do curso de saúde, com uma
concepção ampliada, e com a inserção dos acadêmicos nas realidades dos serviços do
SUS. Necessário, também, o desenvolvimento de uma Educação Permanente que
discuta o fazer em saúde na abordagem à violência para os trabalhadores de saúde,
proporcionando assim o desenvolvimento de estratégias e habilidades para uma atuação
adequada. É preciso ainda, a criação de políticas públicas que visem o estabelecimento
de uma rede intersetorial articulada com as USF para a abordagem não somente da
violência, mas de outras necessidades de saúde da população, que não se encerram no
campo da saúde. REFERÊNCIAS:
MORGADO, Rosana. Impacto da violência na saúde dos brasileiros. Ciênc. saúde
coletiva [online]. 2006, vol.11, n.2, pp.537-540. ISSN 1413-8123.
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232006000200030.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. A inclusão da violência na agenda da saúde: trajetória
história, Ciência & Saúde Coletiva. 2006, vol.11,1259-1267 ISSn 1413-8123.
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério
da Saúde, 2012. (Série E. Legislação em Saúde)
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A VIOLÊNCIA NO COTIDIANO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DE FAMÍLIA DO
MUNÍCIPIO DE SALVADOR-BA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Autor(es): Raphael de Souza Borges, Nívea Maria Fonseca Silva, Erik Asley Abade,
Ana Angelica Martins Trindade, Carla Macedo Ribeiro
Resumo: INTRODUÇÃO: A violência é um fenômeno sócio/histórico e acompanha toda
a experiência da humanidade. Portanto, ela não é, em si, uma questão de saúde pública.
Transforma-se em problema para a área, porém, porque afeta a saúde individual e
coletiva e exige, para sua prevenção e tratamento, formulação de políticas específicas e
organização de práticas e de serviços peculiares ao setor (MYNAIO, 2006). Neste
contexto, identifica-se a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como uma ferramenta de
importante atuação sobre a questão da violência, uma vez que, proporciona a criação de
vínculos entre os profissionais e as pessoas em situação de violência, aproximação com
o cotidiano das famílias, conhecimento do território e do espaço social no qual a
comunidade está inserida, que são elementos essenciais para a compreensão deste
fenômeno. Neste cenário, tem-se O PET GRADUASUS, programa criado pelo Ministério
da Saúde que visa a inserção de acadêmicos dos mais variados cursos da saúde no
cotidiano da atenção primária a saúde e a reformulação dos currículos acadêmicos com
base nas necessidades reconhecidas nos serviços, como uma ferramenta importante de
uma troca entre as demandas dos serviços e a formação, contribuindo para a
constituição de um profissional de saúde que saiba atuar de forma adequada sobre
problemas sociais, como é o caso da violência.
JUSTIFICATIVA: Faz-se necessários relatos de experiência que abordem a violência e
que promovam a sua reflexão no âmbito da saúde individual e coletiva, como também,
discutam sua relação com o modelo de organização dos serviços intersetoriais e sua
interlocução com as práticas de saúde.OBJETIVO: Relatar a vivência de acadêmicos do
curso de Medicina, membros do PETGRADUASUS, na atuação sobre a questão da
violência numa USF do município de Salvador.
MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, acerca da
experiências vivenciadas na USF Yolanda Pires localizada no bairro de Fazenda Grande
I – Cajazeiras, dentro do Município de Salvador. Os acadêmicos foram inseridos através
do PET GRADUASUS, para acompanhar o cotidiano do serviço. Nesta USF foram
alocados três estudantes de Medicina, entre o período de Maio de 2016 a Abril de 2017,
sob a preceptoria do Enfermeiro da Equipe de Saúde da Família (ESF).
RELATO DE EXPERIÊNCIA: Inicialmente ficamos restrito a observação interna da USF,
para o levantamento das demandas e posterior formulação conjunta com os
profissionais de ações que iriam compor o Acolhimento Pedagógico. Com o decorrer das
atividades outras possibilidades foram surgindo, e assim fomos inseridos nas atividades
da ESF e na realidade da comunidade atendida, tais como: reuniões de equipe,
atividades educativas e visitas domiciliares. Durante as atividades podemos observar a
constante presença de casos envolvendo situações de violência e suas consequências
para a saúde, como destaca Morgana (2006), a violência gera agravos mentais,
emocionais e espirituais, reduz a qualidade de vida das pessoas e das coletividades. Ao
passo que nos aproximávamos dessa realidade, começamos a compreender, a
complexidade que é lidar diariamente com o problema, ainda mais numa USF localizada
dentro da periferia de uma grande cidade, região marcada pela desigualdade social e
ausência do Estado. Ao adentrar no território, encontramos um cenário onde, muitas
vezes, é negado o acesso a direitos básicos, como: falta de saneamento básico,
moradia digna, a uma educação de qualidade, dentre outros, gerando assim um terreno
fértil para a manutenção e reprodução da violência. Percebemos que, a negação de tais
direitos contribui para instauração de diversas formas de violência que chegam aos
serviços de saúde.Nas visitas domiciliares acompanhados pela Assistente Social do
Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), pelo Enfermeiro e pelo Agente
Comunitário de Saúde, observamos a dificuldade na abordagem da temática da
violência pelos profissionais, e principalmente a falta de resolubilidade nas ações
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REPENSANDO O PROCESSO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE A PARTIR DO
COTIDIANO DOS SERVIÇOS DE UMA USF NO MUNICIPIO DE SALVADOR: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Autor(es): Nívea Maria Fonseca Silva, Carla Macedo Ribeiro, Raphael De Souza
Borges, Ana Angelica Martins Trindade, Erik Asley Abade
Resumo: A atenção básica se apresenta como componente-chave na organização do
sistema de único de saúde (SUS), pois é a porta de entrada para os usuários e portanto
organizadora da assistência na Rede de Atenção à saúde. Traz consigo a proposta de
transformação do modelo assistencial, e sua organização é baseada na universalidade,
no vínculo, na participação social e na interdisciplinaridade, de modo a permitir a
atenção integral à saúde.¹ Contudo, a formação médica ainda é centrada nos cenários
hospitalares, apesar das mudanças curriculares em curso, e a formação profissional
generalista, ampliada e voltada às necessidades sociais é um desafio². Isso resulta em
um contato insuficiente com o SUS e consequentemente com a realidade da grande
parcela da população Brasileira. Neste sentido, Campos (2005)³ afirma que a inserção
no campo da atenção básica é necessária, pois possibilita ao estudante conhecer a
realidade vivenciada pela grande massa populacional brasileira, e o permite desenvolver
a clínica ampliada dos saberes, entender e realizar ações preventivas e promotoras da
saúde, e identificar a vulnerabilidade de pessoas e comunidades. Dentre as tentativas de
modificação da formação em saúde está o PET GRADUASUS, programa criado pelo
Ministério da Saúde que visa a inserção de acadêmicos dos cursos da saúde no
cotidiano da atenção primária a saúde e a reformulação dos currículos acadêmicos com
base nas necessidades reconhecidas nos serviços, contribuindo para a formação de um
profissional de saúde que saiba enfrentar de forma adequada os problemas de saúde e
outras demandas sociais. Destina-se também, ao fortalecimento de áreas estratégicas
para o Sistema Único de Saúde, e tem como fio condutor a integração ensino serviço
comunidade4.JUSTIFICATIVA: Observa-se a importância de discutir ferramentas que
permitam a diversificação de cenários de prática, a inserção dos estudantes no processo
de trabalho da atenção básica e a reflexão sobre a formação. OBJETIVO: Relatar a
experiência vivenciada pelos estudantes no PET e a partir disso refletir sobre a sua
contribuição na mudança da formação a partir da inserção no estudante de saúde na
atenção básica e na realidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF). MÉTODOS:
Trata-se de um relato de experiência sobre as vivências de estudantes de medicina na
USF Yolanda Pires, no bairro de Fazenda Grande I – Cajazeiras, cidade de Salvador. Os
estudantes foram inseridos no cotidiano da USF, pelo PET GRADUA- SUS, para
acompanhar a dinâmica do serviço, no período de maio de 2016 a abril de 2017.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Iniciamos as atividades na unidade pelo diagnóstico da
situação do serviço de saúde e do território, para identificar itens a serem trabalhados
conjuntamente entre unidade, universidade e Secretaria Municipal de Saúde.
Realizamos entrevistas com os profissionais de saúde, observamos a dinâmica do
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serviço e acompanhamos algumas atividades, como a reunião de equipe, visitas
domiciliares e atividades educativas. Foi possível, na entrevista com os trabalhadores,
ter contato com principais problemas enfrentados e observar a prática dos mesmos na
atenção primária. Percebeu-se os diferentes perfis profissionais que compõem as
equipes, desde os que acreditam na ESF e se esforçam muito para executar da melhor
maneira o seu trabalho, se mostram céticos quanto à consolidação da ESF como
reestruturação do modelo de atenção à saúde no Brasil. Na reunião de equipe,
acompanhar a discussão do contexto de cada usuário nos fez refletir a complexidade da
abordagem da atenção primária, à medida em que a doença se torna um dos itens
discutidos, entre tantos outros relacionados à situação do indivíduo. Observamos o
contraste entre a formação médica, ainda mais centrada na doença e na sua resolução,
e a diversidade de fatores, discutidos na reunião, (questões econômicas, culturais,
psíquicas) que interferiam na estado de saúde dos usuários. No acompanhamento da
visita domiciliar, observamos a importância da compreensão das condições vida do
indivíduo e da comunidade, revelando vulnerabilidades que jamais seriam percebidas
em uma consulta. A visita domiciliar foi atividade onde mais evidenciada a importância
dos determinantes sociais do processo saúde e doença, concepção central para o
processo de trabalho na atenção primária. Questões como a precariedade da habitação
dos indivíduos, as limitações de instrução, a ausência de uma sólida rede de relações
familiares e suporte social, entre outros fatores, deixavam de serem temas tangenciados
durante a formação acadêmica, e ganhavam concretude. Também percebemos a
necessidade da ação transversal dos profissionais nos casos, o que observamos quando
houve a necessidade, por parte da equipe básica, da articulação com membros no
NASF para conduzir os casos. Observamos essa interdisciplinaridade como um desafio,
diante da ausência de tais trocas entre os cursos durante a formação. De modo geral,
pudemos problematizar conceitos trabalhados em atenção básica e sua aplicabilidade,
amadurecendo o olhar em relação ao trabalho. CONCLUSÃO:A imersão na atenção
básica, através do PET é uma importante ferramenta de modificação da formação
médica, contribuindo para a constituição de profissionais conscientes de seu papel na
efetivação de novo modelo de atenção pautada na integralidade da atenção à saúde, e
colaborativos com os demais profissionais, produzindo um trabalho coerente com a ESF.
REFERÊNCIAS:1. Brasil. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 648, de
28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a
revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa
Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 29 mar. 2006.2. Feuerwerker
LCM. Além do discurso de mudança na educação médica: processos e resultados. São
Paulo: Hucitec; 2002.3.Campos GWS. Papel da rede de atenção básica em saúde na
formação médica: diretrizes: documento preliminar. Rio de Janeiro: ABEM; 2005.4.
Brasil. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Portaria Interministerial nº 1.802, de
26 de agosto de 2008. institui o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde –
PET – Saúde. Brasília; 2008.

anual do Abril Indígena. Este último envolve uma extensa programação ao longo do mês
de Abril com realização de mesas temáticas, rodas de conversa e mini-cursos,
participação de professores e alunos de outras universidades do país, tendo como
objetivo central integrar questões e práticas culturais indígenas dentro da universidade e
a descolonização do pensamento. Falta de estrutura física como: local para realizar
reuniões, local para estudos, falta de computadores, falta de apoio psico-social, etc.
apresenta-se como grande desafio para o grupo. Consideramos que o PET - Conexões
de saberes comunidades indígenas da Universidade Federal da Bahia – UFBA, mesmo
com todos os problemas e entraves enfrentados vem se consolidando como agentes
mediadores entre as diversas culturas.
Palavras-chaves: Palavras chaves: Pet comunidades indígenas; Agente
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PET - CONEXÕES DE SABERES COMUNIDADES INDÍGENAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA – UFBA: AGENTES MEDIADORES ENTRE AS DIVERSAS
CULTURAS.
Autor(es): Rutian do Rosário Santos, Angela Ernestina Cardoso de Brito, Marciane
Cardoso, Sandy Eduarda Santos Vieira, Maria Santana Oliveira da Conceiçao, Raiane
Guedes da Silva, Claudia De Oliveira Hermano, Vanessa Carvalho Santos, Daniel Silva,
Carla Fonseca
Resumo: O grupo PET - Conexões de saberes comunidades indígenas da
Universidade Federal da Bahia – UFBA iniciou suas atividades em 2010 por iniciativa e
militância dos primeiros estudantes indígenas na instituição. Trata-se de um grupo
multidisciplinar, composto por estudantes indígenas de várias etnias, matriculados nos
cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Ciências Contábeis, Engenharia Mecânica,
Economia, Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, Letras e Geografia. Atualmente
composto por sete bolsistas e cinco voluntários. O grupo tem como objetivo: a
implantação de processos democráticos, participativos e co-responsáveis, visando a
melhoria do trabalho nas diferentes áreas do saber, integrando os alunos indígenas de
diferentes etnias; a disseminação da cultura indígena na Universidade; fortalecimento da
perspectiva do ensino intercultural; e a troca de saberes entre a Universidade e a
comunidade. O PET - Conexões de saberes comunidades indígenas têm desenvolvido
atividades de ensino, pesquisa e extensão de maneira interdisciplinar. Assim vem
desempenhando importante papel de afirmação da cultura indígena e promovendo
diálogos interculturais no espaço acadêmico. O grupo vem desenvolvendo atividades
importantes como: formulação do “Manual do Ingresso”, voltado especialmente para os
estudantes indígenas e quilombolas cotista; Produção de documentário: Memórias,
saberes e práticas culturais, Realização de mini-cursos em diferentes áreas de
interesse; Oficinas em pesquisa e produção autoral Participação e realização de
atividades pertinentes aos interesses dos estudantes do PET – Conexões de
saberes/Comunidades Indígenas, na UFBA e apresen6tado trabalhos científicos em
instituições externas; Participação de representantes do grupo nos INTERPETS,
EBAPET, ENEPET, ENAPET; Criação, atualização da página no facebook manutenção
do Blog do PET – Conexões de saberes comunidades indígenas além da realização
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