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APRESENTAÇÃO
A CPPGI – Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação – realizará dia 31 de outubro de 2019 o VII SPPGI –
Simpósio de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – da Regional
Catalão, da Universidade Federal de Goiás.
O VII SPPGI tem como propósito promover a reflexão e o
debate em torno do fazer científico, da pesquisa e da inovação no
âmbito da graduação e da pós-graduação, com vistas à divulgação da
ciência.
O público alvo, portanto, são participantes de programas
institucionais de Iniciação Científica e/ou Inovação Tecnológica,
Iniciação à Docência, Extensão, Licenciatura, Pós-graduação e
pesquisadores em geral que estejam envolvidos em projetos, com
resultados minimamente parciais.
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PROGRAMAÇÃO GERAL
Quinta-feira - dia 31/10/19
09h às 12h
14h às 16h
17h – 19h

19h30min às 21h

Apresentações de Comunicações Orais e Pôsteres
Local: Bloco Didáticos I e II
Palestra: “A importância da Comunicação Científica”
Palestrante: Prof.° Me. Diélen dos Reis Borges Almeida (UFU)
Local: Auditório Prof.° Lívia Abrahão (Bloco Didático II)
Pôster ICs, IDTIs e PPGs
Local: Blocos Didáticos I e II
Palestra: “Memórias, Atualidades e Perspectivas em Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação em Catalão”
Palestrante: Prof.° Dr. José Júlio de Cerqueira Pituba
Prof.° Dra. Grenissa Bonvino Stafuzza
Prof.° Dr. Marcelo Henrique Stoppa
Local: Auditório Prof.° Lívia Abrahão (Bloco Didático II)
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RESUMOS
Humanidades
A EDUCAÇÃO DO NEGRO NA PRIMEIRA REPÚBLICA NO LYCEU
DE GOYAZ
Amanda Cléscia Rodrigues Guedes (PPGEDUC/UFG/RC)
Fernanda Barros (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho tem como objetivo investigar os a presença do negro no Ensino
Secundário no período da Primeira República 1889 a 1930 no Lyceu de Goyaz. Trata-se
de uma investigação que busca compreender como o negro aparece na instituição
educativa, pautando-se na análise das possibilidades ofertadas para emancipação
intelectual e dos mecanismos de controle utilizados pela instrução pública vigentes na
época na Cidade de Goiás. O ensino secundário brasileiro já é considerado pela
historiografia como um ensino elitista, humanista e propedêutico, portanto,
compreendemos que ao fazer parte desse ensino, os alunos negros, estavam
conformados a esta classe social de algum modo, seja pela origem familiar, seja pelas
alianças políticas travadas com essas famílias, algo que já se comprovou existir na
Cidade de Goiás no período da Primeira República. Atentando-nos ao momento político
vigente, pós-abolicionista observa-se que o poder coronelístico se constituía por grupos
seletos que nacionalmente visavam a continuidade e sustentação do poder, abrindo
vistas a indagações de como se perpetuava isso no Lyceu de Goyaz. Portanto o trabalho
se pautará além da pesquisa bibliográfica, na pesquisa documental que tem como fonte
documentos internos da instituição como os registros de matrícula, os livros de ata, os
registros internos da instituição e também documentos externos à instituição como a
legislação educacional do Estado e da Federação, como, leis, decretos, entre outros
documentos que possam corroborar para o entendimento da história da educação do
período. Pretende-se após seleção, categorização e leitura reflexiva e sistematizada do
material selecionado, realizar a síntese do estudo proposto, a fim de acrescentar e trazer
novas leituras sobre o assunto, ressaltando ainda, a importância de dar maior
visibilidade a essa parcela da sociedade no intuito de desmistificar raízes profundas
cristalizadas em um dado momento histórico e compreender se o esquecimento visto na
documentação do Lyceu de Goyaz em relação à presença de alunos negros é
proporcionado por quais motivos. A pesquisa orienta-se através da abordagem da
História da Educação e toma por base o método Histórico na qual compreende a
realidade como uma construção social contínua, objetivando ainda, contribuir para o
acervo de estudos do campo. Os resultados pesquisa, ainda em andamento, e em fase de
coleta e análise de dados, buscando perceber como o negro se fez presente nessa
instituição, ou seja, sobre como a instituição apresentou em sua documentação os
conceitos de embranquecimento e de esquecimento do negro.
Palavras-chave: História da Educação. Ensino Secundário. Negro.
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL: RETROSPECTO NA
PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Amanda Graziela de Oliveira (PPGEDUC/UFG/RC)
Juliana Pereira de Araújo (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: A extensão universitária é o objeto de uma pesquisa em andamento no
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Catalão-GO. A
iniciativa se justifica essencialmente pelo fato de que a extensão é atividade pouco
viabilizada e executada nas universidades públicas ainda que legitimada pela Lei n.º
5.540/68 que estabelece a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão
compreendendo-os como formadores do tripé que sustenta as instituições deste tipo.
Também justifica o interesse pelo objeto a percepção de que o próprio processo de
democratização do Ensino Superior no Brasil (marcante na primeira década deste
século) exigiu e exige não apenas a ampliação da extensão como a mudança da
concepção histórica para ela concebida que alimenta para ela um viés transmissivo e
assistencialista. Consideramos que uma perspectiva interessante para efetivarmos uma
compreensão inicial da extensão universitária brasileira (que surge nos anos de 1911 a
1917, na USP - Universidade Livre de São Paulo) se estabelece pela análise de alguns
marcos legais produzidos como elementos de política educacional sendo subentendidos
por nós como documentos norteadores e diretrizes dessa atividade. Daí que é objetivo
deste artigo apresentar uma análise inicial de alguns documentos que promoveram ao
longo do tempo formas de conceber e de executar a extensão universitária. Optamos por
analisar o Estatuto da Universidade Brasileira (Lei n.º 19.851/31), a Lei n.º 5.540/68 que
“Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com
a escola média, e dá outras providências” e o Plano Nacional de Extensão Universitária
promulgado em 2001. Buscamos responder a duas questões que são: Quais concepções
de extensão foram projetadas pelos documentos ao longo do tempo? Quais mecanismos
ou estratégias foram criados ou sugeridos para sua efetivação? Em termos de
metodologia trata-se, de uma pesquisa documental. Esperamos que ao atingirmos o
objetivo proposto possamos contribuir com a compreensão histórica do objeto, qual
seja, a extensão universitária fortalecendo a ideia de que ela é importante elemento da
política educacional para o Ensino Superior tanto como as possibilidades para
problematização dos caminhos que ela trilha atualmente.
Palavras-chave: Educação. Extensão Universitária. Políticas Educacionais.
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JOGOS DIGITAIS E ADOLESCÊNCIA: REPENSANDO O BRINCAR E SUAS
TEORIAS
Bruno Aires Simões (UAEE/UFG/RC)
Danyelle Borges de Oliveira (UAEE/UFG/RC)
Juliana Helmara Pinto Carvalho de Abreu (UAEE/UFG/RC)
Altina Abadia da Silva (UAEE/UFG/RC)
Resumo: A temática jogos para computador, adolescência e socialização têm sido
amplamente discutida em programas de educação. Nestas rodas de conversas constatou
se uma mudança de paradigma no que tange o “olhar” do pesquisador em relação aos
jogos supracitados, ou seja, atualmente o pesquisador que toma o jogo digital como
objeto de pesquisa também é jogador, geralmente desde tenra idade. Esse “olhar” de
“dentro” pode trazer à tona questões ainda não estudadas no campo da educação bem
como buscar saídas para problemas cujos efeitos desdobram-se no campo interpessoal,
educacional e social, relativos ao contexto atual. Com vistas nesses objetivos, cabe aos
pesquisadores iniciantes conhecer as principais concepções teóricas acerca do brincar,
para então colocar tais ideias em suspensão e, por meio da pesquisa, verificar quais
delas ainda se aplica ao jogo digital e ao contexto histórico atual. Assim sendo o
objetivo deste artigo é apresentar, de forma objetiva e clara, os resultados parciais do
levantamento bibliográfico acerca do brincar e suas teorias. Essa produção está
vinculada ao projeto de pesquisa apresentado ao PPGEDUC, que busca identificar quais
são os efeitos destes jogos na concepção dos adolescentes e professores. Para tanto,
realizaremos uma pesquisa qualitativa de campo, como procedimento metodológico
adotamos a entrevista semiestruturada com adolescentes entre 12 e 16 anos, alunos de
escola pública e jogadores do jogo do tipo battle royale – PUBG, Free fire, Fortnite e
APEX. Os resultados do levantamento bibliográfico indicaram que a maioria das
teorizações sobre o brincar/jogar atribuem a este uma função pedagógica, que se
materializa sob a forma de brinquedo educativo. Esse paradigma de certo modo reduz os
graus de liberdade do brincar/jogar, uma vez que a finalidade do objeto já foi
predeterminada pela indústria fabricante de brinquedos. Neste sentido, contatou-se que
as teorias que atribuem ao jogo uma função estritamente pedagógica, pouco contribuem
para compreender o porquê que muitas crianças e adolescentes passam horas a fio
jogando os games desenvolvidos para computadores e smartphones.
Palavras-chave: Jogos digitais. Adolescência. Brincar.
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LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO: PRÁTICAS EDUCATIVAS;
EDUCAÇÃO INFANTIL E MATERIALISMO HISTÓRICODIALÉTICO
Bárbarah Victória de Oliveira Gomides (PPGEDUC/UFG/RC)
Tiago Gonçalves Corrêa (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: O presente resumo é fruto de um artigo produzido para a disciplina:
Paradigmas, Praticas Educativas e a produção de conhecimento na Educação Infantil,
ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de
Goiás-Regional Catalão. Desta forma, este ensaio apresenta uma investigação
sistemática da atual situação das pesquisas e produções no tocante às práticas
educativas, educação infantil com embasamento teórico metodológico do materialismo
histórico-dialético. Para tanto, utilizamos como descritores para o levantamento
bibliográfico os seguintes termos: Práticas Educativas; Educação Infantil; Materialismo
Histórico-Dialético. Logo, efetuamos a busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD). Um recorte temporal foi utilizado, filtramos produções
brasileiras dos últimos 05 anos (2013 – 2018), foram selecionados os documentos que
discutiam, analisam e apresentem Práticas Educativas na Educação Infantil a partir do
Materialismo Histórico-Dialético nos últimos cinco anos. Libâneo (1990), ressalta que
educação, ou seja, a prática educativa, é parte integrante e necessária da dinâmica das
relações sociais e das formas de organização social, no entanto, as práticas aplicadas às
crianças de zero a seis anos e onze meses, público da educação infantil, deve induz a
reflexões sobre as diferentes infâncias, bem como a ver o mundo a partir do olhar do
outro. Buscamos pesquisas que vejam este fenômeno a partir da sociologia marxista,
que é baseada no que chamamos de Materialismo Histórico-Dialético (TONET, 2005),
ou seja, na interpretação histórica da humanidade a partir de um aspecto material que
está em constante movimento e é constituída por contradições. Por conseguinte, como
resultado do levantamento bibliográfico obtivemos trinta produções. Estas tiveram seus
resumos lidos e analisados, frete aos critérios estabelecidos. Sendo selecionados nove
documentos. Dentre os resultados obtidos ressaltamos que as publicações são: uma tese
e oito dissertações, que estão concentradas sobretudo nos anos de 2016 e 2017. Destas,
oito pesquisas são do estado de Goiás, seis dissertações e uma tese são frutos de
pesquisas produzidas na Universidade Federal de Goiás e uma dissertação da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás. Uma das dissertações é do estado de São Paulo,
produzida na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. As práticas
elencadas abordam: práticas de escrita, jogo de papéis, atividades do sono e do banho,
televisão e jogos matemáticos (2 documentos), práticas pedagógicas de 0 a 3 anos e
Leitura e Literatura infantil. Podemos constatar que embora apresentem o Materialismo
Histórico-Dialético em sua metodologia, alguns dos documentos não conseguem de fato
estabelecer uma análise nas premissas do método, indicando que embora ocorra uma
apropriação do método, algumas questões intrínsecas ainda não são discutidas e
problematizadas. Destarte, uma pesquisa científica inovadora, distinta do que até então
está produzido, requer prévio levantamento bibliográfico de qualidade, qualidade que
pode ser alcançada através de leitura e mapeamento destas publicações e identificação
das lacunas do conhecimento e das publicações existentes.
Palavras-chave: Práticas educativas. Educação infantil. Materialismo histórico
dialético.
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OS SENTIDOS DO ENSINO MÉDIO PARA
OS JOVENS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA
Danusa Lima de Mesquita Souza (PPGEDUC/UFG/RC)
Maria Zenaide Alves (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: O tema central deste trabalho é um assunto que demanda atenção e deve ser
visto como um desafio pela busca do entendimento a acerca do que significa ser jovem
na atualidade e como nós profissionais da educação devemos estabelecer relações com
este público. Nas reuniões e rodas de conversas entre professores as discussões que
predominam são os obstáculos de trabalhar com o jovem contemporâneo, que muitas
vezes apresenta na sala de aula comportamentos classificados como indisciplina,
desmotivação, atitudes desrespeitosas no convívio escolar, apatia, desmotivação,
agressividade entre colegas e com os docentes, além do uso indevido de celulares e
outros aparelhos eletroeletrônicos, etc. Por outro lado, ouvindo os estudantes nos
debates entre uma aula e outra, esse comportamento se justifica devido ao
distanciamento da escola, dos docentes para com eles, incompatibilidade do que a
escola lhes oferece. Para a maioria dos alunos a escola é vista como um fardo. Não
obstante, o professor passa a ser visto pelos alunos, como autoritários e até pelo governo
como o culpado pelo fracasso escolar. Assim, a escola está em crise ora em relação aos
alunos, ora por causa do grupo gestor, devido aos docentes, às vezes até pela família,
criando assim uma verdadeira política de responsabilização, onde sempre há um
culpado. Para entendermos essa situação e, sobretudo, transformá-la é preciso parar de
colocar a responsabilidade do infortúnio da escola nesse ou naquele. É fundamental que
cada segmento da comunidade escolar se perceba como sujeito do processo, um agente
capaz de ter um novo olhar, novas atitudes que lhes permitam vivenciar oportunidades
para um desenvolvimento, crescimento individual e coletivo, uma vez que os problemas
em torno da instituição escolar são amplos e de caráter objetivos e subjetivos. No
esforço de melhor entender o que se passa no interior da escola, enquanto espaço de
sociabilidade e aprendizado, o tema da juventude torna-se, portanto, urgente e
necessário. O objetivo desse trabalho, portanto é entender quais os sentidos que os
estudantes das camadas populares atribuem ao Ensino Médio. O papel da escola é
socializar o conhecimento, é atuar na formação moral dos alunos, estimular o diálogo
entre os sujeitos do processo. Entretanto, não quer dizer que devamos limitar o alcance
de nossas práticas, mas que devemos, sim, levar, a escola para mais perto da realidade
de nossos alunos. A base metodológica de pesquisa é qualitativa e encontrasse em
andamento, vem sendo realizada uma abordagem sociológica, ancorada nos estudos da
sociologia da educação e da sociologia da juventude. Para tanto percebe-se a urgência
de uma profunda imersão na análise e compreensão em torno dos sentidos que os jovens
estudantes da escola pública atribuem ao Ensino Médio.
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA FEMININA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS DA
55ª LEGISLATURA (2015-2018)
Dalila Rodrigues Barros (INHCS)
Jonas Modesto de Abreu (INHCS)
Leonardo Aires de Castro (INHCS)

Resumo: Apesar da política de cotas femininas que prevê um percentual mínimo de
mulheres nas candidaturas proporcionais desde 1995, o Brasil ocupa ainda uma posição
desprivilegiada na representação política feminina, ficando na 152ª posição mundial e
sendo considerado o pior índice entre os países da América Latina. Somado a isso, o
país vive uma crise política que põe em risco todos os direitos das minorias sociais. As
mulheres são um grupo vulnerável em decorrência das desigualdades sociais que
enfrentam. Os entraves políticos da representação feminina são diversos. É partindo
dessa problemática que o presente trabalho tende a fornecer um debate para além da
representatividade, entendendo-se também para os compromissos identitários das
deputadas eleitas na 55ª legislatura. O foco de análise serão as ações parlamentares das
deputadas eleitas. Este trabalho tem como objetivo discutir identidade e representação a
partir da produção legislativa feminina na Câmara dos Deputados da 55ª Legislatura
(2015-2018), entendendo que são dois temas sensíveis aos debates críticos sobre a
democracia representativa no Brasil. A representatividade é imprescindível para
mediação de interesses e para construção de uma democracia de maior equidade. Já a
identidade é permeada pelas características sociais, ideológicas e políticas, que têm
influência na ação política das parlamentares. A nossa hipótese inicial se baseou em
acreditar que as mulheres deputadas não estariam essencialmente preocupadas com a
reforma das estruturas políticas e sociais que contrariam os interesses identitários de
seus grupos. Seja pelos obstáculos institucionais, ou pela própria estrutura partidária que
controla a agenda legislativa, a produção dessas não estariam focadas em assuntos
identitários. Para tanto, adotou-se uma metodologia mista que buscou fundamentar a
pesquisa sob o viés tanto quantitativo, quanto qualitativo, visando compreender os
aspectos subjetivos dos dados coletados. Neste sentido, foram coletadas as propostas
legislativas e as emendas constitucionais do período exposto e, posteriormente, foram
classificadas em: administrativas, econômicas, honoríficas, orçamentárias, políticas,
sociais, culturais-científicas-tecnológicas, ecológicas e identitárias. Como resultado
observou-se que a produção feminina legislativa corrobora em parte com a hipótese
inicial na qual se afirmou que as mulheres deputadas não estão essencialmente
preocupadas com a reforma das estruturas políticas que contrariam os interesses
identitários femininos. No entanto, suas maiores pautas estão voltadas para políticas
sociais, sendo que a bandeira identitária configura entre as três maiores pautas
defendidas.
Palavras-chave: Representatividade Feminina. Produção Legislativa.
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FILOSOFIA DA DIFERENÇA E EXERCÍCIOS DE PENSAMENTO:
IMPLICAÇÕES PARA PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E PARA A
APRENDIZAGEM
Déborah Cristina Barbosa Ferreira (PPGEDUC/UFG/RC)
Rita Tatiana Cardoso Erbs (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho busca elencar discussões acerca da pesquisa em andamento
denominada “Do exercício de pensamento à aprendizagem em Deleuze: intersecções
com práticas escolares” que atualmente é desenvolvida no Programa de Pós-Graduação
em Educação (PPGEDUC) da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão,
orientada pela profa. Dra. Rita Tatiana Cardoso Erbs. O objetivo central deste trabalho
é destacar a filosofia de Gilles Deleuze, no âmbito da filosofia da diferença, e realizar
aproximações e intersecções com o campo da Educação e das práticas pedagógicas
escolares. O principal objetivo específico é apresentar a filosofia da diferença enquanto
ramo da filosofia na qual é possível deslocar conceitos para pensar práticas de ensino e
a ciência pedagógica. A partir de pesquisa bibliográfica realizou-se levantamento
acerca dos seguintes conceitos da Filosofia da Diferença deleuzeana: pensamento,
problema os relacionando com noções de aprendizagem para compreender outros
modos de aprendizagem que, como constatado através de pesquisa prévia acerca do
pensamento de Deleuze, seus conceitos possibilitam pensar a aprendizagem e o
exercício de pensamento pautados em criatividade, no devir das práticas, superando
práticas e pensamentos cristalizados historicamente através da pedagogia, que
permanecem ao longo de séculos no cotidiano escolar. Compreender essas intersecções
permite pensar outros modos de formação e de auto formação na escola, debate este
aqui mediado através da concepção da Filosofia da Diferença que permite adentrar o
universo de pesquisas brasileiros em educação, pois, no Brasil há vasto campo
qualitativo de pesquisa a respeito de tal filosofia, os quais deslocam conceitos deste
filósofo para pensar a escola e suas faces, suas práticas, modalidades de educação,
níveis. Diante a esse campo vasto de pesquisa pôde-se observar que no que tange à
aprendizagem autores como GALLO (2007), RAMOS e BRITO (2014) pensam
aprendizagem a partir de outras conceituações deleuzeanas como o Problema, o
Conceito e a noção de Pensamento, realizando inflexões e intersecções que são
problematizadas na pesquisa supracitada.
Palavras-chave: Gilles Deleuze. Pensamento. Aprendizagem.
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UMA ANÁLISE CRÍTICA DA DISCIPLINA E EDUCAÇÃO NO FILME
CAPITÃO FANTÁSTICO A PARTIR DE AUTORES CLÁSSICOS
Danyelle Borges de Oliveira (PPGEDUC/UFG/RC)
Bruno Aires Simões (PPGEDUC/UFG/RC)
Juliana Helmara Pinto Carvalho de Abreu (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: Este estudo é uma produção na disciplina de Educação e Conhecimento do
PPGEDUC e trata-se de pesquisa qualitativa na qual temos como objetivo levantar
discussão a respeito dos temas trabalhados na disciplina. Em chinês o termo “crise” é
composto por símbolos que designam “perigo” e “oportunidade”, de forma que a cultura
oriental tende a analisar crises e rupturas pelo viés de transformação de um estado para
outro possivelmente melhor, por isto a escolha de “oportunidade”. Com isto podemos
compreender que este momento atual de crise e retrocessos da educação pode ser
também uma saída para transformações que melhorem a qualidade do ensino a partir de
ações que venham da elaboração de críticas bem fundamentadas. No filme Capitão
Fantástico temos uma família que visa fugir da coerção imposta pela ação social e para
tanto se isolam, sendo que os pais são os professores dos 6 filhos. No entanto, o que se
percebe é que se cria algo tão perigoso quanto a falta de questionamentos, que é a
doutrinação para a cultura erudita. Neste cenário a família passa a desconsiderar o papel
da escola enquanto mediadora do conhecimento e propulsora das relações sociais não
familiares, como se escolas fossem somente reprodutoras de conteúdos da cultura
dominante, que exclui e enviesa conhecimentos. Compreendemos que a censura na
educação e também valorização de um tipo de linguagem causa exclusão dos mais
variados tipos de conteúdo e linguagens, como por exemplo as escolas que tem a
disciplina de ensino religioso, mas somente falam sobre o cristianismo. Temos como
resultados parciais a necessidade de discutimos nosso papel enquanto defensores da
pluralidade escolar e a promoção de uma educação de qualidade. É fundamental
elaborarmos críticas para não recairmos em modelos extremistas de educação, como
pode ser observado na rigorosa disciplina e obediência proposta pelos modelos de
escolas militares que tem tido expressiva expansão nos últimos anos, pois encaramos
que a pobreza e marginalização são questões que podem ser amenizadas ou até mesmo
extintas com a inserção de policiais militares em escolas que contemplam dos anos
iniciais ao ensino médio. A partir de discussão crítica fazemos uso de autores clássicos
das ciências humanas e sociais para pensarmos nossas relações. Concluímos que é
imprescindível contextualizar o momento histórico que cada autor elabora suas teorias
para discutir questões contemporâneas.
Palavras-chave: Ação social. Crise da educação. Disciplina.
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A QUEIXA ESCOLAR COMO OBJETO DE PESQUISA E SEUS
DESDOBRAMENTOS NO ATENDIMENTO À CRIANÇA COM
DIFICULDADES NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO
Eliane Honório Domingues (PPGEDUC/UFG/RC)
Janaina Cassiano Silva (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho se refere à pesquisa de Mestrado, em andamento, no Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão. O
objeto de pesquisa pretendido é uma investigação do que tem sido produzido de ações
práticas para atender a criança que recebe laudo devido alguma dificuldade no processo
de escolarização. Além disso, nosso intento é verificar como acontece o
encaminhamento desta criança para o atendimento da demanda provinda deste laudo e
como é realizado este atendimento. A pesquisa terá como lócus de investigação um
município localizado no Sudeste Goiano. Os dados apresentados compõem uma das
etapas da pesquisa acerca do levantamento bibliográfico relacionado ao tema de
pesquisa, queixa escolar. Este levantamento teve como objetivo investigar o que tem
sido produzido nos últimos dez anos sobre o objeto de pesquisa, abrangendo trabalhos
publicados no Portal de Periódicos do Scielo e no Banco de Dados da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), do período de 2008 a 2018. A metodologia
utilizada foi de cunho qualitativo e para a realização deste foi utilizado como descritor
principal Queixa Escolar. Em seguida, realizamos a leitura exploratória dos trabalhos
encontrados. No Portal de Periódicos do Scielo foram encontrados sessenta e nove (69)
resultados com o descritor queixa escolar, após a busca com critério de refinamento de
trabalhos de 2008 a 2018 os resultados reduziram para cinquenta (50). Considerando
ainda como critério de refinamento os periódicos por categoria, áreas temáticas e
artigos, os resultados finalizaram em vinte e sete (27) produções textuais que se
assemelhavam aos estudos que versavam sobre a temática queixa escolar. No BDTD
foram identificados quinhentos e quatro resultados (504) utilizando o descritor principal,
realizado como critérios iniciais de refinamento os trabalhos publicados do ano de 2008
a 2018 e apenas as Teses, os resultados reduziram para cento e um (101) trabalhos. Foi
realizada leitura exploratória dos resumos destes 101 trabalhos com o objetivo de eleger
as publicações mais relevantes, destas, 14 foram eleitas. Posteriormente, fizemos a
leitura integral dos quarenta e um (41) trabalhos selecionados nos dois bancos de dados
e, selecionamos treze (13) para análise. Concluímos que há um conteúdo relevante de
publicações, porém, estes trabalhos não contemplam em sua maioria o objetivo da
pesquisa, pois há diversas temáticas que, por vezes, não tratam da queixa escolar,
especificamente no campo educacional, como exemplo: medicina- psiquiatria,
fisioterapia. Ademais, alguns trabalhos não apresentam uma relação da Psicologia com a
Educação, além de não mencionarem a criança em sua totalidade/ desenvolvimento
integral.
Palavras-chave: Queixa Escolar. Psicologia. Educação.
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RODAS DE LEITURA: MEDIAÇÃO DA LEITURA NA ESCOLA NO CAMPO
Evelyn Ferreira de Andrade (PPGEDUC/UFG/RC)
Maria Aparecida Lopes Rossi (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: A presente projeto trata-se de parte da pesquisa realizado como pré-requisito
para o Mestrado em Educação do Programa de Pós-gradução em Educação (PPGEDUC)
da Unidade Acadêmica Especial de Educação da Universidade Federal de Goiás –
Regional Catalão, da linha de pesquisa: Leitura, Educação, Ensino de Língua Materna e
Ciências da Natureza. Diante os estudos realizados nessa linha de pesquisa a leitura é
percebida como ação fundamental no contexto social uma vez que vivemos em uma
sociedade grafocêntrica. Ou seja, uma cultura pautada na leitura e na escrita na qual
dependemos para desempenhar as mais diversas funções que vão desde ações cotidianas
como ler uma receita a funções mais complexas, que nos permite interagir, dialogar e
entender o mundo a nossa volta. Diante disso a escola desempenha um papel central no
ensino da leitura, visto que, na maioria das vezes, é na escola que o aluno encontra um
ambiente motivador do ato de ler por meio das atividades propostas pelo professor. Na
tentativa de tornar a escola um espaço de formação de leitores é que se levanta a
seguinte questão: como as rodas de leitura realizadas a partir da mediação de um leitor
experiente contribuem para a ampliação das competências leitoras de alunos de 6° há 9º
ano do Ensino Fundamental II que ainda têm dificuldades de leitura? Apoiando-se nessa
problematização o objetivo geral da presente pesquisa é de analisar como as rodas de
leitura, com a ajuda do professor mediador, contribuem para a ampliação das
competências leitoras de alunos de 6º há 9º ano que ainda demonstram dificuldades de
leitura. Para buscar responder a estas questões a pesquisa se pautará nos seguintes
objetivos: realizar rodas de leitura com alunos de 6º à 9º ano do Ensino Fundamental II
objetivando ampliar suas competências leitoras; descrever como acontece o trabalho
com o ensino de leitura na escola; perceber as dificuldades que os alunos demonstram
durante as práticas de leitura. Para dialogar sobre leitura, ensino de leitura e estratégias
de leitura no contexto escolar nos apoiaremos em Freire (2006), Arena, (2010), Koch e
Elias(2006), Viana e Braun (2010), Cosson (2014) Marcuschi (2008), Terzi (1995),
Antunes(2003), Zilberman (2009), Soares (2017). E por fim, Vigotski (2009), BortoniRicardo (2012) e Siqueira (2013), Oliveira (2017), Nascimento (2012), Oliveira (2012)
que irão dialogar sobre o papel da mediação na construção do leitor. Como caminho
metodológico a pesquisa será pautada na Pesquisa-Ação que é entendida por Thiollent
(1998) como uma pesquisa social com base empírica orientada a partir da ações
coletivas que buscam resolver um problema ou objetiva transformações de forma
participativa e busca principalmente a mudança por meio de ações que envolvem não só
o pesquisador, mas também, as pessoas das situações a serem pesquisadas.
Palavras-chave: Leitura. Rodas de leitura. Ensino de Leitura. Mediação.
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O PAPEL DA MEDIAÇÃO DO PROFESSOR NO PROCESSO DE
ENSINO/APRENDIZAGEM DA ESCRITA
Geicielle da Silva Nunes (PPGEDUC/UFG/RC)
Maria Aparecida Lopes Rossi (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de apresentar pesquisa em andamento
intitulada “O Ensino da Escrita: o papel da mediação do professor”, vinculada à linha de
pesquisa: Leitura, Educação e Ensino de Língua Materna e Ciências da Natureza, no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGEDUC, da Unidade
Acadêmica Especial de Educação da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão.
A pesquisa, tem o objetivo de investigar como a mediação, no processo de ensino da
escrita, contribui para a construção do aluno escritor. Nesse sentido, busca perceber a
contribuição da mediação do professor no processo de apropriação da escrita pelos
educandos a partir do desenvolvimento de atividades de produção textual com alunos do
Ensino Fundamental. Foram traçados os seguintes objetivos específicos: enfatizar o
papel da mediação do professor no processo de ensino/aprendizagem da escrita;
construir com os alunos atividades de produção de textos que contemplem as condições
necessárias para se produzir textos; trabalhar atividades de revisão de texto com os
alunos com o objetivo de perceber quais os aspectos do texto são contemplados por eles
quando buscam reescrever os próprios textos; utilizar a revisão e a reescrita como partes
fundamentais do processo de produção textual; levar os alunos a atribuir sentido ao ato
de escrever à medida que se identificam como sujeitos dos discursos de sala de aula.
Para alcançar tais objetivos, o trabalho será desenvolvido a partir da metodologia da
pesquisa-ação, através de intervenções, que serão desenvolvidas junto à uma turma
composta por alunos do 5º e 6º anos do Ensino Fundamental, de uma escola da rede
pública Estadual de Educação. O estudo fundamenta-se nas concepções de mediação,
nos estudos sobre a linguagem escrita, evidenciando a função interlocutora da língua, na
modalidade oral ou escrita e compreendendo a revisão e a reescrita textual como partes
constituintes do processo de produção de textos. Estima-se que a análise da concepção
de mediação e do papel do professor mediador no processo de ensino da escrita,
constituirá reflexões com subsídios que auxiliem os alunos a se identificarem como
sujeitos/autores dos textos produzidos em sala de aula, também suscitar em professores
e alunos o interesse por métodos de ensino que contribuam para a construção do aluno
escritor. Espera-se que, a partir da mediação do professor, os alunos ampliem seu
conhecimento sobre a língua escrita, utilizando-a conforme as diversas demandas de
interação social. Além disso, com a investigação, buscamos contribuir para evidenciar o
papel do professor no processo de ensino/aprendizagem da escrita. A reflexão em torno
da proposta de investigar o papel da mediação do professor no processo de apropriação
da escrita pelos educandos, bem como a análise dos dados da pesquisa, produzirão
dados a serem discutidos em eventos científicos, com o objetivo de buscar recursos que
possibilitem tornar mais significativo, o ensino de língua materna, na educação básica.
Palavras-chave: Mediação. Apropriação da escrita. Ensino de língua materna.
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DOUTORES “DA” REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS... POR
ONDE VOCÊS ANDAM?
Grazielly Katarinni Gomes Lemos (PPGEDUC/UFG/RC)
Wender Faleiro (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: A formação docente acontece de diferentes formas e nem sempre contemplam
as necessidades do processo de ensino-aprendizagem, portanto entende-se como uma
opção a formação docente que parta dos conhecimentos prévios e se amplie a partir de
seu próprio fazer pedagógico e ainda através dos anseios dos estudantes. E conjeturando
sobre isso, em 2011, a Secretaria Estadual de Educação de Goiás (SEDUC-GO)
implementou a Metodologia de Tutoria para acompanhar pedagogicamente todas as suas
escolas e em 2015, essa metodologia recebeu destaque como ação de sucesso que
colaborou com a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
de 2013. Mas, se a formação continuada recebeu esse reforço, questiona-se como está a
formação dos professores dessa rede de educação, no âmbito de pós-graduação:
mestrado e doutorado? Considerando o quadro de funcionários da Rede Estadual de
Educação de Goiás em 2019 percebemos que é comparativamente decrescente o
quantitativo de docentes que incrementam sua formação quando se analisa o número
total de servidores da rede, pois de um universo de 41.981 (quarenta e um mil e
novecentos e oitenta e um) servidores temos apenas 620 (seiscentos e vinte) mestres e
39 (trinta e nove) doutores. Desses 39 doutores, 02 são Contrato Temporário, e outros
quatro não estão na regência de sala de aula. Das quarenta regionais que compõe a Rede
Estadual de Educação de Goiás, os doutores estão distribuídos nas Coordenações
Regionais de Goiânia (16), Águas Lindas (01), Anápolis (02), Aparecida de Goiânia
(03), Campos Belos (01), Catalão (01), Goiatuba (01), Itaberaí (01), Jataí (01), Jussara
(01), Luziânia (01), Mineiros (03), Pires do Rio (02), Posse (01), Rio Verde (01), São
Luís de Montes Belos (01) e Trindade (02). Partindo desse levantamento de dados
realizado no portal 360 da própria SEDUC (no segundo semestre de 2019) onde
localizou-se aonde estão esses doutores e em que áreas atuam, posteriormente serão
averiguados os pontos positivos e negativos que influenciam na permanência dos
professores doutores, particularmente em Ciências da Natureza, da Rede Estadual de
Educação de Goiás na educação básica a partir de uma pesquisa intitulada Doutores em
Ciências da Natureza na Educação Básica da Rede Estadual de Goiás: Prazeres e
Dissabores. A base metodológica de pesquisa vem sendo realizada de forma dialética
apoiada em estudos bibliográficos, relatos de experiência e vivências. Finalmente
retoma-se a relação de formação docente com a eficácia do processo de ensino
aprendizagem ressaltando que falar em qualidade na educação envolve valores e
experiências pessoais, a cultura e tantos outros fatores subjetivos, que podem conferir
significados distintos a essa. Para tanto percebe-se a necessidade de uma profunda
imersão na análise das influências que o doutorado exerce sobre o fazer pedagógico do
professor.
Palavras-chave: Formação. Doutores. SEDUC-GO.
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LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: EXPECTATIVAS E
MOTIVAÇÕES PARA INGRESSAR NA CARREIRA DOCENTE
Gigliane Cristine Queiroz (PPGEDUC/UFG/RC)
Wender Faleiro (PPGEDUC/UFG/RC)
Tatiane Pereira de Oliveira (PPGEDUC/UFG/RC)
Lidiene Policena dos Santos (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: O presente estudo faz análise de algumas considerações e aspectos que
motivam os alunos a ingressarem em cursos de Licenciatura, especificamente Educação
do Campo-Habilitação Ciências da Natureza no Brasil, considerando as expectativas dos
mesmos, com relação às possíveis dificuldades e contratempos que poderão enfrentar na
carreira docente. A Educação do Campo é fundamentada em um caminho entre o
Campo, a Política Pública e a Educação. Ela vem sendo incluída nas agendas de
políticas educacionais no Brasil, principalmente na primeira década do século XXI,
dando espaço, assim, ao povo do campo e seus direitos como cidadãos com modo de
vida específicos, por isso se caracteriza como um movimento compareceres contrários
aos pautados no discurso capitalista. Os Movimentos Sociais do Campo se mobilizam
com a intensificação dos conflitos sociais pela terra. As contradições e impactos
negativos do modelo hegemônico social que ameaçam sua existência no campo
brasileiro, produzem suas movimentações. Portanto, as discussões sobre a Formação de
Educadores do Campo, acontecem pela necessidade de superar processos de exclusão
históricos onde as construções políticas no Brasil sempre marginalizaram e anularam o
protagonismo dos sujeitos do campo, então as realidades campesinas não eram
consideradas nos projetos de escola, por isso a Educação do Campo busca reverter esses
processos, sendo uma construção com e dos trabalhadores. Seguindo essa temática é
significativo salientar que atualmente o profissional da educação enfrenta diversos
problemas em sua carreira, como o rebaixamento salarial, a precariedade das condições
de trabalho, a violência nas escolas, a superlotação nas salas de aula e a carência de
condições adequadas para a sua atuação docente. Então, objetivamos investigar quais os
motivos que levam os graduandos a escolherem a licenciatura como projeto profissional
e as expectativas que os mesmos criam ao longo desse processo. Para a consecução
desses objetivos, realizou-se uma pesquisa empírica não-experimental e de caráter qualiquantitativo a fim de se interpretar determinada realidade social, porém sem a realização
de manipulação e o isolamento de variáveis experimentais. Por fim, diante do cenário
atual, resta-nos a constatação de que uma política pública educacional que promova uma
verdadeira e efetiva valorização e consolidação da profissão docente se faz premente.
Profissão com um plano de carreira atrativo financeiramente e com condições de
trabalho minimamente adequadas, para que possa atrair cada vez mais estudantes,
menos em função de valores estritamente altruístas intrínsecos do que em função de
vislumbrar seguir uma carreira reconhecida e valorizada social e financeiramente. Pode
se afirmar então que, os motivos (Motivação) que levam os licenciandos a escolherem a
Licenciatura em Educação do Campo, estão entre os principais, a formação acadêmica,
aquisição de conhecimentos inerentes à suas práticas, a maioria dos cursos serem no
turno noturno, atingirem uma faixa etária mais avançada, a maioria constituída por
mulheres, mas muito ainda há que se pesquisar, pois, o processo ainda se encontra no
início.
Palavras-chave: Educação do Campo. Motivação. Carreira docente.
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CULTURA HISTÓRICA E ENSINO DE HISTÓRIA: PENSAR O RACISMO A
PARTIR DO PRESENTE
João Pedro Pereira Rocha (INHCS/UFG/RC)
Resumo: O Ensino de História, enquanto campo de estudo já estabelecido, tem se
ocupado cada vez mais em sublinhar a necessidade de que pesquisas e reflexões em
torno da História ensinada, leve em consideração a experiência vivenciada pelos
estudantes na Educação Básica. Esse ponto nos levou a sugerir ser a cultura histórica
elemento importante para podermos pensar questões temas e problemas relacionados ao
ensino de história. Nossa compreensão de cultura histórica, aqui, refere-se aos
elementos do presente que falam sobre experiências históricas passadas (filmes,
literatura, internet etc.). Nesse contexto, o presente texto tem o objetivo de analisar
alguns pontos relacionados à relação entre cultura histórica e ensino de história e de
modo a investigar a importância da primeira nas aulas de história, na Educação Básica.
Para alcançar nosso objetivo empreendemos um caminho de reflexão a partir de
referenciais teóricos do campo do Ensino de História e que pensam questões
relacionadas aprendizagem em história, as representações em sala de aula. Também
lançamos mão de uma estratégia metodológica que pensa a dinâmica dialógica entre
passado e presente, elegendo o tema racismo como elo entre as temporalidades, por
meio da cultura histórica, e que pode ser objeto de abordagem em sala de aula. O estudo
nos permite indicar a cultura histórica como importante referencial para o processo de
ensino aprendizagem em história, uma vez que, por meio dela, é possível demarcar, em
sala de aula, as operações históricas atuante na constituição de temas/problemas como o
racismo, e que são fundamentais para compreensão crítica da realidade presente. No
caso particular do racismo, a cultura histórica possibilita, para a sala aula, discussões em
torno e a partir de elementos e acontecimentos da atualidade, permitindo sua
problematização por meio das redes sociais e da cinematografia. Espaços que dão conta
de construir representações sobre o racismo e que permitem sua análise a partir de um
olhar da História.
Palavras-chave: Ensino de História. Cultura Histórica. Racismo.
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PERFIL DE DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS
URBANAS E RURAIS DE RIO VERDE-GOIÁS
Jovair Batista de Jesus (IBIOTEC/UFG/RC)
Neila Maria Mendes Borges (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: O desenvolvimento motor está presente desde os primeiros meses de vida, e
suas alterações estão relacionadas à interação entre as atividades diárias, a biologia do
indivíduo e as condições ambientais. Na infância, as crianças praticam naturalmente
atividades que estimulam o desenvolvimento motor como: correr, saltar, pular,
arremessar, entre outras, sendo estas designadas habilidades motoras fundamentais.
Nessa perspectiva, é possível afirmar que, a Educação Física assume um papel
importante no desenvolvimento das crianças, ou seja, através das atividades recreativas
que as crianças exploram seus movimentos desenvolvendo e aprimorando as habilidades
motoras como coordenação, equilíbrio, lateralidade, esquema corporal, organização
espacial e temporal. Nesse contexto, o presente trabalho tem por temática o
desenvolvimento motor de crianças matriculadas em escolas do campo e da cidade e
como objetivo geral: Avaliar se existem diferenças no desenvolvimento das habilidades
motoras entre as crianças de 4 a 6 anos das escolas do campo e das escolas da zona
urbana do município de Rio Verde Goiás. Como delineamento metodológico, optamos
pela pesquisa de campo do tipo exploratória, a qual teve como universo as escolas de
Educação Infantil localizadas no Município de Rio Verde Goiás, sendo uma unidade na
zona urbana e outra no campo. A amostra envolveu 57 alunos matriculados na educação
infantil dessas duas escolas, de faixa etária compreendida entre 4 a 6 anos. Como
Instrumento de coleta de dados utilizamos a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM)
proposta por Rosa Neto. Os dados coletados foram analisados de acordo com uma
abordagem quanti-qualitativa, que nos possibilitou concluir que as crianças do campo
tiveram uma média de (108,46%), obtendo um desempenho significativo em relação ao
desenvolvimento das crianças da cidade cujo resultado foi um percentual de (94,89%)
em seu Quociente Motor Geral. Apesar deste diferencial, tanto as crianças do campo
como as crianças da cidade foram classificadas com o mesmo padrão de
desenvolvimento “Normal Médio” compreendido por uma pontuação equivalente à 90
109 pontos dentro da escala de avaliação motora. Sendo assim, as crianças classificadas
com este resultado não apresentam nenhum fator de risco em relação ao seu
desenvolvimento motor.
Palavras-chave: Desenvolvimento Motor. Escola Urbana. Escola Rural.
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A VIOLÊNCIA ESCOLAR NA PERPECTIVAS DOS JOVENS DE CALDAS
NOVAS
Juliana Carrijo Fernades (PPGEDUC/UFG/RC)
Juliana Pereira Araújo (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho intenta socializar informações relacionadas a um projeto de
pesquisa que, executado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal de Goiás –Regional Catalão UFG/RC assume como objeto central
a “violência escolar”. A experiência profissional na dimensão da gestão educacional em
instituições educativas ligadas ao Ensino Médio nos permite advogar em prol dessa
iniciativa porque dela temos elementos para afiançar que a compreensão de tal objeto é
urgente ainda que desafiadora. Também justifica a importância da pesquisa a percepção
de que as juventudes contemporâneas se constituem identitariamente e constituem seus
esquemas de socialização em uma temporalidade que é contemporânea, complexa e
diferenciada que precisa ser melhor compreendida e para a qual adotamos como base
teórica a perspectiva da pós-modernidade. A propósito do referencial teórico citamos a
utilização das obras do sociólogo Michel Maffesoli que projeta interessantes análises
sobre a pós-modernidade que contemplam o olhar sobre as juventudes, sobre a cultura e
inclusive sobre a violência. A escolha por este autor remete a nossa busca por
estabelecermos a compreensão sobre o objeto em telas mais amplas, portanto,
condizentes com uma fundamentação de base sociológica. Temos nestes termos como
norteadora a seguinte questão de pesquisa: como a violência escolar é percebida, vivida
e interpretada por jovens de uma escola de Ensino Médio? Guiadas por este
questionamento esperamos atingir o objetivo geral de compreender a violência escolar
na perspectiva de jovens do Ensino Médio. Os objetivos específicos são: a) constituir
teoricamente compreensão sobre a violência escolar buscando sua relação com a própria
sociedade atual, pós-moderna; b) estruturar um retrato sobre a violência escolar pela
perspectiva de jovens de uma escola de Ensino Médio; e c) analisar como a violência é
compreendida por jovens do Ensino Médio de Caldas Novas-GO. Pelo alinhamento a
uma sociologia compreensiva é que definimos como percurso metodológico uma
ancoragem fenomenológica e por isso projetamos a composição do corpus de modo a
privilegiar os sujeitos, a subjetividade e a linguagem, o que explica a adoção da
entrevista narrativa como técnica primordial. As entrevistas narrativas serão realizadas
com uma amostra que deverá ter entre 04 e 06 jovens e será definida tendo como
critérios centrais: a) a diversidade de gênero, b) a experiência ou percepção da violência
escolar em pelo menos uma das seguintes situações: como observador, como praticante
ou como vítima. O instrumento de seleção da amostra será o questionário
semiestruturados aplicado no lócus da pesquisa de campo, como já exposto uma escola
de ensino médio no município de Caldas Novas – GO que tenha registros de violência
escolar. Por se tratar de uma investigação em curso, não há ainda resultados. No entanto,
espera-se que estes sejam alcançados e projetem possibilidades para o enfrentamento da
violência escolar.
Palavras-chave: Sociologia da Educação. Violência escolar. Juventudes.
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Juciléia da Silva Fonseca (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar a pesquisa denominada “Práticas de
Letramento de Alunos com Deficiência Intelectual na Educação de Jovens e Adultos”
em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDUC) da
Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, que tem como orientadora a
professora Dr.ª Maria Marta Lopes Flores. O principal objetivo específico desta amostra
é divulgar alguns aspectos encontrados e buscar elencar discussões a respeito dos
mesmos. A metodologia empregada para esta exposição caracterizou-se por pesquisa
bibliográfica de caráter qualitativo com buscas a respeito do tema “letramento de
pessoas com deficiência intelectual na Educação de Jovens e Adultos (EJA)” nos
seguintes sites acadêmicos de buscas: no Scientific Electronic Library Online (SciELO),
na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no Catálogo de Teses
& Dissertações – CAPES e, devido aos poucos achados, buscou-se também na
plataforma de buscas Scholar Google (Google Acadêmico), realizando posterior análise
e categorização das informações contidas nestes trabalhos que se totalizaram quatro (4)
que, como podemos observar são pouquíssimos achados sobre tema relevante para a
Educação de modo geral e para a Educação especial de modo específico. Os trabalhos
encontrados, em seus formatos, foram dois (2) artigos científicos, uma (1) tese de
doutoramento e uma (1) dissertação de mestrado acadêmico. Três dos quatro trabalhos
foram escritos por duas autoras e pesquisadoras específicas: Elsa Midori Shimazaki
(2006; 2018) e por Viviane Gislaine Caetano Auada (2015; 2018), confirmando os
poucos pesquisadores existentes a respeito do tema e problema trazido pela presente
autora deste trabalho. Acerca dos achados expõe-se resultados parciais tendo em vista
que a presente autora ainda se debruça sobre os dados produzidos, contudo, podemos
inferir algumas categorias e tipos de discussões realizadas por estas autoras (es). Todos
estes estudos em seus achados apontam para a necessidade da mediação da escola
formal, no letramento, para atuação social das pessoas com deficiência intelectual. Esta
mediação é trabalhada por meio de gêneros textuais, por meio da relação escola
comunidade família, da dialogia, que é apontada por todos os trabalhos como fator
importante para que se efetive a aquisição de escrita e habilidades de letramento. Esse
panorama das pesquisas nos indica sobre a importância da discussão teórica e das
políticas públicas para este grupo nesta modalidade de educação, a EJA, buscando o
comprometimento de uma educação pública e de qualidade.
Palavras-chave: Letramento. Deficiência Intelectual. Educação de Jovens e Adultos.
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INGRESSO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO
ENSINO SUPERIOR: UM NOVO DESAFIO
Karine Tavares Domingues (PPGEDUC/UFC/RC)
Resumo: O presente trabalho tem o intuito de refletir sobre a inclusão no ensino
superior como direito fundamental da pessoa com deficiência. Temos o propósito de
discutir com base na legislação o acesso, a permanência e a apropriação do
conhecimento por parte destes alunos ingressos nas instituições de ensino superior. A
educação da pessoa com deficiência organiza-se com base nas diferenças, singularidades
e na maximização das suas potencialidades. A inclusão destes alunos no ensino superior
não é mais uma utopia é um direito, e estudos têm demonstrado como as universidades
precisam se organizar para lhes oferecer condições acessíveis, tanto no ingresso quanto
na formação. A atual política educacional brasileira preconiza a garantia de um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis de escolarização, desde a educação básica ao
ensino superior. Dados do Censo da Educação Superior registram um aumento de
matrícula de 575% de estudantes com deficiência nas universidades na última década,
um número bastante expressivo. Esse crescimento é decorrente de medidas legais de
garantia de acesso e condições de atendimento adequadas à essas pessoas nesse nível de
ensino. Nesse sentido pretendemos com o presente trabalho investigar como se dá a
inclusão de estudantes com deficiência em Instituições de Ensino Superior frente a
proposta de educação inclusiva. Objetivamos dessa forma compreender as
circunstâncias que envolvem o acesso ou ingresso do aluno com deficiência à
instituição, assim como investigar qual papel dos núcleos de acessibilidade para dar
condições e apoio pedagógico aos discentes com deficiência. Realizamos um
levantamento bibliográfico sobre a história da educação especial e sobre a gênese da
universidade no Brasil, a fim de conhecer como esta vêm se desenvolvendo ao longo
dos anos, em específico na Educação Superior, como também analisar as medidas legais
e as resoluções relacionadas à acessibilidade desses alunos. Através das análises
percebemos que nos dias atuais, temos uma vasta e abrangente legislação que estabelece
orientações e diretrizes para estruturar uma educação que se pretende acolher a
diversidade dos sujeitos. Além de todo aporte legal e diversas diretrizes de como
trabalhar uma proposta inclusiva, é nítido o distanciamento entre o que se pretende e à
realidade da prática inclusiva a qual carece de um olhar crítico e uma atenção especial
no que tange à sua eficácia. A presença de estudantes com deficiência no Ensino
Superior faz a universidade refletir sobre suas estruturas na medida em que demonstrem
que demandam novas estruturas físicas e pedagógicas para que sejam reduzidas as
barreiras arquitetônicas e atitudinais que são grandes entraves e inibem o acesso ao
conhecimento. Nesse contexto acadêmico, instituições, educadores e demais
profissionais de ensino superior precisam construir novos saberes, adotar novas práticas,
ou seja, proporcionar aos alunos uma formação que promova o efetivo aprendizado.
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POLÍTICA EXTERNA E MILITAR: 1964 NA OBRA “A VELHA CLASSE” DO
JORNALISTA MARCIO MOREIRA ALVES
Lucas de Oliveira Cheque (INHCS/UFG/RC)
Regma Maria dos Santos (INHCS/UFG/RC)
Resumo: A pesquisa se trata de uma análise do período ditatorial brasileiro, isto através
dos artigos do jornalista Marcio Moreira Alves presentes na obra A velha classe (1964).
Os objetivos da pesquisa são de: aprofundar o conhecimento sobre o estudo
interdisciplinar que une jornalismo, história e literatura; compreender qual a percepção
do Marcio Alves sobre a situação do Brasil no período pós-golpe (1964); e compreender
de que maneira os artigos publicados revelam os preceitos políticos e ideológicos do
escritor, de acordo com o tempo em que se narra. Além destes, também se discutiu
principalmente a “ditabranda”, termo muitas vezes utilizado para descrever a ditadura
militar brasileira, que impõe um caráter mais tolerante ao regime, ou ainda mesmo,
alega que este de fato só iniciou em 1968, com o AI-5. A utilização da fonte jornalística
na pesquisa histórica é um movimento ainda recente na historiografia brasileira, mas é
muito importante, já que contribui para o afastamento da história a partir dos grandes
detentores de poder – ou dos heróis – e aproxima a perspectiva para aqueles que por
muito tempo tiveram negados o seu papel histórico, além do mais, os textos do Márcio
Alves são uma fonte histórica muito rica, onde o intelectual que apoiara o golpe, passou
a criticá-lo e a denunciar as violências que vinham acontecendo. Para que os objetivos
possam ser abordados mais claramente, metodologicamente falando, foi levantada a
biografia do autor, o jornal que seus artigos foram publicados e a sua relação com a
ditadura. Juntamente com os textos do Alves e com os referenciais utilizados – que
foram todoslidos criticamente e fichados - é possível perceber que o período de 1964-68
foi marcado por torturas, repressões, e interferências autoritárias tanto na educação,
quanto no setor econômico, que muito contribuíram para o avanço das desigualdades
sociais. Tanto a tese de uma ditadura tolerante, quanto a de uma que só teve o seu início
depois de 68 são incabíveis.
Palavras-chave: Periódico. Marcio Alves. Ditadura.
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REFLEXÕES SOBRE O ENSINO E APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE
HISTÓRIA A PARTIR DA HISTÓRIA CULTURAL E DA EDUCAÇÃO
HISTÓRICA
Layanne Grigório Martins (INHCS/UFG/RC)
Márcia Pereira dos Santos (INHCS/UFG/RC)
Resumo: Este resumo apresenta parte da discussão teórica desenvolvida na pesquisa de
mestrado que realizo, intitulada “Ensino de História: O processo de ensino e
aprendizagem mediado pela Educação Histórica”. Consideramos pertinente discutir
sobre o ensino e aprendizagem em sala de aula em especial na disciplina de História. A
pesquisa possui como objetivo principal identificar e analisar as dificuldades e embates
de ensino e aprendizagem em História dos alunos da 9ª série na rede púbica da cidade de
Nova Aurora-GO, propondo como metodologia a pesquisa-ação, desenvolvida por meio
de oficinas em sala de aula, possibilitando a criação de novas formas de se ensinar e
aprender História, para isso desenvolvemos uma discussão teórica norteada pela
Educação Histórica. Dentro da pesquisa propomos analisar quais são as visões de
mundo que o ensino de história consegue construir nestes alunos, de que forma
poderíamos mudar o atual conceito da disciplina perante eles. Optamos por trabalhar
com a História Cultural como suporte teórico para pensar a História, e com a Educação
Histórica como suporte metodológico para o desenvolvimento das atividades que
envolverão a pesquisa-ação. Esta pesquisa propõe abordar o processo de ensino e
aprendizagem a partir disciplina de história, compreendendo sua importância para o
desenvolvimento individual e social dos alunos, durante nossas aulas-oficina com a
perspectiva da História Local, utilizando suas reflexões como forma de aproximar o
aluno da aprendizagem histórica, criando a possibilidade de utilizar a realidade próxima
aos alunos como método para aproxima-los da História, como objetivo principal
possibilitar que os alunos consigam se reconhecer dentro de todo o processo como
sujeito histórico.
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MOTIVOS QUE LEVAM OS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO A
PARTICIPAREM DA FEIRA DE CIÊNCIAS DA UFG/RC
Maria Amélia Cândida Machado (PPGEDUC/UFG/RC)
Wender Faleiro (PPGEDUC/UFG/RC)
Simara Maria Tavares Nunes (UAEE/UFG/RC)
Resumo: Os primeiros registros de realização sucedidas das Feiras de Ciências no
Brasil ocorreram no final da década de 1960. É um evento que possui ênfase social, pois
os alunos fazem levantamentos sobre as problemáticas presentes no seu cotidiano e
propõem soluções. A Feira de Ciências se caracteriza por ser um evento realizado nas
escolas ou em outros espaços, onde os alunos expõem os resultados obtidos de trabalhos
desenvolvidos por eles próprios, contando com o apoio dos professores. Momentos
como esses proporcionam a troca de experiências entre os envolvidos no processo de
construção científica, complementando com a divulgação de resultados. O professor
nesse contexto de produção de conhecimento assume o papel de mediador no
desenvolvimento dos trabalhos realizados pelos alunos, consolidando uma parceria, pois
ambos aprendem concomitantemente, uma vez que alguns temas são desconhecidos pelo
professor, porém desperta curiosidade dos estudantes. Desde 2012 na Universidade
Federal de Goiás/Regional Catalão é realizado a Feira de Ciências, uma mostra regional
de caráter anual, aberta ao público, que recebe inscrições de trabalhos elaborados e
desenvolvidos nas escolas por escolares com orientação de professores. A feira é aberta
a participação de alunos regularmente matriculados em instituições de ensino público e
privado da Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 (1° ao 5° ano), Ensino
Fundamental 2 (6° ao 9°), Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) (6º ao
9º ano do ensino fundamental e das séries do ensino médio) e Ensino Técnico ou
profissionalizante pertencentes ao município de Catalão e região, ocorrendo o
compartilhamento de experiências e apresentação de trabalhos de cunho científicos.
Perante a influência que essa feira vem provocando na rotina escolar dos discentes e
docentes das instituições de educação básica e profissionalizante da cidade de Catalão
esse estudo buscará analisar os motivos que levam os professores do ensino médio no
município de Catalão-GO a participaram da Feira de Ciências da UFG/RC, desde a
elaboração, o desenvolvimento e a apresentação dos trabalhos realizado por seus alunos.
Essa pesquisa possui um caráter investigativo com base na pesquisa qualitativa. Os
sujeitos da pesquisa serão professores que participaram pelo menos de uma edição da
exposição e que atuam nas diversas esferas de ensino, estadual, federal ou particular de
ensino e lecionam para o ensino médio (regular ou EJA). Será realizado uma busca nos
registros das oito edições da Feira de Ciências da UFG/RC (2012 a 2019) afim de obter
as informações dos professores orientadores seguindo o critério de seleção participantes.
Os dados serão coletados por meio de entrevista semiestruturada e analisados utilizando
a análise de discurso.
Palavras-chave: Feira de Ciências. Professor Orientador. Ensino Médio.
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EXPERIMENTOS DE RECICLAGEM DE MATÉRIAS PRIMAS DOMÉSTICAS
PARA A PRODUÇÃO DE ADUBOS ORGÃNICOS
Leonoura Katarina Santos (IGEO/UFG/RC)
Claudio José Bertazzo (IGEO/UFG/RC)
Resumo: Buscou-se por meio de formações e intervenções de Educação Socioambiental
e Agroecológica no Instituto de Educação Matilde Margon Vaz em Catalão (GO)
motivar/sensibilizar os alunos do Ensino Fundamental para a constituição da
conscientização ambiental coletiva e individual. Estas ações vinculadas ao projeto
NEPEA e Parceiros a Prosseguir na Jornada da Produção Orgânica e da
Agroecologia. Focaram se no desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes
em temas de meio ambiente, compostagem e produção de insumos orgânicos. Junto aos
alunos do ensino fundamental II foram problematizadas as realidades e atividades
simples do cotidiano que envolvem, por exemplo, o consumismo intenso de produtos
em mundo cada vez mais tecnológico e globalizado. Trabalhou-se as questões espaciais
e da vida urbana em que são gerados muitos resíduos, cujas quantidades, tanto na escala
local com no espaço regional ou global produzem impactos importantes que tem
consequências severas para o ambiente, notadamente pela exaustão dos recursos
naturais. Nessas intervenções inquiria-se sobre a possibilidade de serem adotados
modelos sustentáveis de viver na cidade, modos que resultassem em um bem viver e na
sustentabilidade dos sistemas do entorno, como vegetação, fontes de água e menos
poluição. A proposição desejou chegar ao conceito de começar a mudança na própria
casa e na escola. Prontamente levou-se os alunos a experienciarem a reciclagem de
matéria orgânica por meio compostagem de rejeitos da preparação de alimentos que
seriam trazidos de casa para a escola. Acompanhou-se todo o processo até a sua
decomposição e estar pronto para ser utilizado como insumo/adubo orgânico na horta
escolar. Foram construídas no pátio da escola duas composteiras: uma com material
seco proveniente do próprio processo de capina para horta, e outra abastecida com as
matérias primas provenientes da própria escola e pelos alunos com material selecionado
trazidos das suas residências. A construção da horta foi uma etapa que evolveu alunos
da UFG/Regional Catalão e os alunos do ensino fundamental I que participaram
plantando as mudinhas de hortaliças. Relacionado a reciclagem/circulação de matérias
primas também foram propostas oficinas sobre a preparação adequada dos descartes de
resíduos urbanos sólidos e orgânicos de modo a se preservar os recursos hídricos e a
sustentabilidade e a saúde ambiental. Os principais procedimentos metodológicos desse
projeto de pesquisa e ensino foram pelo uso de instrumentos de pesquisa qualitativa e a
busca de referenciais bibliográficos e digitais sobre as temáticas em relevo. Acerca dos
procedimentos didáticos utilizados nas oficinas, destaca-se a experimentação
investigativa, os jogos educativos e outras atividades lúdicas, como por exemplo, o
racha cucas, cruzadinhas e quizzes para fomentar a medição e a construção do
conhecimento, por meio de atividades que se alternavam com as exposições dos
conteúdos. Os jogos englobaram todas as temáticas abordadas durante as aulas/oficinas
com inúmeras imagens que expunham os recicláveis e de difícil aproveitamento,
compostagem, problemas ambientais e as ameaças a biodiversidade marinha e terrestre
ocasionadas pelo descarte de resíduos no meio ambiente. Para a construção da Horta
ofereceu-se a disciplina Hortas Urbanas Praticum, como disciplina de núcleo livre e
extensão pelo NEPEA, para alunos da UFG e comunidade em geral. A proposta da horta
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surgiu em meio a observação dos bolsistas do NEPEA durante as intervenções na
escola, visto que o local disposto para a construção da horta estava abondando e coberto
pela braquiária. Este local não recebe nenhuma manutenção pois a escola não tem
verbas para estas manutenções. Assim, como meio de ressignificar o espaço escolar e
produzir/oferecer alimentos saudáveis aos alunos, começou-se a iniciativa que tem
provido diversas espécies de hortaliças que enriquecem a merenda escolar. Finalmente,
as realizações concebidas por meio do projeto alcançaram objetivos delineados, visto
que o que se parte da escola se reproduz nas casas dos escolares e de toda a comunidade
que de forma direta ou indireta foram alcançados pelas perspectivas e ações do projeto.
Palavras-chave: Agroecologia. Educação Socioambiental. Ensino.
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A REFORMA FRANCISCO CAMPOS E A INSERÇÃO DA PSICOLOGIA NO
ENSINO SECUNDÁRIO
Palloma Danielly Quirino dos Santos (PPGEDUC/UFG/RC)
Fernanda Barros (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: Ao fazer uma leitura histórica da educação no Brasil percebemos que os
caminhos percorridos pela mesma foram estabelecidos com o objetivo de formar um
determinado grupo de pessoas. As diversas reformas decretadas na Primeira e Segunda
Repúblicas, tinham em seus meandros o ideal de uma educação para o desenvolvimento
econômico e social do país. Por essa razão a proposta dessa pesquisa se constrói com a
intenção de analisar parte desse processo educacional que vem ocorrendo ao longo dos
anos. Isso pontuado, a Reforma Francisco Campos instituída pelo decreto n. 19.890, de
18 de abril de 1931 consistirá como o ponto norteador da pesquisa, porém com um
recorte no ciclo complementar, como também no ensino da disciplina de psicologia
fornecido pelo mesmo. Essa reforma propõe e estabelece uma mudança estrutural do
ensino e no próprio currículo escolar que até então não estava presente na educação, a
proposta do ensino complementar tinha em seu objetivo a formação de uma elite que
tivesse a possibilidade de ingressar no ensino superior, para que assim, como Zotti
discorre, a elite possa ser o vetor que determinasse os caminhos da educação brasileira.
A partir desse aspecto o objetivo da pesquisa consiste em entender os motivos
subjacentes à inserção da psicologia como disciplina no ciclo complementar para
formação dessa elite. Por que a psicologia? Que elite era essa? Assim para a realização
desse objetivo a metodologia da pesquisa tomará como base a pesquisa documental e
também bibliográfica afim de que possamos compreender através dos documentos do
período da publicação da reforma Francisco Campos, os motivos da disciplina de
psicologia ser utilizada no ciclo complementar para a formação dos alunos que
pleiteavam o vestibular de cursos de medicina e odontologia e bibliografias que
auxiliem no entendimento dos conceitos e categorias elencados para o estudo como o
conceito de elite. É importante relembrar a evolução das fontes documentais, para
entender que eles não são somente textos prontos e acabados, na interpretação deles, o
pesquisador deve considerar, como Le Goff pontua, que o documento é fator resultante
de uma época histórica, sendo carregado de preceitos e ideais daquela sociedade. Como
pesquisa inicial, não podemos ainda apresentar resultados, mas é possível sinalizar que a
educação secundária brasileira na primeira metade do século XX foi pensada para a elite
brasileira de forma que as suas reformas foram resultado constante de embates da
permanência da elite em instituições destinadas a esse grupo.
Palavras-chave: Reforma Francisco Campos. Ensino Secundário. Psicologia.
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NARRATIVAS DE FORMAÇÃO DOS DISCENTES INDÍGENAS XACRIABÁS, NO IF GOIANO – CAMPUS URUTAÍ-GO (2014- 2019)
Marilene Aparecida Santana da Silva (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: O desenvolvimento deste artigo estrutura-se nas narrativas das histórias de
vida de formação dos discentes índios xacriabás, residentes no instituto Federal Goiano
desde o ano de 2014, neste sentido serão abordadas nessa dissertação as trajetórias, as
práticas laborais e todo o percurso, bem como as experiencias adquiridas ao longo do
processo educacional traçado pelo aluno indígena em âmbito do IF Goiano, de 2014 a
2019. A presente pesquisa abordará respostas para a seguinte questão: Qual o sentido de
formação construído pelos discentes xacriabás no IF Goiano de Urutaí-GO? Os
xacriabás são discentes que vieram do norte de Minas Gerais e possuem uma trajetória
de culturas, vivências e saberes diferenciados, por terem estudado em escolas indígenas
anterior a vinda para o IF Goiano. O objetivo geral desta pesquisa está fundamentado
em investigar o sentido de formação construído pelos discentes xacriabás na escola
Instituto Federal Goiano campus Urutai-GO, de 2014 a 2019. No intuito de conhecer
melhor o objeto desta pesquisa, propõe-se uma abordagem geral sobre as bibliografias
referentes a este povo, busca-se neste contexto a ajuda de autores como: , Gilmara Maria
Rodrigues Casagrande (2016), Cássio Knapp e Anderbio Márcio Silva Martins (2013),
Rita Heloisa de Almeida (2016), Maria do Socorro Pimentel da Silva, Alexandre
Herbetta (2018) e Gabriela Pontin Novaes [S.D]. O método autobiográfico será
abordado para esta pesquisa, visto que este está em consonância com a intenção
proposta nesta investigação. Postulando o significado nas narrativas dos discentes
xacriabás, sujeitos desta pesquisa, atribuindo sentido as narrativas de formação destes,
destaca-se Delory Momberger (2012), como fundamentação teórica desta pesquisa.
Após o conhecimento histórico dos discentes xacriabás, serão apresentados através de
narrativas, como se deu a chegada dos discentes xacriabás no IF Goiano, bem como o
processo de permanência destes sujeitos, que atualmente se beneficiam com políticas de
acesso e permanência na educação, através do sistema de cotas e da residência
estudantil, justificada devido sua etnia e pelas condições de vulnerabilidade
socioeconômica apresentada por eles. Neste momento far-se-á necessário a esta
pesquisa, o conhecimento histórico- político do IF Goiano Campus Urutai-GO, na
intenção de inteirar o leitor sobre a escola a qual os discentes indígenas enfatizam seus
relatos. Nesta perspectiva as experiências de formação dos discentes xacriabás serão
apontadas na visão dos mesmos em relação a escola, enfatizando o motivo da escolha,
os desafios quanto ao enfrentamento de uma nova cultura, práticas e saberes
diferenciados, bem como as práticas laborais, tendo como fator principal o aprendizado
ao longo destes 3 anos concluídos.
Palavras-chave: Narrativas. Xacriabás. História de Vida.
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A LEITURA LITERÁRIA EM UMA ESCOLA NO CAMPO POR MEIO DAS
TERTÚLIAS LITERÁRIAS DIALÓGICAS
Polliany Vieira de Andrade (PPGEDUC/UFG/RC)
Selma Martines Peres (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: O presente trabalho diz-respeito ao projeto de pesquisa de mestrado em
andamento no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de
Goiás- Regional Catalão- UFG/RC. A pesquisa tem como tema as experiências de
leitura mediante a leitura de obras da literatura clássica universal por meio das Tertúlias
Literárias Dialógicas - TLDs. Nesse sentido temos como questão problematizadora:
Como as tertúlias literárias dialógicas se configuram em experiências de leitura por
alunos/as em uma escola no campo? Para tal, como objetivo geral e específicos
buscaremos compreender as experiências de leitura que os alunos adquirem por meio de
tertúlias literárias dialógicas, bem como, caracterizar o que os alunos/as participantes da
pesquisa compreendem por clássicos literários; identificar e analisar as experiências de
leitura promovidas pela leitura literária dialógica. No campo metodológico teremos
como base uma abordagem qualitativa com inspiração na metodologia comunicativa
crítica, que visa compreender e possibilitar uma transformação social no espaço
pesquisado, aqui uma escola do campo, por meio da leitura de obras da literatura
clássica universal. As metodologias embasadas nos permitem conhecer e lidar com as
interpretações das realidades sociais, permitindo a participação com voz ativa aos
pesquisados. No desenvolver da pesquisa, em campo, contaremos como instrumentos de
construção de dados as técnicas inspiradas na metodologia comunicativa crítica, que
são: relatos comunicativos de vida, nesse momento teremos como técnica direcionadora
a entrevista semiestruturada; os grupos comunicativos, em que os participantes terão
‘vez e voz’ valorizados e garantidos, além das observações comunicativas que se
configurarão nas TLDs, mediante a participação do moderador que é um participante a
mais no grupo para facilitar e mediar a leitura dialógica, bem como a organização do
turno de falas, que são presentes nas TLDs, que será a pesquisadora. A pesquisa será
desenvolvida com alunos/as do quinto ano do Ensino Fundamental I em uma escola no
campo, utilizando a leitura das obras clássicas por meio das TLD como um evento de
letramento que valoriza a leitura da palavra como a de mundo, permitindo uma reflexão
do lido com o vivido. Para análise dos dados teremos na metodologia comunicativa
crítica duas grandes categorias, que são as dimensões exclusoras e as dimensões
transformadoras, além das outras subcategorias que nos apoiaremos a partir da
abordagem qualitativa que surgirão no decorrer da pesquisa. Como proposta temos em
curso, aproximadamente dezesseis encontros, ou caso necessário, o acréscimo de mais
alguns, para que possamos realizar a leitura completa da obra selecionada. Por se tratar
de uma investigação em fluxo, os resultados parciais bibliográficos indicam a relevância
das TLDs no desenvolvimento da compreensão leitora.
Palavras-chave: Leitura. Literatura. Tertúlia Literária Dialógica.
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A INFLUÊNCIA SALESIANA NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO GOIANA (1923 1955)
Renata Teixeira Mendes da Costa (UAEE/UFG/RC)
Ana Maria Gonçalves (UAEE/UFG/RC)
Resumo: O presente relatório de pesquisa, vinculado ao projeto O Legado Educacional
do Catolicismo em Goiás (1889/1957), apresenta resultados finais do Plano de Trabalho
intitulado “A influência salesiana na história da educação goiana (1923-1955)”,
aprovado no Edital de Iniciação Científica 2018/2019 da Universidade Federal de Goiás.
O objetivo da pesquisa foi explicitar as ações dos salesianos no campo educacional
goiano, assim como a contribuição que deram ao projeto de reforma da Igreja Católica
no período de 1923/1955. Adotou-se como recorte temporal o episcopado do salesiano
Dom Emanuel Gomes de Oliveira. Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica
que teve como fontes: artigos, dissertações, teses e livros sobre a história da Igreja
Católica e da congregação Salesiana no Brasil. A romanização do catolicismo brasileiro
ocorreu de modo mais acentuado na segunda metade do século XIX e para realizá-la os
bispos brasileiros contaram com a colaboração de congregações religiosas vindas da
Europa, dentre elas: os salesianos. O artigo apresenta a criação da congregação
Salesiana, sua expansão, e vinda para o Brasil no período imperial, mais precisamente
no ano de 1883, até sua chegada no estado de Goiás. Os resultados da pesquisa
permitem afirmar que a ação do bispo salesiano Dom Emanuel Gomes de Oliveira foi
fundamental para a difusão da educação escolar em Goiás, não apenas pelos colégios
criados pela congregação Salesiana no estado, mas também pelo apoio e estímulo que
esse bispo deu para a vinda de outras congregações para atuarem no campo educacional
em Goiás. Ao todo o arcebispo criou ou incentivou a abertura de cinquenta e sete
escolas de Ensino Primário, trinta e um Ginásios, em nível médio: cinco Colégios,
dezesseis escolas de Ensino Normal e quatro de Ensino Técnico, e ainda seis Faculdades
que, posteriormente, se unificaram como Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO). Seus esforços enveredaram para o consequente desenvolvimento do campo
educacional e a diminuição do analfabetismo em Goiás, sendo condecorado pela
autoridade estadual da época Pedro Ludovico Teixeira e jornais com a alcunha de
“arcebispo da instrução”.
Palavras-chave: História da Educação Goiana. Salesianos. Educação Confessional.
Dom Emanuel Gomes de Oliveira.
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OS DESAFIOS DO ENSINO EM DIREITOS HUMANOS NO AMBIENTE
ESCOLAR
Renato Silva Avelar (INHCS/UFG/RC)
Luiz Carlos Carmo (INHCS/UFG/RC)
Resumo: O objetivo deste trabalho é demonstrar que o ensinamento sobre os Direitos
Humanos no ambiente educacional é ferramenta fundamental para o desenvolvimento
do ser humano em que no decorrer do seu ensinamento fará com que a sua
aplicabilidade exista no seu meio social. Trazemos a importância do ensinamento de
Direitos Humanos no ambiente escolar de uma maneira não ser apenas uma simples
aula, sendo um ambiente de aprendizagem sobre diversidade, cultura, convívio social,
gênero, igualdade, ética, política de saúde pública e de segurança para mostrar aos
alunos os seus direitos e deveres como cidadãos para conviver com dignidade na
sociedade. Sabemos que há dificuldades para o ensinamento sobre os Direitos Humanos
mediante a falta de profissionais nesta área de formação, porém, não podemos negar o
direito de ensinamento sobre essa temática buscando novas formas de pensamentos e
qualificações para que possamos criar posicionamentos na nossa sociedade em que
levará o indivíduo a compreender as dificuldades desenvolvidas e estabelecidas por uma
classe dominante que constantemente briga pelo controle do poder e exclui as camadas
pobres dos seus direitos.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Ambiente Escolar. Sociedade.
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LITERATURA INFANTIL SOBRE CRIANÇAS REFUGIADAS:
POSSIBILIDADES DE ENSINO E REFLEXÃO
Rômulo Sousa de Azevedo (PPGEDUC/UFG/RC)
Cláudia Tavares do Amaral (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: O presente artigo busca analisar as possibilidades didáticas de uso da literatura
infantil por professores, para o ensino sobre migração forçada e refúgio, a partir do livro
infantil "A menina que abraça o vento - A história de uma refugiada congolesa". Como
problema, buscamos responder a seguinte questão: É possível ao professor usar a
literatura infantil para ensinar questões sobre migração forçada e a vida dos refugiados
para crianças dos anos iniciais do ensino fundamental? Para responder à tal questão,
optamos por analisar um livro literário que tratasse de tal temática, considerando os
seguintes critérios: livro publicado nos últimos cinco anos; criança como personagem
principal; que abordasse a movimentação do país de origem para o Brasil; que fosse
composto de textos e ilustrações, que abordasse um conflito atual. "A menina que
abraça o vento - A história de uma refugiada congolesa" foi escrito por Fernanda
Paraguassu e ilustrado por Suryara Bernardi, ambas brasileiras. O livro foi publicado
pela editora Vooinho e lançado em 2017. Outras obras infantis nesta temática foram
encontradas, mas deu-se preferência a esta por melhor se enquadrar nos critérios
estabelecidos. A história foi baseada em casos reais de meninas congolesas refugiadas
no Brasil juntamente com suas famílias, devido a guerra civil que assola seu país, a
República Democrática do Congo – RDC, há duas gerações, fruto de colonizações,
ditaduras locais e influência de organizações multinacionais na economia local. A partir
desse contexto, a autora criou a personagem Mersene, uma menina congolesa que ao
vivenciar a guerra civil, migrou juntamente com a mãe e irmãos para o Brasil, mas com
o pai ficando no país. A história pode ser dividida em três cenários: Mersene na RDC;
seu processo de fuga e entrada no Brasil; adaptação familiar, a saudade que Mersene
sente do pai, e a brincadeira criada por ela (“abraçar” o vento imaginando que é o pai)
para lidar com a ausência da figura paterna. Conclui-se que cada cenário apresenta
aspectos que enriquecem o assunto e amplia a possibilidade de abordagem em outras
áreas: geografia, história, linguística e artes. Destaca-se também a possibilidade de
abordar outros assuntos ligados ao tema central, como: diversidade cultural, diferenças e
inclusão. Observa-se ainda que o texto literário pode estimular a imaginação e
criatividade das crianças, com a possibilidade de criação de cenários que retratem a
realidade vivenciada pela personagem do livro, a produção de outros textos a partir da
obra, atividades interdisciplinares que contemplem a temática, dentre outras ações.
Assim, finaliza-se apontando para o fato de que, embora algumas formas de concepção
da língua defendam que o texto literário deva ser lido apenas por deleite, não devendo
ser utilizado como aplicação para questões práticas, a literatura analisada possibilita a
introdução do tema da migração forçada e do refúgio de forma didática aos
estudantes.
Palavras-chave: Literatura infantil. Migração forçada. Didática.
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BITITA: UMA ESCRITORA NEGRA NUM MUNDO BRANCO, RACISTA E
SEXISTA
Romildo Rodrigues Neves Junior (INHCS/UFG/RC)
Resumo: A obra de Carolina Maria de Jesus se faz conhecida cada vez mais no mundo
das letras e acadêmico, sendo de extrema relevância para uma leitura crítica e teórica
acerca do mundo no qual viveu. Desse modo, estabeleceu-se como objetivo geral desta
pesquisa, analisar, de forma ampliada, a história de vida da escritora Carolina Maria de
Jesus nas décadas de 1920 e 1940, usando para tal seu livro autobiográfico "Diário de
Bitita", no intuito de perceber os meandros da memória e de seu processo de formação
identitária. Como objetivos específicos, estabelecemos: a) refletir sobre o processo de
construção de identidade da personagem; b) abordar os aspectos socioculturais que
circunscreveram a existência e as experiências de Carolina M. de Jesus e; c) Tratar da
representação do mundo social advinda de suas práticas e das memórias delas
decorrentes que formam um imaginário social que envolveu a autora nos anos em que
viveu em Sacramento/ Minas Gerais (1914-30) e em Franca/ São Paulo (1930-37). A
relevância desse estudo se dá na medida em que a história, a trajetória ou o percurso
traçado por Carolina Maria de Jesus no seu existir, nos abre possibilidades de ver o
mundo sob a perspectiva da personagem edificada, com suas dores e alegrias, seus
anseios, suas emoções, expectativas e projeções. A metodologia utilizada está pautada
nos pressupostos da Psicologia, estabelecendo diálogo com autores que dessa
perspectiva psicológica desenvolvem os conceitos de identidade, memória,
representação, imaginário, cultura e que recorrem a Literatura como fonte documental e
testemunho histórico. Dessa forma, nosso procedimento é recorrer ao texto literário de
Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita, bem como a outros textos, como livros,
capítulos, artigos científicos, dissertações e teses. Partimos da perspectiva que a
literatura longe de ser algo a-histórico e atemporal, fruto solitário da fantasia, está
alicerçada na sociedade e no tempo em que fora produzida e aos quais refere. Como
testemunho social e temporal, sendo fruto de um processo social, assim como qualquer
outro tipo de documento precisa passar pelo crivo da análise e do estudo, carecendo de
ser principalmente, contextualizado, historicizado, isto é, inserido no fluxo temporal e
no seio sociocultural de onde emerge e a que remete. Essa obra permite pensar e
problematizar questões de gênero, de racismo, de exclusão social, dentre outras
questões, como a formação de identidades e sua relação com os meandros da história e
da memória. Enquanto pesquisador, nossa proposta nessa pesquisa foi a de buscar e
aprofundar o conhecimento acerca das questões do sujeito inserido no mundo e sua
relação com o meio social e cultural contribuindo assim para a emancipação dos sujeitos
enquanto tais. Para isso, procuramos através do olhar da autora - Carolina Maria de
Jesus – reconstruir não só dimensões de uma vida pessoal, mas também facetas de uma
sociedade e de uma época, passada, cheias de elementos a serem analisados que nos
auxiliaram no entendimento entendermos de como se estruturava e se constituía o social
do ponto de vista de uma mulher, negra e pobre.
Palavras-chave: Identidade. Cultura. Biografia.
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LIVROS DIDÁTICOS DE ALFABETIZAÇÃO (PNLD-2019): DESAFIOS E
POSSIBILIDADES
Rosângela Carneiro Marques (PPGEDUC/UFG/RC)
Selma Martines Peres (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: Este artigo é resultado de um recorte de nosso projeto de pesquisa de
mestrado, apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Educação – UFG-Regional
Catalão, cujo tema central é o livro didático de alfabetização. Há uma extensa produção
sobre o livro didático, até mesmo no contexto internacional, investigando diversificados
temas, generaliza-se também documentos que vêm dando conta desde sua concepção,
produção, difusão e uso, até suas relações com as políticas públicas, os currículos
escolares e a indústria editorial. Consideramos que, mesmo com a ampla literatura sobre
o livro didático, ainda há elementos significativos para a discussão dessa temática, visto
que esse material permanece historicamente como um dos mais importantes
instrumentos de trabalho docente no cenário da educação escolar brasileira. E, para além
de ser uma fonte de pesquisa e orientação para docentes e discentes, exerce ainda papel
relevante na política educacional e na aprendizagem, divulgando conhecimentos, ideias
e valores sobre determinados conteúdos. Seguiremos uma linha de investigação baseada
em uma abordagem qualitativa, amparada em análise documental e pesquisa
bibliográfica, por intermédio da qual pretendemos apreender algumas das diretrizes
pedagógicas, culturais e ideológicas presentes nas obras didáticas destinadas a
alfabetização. Contamos, que com tal procedimento possamos empreender uma análise
no livro didático de alfabetização para o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, a partir de
seu quadro histórico nas práticas escolares, no campo das políticas públicas que
regulamentam sua circulação e produção editorial e de suas relações com os processos
educativos e socioculturais que configuram a realidade atual. Por tratar-se de uma
pesquisa em seu estágio inicial, contamos ainda com resultados preliminares de nossa
investigação que apontam para a necessidade de considerar-se o livro didático em sua
complexidade como artefato cultural. Argumentamos ainda, baseando-nos em diversos
pressupostos teóricos que este olhar para o livro didático pode permitir avançar para
além da constatação de erros conceituais e ideologias subjacentes a determinações
culturais hegemônicas, rumo a reflexões que possam acarretar transformações acerca de
suas dimensões práticas no processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Livro Didático. Alfabetização. PNLD.
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ESPORTE ADAPTADO COMO MEIO DE INCLUSÃO
Tatiane Pereira de Oliveira (PPGEDUC/UFG/RC)
Gigliane Cristine Queiroz (PPGEDUC/UFG/RC)
Lidiene Policena dos Santos (PPGEDUC/UFG/RC)
Maria Marta Lopes Flores (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: A inclusão escolar de alunos público alvo da educação especial é uma questão
que tem ganhado maior visibilidade devido aos avanços sociais obtidos, principalmente,
no movimento educação inclusiva, em específico a partir da declaração Salamanca
(1994) e da Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo III, da Educação, da Cultura e
do Desporto, artigo 205 prescreve: “A educação é direito de todos e dever do estado e da
família”. Entendemos que na escola todos os alunos possuem o direito de participar, de
modo que possam aprender o mesmo conteúdo. As práticas educativas dos professores
devem garantir este direito, onde todos os alunos, inclusive os alunos público alvo da
educação especial deve fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. Na Educação
Física, a inclusão é uma demanda cada vez mais marcante, neste cenário, os professores
devem promover ações pedagógicas capazes de contribuir para o desenvolvimento de
todos os estudantes. Nesse sentido o presente trabalho trata-se de uma prática na
Educação Básica, que possui como objetivo discorrer sobre conteúdo esporte adaptado e
sua aplicabilidade no espaço escolar na disciplina de Educação Física, em um colégio da
rede pública estadual da cidade de Pires do Rio-GO, com os alunos do ensino
fundamental do 6º, 7°, 8º e 9º ano, onde foi proposto aos alunos: a composição de
maquetes, painéis e a prática de esportes adaptados (voleibol sentado, goalball, basquete
em cadeiras de roda e futebol para cegos). Este estudo é uma pesquisa ação, pois busca a
compreensão e a interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. A
pesquisa ação “Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para a
melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da
prática quanto da própria investigação” (TRIPP, 2005, p.446). Nesta direção buscou-se
através dessa vivência criar possibilidades para que os alunos refletissem sobre a
temática da inclusão e da diferença, proporcionando diálogos e vivências teórico
práticas. Diante disso, os resultados a partir da prática pedagógica proporcionou por
meio dos esportes adaptados identificar como os alunos avançaram num sentido crítico
– reflexivo acerca da inclusão, possibilitando a conscientização e a compreensão da
diversidade.
Palavras-chave: Inclusão. Práticas educativas. Educação Física.
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O USO DAS ARTES CÊNICAS NO DESENVOLVIMENTO DA
COORDENAÇÃO MOTORA E CORPOREIDADE NA INFÂNCIA
Sabrina Manoela Ribeiro de Alencar (UAEE/UFG/RC)
Joyce Rodrigues de Souza Costa (UAEE/UFG/RC)
Kátia Silene da Silva (UAEE/UFG/RC)
Resumo: O presente trabalho irá discutir a importância do convívio do sujeito com o
meio social, a exposição à cultura que o cerca e da arte para o desenvolvimento
intelectual. Baseado na ideia da autora Selma Garrido Pimenta (2009) percebe-se a
importância do estágio para a formação do docente, quanto para o ambiente escolar no
qual este atua, ou atuará. Ela cita a prática social escolar como o “ingrediente”
necessário para se colocar as teorias e os estudos de um futuro professor no momento de
planejar e executar as intervenções educacionais. Com as pesquisas bibliográficas e
observações feitas em algumas escolas municipais no contexto metodológico percebe-se
que muitos tem a visão da educação infantil como uma etapa de antecipação ou
preparação para a alfabetização, assim, deixando de lado o desenvolvimento da criança
em sua corporeidade podendo acarretar consequências em todas as outras linguagens,
por isso destacamos o brincar e os jogos dramáticos presentes nas artes cênicas como
principais meios de se trabalhar qualquer conteúdo pedagógico dentro da educação
infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental de forma prazerosa e interessante,
tornando as crianças não apenas alunos alfabetizados e numerados de forma mecânica,
mas sim, pessoas que compreendam a si mesmas e ao próximo, e também saberem
elaborar ideias e entenderem o espaço social no qual estão inseridas.
Palavras chave: Arte. teatro. desenvolvimento. brincar.
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MARXISMO E EDUCAÇÃO: APONTAMENTOS INICIAIS
Tiago Gonçalves Corrêa (PPGEDUC/UFG/RC)
Janaina Cassiano Silva (PPGEDUC/UFG/RC)
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar algumas aproximações entre os
pressupostos marxistas e a educação e, foi desenvolvido a partir da disciplina “Educação
e Conhecimento”, ministrada no Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal de Goiás/ Regional Catalão no primeiro semestre letivo de 2019.
Cabe salientar que o percurso realizado teve como ponto de partida: a) apresentar a
teoria em questão, tendo como princípio evidenciar sua matriz epistemológica e a visão
de homem; b) discutir a visão de Educação que permeia a teoria, apresentando a relação
Escola e Sociedade, e por fim; c) trazer considerações sobre os aspectos abordados,
articulando a possibilidade de uma teoria educacional com os princípios do Marxismo.
A metodologia empregada é de caráter qualitativo e bibliográfico. Ao se pensar a
articulação marxismo e educação, podemos perceber as contradições que se configuram
ao se deparar com a sociedade capitalista que vivemos. O liberalismo, uma das correntes
que auxiliou a ascensão da burguesia não comunga dos mesmos ideais, ditos
comunistas, que o marxismo defende. Pautados no marxismo temos que os homens são
sujeitos históricos e concretos, que vivem conforme a sociedade em que se encontram,
por muitas vezes sob a influência das ideias da classe dominante. O homem como
produto da cultura necessita que ocorra uma transmissão da experiência historicamente
acumulada para que ele se torne homem, esse vir-a-ser homem só é possível por meio da
transmissão da cultura. Como o processo é historicamente construído, as relações
sociais são pautadas pelas condições sociais existentes e, sobretudo pelas forças
contraditórias que pautam a sociedade capitalista como conhecemos. Destarte, para
entender como essa noção é central na teoria, precisamos compreender o jogo de forças
que está estabelecido. Todavia, o embate é necessário, visto que, ao pensar a educação
de um homem desenvolvido integralmente em todas as suas particularidades, o caminho
é por uma concepção que compreenda a sociedade fora da dicotomia estabelecida. Deste
modo, é necessário pensarmos alternativas para uma educação que emancipe o sujeito e
não que faça dele mais um ser alienado que terá sua vida baseada no sistema imposto
pelo capitalismo. É necessário um conhecimento que não aliene a classe trabalhadora de
sua condição prévia, instrumentalizando-os para lutar contra as contradições de classe
existentes. Assim, a perspectiva marxista traz para o cerne da discussão a derrocada das
classes sociais e a consequente desalienação do homem, mas que não se efetua de
maneira hegemônica pelos entraves que estabelece com a concepção burguesa de
sociedade e educação. Destacamos que este artigo cumpre seu objetivo ao tecer
considerações iniciais acerca do marxismo e a educação e, que não objetivamos que este
seja um fim em si mesmo, mas que seja o caminho inicial das problematizações
necessárias a esse campo teórico.
Palavras-chave: Marxismo. Educação. Homem.
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Engenharias
ADIÇÃO DE RESÍDUO DE QUARTZITO PARA PRODUÇÃO DE
ARGAMASSA E CONCRETO: MAPEAMENTO SISTÊMATICO
Camila Cristina Canhestro Guimarães (FENG/UFG/RC)
Heber Martins de Paula (FENG/UFG/RC)
Resumo: A extração e o beneficiamento do quartzito para utilização como rochas
ornamentais e de revestimentos aplicadas na construção civil, gera grandes volumes de
resíduos, cerca de 70% de todo o material extraído. Esse material, que é descartado em
pilhas de rejeito, é passível de reaproveitamento e/ou reciclagem na construção civil.
Paralelamente à aplicação, tem-se a preocupação com a tríade da sustentabilidade, que
engloba o viés econômico, social e ecológico, uma vez que a utilização deste material
também traria grandes contribuições ambientais por meio da redução de material
destinado aos “bota-fora”, além de propiciar que as empresas possam dar uma
destinação adequada ao resíduo. O objetivo deste trabalho é verificar o panorama das
pesquisas relacionadas com o resíduo de quartzito, com ênfase na sua utilização como
agregado na produção de argamassa e concreto. Para tanto, foi desenvolvido o
mapeamento sistêmico com a finalidade de encontrar as principais publicações e estudos
referentes a vertente desejada, tomando o Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como fonte para a pesquisa da
base de dados, com os seguintes operadores lógicos e as seguintes expressões chaves:
(a) "Mortar Production" AND Waste; (b) "Waste Incorporation" AND Mortar; (c)
"Quartzite Aggregates" e (d) "Quartzite Mining". As expressões chaves utilizadas foram
escolhidas de forma a abranger tantos estudos relacionados com a utilização de resíduos
em argamassas (a e b), quanto estudos relacionados ao quartzito (c e d). Em linhas
gerais, pode-se observar que há uma grande variedade de resíduos aplicados em
argamassas. Em contrapartida, ainda são poucos os estudos que utilizam o resíduo de
quartzito como agregado para produção de argamassas ou concretos. Os poucos
trabalhos que utilizaram o resíduo de quartzito como agregado indicaram a presença de
sílica em sua composição mineralógica, apontando a necessidade de estudos mais
específicos sobre a reação álcali-agregado, que é uma reação deletéria desencadeada
principalmente entre a sílica, presente no agregado, e os álcalis do cimento, e pode gerar
diversas manifestações patológicas nas obras de concreto, como fissuras, manchas ou
até deslocamentos excessivos. Nesse contexto, ainda existe necessidade de elucidações
quanto a sua incorporação a concretos e argamassas no que se refere à resistência
mecânica e sua durabilidade, ressaltando a necessidade de pesquisas que corroborem ou
contradigam os resultados apresentados por diferentes autores.
Palavras-chave: Resíduo de quartzito. Agregado. Reação álcali-agregado.
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MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA APLICABILIDADE DA METODOLOGIA
DE MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE EM SISTEMAS DE
MONITORAMENTO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL BASEADO EM
IMPEDÂNCIA ELETROMECÂNICA
Camila Pereira da Silva (IMTEC/UFG/RC)
José dos Reis Vieira de Moura Júnior (IMTEC/UFG/RC)
Resumo: Empresas buscam, nos departamentos de manutenção, os resultados positivos
de desempenho do seu sistema produtivo para garantir ganhos em produtividade e
qualidade, paralelamente a uma redução de custos de manutenção. Além disso,
monitorar e detectar danos estruturais significa conquistar um elevado grau de
segurança. Uma técnica que está em grande crescimento é o Monitoramento de
Integridade Estrutural (SHM – do inglês Structural Health Monitoring) baseado em
impedância eletromecânica que visa detectar dados estruturais com a utilização de
sensores\transdutores, onde os mais utilizados são os piezelétricos e um dos campos de
aplicação mais focados atualmente é a indústria aeronáutica. Esta técnica vem sendo
estudada e desenvolvida nas últimas duas décadas, por vários pesquisadores ao redor do
mundo, que se empenham para adquirirem aprovação definitiva e superar indagações
sobre seu desempenho. Esta lacuna pode ser superada através da profunda investigação
das aplicações, acompanhada de estudos de confiabilidade, que é uma técnica que
cresceu bastante no século passado na área da estatística, conhecida como análise de
confiabilidade ou Manutenção Centrada em Confiabilidade (RCM- Reliability Centered
Maintenance) determina os requisitos de manutenção de qualquer item físico e para isso,
a metodologia analisa as funções e padrões de desempenho das falhas. Foi realizado um
mapeamento de sistema utilizando o Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) por ser mais abrangente, como
base de dados de publicações e conteúdos abordados com a finalidade de encontrar os
principais trabalhos na área de Monitoramento de Integridade Estrutural e a utilização
do estudo de análise de confiabilidade na detecção de falhas estruturais. A princípio
foram encontrados diversos trabalhos na área de monitoramento de integridade
estrutural, com foco em diversas estruturas utilizando o princípio da impedância
eletromecânica e sua maioria com aplicação de sensores piezelétricos. Em contrapartida,
foi encontrado poucos trabalhos sobre a manutenção centrada na confiabilidade e depois
de ler os seus respectivos resumos, os trabalhos enfatizavam o estudo de fadiga em
pontes envelhecidas e em embarcações navais. Com a ligação dos dois métodos não foi
encontrado nenhum trabalho na base de dados estudada, que gera novas lacunas a serem
estudadas acerca do tema proposto. Logo os métodos possuem resultados positivos onde
foram implementados o que torna viável a possibilidade de execução em sistemas
mecânicos sujeitos a falha.
Palavras-chave: Sistema Mecânico. Impedância Eletromecânica. Dano Estrutural.
Confiabilidade.
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE MATERIAIS
COMPÓSITOS COM MATRIZ METÁLICA ATRAVÉS DE UMA
ABORDAGEM MULTIESCALA
Dannilo Carvalho Borges (FENG/UFG/RC)
José Julio de Cerqueira Pituba (FENG/UFG/RC)
Resumo: Os materiais compósitos de matriz metálica são altamente usados na
engenharia civil, aeronáutica, aeroespacial e automobilística. Esses materiais apresentam
uma região de interface entre duas matrizes de materiais. Nessa região existe uma zona
fraca de transmissão de tensão propensa a fratura que é objeto de estudo deste trabalho.
Além disso, este trabalho trata-se do estudo sobre o comportamento mecânico de
materiais heterogêneos com ênfase em compósitos de matriz metálica quando
submetidos à carregamentos mecânicos utilizando uma abordagem através da
modelagem multiescala. Uma das vantagens na abordagem multiescala é a facilidade de
utilizar teoria mais simples e obter respostas complexas. Com o objetivo de capturar
respostas mais eficazes do comportamento mecânico de materiais, em especial os
compósitos de matriz metálica, é proposto um modelo computacional para analisar as
estruturas heterogêneas destes materiais. Será abordado uma análise multiescala de
Compósitos de Matriz Metálica considerando a fase de deslocamento investigando a
influência desta fase na microestrutura do material. Por fim, será desenvolvido modelos
de fratura discreta a partir de modelos derivados de elementos de alta razão de aspecto.
Palavras-chave: Compósitos. Materiais. Multiescala. Estrutura.
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MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DO MÉTODO DE KRIGAGEM ORDINÁRIA
APLICADO AO MONITORAMENTO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL
BASEADO EM IMPEDÂNCIA ELETROMECÂNICA EM ESTRUTURAS
MECÂNICAS
Daniel Resende Gonçalves (IMTEC/UFG/RC)
José dos Reis Vieira de Moura Júnior (IMTEC/UFG/RC)
Resumo: A ocorrência de falhas em equipamentos e estruturas civis decorre de diversos
fatores, tais como impacto, atrito e fadiga, demandando esforços para sua correção.
Dessa forma, em virtude de riscos de segurança que tais falhas representam no meio
industrial, torna-se necessário o monitoramento das estruturas e equipamentos a fim de
identificar rapidamente o início de uma falha, o que permite a tomada de medidas
preventivas em tempo hábil. Diante disso, o objetivo desta pesquisa é a realização de um
estudo que tenta associar dois métodos: Monitoramento da Integridade Estrutural (SHM
– do inglês Structural Health Monitoring) baseado na técnica de impedância
eletromecânica e Krigagem Ordinária (KO). O primeiro método utiliza a propriedade
piezelétrica de determinados materiais, que ao sofrer deformação mecânica (ocorrência
de falha ou danos na estrutura) produzem uma mudança na diferença de potencial
elétrico, ou seja, os picos do sinal de impedância da estrutura que está sendo monitorada
serão alterados. A diferença entre os sinais com e sem danos resultará em uma métrica
de dano, ou seja, um valor para a intensidade da falha no ponto da estrutura que estava
sendo monitorada. Com base nos valores de métrica de dano, será utilizado o método de
KO como interpolador desses valores, com o objetivo de ter uma maior precisão no
ponto de falha da estrutura a ser monitorada. Logo, este trabalho apresenta uma revisão
sistemática da literatura quanto ao desenvolvimento e aplicabilidade do método de KO
como algoritmo interpolador de falhas e suas intensidades baseando-se nos dados
obtidos do Monitoramento da Integridade Estrutural baseado na técnica de impedância
eletromecânica. Utilizou-se para a realização do mapeamento sistêmico, a base de dados
do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) pois a mesma está interligada a outras bases de dados. Foram
utilizadas para a busca palavras chave na língua inglesa, de forma a se conseguir um
maior número de resultados. Destaca-se que o desempenhar do processo de mapping
study proporcionou a otimização do estudo realizado, assim como possibilitou o
reconhecimento dos principais GAP’s pertencentes ao assunto apresentado. Os
resultados demonstraram que o Monitoramento da Integridade Estrutural baseado na
técnica de impedância eletromecânica apresenta bastante trabalhos que demonstram a
eficiência do método na coleta de sinais de impedância de estruturas mecânicas. Já o
método de KO tem maior aplicabilidade na área de geo estatística, com poucos trabalhos
voltados a aplicação em sistemas e estruturas mecânicas. Conclui-se que a associação
desses dois métodos ainda é um assunto pouco explorado e há possibilidade de
aplicação em estruturas mecânicas.
Palavras-chave: Monitoramento da Integridade Estrutural. Krigagem Ordinária.
Estruturas mecânicas. Mapeamento Sistêmico.
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PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO/REDUÇÃO DE CO2, AVALIAÇÃO DO CICLO
DE VIDA (ACV) E DECLARAÇÃO AMBIENTAL DO PRODUTO (DAP): UMA
REVISÃO DA LITERATURA
Ed Carlo Rosa Paiva (FENG/UFG/RC)
Gustavo de Melo Borges (FENG/UFG/RC)
Heber Martins de Paula (FENG/UFG/RC)
Letícia da Silva Rufino (FENG/UFG/RC)
Resumo: Há gerações o homem vem herdando um legado de degradação ao meio
ambiente. Apenas em meados do século XX passou-se a se preocupar em minimizar
esses impactos e, portanto, aspectos ligados a esse assunto passaram a ser cada vez mais
analisados e discutidos, porém ainda há muito a se evoluir. No setor da construção civil,
um dos que mais contribui na geração de impacto ambiental, surgi então a Avaliação do
ciclo de vida (ACV) dos materiais, que é uma abordagem sistêmica, que leva em
consideração o fluxo de materiais e energia, e que permite a quantificação de possíveis
impactos ambientais causados pelo produto ou serviço, durante todo ou em parte de seu
ciclo de vida. A ACV apresenta três variantes assim definidas: "do berço ao tumulo",
isto é, da extração da matéria-prima até a sua eliminação; "do berço ao berço", que é
uma variante da primeira, onde o produto ao invés de ser eliminado ele passa por um
processo de reciclagem; e, "do berço ao portão", em que o ciclo de vida é considerando
somente desde a extração até o portão da fábrica e, desse modo, não considera a fase de
utilização e deposição. Essa última avaliação é aquela considerada no desenvolvimento
das Declarações Ambientais do Produto (DAP). A DAP tem como objetivo fornecer
informações sobre o desempenho ambiental do produto ou serviço e estimular a oferta e
procura de produtos ou serviços com menor impacto ambiental. Dentre as informações
possíveis de se encontrar nas DAPs estão aquelas relacionadas aos aspectos de impactos
ambientais como: recursos renováveis ou não (incluindo ou não conteúdo energético);
aquecimento global (kg de CO2); formação de oxidantes fotoquímicos (kg equivalentes
de C2H4), dentre outras. Vale ressaltar que numa abordagem botton-up, as DAPs de
produtos e componentes de construção permitiria estimar os impactos incorporados em
um edifício. Entretanto, esse não é um processo simples, uma vez que a quantidade de
produtos ou serviços com DAP disponível é relativamente pequena, fato esse agravado,
uma vez que não há obrigatoriedade das empresas na emissão e, ou disponibilização
DAP, pensando nos impactos ambientais, principalmente relativos ao CO² na atmosfera.
Para isso foi realizado uma revisão bibliográfica sobre o tema, através da base de dados
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
e na literatura especializada. A avaliação do impacto de um produto ou processo tem
diferentes abordagens, dependendo do tipo de obra. Considerando os edifícios
residências e de escritórios os impactos ambientais são devidos, principalmente, ao
consumo de energia para aquecimento e resfriamento durante a sua vida útil. Por outro
lado, em construções, tais como pontes e diques o foco deve estar na seleção de
materiais eco eficientes e projetos mais eficientes do ponto de vista energético. Dessa
forma se as DAP’s estiverem presentes, poderemos ter um número muito maior de
construções creditadas com selos tidos como “verdes”, pois com o acesso mais fácil, as
escolhas por estes produtos também serão.
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Palavras-chave: Construção Sustentável. Rotulagem ambiental. Desenvolvimento
Sustentável.
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ESTRATÉGIAS PARA O AUMENTO DA DURABILIDADE E A BAIXA
MANUTENÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Heber Martins de Paula (FENG/UFG/RC)
Camila Cristina Canhestro Guimarães (FENG/UFG/RC)
Maria Júlia Marques Silva (FENG/UFG/RC)
Ed Carlo Rosa Paiva (FENG/UFG/RC)
Resumo: O aumento da durabilidade de edificações é uma forma de aumentar a vida
útil dos produtos, o que resulta em uma diminuição de consumo de matérias primas e
reduz a quantidade de resíduos de construção e demolição. Em contrapartida, com o
progresso industrial e o crescimento das cidades, e consequentemente o aumento da
poluição urbana, as edificações passaram a ficar mais expostas a ambientes
desfavoráveis, que apresentam níveis de degradação superior aos desejados,
comprometendo a durabilidade, a estética, a segurança e a utilização das construções.
Dessa forma, chama-se a atenção para a necessidade constante de monitoramento e
manutenção das construções existentes e para desenvolvimento de tecnologias, materiais
e métodos, que possibilitem a obtenção da construção sustentável, que está totalmente
ligada à durabilidade e baixa manutenção das edificações. O estudo da tecnologia e
materiais para construção que atendam requisitos de sustentabilidade deve levar em
consideração os princípios da mecânica aplicada, com o objetivo de preservar ou
melhorar aspectos como: resistência, durabilidade, degradação, reciclagem e
reutilização. Isto implica em operação e produção de edifícios com o mínimo de
recursos e o prolongamento de sua vida útil, já que um produto com vida curta ou que
necessita de frequente manutenção causa mais impacto que aquele manufaturado com
intenção de estender a sua durabilidade. Apesar da alta relevância técnica, econômica e
social, falar sobre durabilidade e manutenção de edifícios ainda é algo escasso no meio
acadêmico. Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar estratégias para aumento
da durabilidade e intervenções de manutenção nas edificações, através de uma revisão
sistemática de publicações sobre os princípios de durabilidade e baixa manutenção,
verificando o desempenho de materiais aplicados, bem como os fatores que alteram a
durabilidade e consequentemente o desempenho das construções. Além disso, pretendese analisar a Norma de Desempenho (NBR 15575:2013) apontando pontos positivos e
possíveis lacunas, visando a melhoria da mesma e sua abrangência na Construção Civil.
A metodologia foi baseada no desenvolvimento de um Mapping Study, tomando o
Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) como fonte para a pesquisa da base de dados. Os resultados obtidos mostram
que a gama de materiais e tecnologias é bastante grande no campo da construção civil, e
é necessário conhecer suas características e desempenhos, bem como seus impactos pois
com essas informações, torna-se possível a escolha por soluções que garantam a
sustentabilidade da construção. Finalmente, este trabalho aponta a necessidade do
avanço do conhecimento para os fatores que influenciam no desempenho e ciclo de vida
das construções, sendo eles o projeto, os materiais, as condições de uso e exposição da
edificação, e também a sua manutenção.
Palavras-chave: Durabilidade. Construção civil. Sustentabilidade.
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MAPEAMENTO SISTEMÁTICO SOBRE BIG DATA E MINERAÇÃO DE
DADOS EM UM SISTEMA DE MONITORAMENTO ESTRUTURAL
BASEADO EM IMPEDÂNCIA ELETROMECÂNICA
Ingrid Braz Souto (IMTEC/UFG/RC)
José dos Reis Vieira de Moura Júnior (IMTEC/UFG/RC)
Resumo: O sistema produtivo das empresas, buscam um elevado índice de
produtividade e qualidade em seus departamentos de manutenção, como também um
baixo custo de manutenção. Diante disso, as empresas objetivam minimizar falhas e
danos estruturais pois em decorrência disso conquistam um elevado grau de segurança.
A técnica de monitoramento da integridade estrutural (SHM, Structural Health
Monitoring ) a qual baseia-se na impedância eletromecânica, vem sendo bastante
utilizada para a análise estrutural nos últimos anos, pois a mesma possui uma ampla
importância nos estudos dos sistemas passíveis de falhas, onde o monitoramento
estrutural auxilia a reduzir os custos sobrepondo uma manutenção corretiva por uma
preditiva contínua. A técnica em questão, vem sendo estudada nas últimas duas décadas
em diversos lugares do mundo. Utiliza-se sensores/atuadores transdutores piezelétricos,
no qual são fixados na estrutura de forma que não atrapalhe o comportamento dinâmico
do sistema. Existe uma lacuna ao que diz respeito a prevenção destas falhas, e para isso
algo que poderá preencher tal lacuna está relacionado ao o armazenamento destes sinais
a partir de um banco de dados, onde os termos big data e mineração de dados podem ser
empregados devido ao fato de serem gerados grandes volumes de dados no sistema.
Portanto o intuito coletar, tratar, armazenar e processar os mesmos, com o objetivo de
prever as falhas nestes sistemas. Para este estudo, foi realizado um mapeamento
sistêmico a partir do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), pois o mesmo busca todos as publicações inclusas
em outros periódicos. Nesta mesma etapa, buscou-se as principais publicações
relacionados ao termo Monitoramento de Integridade Estrutural e a aplicação dos termos
big data e mineração de dados aplicados a prevenção e a detecção de falhas em um
sistema mecânico estrutural. Em primeira instância foram encontrados diversos
trabalhos relacionados ao termo de monitoramento de integridade estrutural partindo do
princípio na impedância eletromecânica, porém obteve-se um resultado inferior em
relação a aplicação de big data e mineração de dados com foco no monitoramento de
integridade estrutural. Após a análise dos resultados e a leitura dos resumos, contatou-se
que, os estudos enfatizam o comportamento de pontes e túneis. Portanto, o método
possui resultados positivos e foi possível a implementação e execução em sistemas
mecânicos.
Palavras-chave: Banco de dados. Impedância Eletromecânica. Falhas.
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GESTÃO AMBIENTAL APLICADA AOS CANTEIROS DE OBRA
Heber Martins de Paula (FENG/UFG/RC)
Igor A. Miranda Silva Campos (FENG/UFG/RC)
Resumo: As instalações provisórias de uma obra representam espaços físicos com
diversas oportunidades de implantação de técnicas e ações que visem ações sustentáveis.
A partir da análise das atividades que irão se desenvolver no período de execução de
uma obra, destaca-se entre vários aspectos uma concentração de pessoas, transformação
de materiais em novos produtos, consumo concentrado de água, de energia elétrica e a
partir disso um ciclo de geração de resíduos relacionados a embalagens e materiais de
construção é estabelecido. Dessa forma as etapas de planejamento além de contemplar
as atividades relacionadas a produção da obra, deve também se dedicar ao planejamento
das instalações destinadas ao apoio à produção. O objetivo desta pesquisa é o de
apresentar as possibilidades que se oportunizam durante a execução de uma obra em
suas instalações provisórias, através de práticas relacionadas à gestão do uso da água,
consumo sustentável de energia elétrica, medidas mitigadoras para geração de resíduos
até de reciclagem de materiais no próprio canteiro reaproveitando esses resíduos. A
metodologia da pesquisa baseou-se na realização de uma revisão sistemática da
literatura, utilizando-se como base o portal de periódicos da Capes, utilizou-se como
palavras-chave instalações provisórias, consumo de água em canteiros, consumo de
energia e identificou-se em artigos relacionados ao tema quais as lacunas existentes
nessa temática. Os artigos existentes tratam de sustentabilidade na construção civil
relacionando-a ao aprimoramento das técnicas de execução, melhoria nos sistemas
construtivos ou comparação entre os sistemas e até pela busca por redução dos resíduos
da construção. Observa-se ainda que os processos de gestão implementados nas
construtoras estão relacionados na maioria ao Programa de qualidade centrados nos
procedimentos de execução. Desse modo considera-se que as oportunidades pela
implantação de práticas sustentáveis no canteiro e suas instalações podem passar por
ações desde a escolha por tipos de lâmpadas de baixo consumo, utilização de placas
solares para conversão da energia solar em elétrica e ao posterior reaproveitamento
dessas placas quando da mudança dessas instalações. Existe a possibilidade de
reciclagem dos materiais no próprio canteiro. Para fins de redução no consumo de água
podem ser previstas torneiras com controle de vazão, opção por sistemas construtivos
cuja incorporação de água seja realizado em centrais e ainda, as construtoras poderiam
retomar programas de alfabetização destinada aos funcionários, em conjunto aos
treinamentos da qualidade e através destes realizar uma campanha educativa junto aos
colaboradores, destacando práticas sustentáveis. Essas ações de cunho educacional se
adequariam as ações reconhecidas como responsabilidade social das empresas.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Consumo de água. Consumo de energia elétrica.
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EFEITOS DA ALTA TEMPERATURA EM PILARES DE CONCRETO
ARMADO
Larissa Cavalcante Budaz da Silva (FENG/UFG/RC)
Resumo: As estruturas de concreto armado como todas as outras podem estar sujeitas a
ocorrência de incêndios. As origens desses incêndios podem ser de fontes diversas
como: falhas no sistema elétrico, acidentes domésticos ou até mesmo por atos
criminosos. Sabe-se que as estruturas de concreto armado são projetadas com base na
norma ABNT NBR 6118:2014 e verificadas em situação de incêndio de acordo com a
norma ABNT NBR 15200:2012 levando em consideração a possível ocorrência desse
acontecimento de forma a limitar o risco a vida humana e o risco da propriedade
exposta ao fogo. Têm-se na literatura técnica vários estudos com o foco nos efeitos do
fogo nas estruturas de concreto armado, onde puderam traçar um comportamento do
concreto e do aço quando submetidos a temperaturas elevadas. As estruturas de
concreto armado tem uma grande vantagem em relação às outras estruturas (aço,
madeira, etc.) pelo fato de que a maioria dos casos de incêndio essas estruturas puderam
ser restauradas e colocadas novamente em utilização devido ao fato de que o concreto
ter uma transferência de calor lenta e a região interna das seções transversais do
concreto armado não alcançarem as altas temperaturas das faces expostas ao fogo,
permanecendo com temperaturas mais amenas e, portanto, com maior resistência
mecânica. O comportamento do concreto no fogo depende de sua proporção da sua
mistura e dos seus constituintes e é determinado por transformações físico-químicas
complexas durante o aquecimento e a falha dos elementos de concreto armado no
incêndio varia de acordo com a natureza do fogo, o sistema de carregamento e do tipo
de estrutura. O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre os principais efeitos
das altas temperaturas em pilares de concreto armado, sendo eles: deterioração das
propriedades mecânicas; danos causados por deformações térmicas e spalling, através
de uma revisão sistemática de publicações científicas disponíveis sobre o assunto. A
metodologia de pesquisa aplicada ao trabalho é a do mapeamento sistêmico, também
denominada Mapping Study, utilizando a base de dados Periódicos CAPES e buscando
os principais termos pertinentes ao tema como: “Concrete columns” AND fire;“
reinforced concrete” AND fire AND columns. Os resultados foram filtrados de acordo
com o título e respectivos resumos de forma a se obter somente o que se enquadra no
tema. De acordo com os resultados obtidos é possível concluir que têm se pesquisado
sobre a ação do fogo em estruturas de concreto armado, porém ainda há uma carência
em produção de pesquisas no âmbito da resolução do problema gerado pelo incêndio, ou
seja, pesquisas com enfoque na reabilitação estrutural pós incêndio.
Palavras-chave: Concreto Armado. Incêndio. Pilares. Mapeamento Sistêmico.
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ANÁLISE SISTÊMICA DO PRINCÍPIO DAS CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS
ACREDITADAS
Lucas Salomão Rael de Morais (FENG/UFG/RC)
Lucas Martins Cardoso (FENG/UFG/RC)
Rogério Santanna dos Santos (FENG/UFG/RC)
Heber Martins de Paula (FENG/UFG/RC)
Resumo: A certificação é um processo de averiguação e de constatação de um fato. Ela
é acreditada quando o órgão certificador tem um processo sólido de avaliação. A
certificação busca dar credibilidade e confiança ao projeto em relação a um objetivo
estabelecido. O princípio da Certificação Acreditada baseia-se na certificação das
edificações através de um processo que tem o objetivo de comprovar que o
desenvolvimento e o ciclo de vida da edificação atendam a critérios socioambientais
sustentáveis, com a diminuição dos impactos ambientais dentro de todo o projeto.
Receber a certificação de uma edificação pode não ser uma tarefa simples, considerando
que esse processo vai desde o atendimento de documentação até o cumprimento de
diversos requisitos durante todas as fases da construção, que envolve os projetistas,
engenheiros, fornecedores e até subcontratados da obra. O objetivo desse estudo foi a
compreensão e aprofundamento de um dos princípios da Construção Sustentável, a
Certificação Acreditada, utilizando da técnica denominada Mapping Study, que consiste
em realizar uma análise sistêmica das publicações acerca do tema. Foi utilizada a base
de dados indexada Portal de Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES). A realização do
estudo nos possibilitou perceber a ampla preocupação mundial acerca da questão
ambiental e, consequentemente, da importância dada aos selos e certificados ambientais,
conforme pode ser percebido pelos diversos aparatos de certificação existentes, onde
podemos citar o Método de Avaliação Ambiental do Building Research Establishment
(BRE) da Inglaterra, Liderança em Design de Energia e Meio Ambiente (LEED) dos
Estados Unidos, Desafio da Construção Sustentável (GBC) que pertence a um consórcio
de vários países, Alta Qualidade Ambiental (HQE) da França, o Sistema de Avaliação
de Eficiência Ambiental para Construção (CASBEE) do Japão e o Selo Casa Azul da
Caixa Econômica Federal no Brasil. No que tange ao Brasil, devemos levar em
consideração que a realidade é bastante distinta em relação aos países supracitados,
portanto, ao aplicarmos critérios e conceitos das certificações acreditadas internacionais
às obras nacionais devemos considerar os aspectos regionais.
Palavras-chave:
Sustentabilidade.

Certificações
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INVESTIGAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE EDIFÍCIOS DE ALVENARIA
ESTRUTURAL CONSIDERANDO A INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA
Lucas Martins Cardoso (FENG/UFG/RC)
Resumo: A busca por sistemas construtivos que contemplem as três dimensões
fundamentais da sustentabilidade, sendo elas econômica, ambiental e social, é premente
frente realidade contemporânea. Neste sentido, o sistema construtivo conhecido no
Brasil como Alvenaria Estrutural é uma alternativa que compreende amplamente estes
aspectos, visto que edifícios executados neste sistema têm desempenho econômico, em
grande parte das vezes, superior ao de construções erguidas no sistema convencional.
Outro aspecto marcante da Alvenaria Estrutural é redução da geração de resíduos de
construção, uma vez que o projeto deve ser estritamente obedecido, sem a possibilidade
improvisos ou “ajeitamentos” na obra. A realidade brasileira no que tange ao
desenvolvimento científico de métodos de análise aplicados à sistemas estruturais,
historicamente, teve direcionamento aos sistemas moldados in loco, sendo exemplo
clássico as estruturas de concreto armado, ao passo que os sistemas estruturais préfabricados (Alvenaria Estrutural, Estruturas de Concreto Pré-fabricadas, Estruturas
Metálicas, etc.) apresentam deficiência no que se refere ao progresso científico. O solo é
fator extremamente importante no desempenho estrutural de edifícios ou obras de arte,
visto que o seu deslocamento excessivo incorpora ações representativas à estrutura. Nos
casos onde o deslocamento do solo não é contemplado no projeto estrutural ocorre um
descolamento entre a realidade e o modelo matemático inicialmente proposto, tendendo
assim a ocorrência de patologias estruturais. Por ser um material extremamente
heterogêneo e de difícil caracterização, a influência dos deslocamentos do solo à
superestrutura é, em grande parte das vezes, ignorada durante o desenvolvimento do
projeto estrutural. Modernamente este panorama tem sido estudado com mais
profundidade, e, em situações onde os deslocamentos do maciço de solo são
considerados na etapa de análise estrutural, convencionou-se chamar de Interação Solo
Estrutura. Este trabalho tem como objetivo realizar a revisão sistemática das
publicações e do desenvolvimento científico que incorporem os conceitos da Interação
Solo-Estrutura à aspectos da análise estrutural de edifícios de Alvenaria. A metodologia
aplicada a este trabalho foi calcada no Mapping Study, utilizando como fonte para
pesquisa a base de dados indexados Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo as palavras chaves utilizados na busca:
"Structural masonry" AND “Numerical analysis" AND "Experimental analysis",
"Structural Masonry" AND "Soil structure interaction" e, finalmente, "Soil structure
interaction" AND "Numerical analysis" AND "Experimental analysis". Os resultados
obtidos permitiram concluir que o progresso das pesquisas no âmbito da Alvenaria
Estrutural e da Interação Solo-Estrutura estão sendo desenvolvidas paralelamente, sendo
bastante restritas as publicações que correlacionem os dois temas. Observa-se ainda que
foram amplamente utilizados métodos numéricos nas publicações de ambos os temas
pesquisados, notadamente o Método dos Elementos Finitos (MEF), ainda que ensaios
experimentais com modelos em escala reduzida também puderam ser encontrados com
certa frequência nas publicações referentes à Alvenaria Estrutural.
Palavras-chave: Edifícios de Alvenaria. Interação Solo-Estrutura. Análise Estrutural.
Mapeamento sistemático.
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PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO/REDUÇÃO DE CO2, AVALIAÇÃO DO CICLO
DE VIDA (ACV) E DECLARAÇÃO AMBIENTAL DO PRODUTO (DAP): UMA
REVISÃO DA LITERATURA
Ed Carlo Rosa Paiva (FENG/UFG/RC)
Gustavo de Melo Borges (FENG/UFG/RC)
Heber Martins de Paula (FENG/UFG/RC)
Letícia da Silva Rufino (FENG/UFG/RC)
Resumo: Há gerações o homem vem herdando um legado de degradação ao meio
ambiente. Apenas em meados do século XX passou-se a se preocupar em minimizar
esses impactos e, portanto, aspectos ligados a esse assunto passaram a ser cada vez mais
analisados e discutidos, porém ainda há muito a se evoluir. No setor da construção civil,
um dos que mais contribui na geração de impacto ambiental, surgi então a Avaliação do
ciclo de vida (ACV) dos materiais, que é uma abordagem sistêmica, que leva em
consideração o fluxo de materiais e energia, e que permite a quantificação de possíveis
impactos ambientais causados pelo produto ou serviço, durante todo ou em parte de seu
ciclo de vida. A ACV apresenta três variantes assim definidas: "do berço ao tumulo",
isto é, da extração da matéria-prima até a sua eliminação; "do berço ao berço", que é
uma variante da primeira, onde o produto ao invés de ser eliminado ele passa por um
processo de reciclagem; e, "do berço ao portão", em que o ciclo de vida é considerando
somente desde a extração até o portão da fábrica e, desse modo, não considera a fase de
utilização e deposição. Essa última avaliação é aquela considerada no desenvolvimento
das Declarações Ambientais do Produto (DAP). A DAP tem como objetivo fornecer
informações sobre o desempenho ambiental do produto ou serviço e estimular a oferta e
procura de produtos ou serviços com menor impacto ambiental. Dentre as informações
possíveis de se encontrar nas DAPs estão aquelas relacionadas aos aspectos de impactos
ambientais como: recursos renováveis ou não (incluindo ou não conteúdo energético);
aquecimento global (kg de CO2); formação de oxidantes fotoquímicos (kg equivalentes
de C2H4), dentre outras. Vale ressaltar que numa abordagem botton-up, as DAPs de
produtos e componentes de construção permitiria estimar os impactos incorporados em
um edifício. Entretanto, esse não é um processo simples, uma vez que a quantidade de
produtos ou serviços com DAP disponível é relativamente pequena, fato esse agravado,
uma vez que não há obrigatoriedade das empresas na emissão e, ou disponibilização
dessa declaração. O objetivo deste trabalho foi buscar as informações existentes sobre a
DAP, pensando nos impactos ambientais, principalmente relativos ao CO² na atmosfera.
Para isso foi realizado uma revisão bibliográfica sobre o tema, através da base de dados
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
e na literatura especializada. A avaliação do impacto de um produto ou processo tem
diferentes abordagens, dependendo do tipo de obra. Considerando os edifícios
residências e de escritórios os impactos ambientais são devidos, principalmente, ao
consumo de energia para aquecimento e resfriamento durante a sua vida útil. Por outro
lado, em construções, tais como pontes e diques o foco deve estar na seleção de
materiais eco eficientes e projetos mais eficientes do ponto de vista energético. Dessa
forma se as DAP’s estiverem presentes, poderemos ter um número muito maior de
construções creditadas com selos tidos como “verdes”, pois com o acesso mais fácil, as
escolhas por estes produtos também serão.
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Palavras-chave: Construção Sustentável. Rotulagem ambiental. Desenvolvimento
Sustentável.
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ANÁLISE NÃO LINEAR DE PLACAS CIRCULARES EM CONCRETO: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA
Marcus Felipe de Jesus Santana Sousa (IMTEC/UFG/RC)
Marcos Napoleão Rabelo (IMTEC/UFG/RC)
Resumo: As normas técnicas brasileiras norteiam as premissas necessárias à análise
estrutural, explicitando que os objetivos dessa análise devem ser considerados nos
modelos de cálculo, de maneira a representar a geometria do elemento, as condições de
contorno e as características e respostas dos materiais em função dos carregamentos
atuantes. Para o caso de concreto armado, estabelecem a necessidade de se conhecer a
geometria da estrutura em sua totalidade para que a análise não linear possa ser
efetuada, uma vez que a resposta depende das armaduras. Este trabalho objetiva mapear
e identificar trabalhos científicos relacionadas à análise não linear de placas circulares,
no que diz respeito ao concreto armado, e publicações que possam auxiliar na
fundamentação teórica para a realização desse tipo de estudo, fornecendo uma visão
global sobre a temática. Para isso, utiliza-se do mapeamento sistemático da literatura
(“Systematic Mapping Study”) aliado à técnica snowball research como procedimento
metodológico, a partir da combinação das expressões-chave: “nonlinear analysis”,
circular plates e concrete. A base de dados utilizada na pesquisa é o Portal de
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
uma vez que a Universidade Federal de Goiás possibilita acesso ao conteúdo assinado
pela CAPES. O trabalho contribui para uma percepção do panorama das pesquisas e
aplicações de lajes circulares nos âmbitos técnico, científico e profissional. Destacam-se
aplicações de lajes circulares de concreto armado em plataformas de petróleo sujeitas à
carregamento hidrostático, placas em contato com camadas de solo para a análise de
fundações deformáveis e ensaios experimentais para determinação de tensões e
deformações sob carregamentos impulsivos. A literatura resultante demonstra que
existem métodos numéricos para obter-se respostas aproximadas para essas estruturas,
uma vez que representam satisfatoriamente a região no formato de uma curva. Sugere se
a realização de pesquisa com a combinação das expressões duas a duas, a fim de
identificar-se o estado da arte dessa temática.
Palavra-chave: Mapeamento sistemático. Análise não linear. Placas circulares.
Concreto.
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PRINCÍPIO DE SUSTENTABILIDADE APLICADO À ESCOLHA DOS
MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Ed Carlo Rosa Paiva (FENG/UFG/RC)
Igor Miranda Silva Campos (FENG/UFG/RC)
Luciana de Andrade Bento (FENG/UFG/RC)
Resumo: A construção sustentável deve ser alicerçada em vários princípios, dentre os
quais convém ressaltar a importância daqueles que envolvam a escolha dos materiais
que irão compor a obra, analisando desde a variedade de matéria-prima incorporada na
sua fabricação, o desempenho desses durante a vida útil da edificação e até mesmo a sua
análise do ciclo de vida, refletindo sobre suas possíveis vantagens em processos de
reuso e de reciclagem. Inserido nesse contexto destaca-se o princípio da pureza do
material ou produto na sua composição, onde sua definição leva em conta que, quanto
maior a variedade de matérias-primas incorporadas em um produto, mais recursos são
empregados em sua fabricação e mais complexos serão os processos de separação e
reciclagem. O presente trabalho tem como objetivo destacar as vantagens de materiais
utilizados na construção civil que se enquadram no princípio da pureza, fazendo um
contraponto em relação a alguns aspectos no processo de reciclagem desses materiais. A
metodologia empregada na pesquisa baseou-se em uma revisão sistemática de literatura,
onde a partir do conceito inicial do Princípio da Pureza na sua composição, foram
associados quais materiais utilizados na construção civil poderiam se enquadrar nesse
conceito, destacando-se o gesso, o aço e a cortiça. O gesso enquadrou-se nesse
princípio, em virtude da pouca variedade de matéria prima inserida em sua composição,
destacando-se seu uso na construção civil em argamassas de revestimento, placas de
forro e painéis de vedação, além disso, sua reciclagem poderá ocorrer inúmeras vezes
sem perda das propriedades, embora para o seu reaproveitamento necessite de
calcinação. O aço é um material que possui capacidade de reaproveitamento em 100% e
pode ser reciclado indefinidamente, além disso, em sua reciclagem não há perda das
características essenciais das ligas metálicas originais. A reciclagem do aço economiza
70% da energia quando comparado com aquele produzido a partir de matérias primas. A
principal atividade da indústria corticeira é a fabricação de rolhas, porém, o material
rejeitado nesse setor origina um resíduo que pode ser reaproveitado para outros
propósitos. A cortiça tem características eficazes para isolamento térmico e acústico,
sendo considerado um produto natural, ecológico, reciclável, esse material vem sendo
utilizado no setor da construção civil. Quando utilizada como placas de aglomerado
expandido, desde que não tenha sido contaminada ou quebrada, a mesma poderá ser
reutilizada, uma vez que não perde as suas propriedades essenciais. Entretanto, caso
tenha sido quebrada ou contaminada essas placas são trituradas e esse material pode ser
reciclado, sendo incorporado em concretos e argamassas leves. Sendo assim,
considerando o princípio da pureza aplicado aos materiais supracitados, pode-se
perceber que esse princípio de sustentabilidade aplicado a esses materiais, permite uma
maior reutilização e reciclagem, uma vez que as características iniciais dos materiais são
mantidas mesmo após longos anos de utilização, bem como após sucessivos processos
de reciclagem, além das possibilidades de separação.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Pureza. Reciclagem.
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MAPEAMENTO SISTÊMICO DE REFERÊNCIAS DE UMA ANÁLISE
MULTIESCALA DE CHAPAS DE CONCRETO COMPRIMIDAS ATRAVÉS
DE MÉTODOS NUMÉRICOS
Maria Júlia Marques Silva (FENG/UFG/RC)
Heber Martins de Paula (FENG/UFG/RC)
Gabriela Rezende Fernandes (FENG/UFG/RC)
Resumo: A maioria dos materiais utilizados na Engenharia Civil, em especial para fins
estruturais, são compósitos, ou seja, são formados pela combinação de dois ou mais
materiais com comportamentos físicos diferentes, possuindo soluções exatas
extremamente complexas, dessa forma, os métodos numéricos surgem como uma
alternativa para a obtenção de soluções aproximadas que representem bem a realidade.
Analisando esses materiais compósitos a nível microscópico, é possível observar uma
grande heterogeneidade, sendo que a microestrutura pode possuir diferentes fases
(matriz, inclusões, vazios, entre outras) com diferentes propriedades mecânicas. Grande
parte das pesquisas envolvendo esses materiais são direcionadas para o tratamento dos
mesmos como material homogêneo na escala macroscópica, impossibilitando uma
análise mais precisa. A análise multiescala com conceito de existência de um Elemento
de Volume Representativo (EVR) se mostra importante, pois permite que cada material
componente dos compósitos possa ter propriedades diferentes e ser regido por modelos
constitutivos próprios, além de possibilitar a definição de características relevantes da
microestrutura, como imperfeições e fissuras. Dessa forma, chama-se a atenção para a
necessidade do aprimoramento da análise dos materiais inseridos na Engenharia Civil,
uma vez que, análises mais fiéis podem gerar grandes ganhos em segurança, economia e
eficiência futuramente. Assim, baseando-se na metodologia do Mapping Study, foi
utilizada a base de dados CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), com a finalidade de observar e expor o cenário das pesquisas referentes
à modelagem multiescala de materiais compósitos, no caso deste trabalho o material
compósito estudado é o concreto, através de métodos numéricos, como Método dos
Elementos de Contorno e Método dos Elementos Finitos. A análise das informações
levantadas evidenciou que não existem muito estudos voltados para a Engenharia Civil
envolvendo esse tipo de análise, pois mesmo com a gama de artigos encontrados na
base de dados da CAPES, apenas uma média de, aproximadamente, 8% foi aderente ao
tema. Também é possível observar que é uma abordagem relativamente nova, tendo as
primeiras ocorrências em 2006 e com um crescimento do número de publicações a
partir de 2014. Os Estados Unidos da América é o país com maior quantidade de
trabalhos publicados na última década, seguido do Brasil. Ademais, esses estudos
comprovam a importância da análise multiescala através de métodos numéricos
computacionais.
Palavras-chave: Multiescala. Microestruturas heterogêneas. Elemento de Volume
Representativo.
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MAPEAMENTO SISTÊMICO DE REFERÊNCIAS DO USO DA CINZA DE
CASCA DE ARROZ EM ARGAMASSA
Mateus Ferreira de Castro (FENG/UFG/RC)
Heber Martins de Paula (FENG/UFG/RC)
Lucas Salomão Rael de Morais (FENG/UFG/RC)
Marcus Vinicius Oliveira Silva (FENG/UFG/RC)
Resumo: No Brasil, a fabricação do cimento Portland deu-se no fim do século XIX. É
um dos materiais indispensáveis na construção civil, utilizado na produção de
argamassa e concreto. O cimento é um aglomerante hidráulico responsável por
desempenhar a função de ligante, composto pelas matérias-primas - minério de ferro,
sílica, alumínio e carbonato de cálcio - extraídas da natureza através da mineração. No
entanto, além de estar sendo utilizado em grandes quantidades e ser um agente causador
de problemas sociais e ambientes, trata-se de um material cuja fonte de suas matérias
primas não são renováveis. Simultaneamente, haja vista que o Brasil é o 5° maior
produtor de arroz mundial, responsável por produzir cerca de 8,5 milhões de toneladas
anuais, a cinza de casca de arroz (CCA) é um subproduto descartado pelas indústrias de
moagem de arroz. A cinza, assim como o cimento, provoca impactos ambientais e é
danoso à saúde humana. Destarte, baseando-se na metodologia do “Mapping Study”,
utilizou-se da base de dados CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), com a finalidade de observar e expor o cenário das pesquisas referentes
ao uso da cinza de casca de arroz como substituto parcial do cimento na produção de
argamassa e produtos semelhantes. A análise das informações levantadas evidencia um
crescimento no número de publicações a partir de 2014. A Índia é o país com a maior
quantidade de trabalhos publicados na última década. Ademais, as propriedades
mecânicas da argamassa e do concreto com a substituição de parte do volume de
cimento Portland pela cinza de casca de arroz foi a principal vertente estudada pelos
pesquisadores. Esses estudos comprovaram a viabilidade e a eficácia de tal substituição,
sendo verificado a melhoria de vários aspectos do concreto e da argamassa. Outrossim,
vale destacar a relevância da utilização dos Mapeamentos Sistêmicos para compreensão
da tendência das pesquisas para a orientação de novos estudos.
Palavras-chave: Cinza de casca de arroz. Argamassa. Mapeamento Sistêmico.
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MAPEAMENTO SISTÊMICO SOBRE A APLICAÇÃO DE CINZAS DE
BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR NA PRODUÇÃO DE ARGAMASSA
Paula Campos Perini (FENG/UFG/RC)
Juliana Rosa Sidnei (FENG/UFG/RC)
Kamilla Carneiro Máximo (FENG/UFG/RC)
Lucas Salomão Rael de Morais (FENG/UFG/RC)
Resumo: A argamassa é uma mistura de cimento, areia e água que tem por finalidade
revestir, assentar ou colar determinado elemento. O cimento é um material de alto valor
econômico, porém pode causar grandes danos ao meio ambiente, em virtude à grande
geração de poeira. Dessa forma, faz-se necessário o estudo da argamassa a fim de
buscar alternativas para reduzir o consumo de cimento e, com isso, minimizar os
impactos econômico e ambiental. À vista disso, este projeto tem por objetivo realizar
um Mapping Study (mapeamento sistêmico), isto é, uma pesquisa a fim de adquirir
periódicos acerca de algum assunto, fazendo-se uso de palavras-chave e/ou operadores
lógicos. Portanto, este mapeamento colabora para uma melhor compreensão a respeito
do desenvolvimento de pesquisas relacionadas à substituição do cimento pelas cinzas de
bagaço de cana-de-açúcar, em suas diferentes vertentes, que fornecem importantes
referências relativas ao tema em estudo. Tendo isto em vista, fez-se uso de duas
combinações da palavras-chave, sendo elas ‘mortar AND “sugarcane bagasse”’ e
‘mortar AND “sugarcane bagasse ash”’ no Portal Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Com isso, obteve-se
informações a respeito da evolução da pesquisa em relação ao ano de publicação; os
principais países que estudam sobre a temática; as principais revistas e vertentes.
Portanto, pode-se observar que nos últimos quatro anos passou-se a possuir maior
quantidade de estudo relativos a este assunto devido ao crescente impacto ambiental.
Além disso, nota-se que o Brasil e a Índia são os países com maior número de
pesquisadores no tocante a este estudo, uma vez que são os principais produtores de
cana-de-açúcar do mundo. Ademais, verificou-se que a Construction and Building
Materials é a principal revista de publicação e que grande parte dos periódicos tratam
do Perfil Pozolânico e das Propriedades Mecânicas do bagaço de cana como principais
vertentes.
Palavras-chave: Mapeamento Sistêmico. Argamassa. Cimento. Bagaço de cana de
açúcar.
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MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA APLICABILIDADE DA METODOLOGIA
DE MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE EM SISTEMAS DE
AUTO- REPARO ESTRUTURAL NO MONITORAMENTO DE SISTEMAS
MECÂNICOS
Renan Garcia Rosa (IMTEC/UFG/RC)
José dos Reis Vieira de Moura Júnior (IMTEC/UFG/RC)
Resumo: O método de monitoramento da integridade estrutural (SHM – do inglês
Structural Health Monitoring) tem sido amplamente utilizado em processos de detecção,
localização e quantificação de danos em sistemas mecânicos. Contudo, nos últimos anos
houve um crescente busca por métodos que não apenas possibilitasse a identificação da
presença de falha, mas que de certo modo interagisse ao sistema propondo medidas de
contenção e reparo dos mesmos. Os sistemas de auto reparo ativo, assim conhecidos,
têm apresentado grande usabilidade no desenvolvimento e construção de novos
mecanismos industriais pois permitem ações de restaurações automáticas do sistema
imediatamente após a ocorrência de uma falha. Uma outra técnica que tem crescido nos
últimos anos é metodologia RCM (Reliability Centered Maintenance) Manutenção
Centrada em Confiabilidade, que determina os requisitos de manutenção de qualquer
item físico no seu contexto operacional. Para isso, a metodologia analisa as funções e
padrões de desempenho: de que forma ocorre a falha, o que causa cada falha, o que
acontece quando ocorre a falha e o que deve ser feito para preveni-la. Como resultado,
obtém-se um aumento da disponibilidade, o que permite um aumento de funcionamento
do equipamento. A aplicação da metodologia RCM em um sistema auto regenerativo
pode classificar sua confiabilidade em reparar uma falha ativamente, tornando o
monitoramento da integridade estrutural mais seguro e confiável. Este trabalho
apresenta uma revisão sistemática da literatura quanto ao desenvolvimento e a
aplicabilidade de sistemas auto regenerativos no monitoramento ativo de falhas em
componentes estruturais. Ademais, este estudo possui como foco também o atual estado
da arte quanto a utilização da metodologia RCM em sistemas estruturais, bem como em
sistemas de auto reparo. Para realização do mapeamento sistêmico, utilizou-se a base de
dados do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES). Ressalta-se que a execução do processo de mapping study
possibilitou a otimização do estudo realizado, bem como possibilitou a identificação dos
principais GAP’s referentes ao assunto abordado. Os resultados demonstraram que os
sistemas auto regenerativos aplicados em sistemas mecânicos se trata de um assunto
recente com grandes possibilidades a serem ainda exploradas tais como a agregação de
diferentes métodos de avaliação de danos, métodos estatísticos de inferência e sistemas
remotamente controlados. Por outro lado, a metodologia RCM foi inicialmente
desenvolvida para a indústria aeronáutica e posteriormente adaptada para outras áreas.
Em sistemas de monitoramento de estruturas mecânicas não foram encontradas
evidencias na base de dados utilizada, o que torna necessário um mapeamento que
englobe mais bases de dados.
Palavras-chave: Monitoramento da Integridade Estrutural. Sistemas auto regenerativos.
Metodologia RCM.
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A UTILIZAÇÃO DA MADEIRA NA CONSTRUÇÃO COMO ALTERNATIVA
DE MATERIAL COM BAIXA ENERGIA INCORPORADA
Sérgio Henrique Fernandes Mundim (FENG/UFG/RC)
Larissa Cavalcante Budaz da Silva (FENG/UFG/RC)
Resumo: A energia incorporada nos materiais de construção mensura o impacto
ambiental gerado por uma construção, se tornando assim, um fator determinante para a
escolha dos materiais a serem utilizados. De acordo com estudos realizados nesse
sentido, foi observado que alguns materiais relacionados à construção civil têm uma
parcela significativamente maior no gasto energético brasileiro, sendo eles o cimento, o
ferrogusa e aço. Tais materiais são amplamente utilizados no sistema construtivo
concreto armado, e são amplamente difundidos no Brasil, o que por sua vez instiga a
busca por outros materiais com menor incorporação de energia em seu processo. A
energia demandada pela construção civil e seus produtos representam uma grande
parcela de toda a energia produzida no Brasil, representando um grande potencial de
mitigação para a indústria da construção, desde a engenharia civil em si, até seus
fornecedores. Neste sentido faz-se necessário optar por novos materiais mais
sustentáveis e com ciclo de vida renováveis a fim de reduzir o impacto ambiental
causado pela produção e consumo de tais materiais na indústria da construção. Vários
estudiosos do assunto defendem que em médio prazo a substituição dos elementos
estruturais por elementos de madeira serão muito comuns, visando à diminuição da
energia incorporada e da emissão de CO2 relacionadas às edificações. A madeira é um
material de construção importante, pois é um material leve e de fácil processamento e
reparo, e está amplamente disponível para a construção civil. Esse material se enquadra
nos materiais de menor energia incorporada por diversos fatores, tais como: advir de
fonte renovável; requerer baixa energia para a produção (neste caso é solar); ter alta
capacidade de reutilização e reciclagem e de servir como combustível, no fim de sua
vida útil, em processos para geração de energia térmica. Este trabalho tem como
objetivo fazer uma revisão sistemática da literatura e utiliza a metodologia do
mapeamento sistêmico, também denominado Mapping Study, com o propósito de
encontrar as principais publicações e estudos referentes ao tema. Foi tomada como fonte
de pesquisa a base de dados o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) utilizando as palavras-chave como operadores
lógicos para a pesquisa. Os Resultados obtidos permitem concluir que se têm estudado
sobre a energia incorporada nos materiais da construção e sobre a madeira, porem foi
também observado que os dois assuntos normalmente são tratados de forma não
correlacionada.
Palavras-chave: Madeira. Energia Incorporada. Construção.
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DEMOLIÇÃO SELETIVA NO PROCESSO DE REUSO E RECICLAGEM DE
RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
Wanucy Barroso Rodrigues (FENG/UFG/RC)
Caique Lopes de Medeiros (FENG/UFG/RC)
Heber Martins de Paula (FENG/UFG/RC)
Ed Carlo Rosa Paiva (FENG/UFG/RC)
Resumo: Setores como da construção civil, considerado um grande consumidor de
recursos naturais, são pressionados a buscar formas de reduzir os impactos gerados por
suas atividades. Uma das principais medidas é a redução de resíduos gerados, uma vez
que os Resíduos de Construção e Demolição – RCD correspondem a uma parcela
considerável da massa total de resíduos urbanos, em sua maioria provenientes de
processos de reformas, reparos ou demolição. Uma solução é a adoção da desconstrução
ou demolição seletiva em substituição a tradicional demolição. A desconstrução, é um
processo cuidadoso de desmontagem, de modo que possibilita a recuperação de
materiais e componentes da construção viabilizando o seu reuso ou reciclagem,
consequentemente diminuindo a geração de resíduos. Ela abre caminho para valorização
e reutilização de elementos que normalmente seriam resíduos considerados sem valor,
uma vez que a demolição em sua forma tradicional nos leva apenas a um amontoado de
resíduos impossibilitando o reaproveitamento. Dessa forma, este trabalho buscou
apresentar a necessidade, vantagens e dificuldades encontradas para a aplicação da
demolição seletiva no processo de redução e reutilização de RCD no Brasil. Para tal foi
realizado um levantamento bibliográfico acerca do tema, buscando artigos nas
principais revistas e congressos, bem como livros, a fim de obter um panorama de como
o tema proposto vem sendo discutido. Constatou-se que a desconstrução proporciona
um grande ganho ambiental, podendo reduzir mais de 80% dos resíduos gerados.
Todavia, este processo chega a demorar sete vezes mais que quando comparado com a
demolição tradicional, sendo esta duração encarada como um empecilho, em função dos
cronogramas apertados. Este serviço normalmente visa reaproveitar materiais de maior
valor econômico, como piso, telhado, janelas, portas, madeiramento, forro, louças,
metais, tubulações e outros, além de reciclar materiais que não podem ser reutilizados.
Normalmente a demolição tradicional é mais barata ao se considerar apenas a demolição
em si, entretanto o processo de transporte e destinação final pode torná-la mais cara
quando houver taxas significativas para descarte dos resíduos, e ainda deve-se
considerar a possibilidade de vender os materiais extraídos durante a desconstrução. Foi
observado que o reuso e reciclagem ainda é baixo no Brasil, pois as pessoas ainda veem
estes materiais como velhos e que não apresentam bom desempenho, tornando um fator
limitante para o reuso. Outro fator relevante é o não estímulo para reciclagem dos
materiais, devido a isenção ou baixas taxas de aterro, fazendo com que a demolição
tradicional seja preferência devido ao seu menor custo. Destarte, é evidente o ganho
ambiental proporcionado pela demolição seletiva, porém, nota-se que no Brasil não é
dada a visibilidade que se deveria, o que se vê é uma alta de entendimento e aceitação
pelos materiais de demolição que, aliadas à falta de legislação e políticas públicas
ambientais, acabam por inviabilizar o processo. Dessa forma, é importe ampliar a
discussão deste tema no âmbito científico, de forma a enfatizar a necessidade de
conscientização da população e criação de medidas que incentivem o reuso e reciclagem
de resíduos de demolição.
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Palavras-chave: Redução. Reuso. Reciclagem. Demolição seletiva.
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A UTILIZAÇÃO DE MODELAGEM NUMÉRICA E OTIMIZAÇÃO NO
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
Vitor Hugo Cândido Camargo (IMTEC/UFG/RC)
Heber Martins de Paula (FENG/UFG/RC)
Resumo: Os conceitos de modelagem numérica e otimização estão sendo cada vez mais
utilizados pelas empresas que estão em busca de vantagens competitivas. Elas procuram
continuamente por formas de melhorar seu Planejamento e Controle da Produção
(PCP), um sistema para gerenciamento de recursos, para que se destaquem no mercado.
Dessa forma, elas investem em novas tecnologias que consigam aumentar seu lucro e as
coloquem à frente de seus concorrentes. Sabe-se que o PCP pode ser operado em três
níveis: a) nível estratégico, relacionado com o plano de produção e definido a longo
prazo; b) nível tático, o plano de produção é dividido entre os recursos disponíveis e os
serviços a serem realizados; c) nível operacional, com programação e acompanhamento
do plano de produção. Algumas das ferramentas disponíveis no PCP, como por exemplo
o kanban, Seis Sigma, Enterprise Resource Planning (ERP), Programa Mestre da
Produção (PMP) e Planejamento de Recursos de Manufatura (MRP) podem ser
modelados para verificar locais onde melhorias devem ser implementadas. Embora
vários estudos sejam feitos sobre a utilização destas ferramentas, por existirem diversas
opções na literatura, não fica claro se existe uma única delas que seja recomendada a se
utilizar. O objetivo desta pesquisa é, neste sentido, investigar de que forma os conceitos
de modelagem numérica e otimização estão sendo utilizadas dentro do PCP de cada
empresa e em qual nível, como por exemplo, o desenvolvimento dos planos de
produção, controle de estoques, redução de desperdícios, minimização do lead time dos
produtos, redução de custos, logística, dentre outros. O caminho metodológico seguido
é o de revisão bibliográfica através do mapeamento sistêmico a partir da combinação
das palavras-chave “Planejamento e Controle da Produção”, “Modelagem Numérica” e
“Otimização”. Utilizando-se o Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), faz-se a coleta e análise dos
dados encontrados em artigos e publicações em revistas e congressos. Os resultados da
pesquisa mostram que não é possível afirmar que existe apenas uma ferramenta que
deva ser utilizada em cada nível do PCP, pois isso não levaria em consideração todos os
parâmetros únicos dos processos produtivos de cada empresa. Dessa forma, com a
existência de várias técnicas de solução disponíveis na literatura, a escolha de uma
técnica apropriada depende da análise dos recursos disponíveis e do grau de
complexidade do modelo que foi desenvolvido unicamente para aquele processo
produtivo ou serviço. A partir desse estudo, percebe-se a importância de se investir em
um modelo único para que ele atenda às necessidades específicas do objeto de estudo, já
que a replicabilidade de um modelo de uma empresa por outra é muito baixa. Além
disso, no mapeamento sistêmico, são encontrados principalmente estudos relacionados
aos níveis operacionais das empresas, mostrando a possibilidade de pesquisas futuras
nos níveis estratégicos e táticos do PCP.
Palavras-chave: PCP. Plano de Produção. Modelo Numérico.
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Ciências Exatas e da Terra
O PROCESSO DE FERMIONIZAÇÃO DO HAMILTONIANO PARA O
MODELO XY
Caio Vinícius Sousa Costa (IF/UFG/RC)
Paulo E. G. Assis (IF/UFG/RC)
Resumo: O modelo XY originou-se como um problema na rede de mecânica estatística,
também chamado de modelo O(2), cuja dinâmica é dada por uma simples interação aos
pares que depende da orientação relativa entre variáveis de spin clássicas em sítios
vizinhos. Este modelo pode ser entendido como um caso particular do modelo de
Kuramoto, usado para estudar fenômenos de sincronização, sendo que sua função de
partição é conhecida e muitas de suas propriedades podem ser obtidos através dela. Sua
versão quântica consiste em substituir as variáveis clássicas por operadores quânticos,
tipicamente as matrizes de Pauli, apresentando uma riqueza de novas propriedades. O
modelo XY quântico com spin 1/2 é usado, por exemplo, para descrever fluidos
quânticos e pode ser obtido experimentalmente em problemas de efeito Hall quântico ou
em cavidades de eletrodinâmica quântica. Neste trabalho deseja-se descrevê-lo de
maneira conveniente a permitir a obtenção de resultados analíticos. Por se tratar de um
sistema de muitos corpos, sua solução, em princípio, poderia parecer uma tarefa
impraticável. No entanto, devido a uma rica estrutura de simetrias – em termos das
quais o problema pode ser descrito – é possível encontrar exatos, sem a necessidade de
aproximações ou análises numéricas. Apesar da existência de diferentes – e, de certa
forma, equivalentes – formulações deste modelo, nossa abordagem se dará por meio de
duas transformações relevantes: a de Jordan-Wigner e a de Bogoliubov. Enquanto a
primeira permite escrever modelos de spin em termos de operadores fermiônicos (que
obedecem a relações de anticomutação), a segunda possibilita mapear o problema em
um Hamiltoniano simples, do tipo oscilador harmônico. O processo de fermionização do
Hamiltoniano via transformação de Jordan-Wigner torna possível a determinação dos
espectros de energia deste sistema de muitos corpos interagentes, o que seria uma tarefa
árdua. Quando o Hamiltoniano do problema é escrito em termos dos operadores de
criação e aniquilação, a transformação conduz a um problema bem mais viável
analiticamente, sem perder as suas propriedades físicas, que por sua vez continuam
sendo conservadas como, o número de partículas pertencentes à cadeia, a magnetização
do sistema e a essência do limite termodinâmico envolvido.
Palavras-chave: Hamiltoniano. Modelo XY. Transformação de Jordan-Wigner.
Fermionização.
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INFLUÊNCIA DO ELEMENTO DE TRANSIÇÃO NOS VALORES DA
PRIMEIRA HIPERPOLARIZABILIDADE EM COMPOSTOS DE
COORDENAÇÃO COM NOVOS LIGANTES IMINICOS
Fernanda Cristina da Costa Kunizaki (PPGQ/UFG/RC)
Marcos Eduardo Gomes do Carmo (PPGQ/UFG/RC)
Lincoln Lucílio Romualdo (PPGQ/UFG/RC)
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo de, empregando métodos
quantummecânicos, propor compostos de coordenação que possuam elevados valores de
hiperpolarizabilidade (). Os complexos, baseados em íons metálicos da primeira série
de transição coordenados a dois novos ligantes imínicos com substituição de grupos
doadores e retiradores de elétrons, tiveram suas estruturas otimizadas empregando
método da Teoria do Funcional de Densidade (funcional CAM-B3LYP em combinação
com o conjunto de bases atômicas 6-311+G), baseado no software Gaussian 09. A partir
das geometrias de mínima energia obtidas, estimou-se as hiperpolarizabolidades das
espécies estudadas. Adicionalmente, para fins comparativos, estimou-se o  para a
pnitroanilina (pna), composto utilizado como referência em pesquisas relacionadas ao
tema. O valor encontrado para a pna 1,76x10-29 (e.s.u.) é bem concordante com o
reportado na literatura. Todas as propostas estruturais apresentaram o mesmo ligante
com o grupo retirador de densidade eletrônica, o (E)-N-(4-nitrophenyl)-1-(pyridin-4yl)methanimine (imret). Para os ligantes doadores de densidade eletrônica foram
propostos o (E)-N-(4-methoxyphenyl)-1-(pyridin-4-yl)methanimine (imdo4) e o (E)-N(4-methoxyphenyl)-1-(pyridin-3-yl)methanimine (imdo3), alterando a posição do átomo
doador de elétrons. Todos os cálculos realizados para os compostos de coordenação
apresentaram valores de β superiores ao valor apresentado pela pna. Para os complexos
com o ligante imdo3, foram obtidos bons resultados, principalmente aqueles contendo
os íons Ni2+ e VO2+, 3,43x10-27 e 8,30x10-27 (e.s.u.), respectivamente. Resultados ainda
mais significativos foram obtidos utilizando o ligante imdo4, base que se coordena na
posição trans em relação ao ligante imret. Os complexos contendo os íons Sc2+, V2+,
Cr2+, Co2+ e Ni2+, apresentaram resultados de ordem de grandeza semelhante à
apresentada pelos complexos coordenados ao ligante imdo3. No entanto, os compostos
com os íons Mn2+ e VO2+, apresentaram, respectivamente, 1,73x10-26 e 5,29x10-26
(e.s.u.), ou seja, ordem de grandeza dez vezes maior que os complexos, e 103 vezes
maiores que a pna. Diante dos resultados obtidos, observou-se que os compostos que
apresentaram os melhores valores de β foram os que apresentaram em sua esfera de
coordenação os ligantes imret e imdo4. Isso evidencia que os maiores valores de 
podem estar relacionados à população eletrônica dos orbitais d dos íons metálicos aliado
ao fluxo eletrônico proporcionado pelo efeito push-pull ocasionado pelo uso desses
novos ligantes associados à formação dos complexos.
Palavras-chave: DFT. ONL.
coordenação. ligantes iminicos.
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GRUPOS E ÁLGEBRAS DE LIE NA FÍSICA MODERNA
Igor Neiva Mesquita (IF/UFG/RC)
Porfírio Azevedo dos Santos Júnior (IF/UFG/RC)
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis (IF/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho foi realizado com o objetivo de desenvolver assuntos de caráter
intrínseco entre a Matemática e a Física, buscando estabelecer os desenvolvimentos
primordiais da estruturação da teoria da simetria nas transformações de Galileu e
Lorentz em torno da teoria de Grupos e da Álgebra de Lie. Através dos estudos dirigidos
feitos em cada um desses temas foi possível além de compreender o formalismo
matemático e desenvolvimento de cada uma, também perceber como teorias
desenvolvidas independentemente puderam se complementar e se adequar a simetria das
relações da relatividade, demonstrando um teor semelhante ao da teoria de Einstein, ou
seja, já se encaixa perfeitamente a uma teoria mais ampla que é de utilidade imensa na
Física Moderna. Portanto com as competências desenvolvidas, as demonstrações
trouxeram à tona o funcionamento por trás de um assunto tão polido e sintetizado e nele
pode-se notar a importância da estrutura matemática em que se foi estabelecida essa
teoria, sendo que os grupos de Lie em que se ocorrem as transformações são regidos por
parâmetros muito específicos e ainda assim descrevem muito bem o comportamento
experimental e as previsões em torno do assunto, assumindo-o como verdadeiro. Assim
então evidencia-se a incrível importância das teorias de Álgebra no estudo da Simetria,
assunto que hoje tem importância global dentro da Física moderna e contemporânea,
que consequentemente traz junto formulações algébricas para seu desenvolvimento.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Teoria de Grupos. Álgebras de Lie. Teoria da
Relatividade.
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FORÇAS ACÚSTICAS ATUANDO EM PARTÍCULAS ESFÉRICAS NUM
LEVITADOR ACÚSTICO DE EIXO ÚNICO
Edson dos Santos Silva (PPMGO/UFG/RC)
Celso Vieira Abud (PPMGO/UFG/RC)
Resumo: A levitação acústica tem se mostrado uma técnica promissora com aplicações
em química analítica, biomedicina e áreas afim. Em estudos recentes esta técnica tem
sido utilizada tanto para aprisionamento quanto manipulação de objetos, embora em boa
parte destes estudos a força restauradora seja linear com relação ao eixo z alguns
trabalhos mostram que um modelo de rigidez não linear é capaz de descrever fenômenos
como múltiplas soluções, bifurcação de duplo período e dependência da amplitude que
são previstos apenas através da dinâmica não linear. A levitação acústica destaca-se em
relação as demais pelo fato de não haver a necessidade de nenhuma propriedade elétrica
ou magnética do objeto a ser levitado. Dentre os equipamentos utilizados para levitar e
manipular objetos por meio de forças acústicas está o levitador de eixo único de ondas
estacionárias constituído por um transdutor de ultrassom e um refletor, por um par de
transdutores, ou ainda por um conjunto de transdutores. O intuito deste trabalho é
investigar a dinâmica de partículas esféricas sólidas levitadas acusticamente, utilizando
levitadores acústicos de eixo único. A dinâmica de gotículas levitadas no ar é bem
documentada diferentemente da dinâmica de partículas sólidas que ainda carece de um
melhor conhecimento, tendo isto em mente, com base na teoria de Gor’Kov é possível
determinar a força que uma onda estacionária exerce sobre uma partícula esférica de
raio muito menor que o comprimento de onda, desde que a partícula esteja nas
proximidades dos nós de pressão. Deste modo é possível observar o comportamento
dinâmico de uma partícula esférica para dois modelos de força restauradora acústica
atuante no eixo z. O primeiro modelo com uma aproximação com rigidez linear para a
força restauradora apresenta uma amplitude máxima de oscilação cerca de duas vezes
maior em comparação com o modelo não linear, enquanto o modelo com rigidez não
linear aponta para um comportamento com menor amplitude máxima em relação a
frequência de perturbação do sistema ocorre também uma redução no valor da
frequência natural quando comparado com o modelo linear.
Palavras-chave: Dinâmica não linear. Levitação Acústica. Ondas estacionárias. Força
Acústica.
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MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DO USO DE TÉCNICAS PARA
IDENTIFICAR INFORMAÇÕES TENDENCIOSAS EM TEXTOS
PROPAGANDÍSTICOS
Jean Tomáz da Silva (PPMGO/UFG/RC)
Nádia Félix Felipe da Silva (PPMGO/UFG/RC)
Márcio de Souza Dias (PPMGO/UFG/RC)
Resumo: A propaganda é uma ferramenta para influenciar a opinião pública, com
objetivo de tentar persuadir o receptor, para ganhar a atenção do mesmo para um
produto ou serviço. Um dos tipos mais usados é aquela propaganda que induz as
pessoas a chegar a uma decisão sem analisar a evidência sobre o assunto que está sendo
julgado. Uma informação tendenciosa provoca uma polarização de opiniões diversas,
fazendo com que as pessoas produzam um viés de confirmação de acordo com aquilo
que acreditam e ignorem outras conclusões diferentes de sua linha de pensamento. Uma
das formas de avaliar o viés de uma mensagem é por meio de modelos computacionais
baseados em aprendizado de máquina. O objetivo deste trabalho é elaborar uma revisão
sistemática de trabalhos científicos que citam as técnicas para identificar informações
tendenciosas verificando como as mesmas são utilizadas em mensagens de texto de
redes sociais, portais de notícias, blogs e fóruns. A metodologia aplicada foi o uso da
elaboração de um Mapping Study , fazendo uso de fontes para a pesquisa das seguintes
bases de dados indexadas: Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), Scopus, Science Direct e da Association for
Computational Linguistics (ACL). A partir do levantamento realizado concluiu-se que
na maioria dos trabalhos, os modelos computacionais baseados em aprendizado de
máquina são mais estudados em outros idiomas, fazendo uso de um conjunto de
mensagens/texto (corpus) construído para treinar, desenvolver e testar tal modelo.
Mensagens de texto de propaganda do idioma Português Brasileiro são pouco
exploradas. Além disso, nota-se que identificar automaticamente uma mensagem com
conteúdo propagandístico não é uma tarefa trivial e, requer mecanismos que fazem uso
de técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), as quais são empregadas
nos trabalhos relacionados encontrados na literatura . Este trabalho colabora com a área
de pesquisa ao apresentar as diversas técnicas desenvolvidas para a identificação de
mensagens tendenciosas, que investigam através do estilo de escrita usando n-grams,
taxa de legibilidade, captura de conteúdo em páginas, pontuação, sintaxe, etc. Além
disso, contribui para mostrar outras lacunas existentes no estudo de mecanismos ou
modelos computacionais capazes de analisar o viés de textos propagandísticos.
Palavras-chave: Detecção de propaganda. Viés de notícias. Análise de Propaganda.
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AVALIAÇÃO DE ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO EM PROBLEMAS DE
MINIMIZAÇÃO DE ENERGIA POTENCIAL TOTAL DE SISTEMAS
MECÂNICOS
Luis Vinicius Costa Silva (IBIOTEC/UFG/RC)
Marcos Aurélio Batista (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: A formulação de problemas estáticos em mecânica clássica é geralmente
realizada de duas formas: a aplicação do diagrama de corpo livre e o posterior
equacionamento do somatório dos momentos dos sistemas à zero. Alternativamente,
aplica-se o Princípio do Mínimo da Energia Potencial Total (PMEPT), escrevendo uma
função objetivo que descreve a energia potencial total do sistema analisado em função
dos campos de deslocamento do mesmo, assim como a escrita das restrições da mesma,
descrevendo as restrições geométricas do problema. Este trabalho apresenta o modelo
matemático de três problemas estáticos de mecânica clássica formulados através do
PMEPT e a sua resolução através da aplicação de três algoritmos de otimização
determinísticos: Direções Conjugadas de Powell, BFGS e o algoritmo SLSQP. De
forma análoga, dois algoritmos estocásticos também foram avaliados: algoritmo PSO
(Particle Swarm Optimization) e Evolução Diferencial. Em problemas nos quais
existiam restrições à função objetivo, empregou-se o Método da Função de Penalidade
Exterior, adicionando um fator penalidade denotado rp a função objetivo (exceto na
execução do SQP). Avaliou-se a quantidade de avaliações da função objetivo e a
velocidade de convergência em função ao erro relativo. Adicionalmente para os
algoritmos estocásticos, foi avaliado a distribuição do f(x*) ótimo computado por cada
algoritmo (histograma da distribuição de resposta de cada algoritmo em cada instância
de problema), assim como a análise da convergência em função do tamanho da
população inicial de soluções, taxa de crossover e etc. Buscou-se aferir para quais
intervalos de rp as restrições a função objetivo eram respeitadas, assim como a relação
entre a escolha do fator penalidade rp com a quantidade de avaliações a função objetivo
de cada algoritmo e a quantidade de iterações necessárias para a convergência. Após os
experimentos, notou-se que todos os algoritmos em algum momento, foram capazes de
convergir para o x* ótimo correto. No que tange aos algoritmos determinísticos, notouse que as restrições foram respeitadas apenas para valores de rp entre 105 e 1013 (este
intervalo é comum para todos os algoritmos). O algoritmo SQP foi capaz de convergir
em um número menor de iterações em comparação aos algoritmos BFGS e Powell,
gastando em média de 600 avaliações a função objetivo, entretanto este necessitou da
maior quantidade de avaliações da função objetivo dentre todos os algoritmos
determinísticos, em média 6 vezes mais que o algoritmo BFGS. O algoritmo de Powell
necessitou de muitas iterações e avaliações a função objetivo (levemente superior ao
SQP neste aspecto) para que alcançasse a convergência em todos os problemas. O
algoritmo BFGS por sua vez foi capaz de convergir com a menor quantidade de
iterações e avaliações da função objetivo nos três problemas apresentados. Os
algoritmos estocásticos foram capazes de trabalhar com faixas de rp maiores, entre 104 e
1020 (máximo testado), sendo capazes de convergir ao x* ótimo sem violar as restrições
impostas no modelo. Notou-se que o algoritmo PSO necessitou de populações maiores
em relação a Evolução Diferencial, e possui uma sensibilidade ligeiramente maior ao rp,
visto que sua acurácia começa a decrescer para valores de rp maiores que 1015. O
algoritmo de Evolução Diferencial é capaz de convergir com uma faixa de rp
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praticamente irrestrita, sendo necessário apenas um rp maior que 104 para convergência
ao x* ótimo, além disso, este necessita de população de apenas 45 candidatos.
Palavras-chave: Otimização. Mecânica. Estática. Princípio do Mínimo da Energia
Potencial Total.
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INTRODUÇÃO AO MÉTODO DE BETHE ANSATZ
MURILO HENRIQUE MAGIOTTO DE PAULA (IF/UFG/RC)
PAULO EDUARDO GONÇALVES DE ASSIS (IF/UFG/RC)
Resumo: O estudo acerca de sistemas de spins interagentes representam uma tarefa
importante, não apenas do ponto de vista físico-matemático, mas, também, quando se
trata de suas aplicações em matéria condensada. Apesar de ser um modelo idealizado,
frequentemente chamado de “Toy Models”, o modelo de Heisenberg é capaz de fornecer
informações básicas sobre a matéria, tais como níveis de energias e magnetização de
materiais ferromagnéticos e antiferromagnéticos. No entanto, devido a dinâmica
intrínseca do modelo proposto, encontrar soluções exatas para quantidades físicas está
longe de ser trivial; a dificuldade reside no fato de que o problema corresponde a vários
corpos interagindo com todos os primeiros vizinhos. Tal modelo foi introduzido no
século XX e tem grande ênfase na Física devido a sua grande quantidade de simetrias, o
que permite a solução exata para as quantidades física citadas, enquadrando-se nos
chamados Sistemas Exatamente Integráveis. Para determinar os níveis energéticos de
uma cadeia de spins será apresentado o Método de Bethe Ansatz Algébrico, que vai
além da simples diagonalização do Hamiltoniano do sistema. O método consiste em
lançar mão de um espaço vetorial extra, afim de construir a “R matrix” que descreve que
tipo de sistema é estudado, seja ele Isotrópico (XXX Model) ou anisotrópico (XXZ
Model). A “Rmatrix” é necessária para a construção da “Transfer Matrix”, que se trata
do operador que contém toda a informação do sistema, a qual deve-se diagonalizar.
Uma vez diagonalizada a “Transfer Matrix” obtém-se um conjunto de L sistemas de N
variáveis que se relacionam diretamente com as energias possíveis do sistema, tais
variáveis são chamadas de “Bethe roots”. O trabalho apresenta como determinar tais
“Bethe roots” e como elas se relacionam com a energias de um sistema sob condições
de contorno periódica e por fim resolver uma cadeia pequena e comparar com o método
clássico de solução.
Palavras-chave: Cadeias de Spin. Modelo de Heisenberg. Bethe Ansatz.
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LEVITAÇÃO ACÚSTICA: MODELOS E SIMULAÇÕES NUMÉRICAS PARA
DIFERENTES GEOMETRIAS DE LEVITADORES
Leonardo Martins Freiria (IMTEC/UFG/RC)
Regina Rodrigues dos Santos (IMTEC/UFG/RC)
Celso Vieira Abud (IMTEC/UFG/RC)
Resumo: O processo de levitação acústica tem-se popularizado devido a ampla
aplicabilidade no transporte de partículas e objetos sem contato em métodos
farmacêuticos, biológicos ou químicos. Contudo, por meio do desenvolvimento de
pesquisas na área, pode-se considerar dois aspectos que impossibilitam o avanço das
pesquisas sobre levitação são custo do equipamento e a limitação física quanto a levitar
objetos mais pesados. Buscando contornar o alto custo dos equipamentos, alternativas
como impressão 3D e mecanismos eletrônicos, de fácil acesso e baixo custo,
compatíveis com a plataforma de prototipagem Arduino tem sido amplamente utilizada.
Pode-se destacar diversos processo de levitação, como por exemplo: levitação ótica,
levitação eletrostática e a mais conhecida levitação magnética, porém esses processos
necessitam de características específicas nas partículas a serem levitadas, por outro lado
a levitação acústica tem se destacado principalmente por levitar qualquer tipo de
partículas, desde esferas de isopropileno até gotículas de água. Devido a limitação
quanto ao peso da partícula a ser levitada, optou-se por relacionar os diferentes campos
gerados por diferentes modelos de transdutores, considerando modelos de eixo único e
modelos que incorporam vários transdutores, desta forma pode-se observar que a
geometria influência diretamente neste quesito. Logo, busca-se determinar a melhor
geometria para o levitador atendendo a quantidade disponível de transdutores. Este
trabalho apresenta uma revisão sistemática da literatura quanto aos principais modelos
de levitadores desenvolvidos e as principais diferenças quanto à amplitude de pressão
proporcionados pelos modelos. Ademais, este estudo possui como foco também
determinar a influência da geometria da disposição dos transdutores na geração dos
protótipos. Para a realização do mapeamento sistêmico, utilizou-se a base de dados do
Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), com o intuito de abranger o maior número de trabalhos relacionados com o
tema. Além do Periódicos CAPES, foram pesquisados um grupo de pesquisas avançadas
referentes à levitação acústica, destacando-se um grupo inglês, com principal precursor
Asier Marzo. Ressalta-se que a execução do processo de mapping study possibilitou a
identificação de um baixo índice de trabalhos envolvendo a geometria e, em grande
maioria são utilizadas modelos pré-determinados, desconsiderando qualquer otimização
na disposição dos transdutores. Almejando otimizar a amplitude de pressão, são
realizadas simulações numéricas e avaliados com os resultados reais. Ainda pode-se
destacar que apesar da limitação quanto à massa da partícula, a aplicação do processo
físico possui aplicabilidade em diversas áreas. Através das simulações realizadas tornase possível analisar a força de radiação acústica necessária para contrabalancear a força
peso e a influência da disposição dos transdutores para facilitar o aprisionamento de
partículas nos nós de pressão.
Palavras-chave: Amplitude de Pressão. Otimização. Geometria. Modelos.
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COBERTURA EM REDES DE SENSORES SEM FIO (RSSF) BASEADO NO
FATOR ANÁLISE DA DINÂMICA DOS SOLOS
Luiz Fernando Elias Martinez (IMTEC/UFG/RC)
Marcos Napoleão Rabelo (IMTEC/UFG/RC)
Tércio Alberto dos Santos Filho (IBIOTEC/UFG/RC)
Juliano Mendes Ribeiro (UNESP)
Resumo: Atividades como construção civil, agronegócio e mineração vêm se
desenvolvendo a medida que novas tecnologias tem sido disponibilizadas. Na atividade
rural, por exemplo, o monitoramento das áreas de irrigação pode implicar no uso
eficiente do recurso hídrico. Neste contexto, o uso das Redes de Sensores Sem Fio
(RSSF) possibilita a realização do monitoramento de áreas geográficas através de
sensores, os quais realizam a coleta de informações para, posteriormente, serem
processadas e analisadas. A implantação de uma rede mesh no Campus II da
Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, utilizando dois tipos de dispositivos,
o Network Capable Application Processor (NCAP) e o Wireless Transducer Interface
Module (WTIM), ambos de acordo com o padrão IEEE 1451, permitiu iniciar o
processo de monitoramento do subsolo onde a rede foi implantada. A umidade do solo é
dos fatores críticos para a agricultura. Assim, foi desenvolvido um sensor de umidade
que, está conectado ao dispositivo WTIM. A cada período pré-determinado, o nó NCAP
encaminha uma solicitação de leitura ao WTIM que verifica o sensor a ele conectado,
encaminha a solicitação e aguarda a resposta. Após a aquisição e processamento dos
dados obtido pelo sensor, eles são encapsulados em frames e encaminhados ao nó de
rede NCAP, seguindo os padrões ZigBee e IEEE 1451.5. O resultado da coleta do
sensor de umidade é armazenado em 3 bytes hexadecimais. Este valor é convertido para
decimal e, em seguida calcula-se a porcentagem (%) da umidade local coletada. O nó
WTIM ao qual o sensor está ligado encontra-se enterrado a 90cm de profundidade e
comunica-se com outro nó WTIM localizado a 1m de distância horizontal e 1m acima
da superfície. O sinal da comunicação wireless entre os dois nós WTIM têm-se mantido
excelente (acima dos 90%) quando a umidade calculada está abaixo de 10%. Pela
literatura, verifica-se que as moléculas de água em presença de ondas eletromagnéticas
provocam o efeito de espalhamento, tendo por consequência a atenuação do sinal de
comunicação entre dispositivos wireless. Assim, não se buscou a distância máxima
entre os nós WTIM quando em baixa umidade, pois, em caso de atenuação provocada
pelo aumento da umidade, esta não deve ser suficiente para interromper a comunicação
entre os nós. Uma das características principais das Redes de Sensores Sem Fio (RSSF)
é a escalabilidade, ou seja, de acordo com a necessidade, novos nós podem ser
implantados (aumento da área monitorada, por exemplo) sem a necessidade de que a
rede seja desligada. Desta forma, o monitoramento do subsolo pode ser escalável e
outros sensores podem ser aplicados de acordo com a necessidade da área monitorada.
Palavras-chave: Dinâmica dos Solos, Monitoramento, Redes de Sensores Sem Fio
(RSSF).
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ESTUDO SISTEMÁTICO DAS PROPRIEDADES ENERGÉTICAS DO
CLUSTER DE Li4Thiago Felipe Domingos Dias Fernandes (IF/UFG/RC)
Nilton Luis Moreira (IF/UFG/RC)
Resumo: Com a possibilidade de sintetizar e caracterizar clusters com tamanhos
variando de uns poucos átomos até algumas centenas deles deu vida a uma nova classe
de problemas que são de interesse, unindo vários campos do conhecimento tais como
física, química, ciência de materiais, biologia e medicina. A variação de parâmetros
como tamanho, composição e geometria abrem um universo de infinitas possibilidades
de propriedades químicas e físicas não usuais que podem ser encontradas e espera-se,
por exemplo, que elementos metálicos possam tornem-se isolantes, semicondutores
possam se tornar metálicos, não magnéticos possam se tornar magnéticos, materiais
opacos possam se tornar transparentes, materiais inertes tornem-se reativos. Cluster com
poucos átomos, além das potenciais aplicações, permitem o estudo das propriedades e
interações fundamentais mecânico-quânticas. Dentre eles, o cluster com poucos átomos
o de lítio é especialmente intrigante quando comparado a outros aglomerados alcalinos.
Em particular, o espectro de fotoelétrons do Li4-, mostra aspectos interessantes como
apontados na literatura, tendo dois picos bem definidos, um em 0,76eV, outro muito
próximo em 0,86eV, um em torno de 1,00 eV e um pico menor em 2,10eV. Aqui
apresentamos estudo sistemático das propriedades energéticas desse cluster, buscando
identificar separadamente a natureza desses picos na formação do espectro mostrando
que, dos quatro picos, três estão relacionados com a estrutura eletrônicas e geométricas
do cluster. Dos resultados obtidos, destacamos a transição associada ao pico em 2,1eV.
Do estudo da estrutura geométrica do cluster, obtivemos um estado excitado
quadrupleto que, no cálculo de VDE para o estado quintupleto, demonstra ser coerente
com o pico em 2.1eV. Tal resultado mostras contribuição de estados excitados para
espectro de fotoelétrons e sobretudo, mostra um indicativo para a natureza do pico em
0,86 eV, até o momento desconhecido. A análise das transições das estruturas
otimizadas para os oito primeiros estados excitados, mostram que os valores de VDE
obtidos para o quinto estado excitado estão de acordo com o pico de 0,86 eV. Como o
modo de deformação que possivelmente gera este estado excitado é simétrico,
realizamos os cálculos para obter o espectro de atividade de Raman. Para esses cálculos,
usamos o pacote Gaussian09. Os resultados indicam que, para os 3N-6 modos de
vibração do cluster, dois modos são ativos para o espalhamento Raman, sendo
associados às deformações obtidas para todos as oito estruturas otimizadas, onde um
deles em específico, relaciona-se diretamente à deformação do 5º estado excitado.
Portanto, esses resultados sugerem que o pico observado em 0,86 eV tem uma
contribuição efetiva de processos de excitação onde a energia total da partícula
interagente não é totalmente absorvida, motivando a continuidade da pesquisa na
compreensão dos processos de espalhamento envolvidos na geração destes estados
excitados.
Palavras-chave: cluster. Lítio. quantum monte carlo. VDE. espectroscopia de
fotoelétrons.
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NATUREZA DA BIODIGESTÃO ANAERÓBICA: DESCRIÇÃO QUÍMICA E
TEÓRICA DA PRODUÇÃO EFICIENTE DE BIOGÁS EM BIODIGESTORES
Victor Vaz (IF/UFU)
Julio Santiago E. Ortiz (IF/UFG/RC)
Eduardo Neto Batista (IF/UFG/RC)
Resumo: Este artigo reúne e organiza informações relevantes sobre pesquisas no
âmbito de fontes alternativas e renováveis de energia. Para tanto, buscamos esclarecer a
importância das reações químicas envolvidas no processo de digestão anaeróbica,
ajudando assim, a incluir o manejo correto de resíduos orgânicos para conversão em
biogás. Nessa perspectiva, nos questionamos sobre quais são os principais parâmetros
que mantem as condições ideias de reações para a maior produção de biogás em
biodigestores. Logo, o objetivo geral foi reorganizar conhecimento para responder essa
problemática, analisando as reações presentes em um biodigestor, a fim de observar
possíveis parâmetros que aumentem a eficiência do processo. Para desenvolver essa
temática, a metodologia empregada foi um estudo bibliográfico dos diversos trabalhos
publicados que tratam dos fundamentos da biodigestão. Por meio disso, constatamos
que a produção mais eficiente de metano (CH4) é aquela que consegue manter a menor
variação da energia livre padrão (ΔG°) chegando, assim, mais próximo do potencial
máximo de geração de biogás.
Palavras-chave: Biodigestor. reator químico. reações químicas. Eficiência. produção de
biogás.
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ESTUDO DO CaMoO4 COMO NANOADSORVENTE DE METAIS TÓXICOS
Sandra de Cássia Pereira (PPGCET/UFG/RC)
Jordana de Assis Nunes de Oliveira (PPGCET/UFG/RC)
Vanessa Nunes Alves (PPGCET/UFG/RC)
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo (PPGCET/UFG/RC)
Resumo: O rápido desenvolvimento industrial e agrícola tem favorecido o aumento
desenfreado no número de poluentes liberados no meio ambiente, principalmente de
metais tóxicos em água. Como consequência, faz-se necessário o desenvolvimento de
novas tecnologias de baixo custo, reprodutíveis e eficazes para a remoção desses
contaminantes. Dentre essas tecnologias, a utilização de nanoadsorventes de óxidos
metálicos vem recebendo destaque. O presente trabalho tem como objetivo sintetizar
amostras de CaMoO4 em diferentes valores de pH (8, 10, 12 e 14) por co-precipitação e
processamento utilizando o sistema hidrotérmico assistido por micro-ondas a 120 °C
por 15 minutos, caracterizar estruturalmente e morfologicamente e ainda estudar a
capacidade de adsorção de íons Cd (II) e Mn (II). A difração de raio-X confirmou a
obtenção de amostras monofásicas com estrutura schellita do tipo tetragonal. A
caracterização por microscopia eletrônica de varredura com fonte por emissão de campo
(MEV-FEG) mostrou a obtenção de amostras majoritariamente esféricas, formadas por
nanoesferas de aproximadamente 97 nm. Não foi observado mudanças drásticas com a
variação do Ph durante a síntese das amostras. A adsorção dos íons metálicos pelo
CaMoO4 é mais eficiente quando o pH da solução de trabalho é maior que 7, pois o pH
no ponto de carga zero (pHpcz) do adsorvente ocorre em 6,5, logo em soluções com pH
ajustado em valores superiores ao pHpcz o adsorvente em estudo possui carga superficial
líquida negativa o que favorece a sua interação com os íons metálicos que se deseja
remover do meio. As amostras apresentaram ótima eficiência na adsorção dos íons Cd
(II) e Mn (II), 95 % e 85% respectivamente. As amostras sintetizadas em pH ajustado
em 8 apresentaram adsorção levemente maior. O material sintetizado nesse trabalho
apresente alto potencial para ser utilizado como adsorvente de metais tóxicos.
Palavras-chave: Metais tóxicos. Nanoadsorventes. de cálcio.
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MODELAGEM DE AUTÔMATOS CELULARES PARA SIMULAÇÃO DO
ALCANCE DA LAMA EM DESASTRE ENVOLVENDO BARRAGENS
Wesley Benício dos Santos Silva (IBIOTEC/UFG/RC)
Melque Henrique Lemes de Castro (IBIOTEC/UFG/RC)
Núbia Rosa Da Silva Guimaraes (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Acontecimentos que geraram impactos e a repercussão de desastres
envolvendo barragens nos últimos anos no território brasileiro afetou diversas famílias
que não possuíam conhecimento sobre a destruição que o mau gerenciamento das
barragens em áreas de mineração pode causar em uma região, caso um desastre
acontecesse. O objetivo deste artigo é representar e ilustrar a simulação do alcance da
lama em desastre envolvendo barragens utilizando a modelagem para aplicação de
autômatos celulares. Através da modelagem do terreno de Brumadinho - MG,
conseguimos reproduzir um trajeto parecido com o ocorrido na barragem do local.
Concluindo, planeja-se futuramente utilizar o projeto para descrição do comportamento
da lama em locais montanhosos e delimitar regiões que são alcançáveis em um possível
rompimento de barragens ainda em atividade, podendo orientar e alertar moradores que
vivem em áreas de perigo.
Palavras-chave: Brumadinho. Lama. Trajeto. Barragem. Desastre. Autômatos Finitos.

Caderno de Resumos & Programação

80

DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO WEB DE ANÁLISE DE
SENTIMENTO
Yago Alves dos Santos (IBIOTEC/UFG/RC)
Alice Silva de Souza (IBIOTEC/UFG/RC)
Márcio de Souza Dias (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: O grande número de redes sociais existentes atualmente moldou um cenário
no qual um extenso volume de informações e opiniões são dissipados e expressos pelos
usuários dessas plataformas, onde pessoas interagem entre si compartilhando opiniões
sobre eventos, produtos, acontecimentos internacionais e lugares, gerando assim, um
farto conteúdo sobre os mesmos. Com o elevado número de aplicações e a eficiência em
analisar e classificar informações presentes na linguagem natural humana, a análise de
sentimento e mineração de opiniões tem se tornado fortes temas de pesquisas. O
trabalho de auxiliar consumidores comuns e empresas é uma aplicação pertinente
quando se trata de utilizar de paradigmas e métodos de classificação e processamento
textual para a criação de uma ferramenta e/ou aplicação que consiga através de um
conjunto de texto previamente tratado, fornece avaliações sobre produtos, pontos
turísticos e hotéis no qual o usuário deseja ter informações. Este artigo busca
inicialmente fornecer uma visão geral sobre os principais conceitos da análise de
sentimentos e seus recursos de processamento de texto e métodos de classificação de
texto utilizados na mineração de opiniões. A problemática levantada pela pesquisa
considera usuários de sites de compras, produtos e locais no Brasil, e tem como
propósito alinhar as dificuldades encontradas no tratamento de textos oriundos do
Twitter com a necessidade de explorar as limitações dos métodos e ferramentas
utilizadas no trabalho. Visando criar uma aplicação que realize com assertividade a
avaliação da entidade que se deseja, fornecendo como resultado análises positivas,
negativas ou neutras, utilizando de paradigmas de aprendizado de máquina e recursos de
análise sintática e semântica do corpus, e tratados com as técnicas adotadas que melhor
se encaixa neste caso.
Palavras-chave: Análise de Sentimentos. Corpus. Twitter.
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Ciências Sociais Aplicadas
PESQUISA DE MERCADO: ESTUDO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DE
UMA EMPRESA DE AUTOPEÇAS
Ana Clara Ramos (CGEN/UFG/RC)
André Vasconcelos da Silva (CGEN/UFG/RC)
Mirian Sousa Moreira (CGEN/UFG/RC)
Keila Aparecida Marques (CGEN/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho tem como tema o marketing de relacionamento e levantou a
satisfação atual dos clientes de empresa de autopeças situada na cidade de Catalão - GO,
tendo como objetivo principal, verificar o grau de satisfação dos clientes desta empresa.
Durante o desenvolvimento do trabalho, levantaram-se os principais problemas que
poderiam ser pesquisados para adequar melhorias na prestação de serviços. No
desenvolver da pesquisa buscou-se, a partir da visão dos clientes, como a empresa vem
se apresentando no mercado em sua prestação de serviços. Foram coletados através de
questionamentos, dados significantes para tomar decisões importantes para melhoria do
relacionamento com os clientes, e através destes dados levantados, foram elaboradas
sugestões para a empresa. Identificou-se, através da pesquisa aplicada, uma grande
satisfação dos clientes pelos serviços prestados pela empresa, mas também há clientes
sinalizando que há pontos importantes que necessitam de melhorias, como melhorar na
pontualidade, melhorar na transparência das informações e melhorar no próprio
relacionamento com toda clientela. O estudo levou a oportunidade de propostas práticas
que podem ser implantadas para melhorar na oferta de serviços e no relacionamento
com os clientes. Pensando no melhor para todos os clientes, um setor de marketing de
relacionamento dentro da empresa elevará o nível de qualidade em todos os setores da
organização, e poderá melhorar o relacionamento com todas os clientes que são
atendidos pela empresa de autopeças, tanto os clientes atuais quanto os futuros. Com a
aplicação, tabulação e interpretação da pesquisa realizada, foi possível identificar alguns
pontos que podem e devem ser melhorados pela empresa em estudo para melhor atender
seus clientes. Os principais problemas encontrados foram: 1) O cliente sinaliza que a
empresa necessita de mais transparência nas informações. 2) Outro ponto que os
clientes expõem dentro de sua insatisfação é a falta de relacionamento com o cliente por
parte da empresa. 3) A terceira situação problemática a ser observada é um problema
interno que o cliente captou externamente, falha no controle operacional da empresa. A
proposta apresentada para as três situações foram: repassar para o cliente quaisquer que
sejam a informação com mais clareza e real, cliente nenhum gosta de ser enganado.
Manter a cada dia um contato direto com o cliente apresentando ao mesmo um grande
interesse em satisfazer suas necessidades de forma abrangente, envolvendo-o e, se
envolvendo com sua necessidade, sempre visando mais fidelidade. Outro problema
levantado nesta pesquisa foi sobre a fidelidade na parceria, o cliente expõe a empresa a
nível de leiloeiro. Pular de galho-em-galho não constrói uma parceria duradoura, as
organizações querem contar com a mão de obra nos serviços mais fiéis, com contratos
consistentes e terem certeza que podem produzir, que seus produtos serão escoados sem
estoque estagnado. Para solucionar o problema a proposta foi formalizar contratos com
valores viáveis para ambos os lados para que não haja necessidade de migração
momentânea deixando o cliente sem ser atendido.
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Palavras-chave: Satisfação do cliente. Pesquisa. Autopeças.
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UMA ANÁLISE SOBRE A APLICABILIDADE DA POLÍTICA NACIONAL DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS NAS BARRAGENS DE CONTENÇÃO DE
REJEITOS NO BRASIL
Anelise Avelar de Araújo (UniAtenas)
Resumo: A engenharia civil brasileira está em alerta em relação à segurança das
barragens no país. Apesar de o assunto ter se destacado nos últimos quatro anos, devido
a dois grandes rompimentos envolvendo barragens de terra, é de dois mil e dez a Lei n°
12.334 que criou a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Nela ficou
estabelecida que todas as estruturas destinadas ao acúmulo de água para qualquer fim; à
contenção temporária ou final de resíduos de rejeitos e à concentração de resíduo
industrial no país, deveriam estar inseridas na PNSB. Contudo, o último Relatório de
Segurança de Barragens-2017 mostra que das 24.092 mil barragens cadastradas no
Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), pouco mais
de cinco mil obedecem aos critérios da PNSB. Informações mais recentes da Agência
Nacional de Mineração (ANM), apontam que até o rompimento da barragem de
Brumadinho-MG, o Brasil dispunha apenas de 34 funcionários atuando na fiscalização
de pelo menos 790 barragens de contenção de minério em todo país. Minas Gerais é o
estado que mais possui esse tipo de estrutura. O último Relatório de Segurança de
Barragem (RSB-2017), mostrou a existência de no mínimo 400 barragens no estado
destinadas a esse fim. Dentre elas, das 19 barragens no Brasil classificadas como de alto
risco, 12 ficam em Minas Gerais. Este trabalho tem como objetivo, analisar e enumerar
os principais motivos que contribuem e dificultam a efetiva execução da lei. Para
realização do trabalho, foram feitas pesquisas bibliográficas e analises dos dados no
SNISB, relacionando-os aos recentes rompimentos e o processo fiscalizatório.
Concluiu-se então, que as principais causas que interferem negativamente a execução da
Política Nacional de Segurança de Barragens são: a falta de corpo técnico especializado;
o número de agentes fiscalizadores é insuficiente; a possibilidade de os empreendedores
contratar seus próprios agentes fiscalizadores e a necessidade de elevadas produções de
minérios para suprir a demanda do mercado em decorrência do processo de esgotamento
das minas.
Palavras-chave: Barragens. Lei n° 12.334/2010. Fiscalização de Barragens.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO RELIGIOSO
Ana Clara de Arruda Nunes (IBIOTEC/UFG/RC)
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo A violência contra mulheres (VCM) no âmbito religioso se faz presente em
diversos segmentos religiosos brasileiros. A VCM está ligada à condição de privilégio,
prestígio e poder do homem, herança cultural e histórica de séculos de submissão. Além
disso, há aspectos religiosos que alimentam uma suposta superioridade masculina.
Mesmo com as transformações sociais, o Brasil ainda é um país conservador e religioso
já que cerca de 80% da população se autodeclara cristã. Apesar da VCM ser prática
explicitamente condenável nas religiões, é experiência frequente, servindo-se do papel
do homem como patriarca e da hierarquização existente nas igrejas. Esse contexto
resulta na constituição da violência simbólica, causando humilhação, manipulação e
danos psicológicos às mulheres, podendo inclusive evoluir para a agressão física.
Aliado a isso, a religiosidade pode desempenhar papel na manutenção de casamentos
violentos, uma vez que os sentimentos de tolerância e compaixão, bem como a crença
na mudança do cônjuge violento impedem a dissolução do relacionamento. Somado a
isso, há a crença de que a esposa “virtuosa” deve aceitar o marido incondicionalmente.
Partindo desses aspectos, este estudo objetivou investigar a relação entre VCM e
religião buscando identificar os discursos religiosos sobre o papel da mulher e as
violências simbólicas presentes nas religiões cristãs. Diante disso, foi realizada pesquisa
qualitativa de caráter analítico, sendo a amostra composta por seis (6) mulheres que
vivenciaram contexto de violência doméstica. Como critérios de inclusão na amostra,
optou-se por participantes com maioridade penal que sofreram violência doméstica
perpetrada pelo parceiro, que se autodenominavam evangélicas e frequentavam igrejas
pentecostais ou neopentecostais. Para a obtenção dos dados realizou-se entrevistas sem
dirigidas, individuais, áudio gravadas e transcritas na íntegra. Os dados foram
analisados e interpretados à luz dos núcleos de significação. Foram utilizados
pseudônimos a fim de resguardar a identidade das entrevistadas. Verificou-se que a
religião era um mecanismo utilizado pelas participantes para lidar com a VCM, seja
recorrendo a Deus em busca de auxílio para suportarem a violência ou para cessá-la. O
medo da punição divina foi discurso recorrente e questões como o perdão, a doçura, a
abnegação e o auto sacrifício foram enfatizados, reforçando a passividade feminina e
constituindo-se em barreira para o enfrentamento da VCM. Dessa forma, a hipótese
inicial foi ratificada levando em consideração as influências da religião para o
enfrentamento da violência contra as mulheres.
Palavras-chave: religião. violência doméstica. violência de gênero.
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SUBJETIVIDADE E REDES SOCIAIS: NAVEGAR É PRECISO?
Arthur Victor Gomes da Silva Barros (IBIOTEC/UFG/RC)
Tânia Maia Barcelos (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Esta pesquisa busca investigar a produção de subjetividade nas redes sociais,
especificamente, no Facebook e WhatsApp, ferramentas digitais criadas a partir da
criação da internet no final do século XX e que, hoje, estão acessíveis a grande parcela
da população brasileira. Utilizamos a cartografia como concepção metodológica, que
visa acompanhar processos e opera com uma atenção aberta e flutuante, que pinça o
novo que emerge na experiência de pesquisar, sem recorrer a caminhos lineares
estabelecidos (KASTRUP, 2015). Na primeira parte deste trabalho, discutimos questões
que envolvem o conceito de virtual e a produção de subjetividade no contexto das novas
tecnologias, fazendo interlocuções com autores como Pierre Levy (1999), Félix Guattari
e Suely Rolnik (1986), Paula Sibília (2018) e Michel Serres (2012). A partir dos autores
estudados, afirmamos que o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual, virtualidade e
atualidade são apenas duas formas de ser diferentes (LEVY, 1999); sendo assim o
virtual se comporta manifesta um dos vetores de criação da realidade. Desta forma, não
se trata de demonizar o ciberespaço, nem o enaltecer, mas aprender a interagir com ele,
construindo novas realidades e novas formas de existência. Na última parte deste
trabalho, propomos uma imersão no cotidiano das redes sociais, fazemos a exposição de
uma experimentação que aborda fenômenos que nos afetam e chamam a nossa atenção,
tais como os usos excessivos das redes sociais e as possibilidades de adoecimentos
decorrentes. No final, retomamos a pergunta/título deste trabalho (navegar é preciso?),
utilizando como recurso para a problematização o poema de mesmo título do poeta
português Fernando Pessoa. Concluímos que não podemos responder a pergunta por
completo. Sabemos que o processo de imersão nas redes não tem volta e temos que
percorrer um longo processo de aprendizado, se desejarmos usufruir das redes sociais,
sem adoecimentos no corpo e na subjetividade.
Palavras-chave: produção de subjetividade. redes sociais. virtual.
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A PRÁTICA DE UMA ALIMENTAÇÃO FITNESS: EVIDÊNCIAS ENTRE O
DECLARADO E O REVELADO POR PRATICANTES DE ATIVIDADES
FÍSICAS
Cláudia Soares Silva (CGEN/UDF/RC)
André Vasconcelos da Silva (CGEN/UDF/RC)
Mirian Sousa Moreira (CGEN/UDF/RC)
Keila Aparecida Marques (CGEN/UDF/RC)
Resumo: Esse estudo objetiva investigar o conhecimento do consumidor praticante
frequente de atividade física em suas escolhas de alimentos funcionais e fitness. Saber
mais sobre esse conhecimento implica entender novas fronteiras situadas entre a busca
do bem-estar e o consumo de experiências. Implica também no entendimento dos
significados contidos nessa experiência de consumo. A metodologia empregada
consistiu em entrevistar 51 praticantes de atividades físicas e testar seu conhecimento
acerca do consumo de alimentos fitness. No grupo 1 da pesquisa, foi questionado aos
participantes quanto o objetivo almejado com uma alimentação suplementar ou
funcional aliada a prática de atividades físicas e, para contraste, os indivíduos eram
livres para escolher quantos produtos quisesse. No grupo 2 da pesquisa os participantes
também responderam ao questionário, mas os objetivos almejados foram divididos em
três grupos relacionados a saúde, ganho de massa muscular e emagrecimento, podendo
escolher apenas um dos grupos e, em contraste, foi apresentado três cestas com produtos
que relacionam a esses objetivos e poderiam escolher apenas uma também. Os
principais resultados indicam que o praticante de atividade física consome esses
alimentos sem o devido conhecimento, apesar de declarar que o principal meio de
informação nutricional seja o nutricionista. A contribuição desse estudo reside na
importância de se incrementar o esclarecimento ao consumidor de produtos funcionais e
fitness, afinal tais produtos situam-se na estreita classificação entre alimentos e
medicamentos, região essa que propicia falhas de fiscalização e desinformação. Os
dados desse estudo estão plenamente alinhados aos resultados presentes no estudo de De
Sousa et al (2006), que mostra que a variável qualidade nutricional do produto é fator
determinante do consumo de produtos alimentícios. Os resultados revelam, ainda, uma
preocupação com a saúde, onde os consumidores buscam na alimentação, componentes
que ajudam a ter uma vida com mais qualidade, e essa relação está muito presente em
determinado segmento da população, principalmente nas classes socioeconômicas mais
abastadas. Esses consumidores têm o alimento como uma forma de melhorar sua
performance no corpo, evitar doenças, buscando um corpo perfeito. E pesquisas
empíricas conduzidas por Blades (2000), Buss (1993), Giuntini et al (2003), Mattos
(2005), Mctarthy et al (2004) e Urala Lähteenmäki (2003) também evidenciam a opção
saúde um fator determinante por parte de grupos de consumidores, que buscam
alimentos que produzam um impacto positivo à saúde, estética, performance física ou
comportamental, além de contribuir com seu valor nutricional.
Palavras-chave: Alimentação. Marketing. Bem-estar.
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IMPACTOS DO ESPRAIAMENTO NO GASTO ENERGÉTICO COM
DESLOCAMENTO: ANÁLISE A PARTIR DE UM ESTUDO COMPARATIVO
ENTRE BAIRROS DISPERSOS E COMPACTOS DA CIDADE DE FRANCA/SP
Daniele Caroline David (PPGAU/UFU)
Resumo: As cidades têm se expandido a partir da tendência centro-periferia, ou seja, de
forma espraiada, aumentando assim as distâncias percorridas diariamente pelos cidadãos
que moram em bairros dispersos e periféricos para realização de suas principais
atividades, como de consumo, lazer, trabalho e moradia. A partir deste cenário se faz
necessário um estudo para compreender o padrão de comportamento de viagens destas
pessoas, analisando principalmente os deslocamentos diários, relacionando a quantidade
de quilômetros percorridos, as atividades realizadas, o tempo despendido para que se
possa medir o gasto energético, ou seja, a emissão de CO2, comparando os moradores
de zonas compactas e moradores de zonas dispersas, para comprovar se o modelo
espraiado de expansão urbana tem um gasto energético maior em deslocamento e com
isso comprovar se a cidade dispersa é menos sustentável que a compacta. Os resultados
esperados são que o modelo urbano espraiado favorece o uso do modais poluentes,
como o carro, principalmente, e, portanto, ao percorrer maiores distâncias, mais CO2 é
emitido, mostrando a ineficiência sustentável que esta tendência urbanística provoca. As
metodologias adotadas são correlacional, através de questionários com abordagem
direta e posteriormente buscar auxilio em ferramentas digitais para mapeamento das
informações para criação de um padrão analítico para quantificar a emissão de CO2 e
tecer comparações entre as duas zonas da cidade analisada (Zona Compacta e Zona
Dispersa), histórica do objeto de estudo, a cidade de Franca e sua tendência de
espraiamento. Os objetivos são, discutir sobre os modelos urbanos compactos e
espraiados, realizar o estudo de caso na cidade de Franca, analisando o impacto do
espraiamento na emissão de CO2 com deslocamentos diários para confirmação da
hipótese e o objetivo principal é através destes resultados obtidos embasar uma reflexão
sobre as áreas de expansão urbana da cidade de Franca-SP, contribuindo com a
municipalidade a compor ações de planejamento mais eficientes, eficazes e sustentáveis.
Palavras-chave: espraiamento. Deslocamento. gasto energético. cidade compacta.
sustentabilidade.
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REFORMA TRABALHISTA: AS POSSIBILIDADES DO NEGOCIADO SOBRE
O LEGISLADO
Yuri da Silva Vaz (CESUC/UNA)
Kenya Thiesen (CESUC/UNA)
Polyanna Silva Reitter (CESUC/UNA)
Resumo: Diante dos acontecimentos na economia brasileira, a reforma trabalhista que
entrou em vigor por meio da lei federal n° 13.467/17 de 13 de julho de 2017 vem como
característica de modernização do trabalho, assim como a regulamentação da
terceirização através da lei federal n° 13.429/17 de 31 de março de 2017 que agora
deixa livre a terceirização para qualquer tipo de atividade, seja atividade-fim ou
atividade-meio. Este resumo tem como objetivo demonstrar as mudanças ocorridas com
a reforma trabalhista com ênfase na possibilidade do negociado sobre o legislado, sendo
as principais novidades trazidas pela lei federal n° 13.467/17 o fim da ultratividade dos
instrumentos coletivos, a não obrigatoriedade de pagamentos das horas in itineres na
jornada de trabalho, a regulamentação do teletrabalho, o trabalho intermitente, a
previsão de que a contribuição sindical passa a ser facultativa, e a prevalência do
negociado sobre o legislado que é o tema deste resumo, no qual pode-se negociar as
seguintes situações previstas no Art. 611-A da lei federal n° 13.467/17: Pacto quanto à
jornada de trabalho observados os limites constitucionais, banco de horas anual,
intervalo intrajornada respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas
superior a seis horas, adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE) de que trata a Lei n°
13.189, de 19 de novembro de 2015, plano de cargos, salários e funções compatíveis
com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se
enquadram como funções de confiança, regulamento empresarial, representante dos
trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho
intermitente, remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo
empregado, e remuneração por desempenho individual, modalidade de registro de
jornada de trabalho, troca do dia de feriado, prorrogação de jornada em ambientes
insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho,
enquadramento do grau de insalubridade, prêmios de incentivo em bens ou serviços,
eventualmente concedidos em programas de incentivo e participação nos lucros ou
resultados da empresa. Todas essas possibilidades podem ocorrer graças a flexibilização
das normas do direito do trabalho o que impacta na gestão de pessoas com as novas
formas de trabalho em vigor. O método de pesquisa utilizado foi o levantamento
bibliográfico na lei federal n° 13.467/17 de 13 de julho de 2017 e logo após se fez a
análise da reforma trabalhista com foco nas possibilidades do negociado sobre o
legislado. A reforma trabalhista e a regulamentação da terceirização representam a
modernização do trabalho o que não significa ser algo positivo, pois permite a
adaptação das empresas no cenário econômico, o que gera redução de custos e
consequentemente assegura direitos e benefícios menores aos trabalhadores.
Palavras-chave: Reforma trabalhista. Lei federal n° 13.467/17. Terceirização. Gestão
de Pessoas.
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Linguística, Letras e Artes
A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO EM TRILOGIA DO ADEUS (2017), DE JOÃO
ANZANELLO CARRASCOZA
Bruno Oliveira (PPGEL/UFG/RC)
Resumo: João Anzanello Carrascoza (1962- ) é um escritor premiado por seus escritos
em âmbito nacional e internacional. Seus escritos trazem uma profundidade e
sensibilidade de forma realista da vida e das relações humanas. A perda, a ausência e a
morte encontram lugar em vários de seus escritos, mas por serem assuntos pouco
abordados no cotidiano acabam por se tornarem tabus. Em Trilogia do Adeus (2017),
obra escolhida para análise, morte e ausência são os assuntos nodais. A trilogia é
formada pelas obras Caderno de um ausente (2017), Menina escrevendo com Pai (2017)
e A pele da terra (2017). Para investigar essas três obras baseamo-nos nos postulados
teóricos de Bakhtin e do Círculo de modo a mostrar como os sujeitos-protagonistas são
constituídos em relação à morte. Procuramos nas obras do Círculo fundamentos teóricos
que nos auxiliem no entendimento do modo como os sujeitos se constituem.
Objetivamos entender como a construção dos sujeitos nos e pelos diálogos sobre a morte
atuam na constituição dos sujeitos. Para isso, verificamos, por meio de revisões
bibliográficas, o funcionamento dos conceitos de gênero, sujeito, diálogo, cronotopia e
exotopia. O nosso método de pesquisa é dialógico e segue o tripé metodológico
descrever, analisar e interpretar. Esperamos, desse modo, que mediante esse trabalho
consigamos entender a construção do sujeito em relação com a morte na obra em
análise.
Palavras-chave: Círculo de Bakhtin. Volóchinov e Medviédev. Diálogo. Trilogia do
Adeus. João Anzanello Carrascoza. Morte.
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CRIMINOLOGIA CULTURAL E A ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO:
SIGNOS DE SUBVERSÃO
Denis Carara de Abreu (PPGEL/UFG/RC)
Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida (PPGEL/UFG/RC)
Resumo: O presente trabalho busca demonstrar os pontos relevantes de contato entre o
estudo da criminologia cultural e da análise crítica do discurso. A criminologia cultural
é área da criminologia que busca compreender, através da análise de símbolos e códigos,
as formas de subversão e resistência social impostas pela cultura dominante em dada
sociedade. Possui como principais destaques os trabalhos de Ferrell e Sanders (1995),
Ferrell (1999), Banks (2000), Presdee (2000), Hayward e Young (2004). A análise
crítica do discurso, Fairclough (2001) e Papa (2008) visa evidenciar as significações de
práticas emancipatórias e de transgressão social enunciativas em contraposição a
discursos de ordem política, cultural, educacional, entre outros, em todo o contexto
social. Deste modo, o objetivo é perceber como a linguística tem servido como base
destes discursos, bem como, método de análise de conteúdos e significações que tais
discursos contêm.
Palavras-chave: Criminologia Cultural. Linguística Aplicada. Análise Crítica do
Discurso.
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O ULTRACONSERVADORISMO MEDIEVAL RELIDO NA
CONTEMPORANIEDADE: CONSIDERAÇÕES EM O CONTO DA AIA
Mírian Lúcia Ferreira (UAELL/UFG/RC)
Resumo: A obra “O conto da aia” de Margaret Atwood escrita em 1985 se torna muito
atual em relação à vários aspectos da realidade política e social em várias partes do
mundo na atualidade. O entrelace se dá devido a ascensão de governos de extrema
direita, fortemente ligado à grupos fanáticos religiosos, e um índice crescente de
violência contra mulheres. Assim como na literatura gótica medieval, em “O conto da
aia”, a temática feminina se apresenta pontuada pela opressão e medo, em que a tirania
masculina existe para reprimir o que eles defendem como “rebeldia” ou “excessos” da
condição feminina. Como se arte imitasse a vida, a obra ficcional que ganhou uma
grande repercussão quando reproduzida pela teledramaturgia através da premiada série
The Handmaid´s Tale, causou forte impacto pela aproximação com a realidade atual. O
presente trabalho faz parte de um projeto maior de Iniciação Científica PIBIC, cujo
título é: “Vampiras, fatais, heroínas ou donzelas? A violência feminina na literatura
gótica contemporânea”, com o principal objetivo: refletir sobre como obras atuais (que
contenham elementos do gótico) se vinculam a um discurso ideológico (muito presente
na Idade Média) contra as mulheres, o que nos possibilitará compreender a violência
contra mulheres em nossas sociedades atuais. Este estudo terá suporte crítico alicerçado
pelos trabalhos de autores como Pierre Bordieu (2017), Maria Conceição Monteiro
(2004), Michèle Petit (2009), Maria Tatar (2002), Marina Warner (1999), Roberto de
Souza Causo (2003), dentre outros. Devemos, realmente, prestar atenção nas relações
sociais que nos permeiam, e principalmente em como nos relacionamos com nossos
pares e recebemos a multiplicidade de vozes ao nosso redor. Assim, podemos
vislumbrar um futuro menos aguerrido quando, enfim, conseguirmos substituir o
confronto direto com o poder dominante pelo diálogo, pela apresentação do argumento,
pela aceitação das diferenças, e pela recusa das tentações das verdades absolutas para
resolver questões complexas.
Palavras-chave: Gótico. Violência. Mulheres.
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Ciências da Saúde
PERFIL DE INTERLEUCINAS INFLAMATÓRIAS EM PORTADORES DE
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM UMA ÁREA ENDÊMICA
DA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Cristiane de Oliveira Cardoso (IBIOTEC/UFG/RC)
Imelidiane Silva Leite (UFAC)
Virmondes Rodrigues Júnior (UFTM)
Andreia Fernandes Brilhante (UFAC)
Resumo: Existem particularidades da Leishmaniose Tegumentar Americana, cujo
desenvolvimento além de um ambiente favorável, conta também com a participação de
mediadores imunológicos. Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde
(OMS), existem cerca de 350 milhões de pessoas vivendo em áreas endêmicas para
LTA. O presente trabalho teve como objetivo dosar os níveis das interleucinas no soro:
IFNgama, TNF- alfa, IL12p70, IL-6, IL-8, IL-10 e IL- 1beta em portadores de LTA
residentes no município de Xapuri- AC. Materiais e Métodos: Foram coletadas amostras
de sangue de 114 indivíduos, das quais 10 pertenciam ao grupo controle. Os dados
laboratoriais foram obtidos a partir da dosagem das interleucinas IFN-gama, TNF- alfa;,
IL-12p70, IL- 6, IL-8, IL-10 e IL- 1beta; através do método Ensaio de Imunoabsorção
Enzimática (ELISA). Para avaliação da produção das interleucinas os dados foram
analisados pelo aplicativo Statview. Os testes utilizados para avaliar os níveis de
significância foram: Teste de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. Resultados: Foram
examinados 114 indivíduos, dentre os quais 10 (9%) grupo controle e 104 (91%%)
casos positivos. Dos 104, foi subdividido em indivíduos com lesões ativas,
representando 9% (09 casos) dos casos positivos e o grupo de lesões cicatrizadas, com
95 pessoas, compondo 91% dos casos positivos. Do total analisado, a amostra
apresentou um maior número de mulheres acima de 15 anos e com lesões antigas
cicatrizadas. Os homens apresentaram maior número de lesões ativas. Os níveis
plasmáticos de IFN-gama e IL-12p70 apresentaram resultados estatisticamente
significantes. Ambos encontrados em menores quantidades quando comparados ao
grupo controle; a IL-12p70 apresentou diferença importante quando comparado ao
controle e indivíduos com cicatrizes antigas. Conclusão: A amostra apresentou um perfil
diferente daquele considerado o mais comum em relação ao gênero. A presença de
mulheres e crianças entre os mais acometidos sugere uma transmissão peri e
intradomiciliar importante. Os níveis de interleucinas deverão ser analisados em
sobrenadantes de cultura para esclarecer possíveis fatores de influência.
Palavras-chave:
Interleucinas.

Leishmaniose
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EDUCAÇÃO NUTRICIONAL DE BASE COMO FATOR PREVENTIVO DA
OBSESIDADE INFANTIL
Bruna Pereira Rodrigues (UNA)
Cheila Sousa da Silva (UNA)
Natalia Fernandes (UNA)
Nayane Gonçalves de Oliveira (UNA)
Rafaela Viana (UNA)
Resumo: O projeto “Educação Nutricional de base como fator preventivo à obesidade
infantil” foi elaborado principalmente sobre o dado preocupante que se refere ao
crescente aumento de casos de excesso de peso entre crianças. Pensando nisso,
objetivou-se observar a percepção dos pais sobre o peso e alimentação dos filhos, e os
hábitos e preferências alimentares de crianças entre 7 e 11 anos, estudantes do Colégio
Doutor David Persicano e Escola de Olho no Futuro no município de Catalão GO, bem
como analisar o grau de desconhecimento da leitura de rotulagem. Com base na análise
de aproximadamente 50 questionários, pode-se perceber a influência das diferenças
socioeconômicas, como também grau de maturidade das idades comparado ao perfil
alimentar. Além de reconhecer a fase crítica que se encontra a pouca transmissão de
informação sobre rótulos. Diante disso, fica claro a necessidade da continuidade desse
projeto com a promoção a alimentação saudável através de campanhas, palestras e
movimentos sociais que abordem sobre preferências alimentares saudáveis e rotulagem,
como também a elaboração de projetos escolares envolvendo professores, pais, alunos,
profissionais da saúde e a sociedade como um todo.
Palavras-chave: Educação Nutricional. Obesidade infantil. Hábitos alimentares.
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Ciências Biológicas
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO EXTRATO DE
Spiranthera odoratissima A. ST.-HILL (RUTACEAE) EM SINERGISMO À
ANTIBIÓTICOS ATRAVÉS DO TESTE DE MICRODILUIÇÃO EM CALDO
Lincoln Pires da Silva (IBIOTEC/UFG/RC)
Beatriz Valim Damasio (IBIOTEC/UFG/RC)
Geraldo Leal Sadoyama (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: A Spiranthera odoratissima A. St.-Hill é uma planta presente no Cerrado,
comumente conhecida como manacá e pertencente à família Rutaceae. Possui um
grande uso medicinal pela população local, sendo utilizada pela a depuração do sangue,
afecções renais e hepáticas, dores estomacais, musculares e dores de cabeça. Também,
estudos apontam que extratos obtidos da folha de S. odoratissima possui efeito
antimicrobiano moderado para bactérias Gram-positivas. Logo, a pesquisa do
sinergismo entre extratos de plantas com antibióticos tem sido uma alternativa, visando
oferecer uma nova opção antimicrobiana frente a patógenos multirresistentes. O objetivo
do trabalho consistiu em analisar o efeito antimicrobiano do extrato etanólico fracionado
das folhas de Spiranthera odoratissima e comparar o efeito sinergístico do extrato com
dois antibióticos disponíveis no mercado diante de três cepas bacterianas diferentes,
utilizando o teste de microdiluição em caldo. O caldo Mueller Hinton foi preparado
segundo as instruções do fabricante e utilizou 1,05 g. de meio para 50 mL de água
destilada. Foi utilizado 0,01024 g do extrato etanólico fracionado, juntamente com 0,4
mL de Dimetilsulfóxido (DMSO) e adicionado à solução de 9,6 mL do meio de cultura
Mueller Hinton e esterilizado. Os antibióticos, azitromicina e ciprofloxacina, ambos de
500 mg, foram dissolvidos em 10 mL de soro fisiológico e também esterilizado e o
inóculo foi preparado em suspensão 1,2x108 UFC, em escala 0,5 de MacFarland. A
quantificação do sinergismo entre extrato e antibiótico, foi feito através cálculo do
índice de concentração inibitória fracional (FICI). O extrato etanólico fracionado
mostrou concentrações inibitórias mínimas (CIM) menores para as Gram-negativas,
sendo de 256 µg/mL para Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa do que para a
Grampositiva testada, com um CIM de 512 µg/mL (Staphylococcus aureus). Ambos os
antibióticos tiveram concentrações mínimas menores ao do extrato, a azitromicina inibiu
a partir da concentração de 128 µg/mL, 128 µg/mL e 16 µg/mL para S. aureus, E coli e P.
aeruginosa, e quanto a ciprofloxacina, o CIM foi de 1 µg/mL para as três bactérias.
Quando se analisa o FICI, só houve sinergismo para o extrato etanólico fracionado em
conjunto com a azitromicina para S. aureus, com 0,3125 (sinergismo total) enquanto que
os demais resultados variaram entre 4,0078 a 32,125 (antagonismo total). Conclui-se
que, o extrato de S. odoratissima, apresentou melhores atividade antimicrobiana para as
bactérias Gram-negativas e atividade sinergística antimicrobiana com azitromicina para
S. aureus.

Palavras-chave: Spiranthera odoratissima. extrato etanólico fracionado. Sinergismo.
Antibiótico. FICI.
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PROFMAT - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE ANÁLISE REAL NO
PAÍS
Állison Pinto Batista (PROFMAT/UFG/RC)
Paulo Roberto Bergamaschi (PROFMAT/UFG/RC)
Resumo: A pesquisa em realização tem por objetivo compreender as dificuldades e as
críticas enfrentadas no ensino de Análise Real em cursos de Licenciatura em
Matemática e apresentar uma proposta voltada à abordagem dos conceitos da Análise
Real com uma ênfase maior sobre as propriedades de conjuntos e funções abordadas no
Ensino Básico. Conduzimos uma pesquisa bibliográfica voltada a trabalhos que tratem
do ensino de Análise Real e uma pesquisa documental de Projetos Pedagógicos de
cursos de Licenciatura em Matemática. A partir destes dados, observamos críticas à
abordagem das disciplinas de Análise Real e propostas para aprimorar a abordagem das
disciplinas de maneira a promover uma compreensão significativa e alinhada à
finalidade profissional do licenciado. Percebemos que as Instituições Federais de Ensino
Superior mostram um enraizamento da concepção e da abordagem das disciplinas de
Análise Real em cursos de Licenciatura em Matemática, fator contribuinte para as
críticas observadas.
Palavras-chave: Análise Real. Análise Matemática. Ensino de Análise. Licenciatura
em Matemática. Curso de Matemática.
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UM ESTUDO ACERCA DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS
PROFESSORES DE MATEMÁTICA NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM E RENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO
Adriano Gonçalves Caixeta (PROFMAT/UFG/RC)
Marta Borges (PROFMAT/UFG/RC)
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo investigar e analisar fatores que interferem o
processo de ensino, aprendizagem e avaliação de matemática, buscando respostas à
seguinte questão: O que nos mostram as pesquisas acadêmicas sobre as dificuldades
enfrentadas por professores de matemática no ensino médio no processo de avaliação da
aprendizagem e do rendimento escolar? O estudo está sendo desenvolvido por meio de
pesquisa na modalidade Estado da arte, de caráter bibliográfico com abordagem
qualitativa, em dissertações e teses brasileiras publicadas no período de 2014 a 2018.
Até o momento, realizou-se uma pesquisa exploratória, por meio de revisão
bibliográfica, e uma pesquisa bibliográfica, selecionando-se 86 trabalhos a partir de
critérios de busca estabelecidos. Na análise dos dados obtidos, serão construídos eixos
de análise e categorização. Espera-se, ao final, obter uma visão mais ampla acerca do
processo de ensino e aprendizagem da matemática, de modo a contribuir para ações de
formação docente.
Palavras-chave: Dificuldades no processo de avaliação. Professores de matemática.
Ensino e aprendizagem. Rendimento escolar.
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GEOGEBRA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE FUNÇÕES
TRIGONOMÉTRICAS
Maxiel de Mesquita Machado (PROFMAT/UFG/RC)
Marta Borges (PROFMAT/UFG/RC)
.
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver uma proposta didática que
possibilite explorar e compreender melhor os aspectos importantes do ensino de funções
trigonométricas, a partir da utilização do software educacional GeoGebra. A questão
principal é: Quais as potencialidades que a ferramenta tecnológica educacional
GeoGebra dispõe para contribuir ao ensino e à aprendizagem dos conceitos de funções
trigonométricas? Trata-se de um trabalho caracterizado por uma abordagem qualitativa
do tipo estudo de caso em que serão elaboradas sequências didáticas de atividades, com
tarefas em um nível de exigência crescente destinada a alunos da 2a série do Ensino
Médio. Cada etapa de execução ressalta a necessidade da observação participante e
mediação do professor na aplicação de atividades, de modo a promover uma educação
de qualidade.
Palavras-chave: Funções Trigonométricas. Ensino e aprendizagem. GeoGebra.
Matemática.
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CIRCUNSCRIÇÃO E INSCRIÇÃO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS:
POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO NO ENSINO MÉDIO
Nilivan Reges (PROFMAT/UFG/RC)
Thiago Porto de Almeida Freitas (PROFMAT/UFG/RC)
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar sequências didáticas que ossibilitem
a exploração da temática de circunscrição e inscrição de sólidos geométricos em aulas
de matemática da terceira série do Ensino Médio. Tais sequências foram elaboradas de
modo a relacionar a tecnologia, representada pelo software GeoGebra, com a
Metodologia de Resolução de Problemas. Espera-se que tais sequências se tornem
modelos para os professoresde matemática da educação básica.
Palavras-chave: Matemática. Resolução de Problemas. GeoGebra 3D. Sólidos Inscritos
e Circunscritos.
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O ENSINO DA GEOMETRIA COMO VERDADE “ABSOLUTA”
David Lima Nascimento (PROFMAT/UFG/RC)
Márcio Roberto Rocha Ribeiro (PROFMAT/UFG/RC)
Resumo: na educação básica o ensino de geometria plana tem se mostrado frágil no que
tange às reflexões e indagações sobre a construção da geometria: como nasce uma
geometria? Ou ainda, como construir geometria partindo do nada? Indagações sobre
alguns fundamentos de geometria tais como a existência de infinitos pontos numa reta, a
soma dos ângulos internos de um triângulo ser igual a 180o, são fundamentais para
compreender como se constrói matemática. Contudo, acaba sendo uma tarefa nada
simples encontrar formas de abordagens, na educação básica, que propicie essas
reflexões, uma vez que a geometria apresentada aos discentes é exposta como uma
verdade absoluta. É nesse sentido, que o presente trabalho aborda esses dois
fundamentos citados utilizando um processo de construção da matemática, visando
propiciar ao professor uma ferramenta que possa subsidiá-lo nas reflexões e indagações
a respeito da construção da geometria plana, desmistificando ideias de verdade
absolutas e inquestionáveis.
Palavras-chave: Geometrias, axiomas, modelos.
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RAZÃO ÀUREA: NA MOTIVAÇÃO DO ESTUDO DE MATEMÁTICA
Renato Rodrigues Silva (PROFMAT/UFG/RC)
Porfírio Azevedo dos Santos Júnior (PROFMAT/UFG/RC)
Resumo. O ensino e a aprendizagem de Matemática são considerados culturalmente
como algo difícil e, muitas vezes, sem aplicação prática no que tange a determinados
conteúdos. Via de regra, os resultados de estudos do Ministério da Educação, que tem
como base a aplicação de instrumentos avaliativos de larga escala, denotam que isso
confirma na aprendizagem do aluno no país. Os resultados mais baixos estão
relacionados à Matemática em todos os estados brasileiros. Os resultados da Prova
Brasil, que determina o IDEB das unidades escolares, no ano de 2012 é uma amostra
disso. Deste modo este estudo tem por objetivo mostrar uma possível relação da
proporção áurea com a natureza, os animais, a arquitetura, a música entre outras
situações, tornando o ensino-aprendizagem mais prazeroso. A realização do mesmo
procedeu a partir da pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica
descreve a história do Número de Ouro e a relação da Sequência de Fibonacci com a
Razão Áurea. A Sequência de Fibonacci ficou conhecida pelo problema dos pares de
coelhos (paia coniculorum) que é encontrado no livro Liber Abaci (Líber Ábacos).
Destaca ainda a relação entre a razão áurea e a natureza, propondo-se que esta pode ser
amplamente utilizada no cotidiano do aluno, promovendo uma aprendizagem
diferenciada. A pesquisa de campo consiste na aplicação das atividades aqui propostas
em uma escola da zona rural do Distrito Federal, tendo como fim promover a
compreensão de que é possível compreender a relação entre o ensino de matemática e a
vivência cotidiana. Os resultados evidenciam que, quando há uma compreensão da
relação entre a aprendizagem matemática e a vida cotidiana, os alunos conseguem
delimitar novos saberes e visualizar uma aprendizagem diferenciada.
Palavras-chave: Número de ouro. Razão Áurea. Sequência de Fibonacci. Espiral
Logarítmica.
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PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NAS
ESCOLAS PRISIONAIS: PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES
Naiane Ferreira Souza (PROFMAT/UFG/RC)
Élida Alves da Silva (PROFMAT/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho é parte de uma pesquisa em desenvolvimento cujo objetivo geral
é analisar as condições sob as quais se desenvolve o processo de ensino e aprendizagem
de matemática para alunos que se encontram privados de sua liberdade. Neste trabalho,
buscaremos refletir, discutir e identificar, com base nas legislações vigentes que
garantem os direitos culturais e sociais dos detentos, a legitimidade ao acesso a
assistência educacional, o papel da educação escolar no processo de ressocialização do
detento e os fatores que influenciam na aprendizagem da matemática do aluno preso. A
proposta metodológica escolhida pode ser caracterizada como pesquisa qualitativa, cujo
procedimento de investigação será feito por meio da análise de materiais bibliográficos,
documentais e índices educacionais nacionais. Os resultados parciais deste estudo
apontam os desafios encontrados acerca da educação prisional e apresentam relevância
que as escolas inseridas dentro das unidades prisionais possuem diante da perspectiva
da ressocialização do detento.
Palavras-chave: matemática, escola prisional, educação, ressocialização.
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TECNOLOGIA, JOGOS E MATEMÁTICA: ALIANÇAS E REFLEXÕES PARA
O ENSINO DE PROBABILIDADE
Tarcisio Junqueira Moura (PROFMAT/UFG/RC)
Thiago Porto de Almeida Freitas (PROFMAT/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta didática que utilize tecnologia e jogos
para o ensino de probabilidade no Ensino Médio. A atividade consiste na exploração de
um jogo digital com elementos que podem ser associados à realidade, no intuito de
auxiliar no processo de aprendizagem dos estudantes no conteúdo de probabilidade, por
meio da interação de sala de aula e tecnologia. O jogo ocorre no ambiente do software
GeoGebra, a partir da manipulação de um dado, em formato de cubo animado
aleatoriamente. O jogo será permeado de regras e um conjunto de questões sobre
probabilidade, com o objetivo de associar o lúdico do jogo com o estudo de matemática,
e um maior envolvimento estudantes participantes, uns com os outros.
Palavras-chave: Matemática. Ensino de probabilidade. GeoGebra. Jogos digitais.
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Mestrado em Gestão Organizacional
PADRÃO DE SONO, FADIGA E PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Aline Mírian da Silva (PPGGO/UFG/RC)
Maristela Thomazetto Gussoni (PPGGO /UFG/RC)
Graciele Cristina Silva (PPGGO /UFG/RC)
Roselma Lucchese (PPGGO /UFG/RC)
Emerson Gervásio de Almeida (PPGGO /UFG/RC)
Moisés Fernandes Lemos (PPGGO /UFG/RC)
Resumo. As atividades acadêmicas na graduação universitária podem acarretar
mudanças na saúde destes indivíduos. Assim, objetivou avaliar as prevalências da má
qualidade do sono, nível de fadiga, e o perfil antropométrico nos estudantes
universitários da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. Trata-se de estudo
transversal, realizado com 401 estudantes universitários de ambos os gêneros. Avaliouse dados sociodemográficos, padrão de sono, perfil antropométrico e níveis de fadiga e
atividade física. Verificou-se maior prevalência de má qualidade de sono em 57,1% dos
estudantes, 76,1% apresentaram fadiga e 32,2% excesso de peso Conclusão: Os
resultados encontrados revelaram que estes fatores interferem na qualidade de vida dos
mesmos, na sua condição de saúde e rendimento acadêmico, espera- se que o estudo
possa servir de subsídio para incentivar o desenvolvimento de ações e projetos que
visem a prevenção e oferta de atividades efetivas e variadas para os estudantes.
Palavras-chave: Fadiga. Sobrepeso. Estudantes.
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EFICIÊNCIA DOS PROGRAMAS FEDERAIS INOVAR-AUTO E ROTA 2030
EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL
Jeanluca Fonseca de Meneses (PPGGO/UFG/RC)
Resumo: Objetiva-se por meio desta pesquisa, avaliar a eficiência dos programas
federais no setor automotivo. No ano de 2013, entrou em vigor o plano Inovar-Auto,
que vigeu de 2013 até 2017, tendo como foco principal apoiar o desenvolvimento
tecnológico e a inovação. Para obter os benefícios que o Inovar oferecia, as empresas
necessitavam investir no setor interno, principalmente em atividades de P&D – Pesquisa
e Desenvolvimento nos processos fabris e em novos produtos. Após o término do
Inovar surgiu o Rota2030, programa automotivo que também incentiva a inovação
tecnológica, porém por um período maior, com início em 2018 e conclusão em 2032.
Desta forma, busca-se avaliar a eficiência dos programas no Brasil no que tange os
investimentos em P&D, vista que, as novas tecnologias existentes no mercado interno,
aparentemente, já foram desenvolvidas em outros paises. Assim, há desenvolvimento no
Brasil ou é apenas aquisição de tecnologia externa?
Palavras-chave: Inovar-Auto. Rota2030. P&D. Setor Automotivo.
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EFEITO DO ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL E HIGIENE DO SONO
SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL E PADRÃO DE SONO DE POLICIAIS
MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS QUE TRABALHAM EM TURNOS
Paula Nascente Rocha Mendes Corrêa (PPGGO/UFG/RC)
Graciele Cristina Silva (PPGGO/UFG/RC)
Resumo: As crescentes demandas econômicas da atualidade propiciaram aumento de
trabalhadores em turnos, entretanto, com consequências no estado nutricional e
capacidade para o trabalho. Objetivou-se avaliar os efeitos da intervenção de
aconselhamento nutricional e higiene do sono em policiais militares (GO) que
trabalham em turnos rodiziantes. Trata-se de ensaio clínico randomizado (n=60),
distribuídos aleatoriamente em grupo controle (n=30) e grupo intervenção, alocados em
três intervenções, a saber: orientações sobre alimentação saudável (n=10), higiene do
sono (n=10) e alimentação saudável + higiene do sono (n=10). As intervenções
ocorrerão semanalmente durante 12 semanas por meio de mensagens de texto
(protocolo temático semanal previamente estabelecido) enviadas via aplicativo
(whatsapp®). No início e final da pesquisa (após 12 semanas) será aplicado
questionário on-line com características sociodemográficas, saúde, hábitos de vida e
índice de capacidade para o trabalho. Espera-se identificar qual tipo de intervenção terá
efetividade no comportamento alimentar e qualidade de sono dos participantes.
Palavras-chave: Trabalho em turnos. Higiene do sono. Estado nutricional.
Comportamento alimentar. Ritmo circadiano.
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Seminários de Iniciação Cientifica: em Desenvolvimento é Inovação
FUNÇÕES DE MAP E REDUCE APLICADAS À INTEGRAÇÃO DE DADOS
Adriano Lopes Leao da Silva (IC)
Dayse Silveria de Almeida (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Neste projeto é proposta a utilização do modelo de processamento distribuído
MapReduce, para tratar do problema de resolução de conflitos em fontes de dados
curriculares provenientes da Plataforma Lattes. Sendo assim, o objetivo do projeto de
pesquisa é desenvolver funções de Map e Reduce baseadas nas políticas de
reconciliação propostas no modelo AcCORD, para aplicação nesse contexto de
reconciliação. Espera se que a solução implementada utilizando o framework Hadoop
MapReduce tenha a mesma eficácia que as políticas de reconciliação do modelo
AcCORD e que, diante de um grande volume de dados, comprove-se a eficiência do
modelo distribuído MapReduce.
Palavras-chave: MapReduce. Processamento Distribuído. Reconciliação de Dados.
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O CONCEITO DE REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE DO
CURRÍCULO REFERÊNCIA E DA COLEÇÃO "EXPEDIÇÕES
GEOGRÁFICAS, DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE
DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, EM CATALÃO/GO
Alex Lopes de Vasconcelos (PIBIC-PROLICEN)
Magda Valeria da Silva (IGEO/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho como premissa realizar uma reflexão sobre como os conceitos
Região e Regionalização são abordados no livro didático e entender as suas diferenças.
Para isso, foi necessário compreender que estes conceitos numa perspectiva teórico
conceitual através de um recorte histórico com base em obras que os abordem, tais
como: Corrêa (1986, 2003) e Bezzi (2004). A partir disso, passamos a análise destes
dois conceitos, tendo como base a coleção de livros didáticos da disciplina escolar de
Geografia, Expedições Geográficas, de Melhem Adas e Sérgio Adas, adotado do 6º ao
9º ano do Ensino Fundamental, da Rede de Educação do Estado de Goiás, em
Catalão/GO. Para analisar os conceitos de Região e Regionalização, percorremos as
unidades, os capítulos percursos e estações dessa Coleção. Por fim, a pesquisa apontou
que a discussão de Região e Regionalização tem início no 6º ano do Ensino
Fundamental, mas é no livro do 7º ano que apresenta uma profundidade maior de
conteúdos com esses conceitos.
Palavras-chave: Região. Regionalização. Ensino Fundamental. Livros Didáticos.
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ANÁLISE DA RETROGRADAÇÃO DO AMIDO GELATINIZADO DE SORGO
(SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH) NA FLOTAÇÃO DE HEMATITA
Alice Fabiane de Almeida Araújo (IC)
Elenice Maria Schons Silva (FENG/UFG/RC)

Resumo: A flotação é um processo de separação de misturas utilizado, principalmente,
na indústria mineral para separar o minério de sua ganga. Neste processo, são utilizados
vários reagentes químicos para flutuar e afundar determinadas substâncias. Dentre esses
reagentes, destacam-se os coletores e os depressores. O amido de milho é um dos
depressores mais utilizados, principalmente, devido à sua eficiência em deprimir
diferentes minérios, tal como o de ferro. Porém, cerca de 15% da produção do milho no
Brasil é voltada para a indústria alimentícia, sendo o restante dividido em uma ampla
variedade de áreas (química, farmacêutica, combustível e bebidas), podendo tornar-se
um reagente inviável para a mineração futuramente. O amido de sorgo gelatinizado, por
sua vez, tem-se mostrado um depressor alternativo tanto por sua efetividade quanto por
seu baixo custo de obtenção. No Brasil, toda sua produção é voltada para alimentação
animal, além de possuir um alto potencial de produtividade agrícola e tolerância a
estresses ambientais. Todavia, por ser realizada a gelatinização dos amidos previamente
à sua utilização como depressor, pode ocorrer a retrogradação dos mesmos, afetando o
desempenho destes como depressores. O estudo teve como objetivo analisar como esse
fenômeno pode interferir na flotação, de forma a entender seu comportamento e, assim,
evitar desperdícios e demonstrar viabilidade em sua utilização industrial.
Palavras-chave: Depressores. Amido de Sorgo. Microflotação.
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PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NA ESF DA MACRORREGIÃO
DO SUDESTE GOIANO: O LUGAR DOS TRABALHADORES DE SAÚDE
Amanda Cristina Schlatter (PIBIC)
Fabiana Ribeiro Santana (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Objetivo: mapear os saberes e as práticas de cuidado relacionadas ao uso de
plantas medicinais e fitoterápicos de trabalhadores da rede de atenção primária à saúde
de municípios da Macrorregião do Sudeste Goiano. Material e Métodos: trata-se de um
estudo transversal de caráter exploratório e descritivo com 80 trabalhadores de saúde de
nove municípios do Sudeste Goiano. Os dados etnofarmacológicos foram obtidos
através de entrevistas utilizando-se um formulário específico. As entrevistas foram
realizadas através de visitas às Unidades de Saúde, após os participantes assinarem o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: a idade dos profissionais de
saúde participantes da pesquisa variou de 23 a 65 anos, sendo a maioria do sexo
feminino. A maioria dos profissionais de saúde (96,3%) afirmou que deveriam ter
conhecimentos sobre o uso e as indicações de fitoterápicos, em especial o enfermeiro
(56,3%) e o médico (56,3%). A maioria dos profissionais de saúde (71,3%) não costuma
prescrever fitoterápicos e/ou plantas medicinais e não sabem orientar os pacientes
(57,5%), apesar de ter o hábito de utilizá-los no autocuidado (81,3%). Em relação as
plantas medicinais prescritas pelos profissionais, as quatro mais citadas foram cidreira
(Melissa officinalis), camomila (Matricaria chamomilla), amora (Morus nigra L.) e chá
verde (Cammelia sinensis L.). Conclusões: Os achados sugerem a necessidade de
investir na formação permanente dos trabalhadores de saúde da atenção primária.
Palavras-chave: atenção primária à saúde. fitoterapia. plantas medicinais.
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SÍNTESE DE NANOCOMPÓSITOS MAGNÉTICOS E LUMINESCENTE PARA
USO COMO CARREADORES DE FÁRMACOS
Amanda das Gracas Barbosa (PIBIC)
Alberthmeiry Teixeira de Figueredo (IQ/UFG/RC)
Resumo: Materiais multifuncionais com propriedades magnéticas e luminescentes
possuem aplicações biomédicas como carreadores de fármacos. As ferritas são materiais
magnéticos de destaque por exibirem magnetizações permanentes e alta estabilidade. A
obtenção de ferritas com propriedades luminescentes é possível pela síntese de
partículas core-shell, nas quais as ferritas (magnéticas) são recobertas por dióxido de
silício contendo európio (luminescente). Assim, o presente trabalho se direciona na
síntese destas partículas multifuncionais, utilizando MnFe2O4 ou CoFe2O4 como core.
As amostras foram caracterizadas estruturalmente por DRX, apresentando sistema
monofásico e morfologicamente por microscopia eletrônica de varredura. Foi possível
obter materiais com ambas as propriedades de interesse.
Palavras-chave: core-shell. ferritas. magnetismo. luminescência.
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DISCUTINDO O FENÔMENO DA ANTONÍMIA EM DICIONÁRIOS
ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS
Amanda Duarte Soares (PIVIC)
Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Ao falar de antonímia, sabemos que uma das primeiras noções a que ela está
relacionada é a de oposição ou sentido contrário. Partindo do pressuposto de que os
livros didáticos e os dicionários escolares são instrumentos didáticos de apoio
fundamentais ao ensino e aprendizagem da língua Portuguesa, temos por objetivo, neste
presente artigo, investigar como o fenômeno da antonímia é trabalhado nesses materiais.
Pretendemos, por meio de um levantamento e análise crítica de exercícios comumente
trabalhados em sala de aula, refletir sobre o tratamento que os dicionários escolares dão
à antonímia. A proposta elaborada no texto está alicerçada nos fundamentos da
Lexicologia, Lexicografia e Metalexicografia escolar. Nossos resultados demonstram
que os livros didáticos carecem de exercícios sobre antônimos que incentivem o
pensamento crítico e os dicionários escolares não apontam os antônimos de todas as
palavras registradas nos livros didáticos e, por esse motivo, nem sempre atuam como
material de apoio acessível para duvidas referentes a antônimos.
Palavras-chave: Dicionário. Antonímia. Livro Didático.
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RELIGIOSIDADE E TRADIÇÃO EM "GRANDE SERTÃO: VEREDAS", DE
GUIMARÃES ROSA
Amanda Pereira de Sousa Franco (PIBIC)
João Batista Cardoso (UAELL/UFG/RC)
Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a religiosidade na obra Grande sertão:
veredas (1956), de Guimarães Rosa, através de uma leitura hermenêutica em que se
estabelece um diálogo da obra com seu universo cultural; faz-se também uma leitura
estrutural para verificar, por meio das diversas figuras e personagens e de suas ações a
luta contra o mal, a superstição e as rezas, verificando, assim, a religiosidade popular
entre os personagens. A importância de Grande sertão: veredas se explica por sua
influência nas letras nacionais e universais, o que justifica qualquer estudo que sobre ela
se realiza. O universo cultural do sertão possui nas crenças dos personagens a
característica antropológica que caracteriza sua identidade e lhes move a sensibilidade.
Os resultados obtidos confirmam que o Grande sertão: veredas é uma obra que possui
sua relevância apurada pelo modo que a tradição atualiza-se por meio da cultura, que
encontra sua culminância na tensão mais destacada nas crenças que ocasionam a
sensibilidade do sertanejo. Concluiu-se, assim, que a religiosidade é um elemento
importante e determinante no percurso dos personagens pelo cenário retratado na obra
em procura da resposta às indagações que poderiam ser respondidas pelas divindades
que participam das crendices regionais, por meio das falas dos personagens.
Palavras-chave: Sertanejo. Religiosidade. Bem e o mal.
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USO DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE TITÂNIO NO
DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE EXTRAÇÃO EM FASE
SÓLIDA PARA DETERMINAÇÃO DE ÍONS METÁLICOS
Amanda Santos Monteiro (PIBIC)
Vanessa Nunes Alves (IQ/UFG/RC)
Resumo: Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia de microextração adsortiva
em barra (BAµE), que assim como a SPE consiste na transferência de massa de uma
fase líquida para uma fase sólida, utilizando uma barra recoberta com material
adsorvente. Em valores de pH acima de 5, o material apresenta aproximadamente 100%
de adsorção. O sistema experimental se adequou ao modelo cinético de Avrami,
indicando que o processo de adsorção acontece de acordo com o modelo de ordem
múltiplas, se adequando tanto a Langmuir quanto a Freundlich. Em relação ao tamanho
da barra, a partir dos resultados obtidos, a barra de 1,0 cm apresenta melhor
desempenho que as demais. O processo de adsorção apresenta cinética rápida, uma vez
que com 5 minutos o equilíbrio já é atingido, e quanto ao íon dessorvente, o ácido
clorídrico se mostrou mais eficiente no processo de dessorção do metal.
Palavras-chave: cádmio. extração. adsorção. spe.
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A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA E DO DEVIR-MULHER EM
OBRAS DE CONCEIÇÃO EVARISTO
Amanda Soares Mantovani (PIBIC)
Antônio Fernandes Junior (UAELL/UFG/RC)
Resumo: O presente estudo integra o Projeto de Pesquisa intitulado Dispositivos de
poder e práticas de subjetivação na atualidade, orientado pelo Prof. Dr. Antônio
Fernandes Júnior, e objetiva analisar discursivamente, à luz dos pensamentos de Michel
Foucault, a constituição da mulher enquanto sujeito discursivo e o conceito de devirmulher cunhado por Deleuze (1997) funcionando como vetor de força poética na obra
Poemas de recordação e outros movimentos (2017), de Conceição Evaristo, poetisa,
contista e romancista brasileira. O corpus é composto por sequências enunciativas
recortadas de poemas do livro supracitado, explorando os conceitos de relações de
poder, sujeito, discurso, corpo e devir-mulher. Em relação à metodologia, foram
utilizados os procedimentos de abordagem baseados na Arqueogenealogia de Foucault,
já que nos propomos a analisar criticamente e pormenorizar sobre esse sujeito inserido
nas teias das relações de poder. Ainda, apoiamo-nos teoricamente em obras do próprio
Foucault e Deleuze e em estudos desenvolvidos por Prado Filho (2013), (2017), (2019),
Fernandes Júnior (2017), Fernandes (2012), entre outros. Pôde ser percebido,
especialmente, que a literatura de Evaristo denuncia práticas arcaicas e discursos
retrógrados, como o machismo, o patriarcado e o racismo e, em consonância, funciona
como resistência dentro das relações de poder que perpassam e constituem os sujeitos,
tanto em relação ao período colonial quanto em relação às práticas discursivas
contemporâneas.
Palavras-chave: Discurso. Foucault. Resistência. Devir-mulher. Conceição Evaristo.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO RELIGIOSO
Ana Clara de Arruda Nunes (PIBIC)
Tatiana Machiavelli Carmo Souza (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: O estudo investigou a relação entre violência contra mulheres (VCM) e
religião. Foi realizada pesquisa qualitativa de caráter analítico, sendo a amostra
composta por seis (6) mulheres que vivenciaram contexto de violência doméstica. Como
critérios de inclusão na amostra, optou-se por participantes com maioridade penal que
sofreram violência doméstica perpetrada pelo parceiro, que se autodenominavam
evangélicas e frequentavam igrejas pentecostais ou neopentecostais. Para a obtenção
dos dados realizou-se entrevistas sem dirigidas, individuais, áudio gravadas e transcritas
na íntegra. Os dados foram analisados e interpretados à luz dos núcleos de significação.
Foram utilizados pseudônimos a fim de resguardar a identidade das entrevistadas.
Verificou-se que a religião era um mecanismo utilizado pelas participantes para lidar
com a VCM, seja recorrendo a Deus em busca de auxílio para suportarem a violência ou
para cessá-la. O medo da punição divina foi discurso recorrente e questões como o
perdão, a doçura, a abnegação e o auto sacrifício foram enfatizados, reforçando a
passividade feminina e constituindo-se em barreira para o enfrentamento da VCM.
Palavras-chave: violência doméstica. religião. violência de gênero. igreja.
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USO DE MISTURAS DE ÓLEOS VEGETAIS COMO COLETOR DE APATITA
Ana Luiza Sampaio Amorim (PIBITI)
Andre Carlos Silva (FENG/UFG/RC)
Resumo: É essencial usar reagentes naturais e não poluentes na flotação de espuma, a
fim de alcançar um processo mais sustentável e ambientalmente correto na indústria
mineral. Os testes de flotação no tubo de Hallimond foram realizados com cristais de
apatita de alta pureza, utilizando uma mistura do óleo de uma fruta brasileira (Macauba)
e um óleo de sementes (Pinhão Manso). Os testes foram realizados em pH 8, utilizando
uma dosagem de coletor de 2,5 mg / L. Os óleos foram misturados em cinco proporções
diferentes (0:100, 25:75, 50:50, 75:25, e 100:0). A mistura de ácidos graxos sintéticos
chamado Flotigam 5806, da Clariant, um coletor adotado industrialmente, foi usado
como referência. O óleo de Macaúba, que é o mais rico em ácido oleico, promoveu a
mais alta capacidade de flotabilidade de apatita (aproximadamente 92%). Observou-se
que o óleo de Macaúba apresentou flotabilidade semelhante ou superior ao Flotigam
5806, o que demonstrou que este coletor natural pode ser um reagente alternativo
promissor para as plantas de beneficiamento de minério de fosfato. Por outro lado, a
adição de óleo de Pinhão manso na mistura reduziu a flotabilidade da apatita. Uma
explicação poderia ser devido ao seu menor teor de ácido oleico.
Palavras-chave: Microflotação. ácidos graxos naturais. macaúba. pinhão manso.
apatita.
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UFG CATALÃO DE 1986-2002: NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS
PARTE II
Ana Paula Dias Pires (PIBIC)
Wolney Honório Filho (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Este texto tem como objetivo fornecer meios para a análise do tratamento que
a Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão recebe nas atas de reuniões da
Congregação e dos Conselhos Pleno e Diretor no período de 1986 a 2002. UFG/RC
surge, em 1983, a partir de programas de interiorização e expansão do ensino superior,
havendo assim a descentralização da oferta de vagas e a criação de instituições de
ensino superior nas cidades do interior de Goiás. Mas é somente em 1986 que a UFG
começa a se consolidar com os cursos de graduação de Letras e Geografia. É
precisamente nesse percurso que buscamos o Centro de Informação, Documentação e
Arquivos (CIDARQ) da Regional Catalão. Para a construção da narrativa institucional
da UFG/RC partimos das concepções de Bolívar (2001) e Passeggi (2014). Nesse
percurso, nos apropriamos de Esquinsani (2007) e Cellard (2012) nas discussões sobre
atas de reuniões como fontes documentais. Assim, nossa pesquisa é atravessada pelas
representações do CAC a partir das atas, na tentativa de compreender os processos, lutas
e trajetórias em busca da autonomia e emancipação universitária.
Palavras-chave: UFG Catalão. Narrativa institucional. Atas de reuniões.
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A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO AUTISTA EM "ATYPICAL"
Ana Paula Moreira Aquino (PIVIC)
Bruno Franceschini (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Este artigo é resultado da iniciação científica investigadora do dispositivo de
confissão e das práticas de objetivação e subjetivação do sujeito autista na série
norteamericana Atypical (NETFLIX, 2017). Embasado na arquegenealogia
foucaultiana, discute-se, neste texto, sobre a constituição identitária do sujeito em
questão a partir dos conceitos de confissão e dispositivo. Ao analisar o dispositivo de
confissão, observa-se que esse sujeito autista se reconhece como tal quando enuncia
uma verdade sobre/de si, é o sujeito que fala de sua condição, como pensa e o que de
fato é, produzindo discursivamente, dessa forma, sua subjetividade. Discutem-se, ainda,
as relações de poder demarcadas pelos discursos de objetivação e subjetivação. Por
meio desses discursos, discute-se acerca do par normal versus anormal, que classifica o
sujeito autista como anormal, excluindo-o do meio tido como normal, principalmente no
espaço escolar onde, muitas vezes, é subjetivado como includente quando, na verdade,
essa instituição funciona como uma fábrica que normaliza e exclui sujeitos que não se
adequam à norma, enunciados possíveis de serem identificados na primeira temporada
da série.
Palavras-chave: Análise do discurso. Dispositivo de confissão. Relações de poder.
TEA.
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ANÁLISE LEXICULTURAL DA ESCRAVIDÃO NEGRA EM CATALÃOGO
EM UM AUTO DE PARTILHA DE 1868
Ana Vitoria Gomes Moreira (PIBIC)
Maria Helena de Paula (UAELL/UFG/RC)
Resumo: A presente pesquisa se assenta numa linha interdisciplinar, uma vez que
procura atender à função transcendente da Filologia (SPINA, 1977), ciência que
fundamenta o corpus desse estudo. Por outro lado, busca analisar lexias na perspectiva
lexicultural que estabelece uma relação constitutiva entre práticas culturais (e
econômicas) e linguísticas, sobretudo léxicas. Nossa hipótese é de que pelas escolhas
lexicais referentes à escravidão é possível conhecer a cultura escravagista que se deu em
Catalão-GO durante o período oitocentista. A partir de um auto de partilha de 1868 de
Catalão, fizemos uma busca de lexias que se referiam aos escravos nele registrados, as
quais foram consultadas em dicionários gerais (HOUAISS, 2007; FERREIRA, 2004) e
temático (MOURA, 2004). Após, foi realizada uma análise que buscou evidenciar a
relação entre tais lexias utilizadas. O que concluímos é que escravos (negros ou
crioulos) foram pilares da história de Catalão, confirmando as heranças culturais desta
região e a participação da cidade no cenário da escravidão negra em Goiás.
Palavras-chave: Léxico. Cultura. Escravos. Goiás.
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AMPLIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS LEITORAS DE ALUNOS DO 3º ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL: O PAPEL DA MEDIAÇÃO
Andreia Ribeiro Ramos Dias (PIBIC-PROLICEN)
Maria Aparecida Lopes Rossi (FAE/UFG/RC)
Resumo: A presente pesquisa está baseada na concepção de ensino de leitura e da
mediação pedagógica na construção da compreensão leitora dos alunos de 3º ano do
Ensino Fundamental e foi realizada a partir de oficinas de leitura, com o intuito de
ampliar as capacidades leitoras dos alunos. Tem por objetivo, ampliar a capacidade
leitora desses alunos e auxiliá-los na construção de sentidos para os textos lidos, sendo
capazes de fazer inferências e conexões a partir de seus conhecimentos prévios. Para
isso, nos utilizamos da pesquisa-ação. Os instrumentos metodológicos utilizados para
construção dos dados foram as oficinas de leitura com diferentes gêneros textuais,
assumindo a leitura como uma atividade de interação entre sujeitos, em que o professor
aparece como um facilitador e motivador dessa aprendizagem. Nesta pesquisa, as doze
oficinas realizadas (sendo sete oficinas do segundo semestre de 2018 e, cinco oficinas
realizadas no primeiro semestre de 2019) se configuraram como instrumento
interventivo registrado em um diário de bordo. Está fundamentada em autores que
problematizam a relação entre formação de leitores e o papel do professor como
mediador no processo das estratégias de leitura neste contexto, como Antunes (2003),
Franco (2005), Kleimam (2004), Marcuschi (2008), Oliveira, Almeida & Arnoni
(2007), Vygotsky, L. S. (1991).
Palavras-chave: Leitura. Mediação pedagógica. Formação de leitor.
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DO PROFESSOR (MEC): UMA ANÁLISE SISTÊMICO-FUNCIONAL
DE FÓRUNS ONLINE
Andrêssa de Oliveira Andrade (IC)
Fabiola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho teve como intuito expor um estudo acerca das ocorrências de
palavras e expressões presentes nos discursos dos participantes de um fórum virtual,
evidenciando, então, as características da comunicação mediada por computador
(CMC). Sendo assim, identificaram-se as expressões tendo como intuito verificar
indícios de presença social no fórum. O presente estudo estabeleceu ainda uma ponte
entre a EAD/Comunicação Mediada por Computador e a Análise do Discurso Sistêmico
Funcional. Tendo como suporte teórico os pressupostos da Gramática Sistêmico
Funcional, responsável pelo embasamento da análise linguística, especialmente o estudo
de Appraisal, e no que se refere à comunicação em ambiente virtual, os estudos de
Garrison et al. (2000), Garrison et al., Anderson et al. (2001), Rourke et al. (2001).
Tratouse de uma pesquisa avaliativa, no qual os registros escritos do fórum foram
analisados na identificação dos elementos que indicam as presenças. Por fim, a partir
desta pesquisa, questionaram-se os indicativos de presença social no fórum, visto que
esta é um pré-requisito que favorece a comunicação virtual.
Palavras-chave: fórum. expressões. comunicação. ambiente virtual. social.
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NAVALHA NA BOCA: AS VIOLÊNCIAS E RESISTÊNCIAS DAS TRAVESTIS
NAS PÁGINAS DO LAMPIÃO DA ESQUINA (1978-1981)
Angelina Maria Santos de Alencar (PIBIC-AF)
Lilian Marta Grisolio (INHCS/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho tem por objetivo reunir as discussões estabelecidas no processo
de pesquisa de iniciação científica entre setembro de 2018 e julho de 2019. Nosso
objetivo central é apresentar as relações dialógicas entre violências e resistências
sofridas e protagonizadas pelas travestis a partir da utilização do jornal Lampião da
Esquina (1978-1981). Nossa pesquisa deteve a atenção nas formas com as quais em um
jornal alternativo foram produzidas as identidades travestis, através das denúncias da
perseguição policial e civil às travestis no Rio de Janeiro e São Paulo, ambiente no qual
o Lampião da Esquina era produzido e distribuído. Através das seções de Opinião e
Entrevistas veremos ao longo do texto a forma como estes sujeitos históricos
conviveram com o estigma social de estarem situados na margem da margem.
Palavras-chave: Ditadura. Resistência travesti. Lampião da Esquina.
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ESTUDOS DE DEFEITOS PONTUAIS E EXTENSOS NO GELO IH
Apollo da Silva Lemos (PIVIC)
Domingos Lopes da Silva Junior (IF/UFG/RC)
Resumo: Defeitos cristalinos tem um papel fundamental nos mecanismos de
deformação plástica dos materiais. Sabe-se que os defeitos extensos tais como as
discordâncias tem um papel de destaque nesta questão, entretanto a mobilidade destes
defeitos pode ser influenciada pela presença de defeitos pontuais. Neste contexto, foi
realizado simulações que nos forneceram propriedades estruturais e energéticas de
defeitos pontuais no gelo ih.
Palavras-chave: Gelo Ih. LAMMPS. Dinâmica Molecular. Defeitos Pontuais.
Discordâncias.
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AVANÇOS E RETROCESSOS DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO BRASILEIRO:
QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS
Arianne Sthefanny Borges Ribeiro (PIVIC)
Emerson Gervásio de Almeida (FENG/UFG/RC)
Resumo: Engenharia Legal é o ponto de ligação entre a Engenharia e o Direito, que
busca capacitar o engenheiro para colaborar na promoção da Justiça. O objetivo deste
trabalho é contribuir com o estudo da problemática sobre o cenário atual da mineração
brasileira que envolve as mudanças ocorridas, proporcionadas pelo atual governo,
mapeando a concretização das propostas, enquanto candidato, mas hoje já eleito,
presidente Jair Bolsonaro, voltadas as questões do âmbito mineral. A abordagem
metodológica utilizada é caracterizada, quanto aos seus objetivos, dentro do gênero
aplicada, não desconsiderando a investigação documental e pesquisa bibliográfica.
Como resultado constatou-se que, embora essas mudanças sejam limitadas e ocorram
em passos lentos, a perspectiva é que elas tragam resultados positivos à longo prazo.
Palavras-chave: Mineração. Presidente. Grafeno. Nióbio. Engenharia Legal.
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SUBJETIVIDADE E REDES SOCIAIS: NAVEGAR É PRECISO?
Arthur Victor Gomes da Silva Barros (PIVIC)
Tania Maia Barcelos (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Esta pesquisa busca investigar a produção de subjetividade nas redes sociais,
especificamente, no Facebook e WhatsApp, ferramentas digitais criadas, a partir do
final do século XX que, hoje, está acessível a grande parcela da população brasileira.
Utilizamos a cartografia como concepção metodológica, que visa acompanhar processos
e opera com uma atenção aberta e flutuante, sem caminhos lineares estabelecidos
(KASTRUP, 2015). Na primeira parte deste trabalho, discutimos questões que
envolvem o conceito de virtual e a produção de subjetividade no contexto das novas
tecnologias, fazendo interlocuções com autores como Levy (1999), Guattari e Rolnik
(1986), Sibília (2018) e Serres (2012). A partir dos autores, afirmamos que o virtual não
se opõe ao real; ele pode ser um dos vetores de criação da realidade. Não se trata de
demonizar o ciberespaço, nem o enaltecer, mas aprender a interagir com ele, construir
novas realidades e formas de existência. Na última parte deste trabalho, propomos uma
imersão no cotidiano das redes sociais, abordando aspectos que nos afetam e chamam a
nossa atenção, tais como os seus usos excessivos e as possibilidades de adoecimentos
decorrentes. No final, retomamos a pergunta/título deste trabalho (navegar é preciso?) e
concluímos que não podemos respondê-la. Sabemos que este processo não tem volta e
temos que percorrer um longo processo de aprendizado, se desejarmos usufruir das
redes sociais, sem adoecimentos no corpo e na subjetividade.
Palavras-chave: produção de subjetividade. redes sociais. virtual.
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A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO NA ENUNCIAÇÃO VERBOVOCOVISUAL DE
A CHEGADA (2016), DE DENNIS VILLENEUVE
Artur Goncalves Sa Teles (PIVIC)
Grenissa Bonvino Stafuzza (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Neste trabalho, analisamos de forma descritiva, interpretativa e analítica
enunciados do filme A Chegada (2016), de Dennis Villeneuve, com o intuito de
compreender como as relações dialógicas presentes na obra, que compõem sua
enunciação fílmica, são responsáveis pela construção e transformação do sujeito
protagonista Louise Banks (interpretada por Amy Adams) ao longo da narrativa.
Buscamos observar também como os “outros” que a circundam são fundamentais no
processo de construção tanto desse sujeito protagonista quanto da enunciação fílmica
em estudo, de modo que a interação estabelecida entre eles revela como esse processo
ocorre ao longo da narrativa fílmica. Os enunciados verbovocovisuais foram analisados
a partir das reflexões da teoria dialógica da linguagem de Mikhail Bakhtin, sendo que o
método utilizado parte do cotejamento de enunciados, traçando possíveis relações por
meio de conceitos elaborados pelos pensadores do Círculo bakhtiniano. Utilizamos o
cotejamento de enunciados a partir de cenas do filme em estudo, tomadas aqui como
enunciados verbovocovisuais, para examinar a produção dialógica na enunciação. Dessa
forma, esperamos compreender como a construção do sujeito possui relação intrínseca
com as relações dialógicas presentes no filme que, por sua vez, são responsáveis pela
construção do todo enunciativo, como também pela produção de sentidos.
Palavras-chave: Círculo de Bakhtin. sujeito. Verbovocovisualidade. A Chegada.
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A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO MULHER EM UM TETO TODO SEU (1929),
DE VIRGINIA WOOLF
Bruna Carolina Ribeiro Da Silva Machado (IC)
Grenissa Bonvino Stafuzza (UAELL/UFG/RC)
Resumo: A presente pesquisa é de natureza qualitativa, descritiva, interpretativa e
analítica de enunciados recortados do ensaio um teto todo seu (A room of one's own, no
original), de Virginia Woolf (1929). Para compreendermos como que se dá a construção
do sujeito mulher na literatura a partir do estudo do processo dialógico da voz autoral,
os enunciados selecionados para a análise apontam o tema da emancipação
socioeconômica da mulher e foram analisados com base nas reflexões da perspectiva
dialógica da linguagem de Bakhtin e seu Círculo. Sob essa perspectiva, traçamos as
possíveis relações entre alguns conceitos elaborados pelos pensadores do Círculo de
Bakhtin que viabilizam o desenvolvimento do estudo proposto como as noções de
diálogo, enunciado e sujeito. A partir dos discursos e sentidos que emanam do referido
ensaio sobre o tema da independência socioeconômica da mulher pelo trabalho de
escrita, intenta-se investigar como desenvolve-se a relação das instâncias do eu-paramim e do eu-para-o-outro no projeto de dizer da autora. Assim, esperamos, por meio
desta pesquisa, entender a construção do sujeito mulher no enunciado um teto todo seu,
de Virgínia Woolf, por meio da análise do processo dialógico que se instaura na e pela
voz social autoral.
Palavras-chave: Círculo de Bakhtin. Voz social. Sujeito mulher. Virgínia Woolf.
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PLANO DE TRABALHO PROLICEN DO DISCENTE BRUNA CAROLINE
MACHADO GOMES
Bruna Caroline Machado Gomes (PIVIC-PROLICEN)
Rogerio Bianchi de Araújo (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Esse relatório tem como desígnio apresentar as observações, análises,
reflexões e práticas das questões que norteiam a pesquisa do Programa de Licenciatura
– PROLICEN, com o projeto “O imaginário utópico aplicado à construção do
conhecimento nas escolas”. Esse projeto tem como objetivos destacar o papel da utopia
na contemporaneidade nas escolas, além de relatar as experiências vividas pela discente
na escola pública incentivando os alunos a pensarem utopicamente, a partir de uma
criação imaginária, o futuro. O referencial respalda-se na obra Utopia de Thomas More
(2005), na obra O que é utopia de Teixeira Coelho (1981), no texto Notas sobre a
Utopia de Marilena Chauí (2016) e, também, na obra O Princípio da Esperança de Ernst
Bloch (2005).
Palavras-chave: Educação. Escola. Imaginação Utópica. Utopia.
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CONHECIMENTO DE FITOTERAPIA POR PESSOAS COM DOENÇA
RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
Bruna Gabriele Mesquita (PIVIC)
Carla Natalina da Silva Fernandes (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Objetivo: Identificar o conhecimento sobre a utilização de fitoterápicos por
pessoas com doença renal crônica em tratamento hemodilítico no município de
CatalãoGO. Metodologia: Tratou-se de um estudo descritivo, exploratório com
abordagem quantitativa com a utilização de um questionário autoaplicável, com 16
perguntas abertas e fechadas, num serviço de saúde privado do município de Catalão –
GO que realiza atendimento de hemodiálise ao público do SUS e convênios.
Resultados: Participaram do estudo 99 pessoas com DRC em tratamento hemodialítico,
houve predominância do sexo masculino, 61.6% dos entrevistados eram homens e
38.4% mulheres. Em relação ao tempo da doença 49% dos participantes tem doença
renal crônica de 1 a 5 anos. Sobre o tempo de realização da hemodiálise 42% dos
participantes realizam há menos de 1 ano, 36% de 1 a 5 anos e 21% acima de 5 anos. 51
(51,5%) fazem uso de plantas medicinais e 48 (48,5%) não fazem uso. Dos fitoterápicos
mais utilizados pelos doentes renais crônicos com atuação específica na doença renal
foram citados: quebra pedra e salsa. Conclusão: Os idosos são dentre os participantes
que utilizam as plantas medicinais e acreditam no efeito terapêutico das mesmas no
tratamento de complicações da doença renal ou qualquer outro agravo a saúde humana,
que muitas vezes detêm os saberes populares sobre o uso de plantas, saberes estes que
podem ser passados por amigos, familiares bem como entre gerações.
Palavras-chave: Plantas medicinais. Doença Renal Crônica. Hemodiálise.
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REPRESENTAÇÃO DE MINORIAS SOCIAIS NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NA 56° LEGISLATURA (2019-2022)
Bruno Henrique Martins De Almeida (PIVIC)
Jonas Modesto de Abreu (INHCS/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho apresenta um estudo exploratório de caráter descritivo sobre a
representação política das minorias na câmara dos deputados na 56ª legislatura (20192022), aqui compreendidos como não-brancos, mulheres e integrantes da classe baixa.
Portanto, foi realizada a pesquisa de um aporte bibliográfico que auxilie a compreensão
desses grupos minoritários e da formação de elites políticas no Brasil, bem como foram
analisadas as candidaturas deferidas pela Justiça Eleitoral e os eleitos ao cargo de
deputado federal. Chegou-se à conclusão de que o número de competidores que
integram o quadro de minorias sociais é menor do que os integrantes da elite política,
quais sejam: homens, brancos de classe média/alta. Esta disparidade é agravada quando
foram analisados os dados referentes aos eleitos. Os resultados da pesquisa
demonstraram que a representação das minorias sociais no Brasil encontra-se limitada
em virtude da preponderância da elite dominante nas instituições democráticas.
Palavras-chave: Democracia. representação. minorias. Câmara dos Deputados.
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A TERRITORIALIZAÇÃO DAS MINERADORAS E OS IMPACTOS
SOCIOEAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE CATALÃO (GO)
Bruno Serafim Dos Reis (PIBIC)
Patrícia Francisca de Matos (IGEO/UFG/RC)
Resumo: O presente texto visa analisar e discorrer acerca do processo de
territorialização das mineradoras no município de Catalão (GO) a partir de 1970. Sob a
égide do discurso de desenvolvimento a mineração não apenas contribuiu para uma
mudança significativa na dinâmica urbana do município, como também causou
impactos socioespaciais nas comunidades que estão no entorno das mineradoras. Para
tal objetivo, recorremos à pesquisa bibliográfica a fim de discutir e compreender como
se deu este processo de territorialização e expansão, posteriormente recorremos a
análise documental para verificar as leis em vigor e a execução de entrevistas realizadas
na Comunidade Macaúba, o lócus da pesquisa. Assim, buscamos compreender quais são
os principais efeitos socioespaciais advindos da atividade mineradora e como a mesma,
desde a sua chegada, tem provocado transformações no espaço e no território e,
prioritariamente, nos camponeses que ali vivem.
Palavras-chave:
camponesas.
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A INTEGRABILIDADE DA EQUAÇÃO DE SCHRODINGER NÃO-LINEAR
Caio Vinícius Sousa Costa (IC)
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis (IF/UFG/RC)
Resumo: Este relatório dá continuidade ao trabalho sobre sistemas exatamente
integráveis iniciado pelo estudante Maycon Lima, que defendeu neste semestre seu
Trabalho de Conclusão de Curso - sobre a descrição dos pulsos de fibras óticas em
termos de sólitons do modelo NLS - e foi desligado deste projeto. O estudante foi
substituído por Caio Costa, que trabalha desde o começo do ano com um problema
relacionado: o de sistemas exatamente integráveis na rede. Nele é proposto o estudo do
comportamento de spins em cadeia de uma dimensão, por meio do modelo XY, que
possibilita a compreensão de alguns aspectos dos fenômenos magnéticos em materiais.
Para isso, será necessário o cálculo energético das possíveis configurações quânticas dos
sistemas de spins interagentes quando aplicado um campo magnético externo à cadeia.
Além de resolver o problema por meio de diagonalização direta, daremos início ao
desenvolvimento de um método alternativo utilizando operadores de construção e
aniquilação, equivalente a técnicas de bosonização.
Palavras-chave: Cadeia de spins. Modelo XY. Magnetismo.
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DESENVOLVIMENTO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS DE
HETEROJUNÇÃO P-N DE BAIXO CUSTO UTILZANDO CU2O, ÓXIDO DE
GRAFENO E NANOESTRUTURAS DE TIO2 SENSIBILIZADO COM
ANTOCIANINAS EM SUBSTRATO VÍTREO
Camila Dos Santos De Jesus (PIBITI)
Mario Godinho Junior (IQ/UFG/RC)
Resumo: A importância das células solares de baixo custo possibilita o
desenvolvimento de novas fontes de energia que sejam renováveis e limpa, ganhando
destaque atualmente devido à preocupação com o meio ambiente e com o efeito estufa.
As DSSCs (células solares sensibilizadas por corantes) desenvolvidas por Gratzel em
1991, apesar de seu alto rendimento apresenta em sua composição metais pesados,
provenientes de complexos dipiridínicos de Rutênio (II), que são poluentes ao meio
ambiente e de alto custo. Dessa forma, a utilização de um sensibilizador natural
biodegradável faz-se necessário. A jabuticaba (Myrciaria jabuticaba) nativa da América
do Sul e cultivada no Brasil, encontrada com abundância no Centro-Oeste brasileiro, foi
empregada como corante por possuir grande quantidade de antocianinas em seu extrato,
auxiliando na absorção de luz visível, e injetando elétrons na camada de valência do
semicondutor TiO2, que possui uma maior absorbância na faixa do ultravioleta. O óxido
de grafeno (GO) por possuir uma rota sintética facilitada, excelente condutividade e
estabilidade química, foi empregado como contra eletrodo. A célula fotovoltaica
baseada nesses componentes foi desenvolvida como protótipo e poderá futuramente ser
utilizada em empresas, residências etc como fonte de energia limpa e de baixo custo
para a população tendo como base o extrato de uma fruta típica do país.
Palavras-chave: Célula solar com corante natural. síntese do GO. Nanoestruturas.
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ENSINO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E OS IMPACTOS DA LEI
10.639/03 NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM LETRAS DA
UFG/REGIONAL CATALÃO
Carolina Faleiros Felicio (PIBIC-PROLICEN)
Maria Helena de Paula (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Em 09 de janeiro de 2003, foi aprovada a Lei 10.639, que tornou obrigatório o
ensino, em todos os níveis da educação, da história e da cultura afro-brasileira e
africana. Passaram-se 16 anos de sua aprovação e, aparentemente, a inclusão desses
temas no ensino se dá a passos lentos. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi de
investigar a aplicação da Lei 10.639/03 nos cursos de Licenciatura em Letras da
UFG/RC, a partir da leitura do Projeto Pedagógico dos cursos e dos horários semestrais
de oferta de disciplinas, nos últimos dez anos. Observou-se a realização de pesquisas
sobre o tema na Unidade Acadêmica, mas a pouca aplicação de seus resultados na
configuração do ensino nas duas licenciaturas. A pesquisa também objetivou propor
estratégias para que, de fato, a lei seja cumprida, não só pela sua obrigatoriedade, mas
pela necessidade de se combater o preconceito e transformar as relações étnico-raciais.
Espera-se que algumas sugestões levantadas nesta pesquisa possam auxiliar na
formação docente dos alunos, levantando discussões e reflexões críticas sobre a
temática da Lei 10.639/03 e proporcionando um ensino voltada para as relações étnicoraciais.
Palavras-chave: Formação Docente. Lei 10.639/03. Cultura afro-brasileira e africana.
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TEA E NORMATIZAÇÃO: A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO EM
AUTOBIOGRAFIAS DO AUTISMO
Cleiton Da Silva Rodrigues (PIVIC)
Bruno Franceschini (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Este artigo, pautado nos pressupostos teóricos de Michel Foucault, resulta da
pesquisa realizada com base no livro Autobiografias no autismo (2017), de Mariana
Bialer, compreendendo as práticas de confissão dos sujeitos diagnosticados autistas e do
discurso do louco, a partir da hipótese de que o autismo poderia estar incluso em uma
discursividade similar ao louco de outrora. Partindo dos estudos foucaultianos,
compreende-se esse sujeito pela perspectiva de que estariam sobre os regimes de
normalização que incidem sobre a sociedade e buscam adequá-los, com o propósito de
torná-los aptos a vivência na sociedade em que se inserem. Como meio para isso, são
utilizados dos saberes oriundos da medicina para que possam explicar à sua maneira, o
porquê desses sujeitos adotarem esses comportamentos e não outros. São
posteriormente inclusos em tratamentos que buscam regimentar os modos de atuação
desse sujeito e excluir certos comportamentos evidenciados como indevidos; como o
método ABA (Applied Behavior Analysis – Análise do Comportamento Aplicada).
Discute-se, por fim, o modo como os manuais diagnósticos são uma forma de
regulamentação e marginalização dos sujeitos diagnosticados pela prática médica.
Palavras-chave: Análise do discurso. Práticas de confissão. Autismo. ABA.
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL DE UM MUNICÍPIO DO SUDESTE GOIANO
Daíse Martins Da Silva (PIBIC)
Janaina Cassiano Silva (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: O presente trabalho trata de uma pesquisa de Iniciação Científica, a qual visa
refletir sobre atuação de um psicólogo na educação infantil vinculado à Secretaria
Municipal de Educação de Goiandira/GO, bem como os impasses e possibilidades
encontradas neste contexto. Para isso, é necessário compreender as concepções deste
profissional acerca de seu campo de trabalho e as políticas públicas municipais voltadas
para educação infantil. Participou da pesquisa uma psicóloga, foi realizada entrevista
semiestruturada com a mesma e os dados foram discutidos à luz da Psicologia
HistóricoCultural. Discutimos que as demandas que chegam ao profissional de
Psicologia, na maioria dos casos, são solicitações para avaliação psicológica ou para o
ajuste de comportamentos. Assim, o psicólogo é procurado quando já há uma demanda
instituída e não no sentido da prevenção, o que contribui para o distanciamento entre
psicologia e educação infantil. Deste modo, a Psicologia Histórico-Cultural busca levar
em consideração os determinantes políticos, históricos, econômicos e sociais que
perpassam na constituição do sujeito e sua relação com o fracasso escolar.
Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural. Educação Infantil. Patologização.

Caderno de Resumos & Programação

137

A PRODUÇÃO LEGISLATIVA FEMININA NA 55° LEGISLATURA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Dalila Rodrigues Barros (PIBIC)
Jonas Modesto de Abreu (INHCS/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir identidade e representação a partir da
produção legislativa feminina na Câmara dos Deputados da 55ª Legislatura (20152018), entendendo que são dois temas sensíveis aos debates críticos sobre a democracia
representativa no Brasil. A representatividade é imprescindível para mediação de
interesses e para construção de uma democracia de maior equidade. Já a identidade é
permeada pelas características sociais, ideológicas e políticas, que têm influência na
ação política das parlamentares. Para isso, adotou-se uma metodologia mista que buscou
fundamentar a pesquisa sob o viés tanto quantitativo, quanto qualitativo, visando
compreender os aspectos subjetivos dos dados coletados. Neste sentido, foram coletadas
as propostas legislativas e as emendas constitucionais do período exposto e,
posteriormente, eram foram classificadas em: administrativas, econômicas, honoríficas,
orçamentárias, políticas, sociais, culturais-científicas-tecnológicas, ecológicas e
identitárias. No texto também há uma discussão sobre as classificações provenientes dos
debates que cercam as problemáticas da representatividade feminina na política
nacional.
Palavras-chave: Representatividade Feminina. Produção Legislativa.
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CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE ERROS LINGUÍSTICOS EM SUMÁRIOS
MULTIDOCUMENTO
Daniel Augusto Das Neves Carrijo (IC)
Marcio de Souza Dias (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Os sumários multidocumento gerados automaticamente podem conter
diversos problemas que afetam a Qualidade Linguística (QL), principalmente porque os
sumarizadores automáticos não apresentam um módulo eficiente que solucionam tais
problemas. Diante desse fato, esse trabalho propunha o desenvolvimento de um
protótipo que corrija cinco (5) dos erros de maior frequência em sumários
multidocumento, dos quais um, o Acrônimo sem Explicação foi resolvido com uma
acurácia de 93,5\%.
Palavras-chave:
Linguística.

Sumarização
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MONITORAMENTO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL BASEADO EM
IMPEDÂNCIA ELETROMECÂNICA POR MÉTODOS DE KRIGAGEM
Daniel Resende Gonçalves (PIVIC)
Jose dos Reis Vieira de Moura Junior (IMTEC/UFG/RC)
Resumo: A ocorrência de falhas estruturais em equipamentos e estruturas civis decorre
de diversos fatores, tais como impacto, atrito e fadiga, demandando esforços para sua
correção. Entretanto, em virtude de riscos de segurança que tais falhas representam no
meio industrial, torna-se necessário o monitoramento das estruturas e equipamentos a
fim de identificar rapidamente o início de uma falha, o que permite a tomada de
medidas preventivas em tempo hábil. Diante deste cenário, foi utilizado neste trabalho o
algoritmo de Krigagem Ordinária para a previsão de falhas e suas intensidades a partir
de dados numéricos de métricas de dano. Os resultados mostraram que o método foi
capaz de mapear as regiões de falhas, além de ser capaz de estipular direções
preferenciais de propagação das falhas estruturais. A partir das estimativas obtidas fazse necessário a realização de pesquisas adicionais para aprimorar a aplicação do
método, entender as limitações e analisar a viabilidade de aplicação no meio industrial.
Palavras-chave: Krigagem Ordinária. previsão de falhas e suas intensidades.
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DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE
DADOS ACADÊMICOS UTILIZANDO UM BANCO DE DADOS
CHAVEVALOR
Danilo Borges Dutra (PIVIC)
Dayse Silveira de Almeida (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar os bancos de dados, descrever
processo de realização dos trabalhos e os resultados obtidos durante o projeto de
iniciação científica na modalidade PIVIC, que teve como objetivo de pesquisa os
bancos de dados não-relacionais orientados a chave valor, em virtude de seu potencial
de alta velocidade para uso em diversas aplicações. Foram realizados estudos sobre
bancos de dados e revisão bibliográfica sobre o tema chave valor. Também foi realizado
um experimento com um banco deste modelo, e a partir dos resultados obtidos, foram
escritos artigos relacionados ao tema a qual foram publicados.
Palavras-chave: Banco de dados. Bancos Não Relacionais. Chave Valor. NoSQL.
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A DIMENSÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO
CAMPO
Danilo Fernandes Lobato (IC)
Simara Maria Tavares Nunes Simões (FAE/UFG/RC)
Resumo: Neste trabalho buscou-se avaliar como está sendo conduzida a abordagem da
Dimensão Ambiental no Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Habilitação
em Ciências da Natureza da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão
(UFG/RC). O Curso iniciou no primeiro semestre de 2014 com o intuito de formar
professores para atuarem na educação básica nas escolas do campo, podendo estes
ministrar disciplinas afim na área de Ciências da Natureza. A coleta de dados foi
realizada por meio de entrevistas, com egressas da primeira turma que concluíram o
segundo semestre de 2017. Nota - se através das falas a inquietação para que além da
temática ambiental ser tratada de forma transversal ao currículo, haja uma disciplina
específica para que se tenha mais confiança para abordar a questão ambiental como
exige a legislação na atuação docente.
Palavras-chave: Dimensão Ambiental. Educação do Campo. Formação Inicial.
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O ENSINO SECUNDÁRIO NA PRIMEIRA REPÚBLICA: MAPEAMENTO
REGIONAL - CENTRO-OESTE E SUDESTE
Darllene Maria Costa Silva Ribeiro (IC)
Fernanda Barros (FAE/UFG/RC)
Resumo: O recorte temático deste texto é o Ensino Secundário brasileiro na primeira
república: mapeamento a partir da documentação oficial de 1889 a 1930. Este estudo
tem como problema investigar o ensino secundário no Brasil da Primeira República
através da legislação oficial produzida na época. Inicialmente os objetivos preliminares
foram atingidos através de análises realizadas da documentação oficial adquirida por
meio do site oficial da câmara dos deputados, seguida da identificação, organização e
compreensão do ensino em que se trata e enfim a elaboração de um relatório de
pesquisa em forma de artigo. O projeto se insere na área da pesquisa em História da
Educação que exerceu um papel de sustentação no processo de separação de dados que
foram coletados previamente e sendo a partir desse ponto da pesquisa que à
possibilidade da criação de tabelas e gráficos que tem como objetivo isolar as regiões
brasileiras com o intuito de metodizar a diversidade de dados obtidos. É a partir dos
dados obtidos que vemos a possibilidade de dissertar sobre as questões do tema acima.
Este relatório irá falar sobre o projeto de pesquisa e o que já foi contemplado e o que
ainda irá se contemplar. Inicias e a partir de quando está orientanda entrou no projeto
até o momento atual. Mostrando trabalhos que se originaram a partir desta pesquisa e
também como está o seu desenvolvimento.
Palavras-chave: Ensino secundário. público. história da educação e pesquisa.
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LEVANTAMENTO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA
ROBÓTICO PARA SELEÇÃO DE RECICLÁVEIS
Davi Coelho De Paulo (PIVITI)
Dalton Matsuo Tavares (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho tem como foco o levantamento de dados que proporcione a
implementação de sistemas robóticos que coletem e selecione resíduos secos, tendo em
vista as grandes quantidades de matérias produzidas e descartadas que tem se tornado
grandes problemas ambientais e sociais, ao qual são ocasionados pela má destinação do
lixo. Sendo uma área promissora para o desenvolvimento da robótica, visto que são
trabalhos que levam muito risco as pessoas.
Palavras-chave: Robótica. Frameworks. Reciclagem.
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A QUESTÃO AMBIENTAL E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
CIÊNCIAS DA NATUREZA
Edna Aparecida Molina (IC)
Simara Maria Tavares Nunes Simoes (FAE/UFG/RC)
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo analisar a presença da Dimensão Ambiental
na formação de Professores da Área de Ciências da Natureza da Universidade Federal
de Goiás / Regional Catalão. Analisou -se assim os Projetos Pedagógicos dos Cursos de
Licenciatura em Química, Física, Ciências Biológicas e Educação do Campo desta
Instituição em busca de se avaliar as propostas de inserção da temática ambiental no
Currículo de formação inicial docente destes professores. O que se percebeu é que todos
os Cursos citam dentre os seus objetivos a proposição de se trabalhar a temática
ambiental de forma transversal ao Currículo, conforme propõe a legislação. Porém, ao
se analisar as atividades de ensino, pesquisa e extensão nos Projetos Pedagógicos, tal
afirmação não se cumpre a contento. Assim, a formação de educadores de Ciências da
Natureza da Regional Catalão não parece propiciar a devida fundamentação teórico e
prática para uma futura atuação ambiental docente destes licenciandos.
Palavras-chave: Dimensão Ambiental. Ensino de Ciências. Projeto Pedagógico de
Curso.
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL EM UM
MUNICÍPIO DO SUDESTE GOIANO: ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO E
DA APRENDIZAGEM
Elaine Lara Ferreira (PIVIC)
Janaina Cassiano Silva (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: A concepção que defendemos é uma educação infantil promova o
desenvolvimento e aprendizagem infantil integral. Uma educação que compreenda a
criança de 0 a 6 anos de idades contemplando aspectos históricos e sociais, no processo
histórico-dialético. De forma, acreditamos em um ensino de qualidade, crítico, reflexivo
sobre a prática educacional, intencional e concreta, rompendo com modelo de
amparo/assistencialismo. Nesse sentido, o objetivo geral foi identificar e analisar as
concepções de desenvolvimento e aprendizagem presentes na Proposta Pedagógica do
município de Catalão – GO para a Educação Infantil à luz da Psicologia Histórico
Cultural, buscar compreender as concepções sobre o trabalho educativo implícitas nas
políticas públicas municipais para Educação Infantil. Foram objeto de estudo três
documentos obtidos junto a Secretária Municipal de Educação. Os dados coletados
foram analisados utilizando os núcleos de significação à luz da Psicologia HistóricoCultural. Os resultados possibilitam afirmar que a concepção de desenvolvimento e
aprendizagem é pautada em um modelo reducionista, estigmatizado, linear e adaptativo
do sujeito. As políticas públicas no município são norteadas pelos documentos oficiais,
como LDB, RCNEI e DCNEI em que, necessita ainda ter uma compreensão integral,
que potencialize a Educação Infantil no processo de formação da criança.
Palavras-chave: Educação Infantil.Políticas Públicas. Psicologia Histórico – Cultural.
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A CONSTRUÇÃO DE CONCEPÇÕES E ESTIGMAS DA SEXUALIDADE NA
ADOLESCÊNCIA
Elane Andrade De Oliveira (IC)
Gleyce Alves Machado (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: O objetivo desta pesquisa foi identificar as concepções de alguns alunos sobre
sexualidade na adolescência. Foi feito um levantamento bibliográfico sobre as
mudanças físicas, psicológicas e comportamentais que ocorrem na adolescência para a
elaboração do plano de trabalho e observação da rotina escolar para que pudéssemos
perceber o cenário e os alunos da escola; as formas de interações entre alunos e
professores; e a prática pedagógica. Um questionário contendo perguntas objetivas e
discursivas foi aplicado em duas turmas de ensino médio (1° e 2° ano do turno
matutino). Ao total, participaram da pesquisa 30 alunos/as. Todos assinaram o Termo de
Assentimento, conforme aprovado pelo Comitê de Ética. Fizemos análise quantitativa
das questões objetivas e análise de conteúdo das questões abertas. Todas as respostas
foram digitadas no Excel para facilitar a análise dos dados. Foi perceptível que os
sujeitos da pesquisa possuem dúvidas quanto ao assunto de gênero e sexualidade,
necessitando a continuidade do projeto para que os alunos/as alcancem uma
aprendizagem significativa. Além disso, quanto a questão da violência sofrida pelos
homossexuais, travestis, transexuais e pessoas de outros gêneros, a maioria das
respostas consistiu que devemos aceitar as escolhas das pessoas e que a homofobia é
falta de respeito, pois devemos aceitar as diferenças existentes entre os seres humanos.
Palavras-chave: Adolescência. Educação. Gênero. Sexualidade.
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PÁGINAS ENVELHECIDAS PELO TEMPO OU COM FRESCOR DE VIÇO
NOVO? - ANÁLISE DA ESCOLARIZAÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA POR
MANUAIS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Elenita Aparecida Da Silva Pires (IC)
Silvana Augusta Barbosa Carrijo (UAEEL/UFG/RC)
Resumo: Investigando questões que permeiam o ensino de literatura infantil e juvenil
através do livro didático de língua portuguesa, faz-se necessário o exame dos modos e
procedimentos pelos quais a leitura literária vem sendo mediada por tais manuais. O
corpora desta pesquisa é composto por dois manuais didáticos destinados à educação
básica, pertencentes à lista de livros que foram selecionados pelo PNLD entre os anos
2017 a 2019, o primeiro intitulado Português Contemporâneo: Diálogo, reflexão e uso
(2016), dos autores William Roberto Cereja, Carolina Dias Vianna e Christiane Damien,
indicado para o 1º ano do ensino médio, de responsabilidade da Editora Saraiva, e o
segundo, o livro Universos: língua portuguesa (2015), organizado por Camila Sequetto
Pereira, Fernanda Pinheiro Barros e Luciana Mariz, indicado para o 9º ano do ensino
fundamental. Tais livros foram disponibilizados aos estudantes de uma escola da rede
pública estadual de ensino da cidade de Catalão – GO no ano letivo de 2019. O intuito
desta pesquisa foi o de chamar a atenção para algumas questões relacionadas aos textos
literários nestas duas coleções de livros didáticos, avaliados pelo PNLD/2017,
2018,2019, também como fomentar o debate acerca da escolarização da leitura literária,
especialmente no âmbito da escola pública, enfocando algumas questões sociais e
alguns temas de relevância tais como questões concernentes à memória e à cultura,
verificando como elas são (ou não) contempladas nos manuais analisados.
Palavras-chave: Livro didático. Literatura infantil e juvenil. Memória. Cultura.
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NÃO É NÃO, NO REAL E NO VIRTUAL: A FICÇÃO CIENTÍFICA
CYBERPUNK COMO INSTRUMENTO CONTRA O ASSÉDIO
Estela Fiorin (PIVIC-PROLICEN)
Alexander Meireles da Silva (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Este artigo buscou analisar de que forma as narrativas de ficção científica
cyberpunk podem ser utilizadas como instrumento contra o assédio. Para tal realizou-se
uma revisão da literatura a fim de embasar a proposição de uma atividade a ser aplicada
em sala de aula a alunos em idade escolar. A revisão iniciou-se com o estudo da ficção
científica, a fim de avaliar de que forma a questão de gênero é abordada nas narrativas,
e finaliza com uma análise do filme Blade Runner, criado a partir do conto de Philip K.
Dick, Do androids dream of electric sheep, selecionado pela sua abordagem da questão
de gênero voltada aos androides, principalmente as mulheres. Além disso, o filme ainda
traz uma cena de assédio violento que pode ser trabalhada de maneira a caracterizar os
elementos presentes nas variadas formas nas quais o assédio pode ser cometido. A
revisão resultou em um estudo que mostra de que forma a ficção científica atua,
enquanto gênero literário que causa um estranhamento cognitivo no seu leitor ou
espectador, como uma ferramenta de abertura de debate sobre temas polêmicos em
torno das relações da sociedade. Da mesma forma, observou-se como o cyberpunk
integra a tecnologia à vida das pessoas através das novas formas potencialmente
humanas, os ciborgues ou androides e, com isso, ao propor novas formas de vida e de
organização social, também propõe a desconstrução de padrões e abre o caminho para o
debate e a consequente conscientização sobre importantes temas.
Palavras-chave: Ficção científica. Cyberpunk. Assédio. Blade Runner.
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PRÁTICA DE LEITURA E (RE)DESCOBERTAS SOBRE O ENVELHECER NA
POÉTICA DE CORA CORALINA
Ester Geovana De Sousa Albuquerque (PIBIC-PROLICEN)
Ulysses Rocha Filho (UAELL/UFG/RC)
Resumo: O projeto em desenvolvimento aborda os estudos sobre a vida, o
envelhecimento e a construção das memórias de Anna Lins dos Guimarães Bretas, mais
conhecida como Cora Coralina. A vida da poetisa foi marcada por diversos
acontecimentos que influenciaram os seus poemas, muitos deles chegam a ser
autobiográficos e a publicação desse material já na velhice da autora os tornam ainda
mais importantes quando falamos sobre memórias. A partir das estórias contadas e
recontadas nas obras da poetisa, pensaremos na vida de Cora como menina, mulher,
mãe, esposa e escritora em uma sociedade patriarcal e como esse contexto influenciou
na produção de seus poemas e como os escritos de uma senhora octogenária transmite
ensinamentos até os dias atuais. Através dos poemas da obra Poemas dos Becos de
Goiás e estórias mais (2014, Editora Global) e da biografia Cora Coragem, Cora Poesia
(2002, Editora Global), escrita por sua filha Vicência Bretas Tahan, e o aporte teórico
de Ecléa Bosi (1994) e Alfredo Bosi (1993) trabalharemos as particularidades da obra,
os aspectos que envolvem a infância e envelhecimento e como a vida e as obras de Cora
Coralina podem ser uma ferramenta quando trabalhamos memórias e (re) descobertas
no letramento literário.
Palavras-chave: Memória. Infância. Mulher. Envelhecimento.
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ANÁLISE MORFOMÉTRICA E POPULACIONAL DO ESCORPIÃO
AMARELO TITYUS SERRULATUS LUTZ & MELLO, 1922, DA REGIÃO
URBANA DE CATALÃO, (GO)
Fabio Carlos Da Silva Filho (PIVIC)
Emerson Contreira Mossolin (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Presentes em todo o estado de Goiás, inclusive no município de Catalão, os
escorpiões frequentemente causam acidentes graves, sendo fundamental para a
comunidade local a ampliação do conhecimento sobre a biologia e o comportamento
reprodutivo da espécie. Este estudo teve como objetivo estabelecer um padrão de
distribuição populacional, verificar a abundância de escorpiões, a existência de padrões
de crescimento relativo da espécie e analisar a morfometria dos pedipalpos direito e
esquerdo buscando configurar a presença de isoquelia ou heteroquelia. Para realização
deste estudo, os escorpiões foram coletados no Cemitério Municipal de Catalão, levados
ao laboratório, e lá pesados e medidos, totalizando 245 indivíduos. Durante este período
foi possível detectar, um aumento no ingresso de indivíduos juvenis entre os meses de
dezembro 2017 e março 2018, e de outubro 2018 a janeiro 2019, estabelecendo ligação
com o período reprodutivo da espécie. Nos meses onde os indivíduos de maior tamanho
foram encontrados, a quantidade de capturas foi menor. A isoquelia foi confirmada
através da comparação das relações envolvendo as medidas realizadas no pedipalpo
direito e esquerdo. Os escorpiões apresentaram eventos reprodutivos ao longo de todo o
ano, com pico nos meses de setembro 2018 a janeiro 2019. Com base nos resultados
apresentados, fica evidente a importância de estudos desta natureza, contribuindo para a
ampliação do conhecimento da espécie.
Palavras-chave: Estrutura populacional. Abundância. Isoquelia. Morfometria.
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O TEMA “REVOLUÇÃO” NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA
Frederico Costa Alves (PIBIC-PROLICEN)
Lilian Marta Grisolio (INHCS/UFG/RC)
Resumo: O presente artigo apresenta resultados da pesquisa em andamento sobre como
é trabalhado as revoluções no livro didático – O tema “Revolução” nos livros didáticos
de história. Os objetivos da pesquisa são: Olhar de forma crítica sobre o recurso didático
mais utilizado pelos professores em sala de aula; Compreender a importância do livro
didático para o ensino, sua função social, levando em conta suas características de
produto e mercado; Perceber os impactos do seu uso no ensino de história e suas
diferentes formas de abordagem de um mesmo tema. Partindo dessa premissa,
procurou-se mais referências que abordem o tema para que possa seguir com as etapas
da pesquisa. Atualmente, é o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD – que faz
essa distribuição, além das análises dos livros, desempenhando grande importância na
educação brasileira. Portanto, todas as escolas são amparadas pelo PNLD, para fazer
suas escolhas do livro que será adotado. Assim, entender o histórico do livro didático,
os critérios para sua elaboração, seleção, circulação, distribuição é fundamental ao
estudo. Por fim, partimos para a análise do conceito revolução e as formas como é
apresentado nos diferentes livros. Conforme as autoras Maria Auxiliadora Schmidt e
Marlene Cainelli. As autoras em suma apresentam de forma crítica a linha quase única
que se trabalha a história nos livros didáticos, que se justifica pela manutenção da
hegemonia burguesa.
Palavras-chave: Revoluções. Ensino de história. Livro didático.
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PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DE ASPECTOS
LINGUÍSTICOS EM LÍNGUA MATERNA
Gabriela Assuncao Santos (IC)
Anair Valenia Martins Dias (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Entende-se que o gênero discursivo digital vlog, por ser um gênero com muita
visibilidade entre jovens e adolescentes, possa ser usado como objeto de ensino, não
apenas para transmissão de informações, mas também para propiciar aos sujeitos uma
aprendizagem de aspectos linguísticos que fazem parte do currículo escolar do Ensino
Médio. Esse entendimento decorre da observação de que, conforme aponta Bakhtin
(2003), os gêneros se estruturam por um conteúdo temático, uma estrutura
composicional e um estilo. Esse artigo apresenta um Plano de Ensino, baseado na
metodologia proposta por Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004) sobre Sequências
Didáticas, que visa ao ensino do gênero digital Vlog. Espera-se que a proposta de
intervenção metodológica possa facilitar o entendimento dos conteúdos linguísticos a
serem abordados, já que se trata de um gênero que faz parte do universo em que os
alunos (adolescentes e jovens) estão inseridos, além de promover os multiletramentos,
propostos por Rojo (2012), necessários na sociedade contemporânea tecnológica.
Palavras-chave:
Multiletramentos.

Gênero
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APLICAÇÃO DOS CONCEITOS LEAN EM UM HOSPITAL PARTICULAR
NO INTERIOR DE GOIÁS
Gabriela Constantino Fenili (PIVIC)
Naiara Faiad Sebba Calife Garcia (FENG/UFG/RC)
Resumo: O pensamento Lean está sendo difundido cada vez mais entre os diversos
setores da economia dentre eles o setor da saúde, buscando a melhoria contínua e
processos mais enxutos. Baseado nisso, o presente trabalho tem como objetivo geral
realizar um estudo em um Pronto Socorro de um hospital particular situado no interior
de Goiás com embasamento nas ferramentas do Lean Healthcare. O estudo de caso
retratará o cenário do PS encontrado no início através do Mapa de Fluxo de Valor,
posteriormente foram analisadas as propostas de melhorias baseado no cenário inicial e
por fim foi construído um segundo Mapa de Fluxo de Valor mostrando o PS após a
implementação das melhorias. Através da comparação dos dois Mapas, verificou-se
uma diminuição notória de 40 minutos no tempo total do processo (desde a recepção do
paciente até ele ser liberado) e com isso obteve-se uma redução de 10% do tempo de
espera em relação ao tempo do processo como um todo. Portanto, o objetivo foi
alcançado realizando uma análise do processo, identificando os gargalos, propondo
melhorias e implementando-as no processo produtivo do PS. A pesquisa pode auxiliar
demais pesquisadores a aplicarem as ferramentas Lean em ambientes hospitalares e
apoiar pessoas que buscam uma melhor gestão hospitalar.
Palavras-chave: Lean Manufacturing. Lean Healthcare. Mapa Fluxo de Valor.
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ANÁLISE DA RETROGRADAÇÃO DO AMIDO GELATINIZADO DE
MILHETO (PENNISETUM GLAUCUM (L) R. BR) NA FLOTAÇÃO DE
HEMATITA
Gabriel Damatta Castro (IC)
Elenice Maria Schons Silva (FENG/UFG/RC)
Resumo: A fim de destacar os efeitos causados pela retrogradação dos amidos no
processo de flotação, foram realizados testes de microflotação em tubos de Hallimond
com cristais de quartzo e hematita puros, empregando como depressor a farnha de
milheto gelatinizada com NaOH a 10%, com diferentes tempos de envelhecimento das
soluções de amido gelatinizado. Os testes foram feitos em pH 9,5 a uma concentração
fixa de 5,0mL de coletor Flotigam EDA, fornecido pela Clariant e 2,7mL de depressor,
repetindo durante sete dias nos seguintes intervalos: dia 0 (com depressor recémfabricado) e dias 1, 2, 3, 6, 9 e 13. Os resultados mostraram que, a partir do dia 1, o
amido já se retrogradou, impactando de forma negativa na flotação, elevando a
flotabilidade da hematita e diminuindo do quartzo. Para comprovar os resultados, testes
em microscópio também foram realizados a fim de observar o processo de
retrogradação através do rompimento e consequente reordenação das “cruzes de Malta”
dos amidos. Para tal, foram utilizados amidos de milheto gelatinizados a uma dosagem
variada de NaOH a 9% em determinados períodos.
Palavras-chave: Retrogradação. Gelatinização. Amidos. Milheto. Flotação.
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BIOSSOLUBILIZAÇÃO DE ROCHAS E MINERAIS POR BACTÉRIAS
Gabriella Lorrany Rodrigues Vaz (PIBITI)
Antonio Nilson Zamuner Filho (FENG/UFG/RC)
Resumo: As pesquisas que buscam vias alternativas de nutrição de plantas têm papel
importante na economia e preservação de recursos naturais. Assim, os agrominerais
surgem como uma opção sustentável, sendo estes matérias-primas de origem mineral
(rochas, resíduos de mineração, garimpo e metalurgia) aptas a serem utilizadas na
agropecuária com benefícios na nutrição de plantas e correção do solo. O
desenvolvimento deste projeto contempla a análise de materiais fosfáticos, carbonáticos
e silicáticos, marginais da mineração de nióbio como fonte de nutrientes para o
desenvolvimento de plantas. Que consiste em avaliar a composição química,
mineralógica e agronômica dos carbonatitos marginais da mineração de nióbio; avaliar a
biossolubilização dos agrominerais por meio do uso de bactérias; e avaliar os
agrominerais como fontes de nutrientes para o desenvolvimento das plantas. A partir
dos resultados almeja-se viabilizar o uso dos carbonatitos marginais da mineração de
nióbio da região de Catalão-GO para o desenvolvimento de plantas. Agregar valor à
renda através, por exemplo, do cultivo de fruteiras nativas do cerrado ou espécies
florestais. Além de agregar valor e tecnologia aos produtos já existentes, tornando os
mesmos mais atraentes ao mercado.
Palavras-chave: Remineralizador. Agromineral. Biossolubilização.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE ACADÊMICOS E
FUNCIONÁRIOS DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL APÓS A APLICAÇÃO
DA TÉCNICA REIKI
Gabriel Vieira De Aguiar (PIBIC)
Caliope Pilger (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Objetivo: Analisar a Qualidade de Vida (QV) de acadêmicos, funcionários e
professores de uma Universidade Federal após a aplicação do Reiki. Material e
Métodos: Estudo quase-experimental, de intervenção, descritivo, com abordagem
quantitativa e amostra de 50. Os dados foram coletados a partir de entrevista, utilizando
questionários autoaplicáveis: Questionário sociodemográfico e Instrumento para avaliar
a QV (WHOQOL-bref). Resultados: Em relação aos domínios de QV, o que apresentou
menor média antes das sessões de Reiki foi o físico (49,71; dp=9,78), seguido pelo
psicológico (53,50; dp=12,77). Depois da aplicação do Reiki pode-se observar que
físico apresentou um aumento da média de forma significativa (66,92;dp=13,49), além
do domínio psicológico (66;dp=13,72), relações sociais (68,50;dp=16,43) e a QV total,
que antes da aplicação apresentou uma média de (55,75, dp= 17,35) e depois (67,25,
dp=15,12) denotando um acréscimo de 11,5 pontos. Conclusão: Todos os domínios de
QV aumentaram após as sessões de Reiki. Assim, podemos concluir que a técnica Reiki
pode e é importante ser utilizada como estratégia de promoção da saúde e prevenção de
doenças, com intuito de melhorar a QV. Estudos como este fazem-se cada vez mais
necessários para comprovação e divulgação da cientificidade das Práticas Integrativas e
Complementares em saúde e da sua eficácia no bem-estar das diversas dimensões da
saúde humana, e nos processos de cuidado e autocuidado.
Palavras-chave: Enfermagem Holística. Qualidade de Vida. Reiki. Terapias
Complementares.

Caderno de Resumos & Programação

157

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA POROSIDADE NA RESISTÊNCIA
MECÂNICA DE COMPÓSITOS DE MATRIZ METÁLICA COM REFORÇO
Geovana Alves Ribeiro (PIBIC)
José Julio de Cerqueira Pituba (FENG/UFG/RC)
Resumo: Os materiais compósitos de matriz metálica são aplicados em diversos ramos
da indústria devido a suas propriedades mecânicas, como alta resistência e leveza. Tais
características se devem a associação de fibras de um material de alta resistência, como
o aço, por exemplo, com uma matriz de material mais leve, como o alumínio. A matriz
metálica pode ser porosa com o intuito de tornar o metal mais leve ou devido a
nãolinearidade física decorrente do processo de fabricação. Apesar dessa composição
proporcionar um material resistente, a consideração de poros na matriz pode levar à
formação de falhas no material. A partir disso, nota-se a importância do estudo de se
considerar a porosidade através da modelagem multi-escala que consiste na
representação do macrocontínuo por um Elemento de Volume Representativo (EVR) da
micro-escala. Por meio de análises numéricas avalia-se a efetividade da inserção de uma
inclusão em uma matriz porosa.
Palavras-chave: Compósito de Matriz Metálica Porosa. Multi-escala. Análise
Numérica.
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SELVA DE PEDRA E TERRORES: ESPAÇO E MARGINALIDADE NA
LONDRES DOS PENNY DREADFULS
Giovana Guimaraes Gonzaga (PIVIC)
Alexander Meireles da Silva (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Neste trabalho, realizamos um estudo a respeito do Penny Dreadful:
"Sweeney Todd – o barbeiro demoníaco da rua Fleet", levando em conta a influência
que as mudanças sociais e avanços tecnológicos pelos quais o Império Britânico sofria
na época. Desta forma, investigamos a Cidade de Londres – centro urbano e foco de
expansão durante o início do século XIX, como fomentadora da criação de narrativas de
cunho violento e grotesco. Assim, analisamos a maneira em que a classe operária
londrina era vista pelas massas e a forma que tal perspectiva foi atribuída na literatura
gótica vitoriana, servindo como elemento fundamental na criação dos penny dreadfuls.
Desta forma, estudamos a maneira que a linguagem e a simbologia presente na escrita
de tais contos evidenciam a realidade e a visibilidade das classes marginalizadas na
cidade de Londres.
Palavras-chave: Gótico. sociedade. Londres. vitoriano. literatura.
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CONHECENDO A PESQUISA NARRATIVA DE CLANDININ E CONNELLY –
UM LEVANTAMENTO DOS OBJETIVOS DE PESQUISA E SUAS
JUSTIFICATIVAS SOCIAIS
Giovana Ribeiro Viveiros (IC)
Viviane Cabral Bengezen (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Neste trabalho, nosso objetivo geral é apresentar os resultados de uma
pesquisa de iniciação científica que uma das autoras desenvolveu enquanto cursava o
quarto período do curso de Letras da UFG/UFCat. O objetivo que norteou a
investigação foi fazer um levantamento dos objetivos das pesquisas narrativas (teses de
doutorado) orientadas por Jean Clandinin, na Universidade de Alberta – Canadá, na área
da Educação e analisar a relevância social de cada pesquisa. Como objetivos
específicos, consideramos observar, nas pesquisas narrativas analisadas, i) quais foram
os objetivos que nortearam cada investigação; ii) que linguagem foi utilizada para
apresentar esses objetivos e iii) como a forma de estruturar os objetivos em cada
pesquisa é exposta no texto e é coerente com a perspectiva teórico-metodológica da
pesquisa narrativa. Justificamos a realização desta pesquisa porque, a partir de um
levantamento dos objetivos das pesquisas desenvolvidas no Canadá e suas respectivas
justificativas sociais, outros pesquisadores poderão se beneficiar em relação à
elaboração de seus próprios objetivos de pesquisa e à reflexão e problematização sobre
o modo de fazer pesquisa na área das Humanidades.
Palavras-chave: pesquisa narrativa. relevância social. linguística aplicada.
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APLICAÇÃO DA FERRAMENTA MAPPING STUDY NA
CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE CASCAS CILÍNDRICAS
ENRIJECIDAS
Giovanna Aparecida Alves Rosa (PIVIC)
Ana Larissa Dal Piva Argenta (FENG/UFG/RC)
Resumo: Com o crescimento da demanda pela utilização de estruturas como silos para
armazenamento de grãos e elementos de contenção em túneis e poços, torna-se plausível
um estudo detalhado dos sistemas estruturais do tipo casca. Para a análise do
comportamento das cascas cilíndricas pode ser adotadas diferentes teorias, dentre elas:
a teoria de Donnell e a teoria de Sanders-Koiter. Desse modo, o presente trabalho
objetiva estudar o cenário das pesquisas relacionadas ao estudo das cascas cilíndricas
161tilizando-se para tal as teorias supracitadas. Para tanto, empregou-se a metodologia
do mapeamento sistemático, se respaldando nas bases de dados Portal CAPES, Scopus e
Science Direct. Os resultados obtidos demonstram o aumento da preocupação dos
pesquisadores sobre o tema em questão, uma vez que buscam modelos otimizados de
análises do comportamento das cascas, visando maior exatidão nos resultados obtidos.
Por fim, salienta-se que este trabalho viabiliza um melhor entendimento sobre as
pesquisas realizadas na área, contemplando suas diversas vertentes e fornecendo
referências relevantes ao tema em estudo.
Palavras-chave: Cascas cilíndricas. Donnell. Sanders-Koiter. Mapping study.
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O DIREITO À DIFERENÇA NA (RE)PRODUÇÃO DO URBANO: MULHERES
TRABALHADORAS NA UNIVERSIDADE EM CATALÃO – GOIÁS
Giovanny Alves Barbosa (PIBIC)
Carmen Lucia Costa (IGEO/UFG/RC)
Resumo: Esta proposta de pesquisa, possui como objetivo analisar o lugar de mulheres
trabalhadoras que são alunas em cursos de graduação da UFG/Regional Catalão, a fim
de mapear a distribuição destas alunas nos cursos da Regional Catalão, justificando-se
pela necessidade dados e pesquisas sobre a realidade destas trabalhadoras e como se
dispõe a esta nova forma de perspectiva – trabalhar e estudar em busca de uma melhor
qualificação para o mercado de trabalho ou para a inserção neste, pressão está cada vez
maior sobre os sujeitos. Dessa forma, a realização de estudos bibliográficos na área do
trabalho, gênero, feminização do trabalho, divisão sexual do trabalho, precarização,
além de outras temáticas afins, sendo estas discutidas por autores como, Humphrey
(1987), Scott (1990; 1992), Moreira (1998), Torres e Jurberg (2000), Carloto (2001),
Filho (2004), Hirata (2005), Beltrão e Alves (2009), Geovanini (2010), Costa (2018), tal
como a coleta de dados frente a Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão fez-se
necessária par que tal mapeamento a partir de construção de gráficos de quantitativos de
gêneros (Masculino e Feminino em cada curso, tal como a porcentagem destes
matriculados até 2018.2) com ênfase em análises sobre a participação das mulheres
frente aos cursos e a universidade, cuja pesquisa confronta e demonstra a presença de
alguns de alguns destes serem mais voltados ao físico masculino do que feminino, tal
como a resistência da afirmação feminina nestes.
Palavras-chave: Gênero. Trabalho. Universidade. (Re)produção e Ressignificação
Espacial.
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FLOTAÇÃO DE ROCHA FOSFÁTICA EM CÉLULA MECÂNICA DE
BANCADA COM AMIDOS ALTERNATIVOS
Guilherme Sousa Rosa Da Silva (PIBIC)
Andre Carlos Silva (FENG/UFG/RC)
Resumo: Na indústria mineral, o milho é uma fonte botânica para a produção de
depressores que podem ser o amido ou a farinha de milho, ambos utilizados no processo
de flotação, principal etapa do processamento mineral para a produção de concentrado
de rocha fosfática, com a finalidade de produzir fertilizantes usados na agricultura. O
presente trabalho tem por intuito estudar o desempenho de amidos de fontes botânicas
alternativas (milheto e sorgo) para a utilização no processo de flotação que apresentam
as vantagens de não serem empregadas na alimentação humana e, também, vantagens de
cultivo em relação ao milho. Os testes de desempenho foram feitos em célula mecânica
de flotação de bancada do tipo denver, variando dosagem de depressor e pH. Os
resultados mostraram a produção de concentrado de rocha fosfática com teores de
P2O5, para amido de milheto e sorgo, aproximados aos obtidos utilizando o amido de
milho, além de apresentar também recuperações mássicas e metalúrgicas dentro de um
intervalo semelhante para a maioria dos testes, indicando assim que tais fontes de amido
podem ser substitutos viáveis para o milho na flotação de rocha fosfática.
Palavras-chave: Flotação. Depressor. Amido. Milho. Milheto. Sorgo.
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LEMBRARES DE UM PROFESSOR: “AZULEJO POR AZULEJO”
Gustavo Amaral Coimbra (PIBIC)
Ulysses Rocha Filho (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho tem por objetivo pesquisar a representatividade da figura do
professor na literatura brasileira. Para isso, foi tomado como objeto de estudo o romance
O Professor, do catarinense Cristóvão Tezza, no que se refere aos pressupostos já
mencionados. Seu desenvolvimento se deu através da análise de trechos em que o
personagem principal, Heliseu, narra acontecimentos de sua vida que se relacionam com
a história e educação brasileira. Além da observação acerca do uso de um gênero textual
junto a outro, a saber, que há discurso presente na narrativa. Nesse contexto, três
aspectos do enredo foram definidos como principais para a efetuação da pesquisa, são
eles: educação, história e discurso. Para tanto, utilizaremos as obras Entre a Prosa e a
Poesia: Bakhtin e o Formalismo Russo, de Cristóvão Tezza e A Memória Coletiva, de
Maurice Halbwachs, como aporte teórico. Dessa forma, pode-se inferir que a obra
estudada consegue representar o sistema educacional e o que o compõe, através de seu
personagem protagonista que é um professor universitário. Ademais, foi possível
constatar a importância dos pontos definidos como principais, na constituição Do
personagem quanto docente, sabendo que Heliseu os usa como referências em suas
memórias.
Palavras-chave: Representação. Educação. História. Discurso.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A NOVA BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR E O ENSINO DE GEOGRAFIA
Gustavo Henrique Camargo Eufrasio (PIBIC-PROLICEN)
Carmem Lucia Costa (IGEO/UFG/RC)
Resumo: O projeto de iniciação científica buscou discutir a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), com intuito de compreender a construção desse documento e as
consequências que ele traz juntamente com a Reforma do Ensino Médio, dessa forma,
buscamos entender o modo de implementação nas escolas públicas, com enfoque sobre
aquelas do município de Catalão-GO. Para tal feito foi necessário realizar revisões e
análises documentais e bibliográficas sobre a área de educação e ensino em Geografia,
além de coletar dados junto aos órgãos responsáveis pelas políticas educacionais em
Catalão-GO; essa metodologia foi necessária para pensar o papel que uma política
pública possui e seu intuito social, assim como os textos legais que sustentam a
realização da BNCC. Levando essa linha de pensamento ao encontro da Geografia
observa-se a inferiorização de certas disciplinas, principalmente das ciências humanas,
criando uma problematização capaz de levar a reflexão sobre a importância das
humanidades, em especial da ciência em destaque, assim como o efeito que a retirada
dessa disciplina causa na formação dos(as) alunos(as), tornando sujeitos deficitários
criticamente e socialmente; outro quadro que é visualizado com a inserção da BNCC na
educação básica é a presença do capital em referência a construção das políticas
educacionais atuais e as perversidades que estas possuem.
Palavras-chave: BNCC. Geografia. Ensino Médio.
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AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE REGULAR DE ENSINO DA
CIDADE DE CATALÃO: LEVANTAMENTO DO PERFIL E DO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DOS ALUNOS PAEE
PRESENTES NAS AULAS
Helen Regina Gomes Pessoa (IC)
Cristiane da Silva Santos (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Objetivo: esta pesquisa teve como objetivo levantar o perfil e o tipo de
atendimento educacional especializado oferecido para os alunos PAEE matriculados na
rede regular pública de ensino na cidade de Catalão-GO, bem como verificar a
participação desses alunos nas aulas de Educação Física. Material/Métodos: Para
atender os objetivos esta pesquisa qualitativa de caráter descritivo teve como universo
duas escolas municipais e duas estaduais da cidade de Catalão- GO que, no ano de
2019, possuíam o maior número de alunos PAEE matriculados. Em cada escola,
utilizando o mesmo critério de número de alunos e a disciplina de Educação Física
enquanto componente curricular selecionamos duas salas, exceto na E2, apenas uma,
para a realização das observações para verificar a participação desses. Como fonte de
coleta de dados, realizamos observação simples, mediante análise qualitativa.
Resultados/Conclusões: De modo geral, verificamos que os professores não utilizaram
estratégias e recursos para promover a participação dos alunos PAEE. A participação
era mínima e ocorria no momento das atividades de alongamento, os alunos
permaneciam na lateral ou banco da quadra nas aulas práticas e sentados no fundo da
sala nas aulas teóricas, sempre ao lado dos seus professores de apoio. A não
participação dos alunos está relacionado principalmente a falta de adaptação das aulas e
a predominância de conteúdo esportivo sem uma sequência entre uma aula e outra.
Palavras-chave: Alunos público alvo da Educação Especial. AEE. Educação Física.
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IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE ERROS LINGUÍSTICOS
Henrique Papa Araújo Fonseca (IC)
Marcio de Souza Dias (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Sumarização Multidocumento é uma importante área do Processamento de
Linguagem Natural (PLN), a qual gera sumários oriundos de vários textos que versam
sobre o mesmo assunto. Porém, apesar de informativos, os textos gerados por
sumarizadores apresentam diversos problemas linguísticos que afetam a coesão e a
coerência dos mesmos. Com isso em mente, este trabalho propõe uma ferramenta capaz
de identificar automaticamente erros linguísticos em textos provenientes de
sumarizadores automáticos. Tal ferramenta é capaz de identificar corretamente dois
tipos de erros linguísticos, estes são: acrônimo sem explicação com acurácia de 98.7% e
menção de entidades subsequentes com 65.0% de acurácia.
Palavras-chave: Sumarização. Identificação Automática. Erros Linguísticos.
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PROCESSO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DO EGRESSO DE
ENFERMAGEM EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO SUDESTE
GOIANO
Hevellyn Silva Matias (IC)
Carla Natalina da Silva Fernandes (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: O objetivo do presente estudo foi identificar o processo de inserção
profissional do egresso do curso de enfermagem Universidade Federal de Goiás da
Regional Catalão, caracterizando o perfil do egresso do referido curso analisando os
aspectos relacionados a inserção do egresso do curso no mundo do trabalho. Tratou-se
de um estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: O perfil dos participantes revelou predominância 39 (86,7%) do sexo
feminino, 38 (84,4%) advindos do centro oeste, conseguiram se empregar em um de
dois a três meses após a finalização da graduação, possuem uma alta taxa 34 (75,5%) de
empregabilidade e uma baixa taxa 2 (4,4%) de desemprego, os principais desafios para
se manterem empregados são a precarização da profissão, alta jornada de trabalho, baixa
remuneração e condições precárias de saúde enquanto o maior motivo de permanência
foi a identificação com a área de atuação. A pesquisa possibilitou caracterizar a inserção
dos egressos de uma universidade pública do sudeste goiano no mundo de trabalho,
obtendo dados sobre suas principais facilidades e dificuldades tanto para se inserirem
quanto para permanecerem empregados.
Palavras-chave: Educação em Enfermagem. Enfermagem. Educação Superior.
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FEMINISMOS CIBERNÉTICOS: A QUESTÃO DA INVISIBILIDADE
LÉSBICA EM BLOGS DA INTERNET
Higor Kleizer De Oliveira Moreira (PIVIC)
Fabiana Jordão Martinez (INHCS/UFG/RC)
Resumo: Podemos entender o transfeminicídio como uma política de higienização
social através da qual elimina-se - pela morte - as abjeções do gênero, a saber mulheres
trans e travestis. Derivando dos pressupostos da formulação original do conceito, este
trabalho intenta articular os primeiros levantamentos para pensar o quão passível de luto
são os casos de transfeminicídio veiculados nas principais plataformas de notícias
digitais. Para este momento, me foi conveniente dar ênfase a um único caso, que
explorarei em um próximo tópico. Entretanto, a discussão que apresento aqui será
revisitada e ampliada – incluindo mais casos e comentários – em meu Trabalho de
Conclusão de Curso em andamento.
Palavras-chave: transfeminicídio. ciberespaço. abjeção e humanidade.
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ESTRATÉGIAS DE COPING E SAÚDE FÍSICA DE PESQUISADORES EM
INÍCIO DE CARREIRA NA UNIVERSIDADE
Indiara Vieira Da Fonseca Euzebio (PIBIC)
Serigne Ababacar Cisse Ba (CGEN/UFG/RC)
Resumo: Neste projeto, pretendeu-se estudar quais as estratégias desenvolvidas pelos
professores em início de carreira na universidade para a sobrevivência em sua profissão.
Sabe-se que as universidades são espaços complexos, onde os trâmites burocráticos
emperram o rápido desenvolvimento deste profissional neste meio, fato que leva os
novos docentes a tentar elaborar suas próprias estratégias de sobrevivência. O objetivo
principal deste estudo é diagnosticar os tipos de estressores que os docentes enfrentam
em seu cotidiano. Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo. A técnica de coleta de
dados foi feita através de questionários com perguntas fechadas e pesquisa bibliográfica.
Constatou-se, que os docentes não apresentaram nível de vulnerabilidade ao stress; a
estratégia mais utilizada pelos docentes para enfrentar o stress foi a estratégia de
confronto; os docentes não apresentaram síndrome de burnout. Os principais agentes
estressores que os docentes enfrentam em seu cotidiano são: problemas administrativos,
pedagógicos, e de infraestrutura da universidade. Com esta pesquisa, pode-se concluir
que em média, os docentes participantes desta, na Universidade Federal de Catalão,
apresentaram baixo nível de estresse nas dimensões dos questionários aplicados, e sem
grande efeito na saúde física deles.
Palavras-chave: Docentes em início de careira. Estratégias de coping. Universidade.
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A COMPLEXIDADE DA TAREFA NO SEGUIMENTO DE METAS
Ingrid Braz Souto (PIBIC)
Andre Vasconcelos da Silva (CGEN/UFG/RC)
Resumo: A complexidade de realizar tarefas no cotidiano faz com que os indivíduos
lidem com uma grande variedade de ações, partindo de tarefas simples até as com um
maior grau de complexidade. Com o intuito de investigar os prováveis efeitos da
complexidade na escolha de produção do sujeito, está sendo realizado um experimento
de base múltipla, do tipo ABAC, que conta com vinte participantes universitários. Tal
experimento foi realizado em duas etapas, a primeira destinada ao treinamento de quatro
técnicas de pulseiras, que variam de acordo com sua complexidade; e a segunda etapa
está relacionada com verificação as variáveis pertinentes a este estudo, incluindo a
escolha de produção entre as quatro técnicas aplicadas. Os resultados obtidos foram
extraídos a partir de Teste T-Student, o qual busca mostra os dois grupos experimentais
baseados nos parâmetros que serão apresentados ao longo da pesquisa.
Palavras-chave: Complexidade. técnicas. escolha.
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PADRONIZAÇÃO DE RT-PCR PARA DETECÇÃO DIFERENCIAL DOS
VÍRUS DENGUE E ZIKA PARA FINS DE ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS
Isabel Nathalia Barbosa Guano (PIBIC)
Adriana Freitas Neves (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: A extração de RNA proveniente de tecidos ou células é recorrente e essencial
nas técnicas de biologia molecular. Dentre os métodos laboratoriais utilizados, destacase
o descrito por Chomczynski & Sacchi (1987), cujo RNA pode ser obtido em quantidade
e qualidade. Dengue e Zika apresentam sua forma de contaminação em comum,
infectando o homem por meio da picada do mosquito fêmea Aedes aegypti. A biologia
molecular, associada à clínica, pode ser uma importante ferramenta no diagnóstico
diferencial entre essas duas doenças. Desta forma, o presente trabalho buscou realizar a
padronização de RT-PCR para detecção individual e/ou combinada dos vírus da dengue
e zika em amostras biológicas humanas, seguindo o protocolo adaptado de
Chomczynski & Sacchi (1987) para extração e reações padronizadas em laboratório
para as reações moleculares de amplificação (PCR E RT). Amostras que apresentaram
ser positivas em testes sorológicos tiveram sua confirmação nos testes moleculares.
Embora seja um processo de extração mais demorado quando comparado aos
comerciais, o RNA pode ser obtido em quantidade e qualidade satisfatórias. Os
resultados obtidos podem ser aplicados no aprimoramento das políticas públicas
referente aos quadros dessas doenças infecciosas que por muitas vezes são
negligenciadas.
Palavras-chave: genética molecular. arbovirose. epidemiologia.
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CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E MINERALÓGICA DE ROCHA
RIOLÍTICA DE CATALÃO-GO
Isadora Borges Neiva (IC)
Antonio Nilson Zamuner Filho (FENG/UFG/RC)
Resumo: O Brasil como uma das maiores potências no campo agrícola também se torna
um dos maiores consumidores de fertilizantes, visto que a produção nacional de alguns
destes elementos não se encontra suficiente, como por exemplo o potássio. Dessa forma,
se mostra necessária a busca de novas técnicas de adubação e assim os
remineralizadores apresentam aspectos promissores. Diante dessa necessidade o
aprofundamento em estudos se torna importante e através de uma revisão sistemática
pode-se observar que o número de publicações no período de 2009 a 2018 foi de 43
produções na área, sendo que o Brasil é o país que mais pública. Diante deste fato,
investigar a geologia local se torna importante pois esta pode prover a matéria-prima
para a produção agrícola. Assim, verificou-se através de análises geológicas que o
Complexo Alcalino Carbonatítico Catalão II, Catalão/GO concentra a rocha em estudo
(riolito) e através de análises químicas e caracterização mineralógica, verificou-se que a
mesma se apresenta favorável como um remineralizador. Os teores encontrados nas
análises se adequam aos parâmetros necessários de acordo com a legislação vigente,
com valores de soma de bases (CaO + MgO + K₂O) igual a 18,03% e K2O igual a
11,9%. Ainda, todos os elementos tóxicos estão abaixo dos teores máximos permitidos.
Palavras-chave: Remineralizador. Agrogeologia. Nutrição de plantas. Pó-de-rocha.
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RELAÇÃO DO CUSTO DA RESPOSTA E A MAGNITUDE DO REFORÇADOR
SOBRE O COMPORTAMENTO DE ESCOLHER A ORIENTAÇÃO PARA
PRODUZIR
Ivana Thais Do Nascimento Oliveira (IC)
Andre Vasconcelos da Silva (CGEN/UFG/RC)
Resumo: O presente trabalho busca verificar a escolha dos indivíduos frente metas
estabelecidas, aqui tratadas também como regras. Para tanto elaborou-se um
experimento com 20 participantes, onde foi ensinado quatro técnicas distintas de
produção de pulseiras, sendo de diferentes níveis de dificuldade, e posteriormente esses
participantes foram divididos em grupos e foi solicitado que confeccionassem pulseiras
frente a metas estabelecidas. Verificou-se com a soma das pulseiras produzidas por
grupo, que todos eles tenderam a produzir as duas técnicas de nível mais fácil para
atingir a meta com maior facilidade.
Palavras-chave: comportamento. meta. regra.
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CARACTERIZAÇÃO POR ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA
PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA DE NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS
James Michael Silva (PIBIC)
Jorge Luiz Vieira dos Anjos (IQ/UFG/RC)
Resumo: O desenvolvimento de formulações para a administração transdérmica de
fármacos é uma alternativa atraente às técnicas convencionais. O desafio na concepção
de sistemas de administração destes fármacos é superar a barreira natural de transporte
da pele, o Estrato Córneo (EC). Em geral, compostos capazes de aumentar a
permeabilidade da pele atuam modificando a dinâmica e estabilidade dos domínios
lipídicos do EC. Entender os mecanismos biofísicos pelos quais os aumentadores de
permeação atuam, é de fundamental importância para propor modelos mais consistentes
acerca da entrega transdérmica de fármacos. O objetivo deste trabalho é utilizar da
técnica de Ressonância Paramagnética eletrônica (RPE) associada ao método de
marcadores de spin para avaliar as alterações de 4 diferentes surfactantes em aumentar a
permeação da pele bem como traçar uma correlação entre os efeitos dessas moléculas
com os de um fármaco leishmanicida de características biofísicas similares, a
miltefosina.
Palavras-chave: RPE. Surfactantes. Estrato córneo. Marcadores de Spin.

Caderno de Resumos & Programação

175

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA NO ENSINO DE QUÍMICA ARTICULANDO
SABERES DO ENSINO MÉDIO CORRELACIONADOS COM OS SABERES
DO ENSINO SUPERIOR NA TEMÁTICA: MODELOS ATÔMICOS E SUA
EVOLUÇÃO
Jessica Santos Silva (IC)
Maria Fernanda do Carmo Gurgel (IQ/UFG/RC)
Resumo: Neste trabalho realizou-se a elaboração de um material didático complementar
alternativo tendo como foco a evolução da estrutura atômica empregando os seguintes
tipos de metodologias de pesquisas cientificas, a pesquisa bibliográfica, pesquisa
exploratória e a pesquisa descritiva. Os livros didáticos são utilizados com o intuito de
formalizar o conteúdo e como sabe-se da diversidade de livros didáticos para o ensino
médio, este trabalho apresenta uma pequena análise do livro do ensino médio Química
na abordagem do cotidiano, e do livro do ensino superior Química a ciência central,
correlacionando os dois livros para uma analogia do conteúdo de modelos atômicos
abordado em cada.
Palavras-chave: Analise de livros didáticos. metodologia cientifica. modelos atômicos.
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ESTUDOS PRELIMINARES SOBRE O REGISTRO DA HOMONÍMIA EM
DICIONÁRIOS ESCOLARES
Jhonatta Fellipe Biembengut Fruhauf (PIBIC)
Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Sabe-se que tanto o dicionário quanto o livro didático são instrumentos
indispensáveis durante o ensino e aprendizagem de língua Portuguesa, portanto, no
âmbito deste trabalho apresentaremos reflexões iniciais acerca do registro da
homonímia nos livros didáticos de ensino Fundamental em contraposição com os
dicionários escolares de tipo 3, com o intuito de verificar o tratamento dado a este
fenômeno linguístico pelos dicionários. A principal base teórica encontra-se nos
fundamentos da Lexicologia e da Lexicografia. Para a obtenção de dados, realizamos
uma busca, a princípio, em um corpus composto por duas coleções de livros didáticos
destinados a alunos do 6° ao 9° ano do ensino Fundamental e três dicionários escolares
destinados a este mesmo público. Como resultado de nossas análises, acreditamos que
as discussões realizadas podem representar uma pequena contribuição para os estudos
homônimos, tanto em relação às questões que envolvam os dicionários escolares,
quanto em relação aos livros didáticos no que se tange ao tratamento dado a este
fenômeno linguístico.
Palavras-chave: Dicionário escolar. Homonímia. Lexicologia. Livro didático.
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INCLUSÃO ESCOLAR, NOVAS FORMAS ORGANIZATIVAS DE ENSINO E A
RE-SIGNIFICAÇÃO DO PAPEL DO PROFESSOR
Joilza Santana Santos (IC)
Dulceria Tartuci (FAE/UFG/RC)
Resumo: O trabalho visou compreender as novas formas de organização do ensino e o
papel do professor, em condição de bidocência ou da presença de outros profissionais
no âmbito da sala de aula, mais especificamente: caracterizar as formas organizativas de
ensino envolvendo mais de um profissional na sala de aula; compreender o papel do
professor em condição de bidocência ou com a presença de outros profissionais na sala
de aula; identificar, a partir da inclusão escolar e do papel do professor, as necessidades
formativas de professores. Com efeito, o procedimento de coleta de dados utilizado
foram as entrevistas semiestruturadas realizadas no contexto da pesquisa colaborativa, a
qual esta investigação está vinculada, e desenvolvida por pesquisadores do Núcleo de
Pesquisa de Práticas Educativas e Inclusão – Neppein. Participaram da pesquisa
professoras regentes de referência e de apoio à inclusão de uma cidade do sudeste
goiano. As entrevistas ocorreram coletivamente, seguindo as etapas da pesquisa
colaborativa. As narrativas orais foram transcritas para a forma textual e organizadas em
excertos, utilizados na etapa da confrontação e síntese e, por fim, sistematizados em três
eixos de análise: as formas organizativas do ensino e in/ex-clusão escolar; a re-definição
de papéis no contexto da bidocência: um novo desenho de ensino?; novas
aproximações/reconfigurações do ensino e as necessidades formativas docente.
Palavras-chave: Professor de apoio à inclusão. Ensino colaborativo. Inclusão escolar.
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SÍNCRONIZAÇÃO EM UMA REDE COMPLEXA DE KURAMOTO
Jonas Ferreira De Oliveira (PIBIC)
Celso Vieira Abud (IMTEC/UFG/RC)
Resumo: O presente trabalho estudou fenômeno da sincronização no modelo de
Kuramoto com a topologia de rede Erdös-Rényi e frequências naturais aleatórias
distribuídas de acordo com a função de densidade de probabilidade (FDP) log-normal.
A FDP log-normal é unimodal e assimétrica com dois parâmetros que se relacionam
com a média e a variância. Foram avaliadas a evolução das fases e frequências do
modelo. A taxa de sincronização no modelo foi aferida por meio da evolução do
parâmetro de ordem e pela evolução do parâmetro de ordem em função da força de
acoplamento entre os osciladores. Por fim, comparou-se os resultados obtidos para lognormal com o resultado de duas FDP simétricas, a uniforme e a normal.
Palavras-chave: Sincronização. Modelo de Kuramoto. Redes Complexas. Log-normal.
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APLICAÇÃO DE MÉTODOS COMBINADOS DE
COAGULAÇÃOELETROQUÍMICO-FOTOCATÁLISE SOLAR PARA O
TRATAMENTO DO CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO DE CATALÃOGO
Jordanna Kely Ribeiro Aleixo (PIBIC)
Leonardo Santos Andrade (IQ/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho apresenta e discute os resultados obtidos no tratamento do
chorume, proveniente do aterro sanitário de Catalão-GO, tendo a combinação da técnica
de coagulação química, usando cloreto férrico, e processos de oxidação avançada
(POA), como foto-Fenton artificial, foto-Fenton solar, foto-eletro-fenton-solar e
eletroquímico (eletrodo de diamante dopado com boro - DDB). Para isso, parâmetros
tais como turbidez, carga orgânica (DQO), cor e espécies inorgânicas foram avaliadas.
A melhor condição para o processo de coagulação envolveu uma dosagem de 20 mL/L
de FeCl3 em pH 5,5 e assim, prosseguiu-se para os tratamentos pela aplicação dos POA
durante 180 min.
Palavras-chave: Chorume. cloreto férrico. processos de oxidação avançada.
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FILMES FINOS DE TIO2 EM SUPERFÍCIE DE VIDRO E AVALIAÇÃO DAS
SUAS PROPRIEDADES FOTOCATALÍTICAS
Joyce Lindsy Vieira (PIBIC)
Cristiano Morita Barrado (IQ/UFG/RC)
Resumo: O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas para o preparo e
deposição de um filme fino a base de TiO2 com propriedade fotocatalítica em
superfícies esféricas de vidro. Para isso obtenção da resina, utilizou-se a metodologia de
síntese do Peróxido Complexo de Titânio (PCT). O recobrimento foi realizado em mono
e multicamadas, sendo caracterizado por MEV, EDX e Raios X. A propriedade
fotocatalítica foi testada na descoloração do corante orgânico Tartrazina. O material
teve boa aderência na superfície de vidro e com três camadas depositadas apresentou a
capacidade de descoloração de 25% em um tempo de 120 minutos.
Palavras-chave: Óxido de Titânio. Filmes Finos. Fotocatálise.
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UTILIZAÇÃO DE PROGRAMA DE FONTE LIVRE PARA A SIMULAÇÃO DO
CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES
POPULARES EM CATALÃO-GO
Juarez Francisco Freire Junior (PIVIC)
Ed Carlo Rosa Paiva (FENG/UFG/RC)
Resumo: A busca pelo conforto ocorreu desde o início das civilizações. Nos primórdios
o conforto estava atrelado a variável segurança, onde as edificações tinham função
quase que exclusivamente de abrigo. Atualmente, com o advento de tecnologias e
mudanças de hábito, variáveis como o conforto biológico foram sendo postas como
requisitos às edificações. Uma nova visão sobre a construção civil também afetou o
modo como as edificações são pensadas e executadas. A sustentabilidade na construção
civil é um tema cada vez mais lembrado. De um simples abrigo, hoje as edificações
devem satisfazer o conforto térmico dos frequentadores e deve alcançar níveis
aceitáveis de eficiência energética, seja para garantir um melhor uso ou ser competitivas
economicamente. Diante do exposto, pretende-se avaliar o conforto térmico e a
eficiência energética de um condomínio popular do programa minha casa minha vida
(PMCMV), situado na cidade de Catalão – Goiás, através de simulação computacional
utilizando o software Domus – Procel Edifica. Os resultados da simulação indicam que
a residência não satisfaz o conforto térmico necessário a utilização permanente.
Palavras-chave: Condomínio popular. Conforto térmico. Eficiência energética.
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AS DROGAS E A ADOLESCÊNCIA PARA ALÉM DO DISCURSO
BIOLÓGICO
Juliana Nader De Freitas Silva (PIVIC-PROLICEN)
Ana Flavia Vigário (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: O uso de drogas na adolescência é questão importante a ser debatida pelos
prejuízos ocasionados precocemente. Neste estudo objetivou-se conhecer o uso de
drogas entre adolescentes, através da elaboração e aplicação de um questionário autoaplicável sobre o consumo de drogas, a fim, de ser mantido o anonimato e o sigilo do
aluno que estavam presente em sala de aulas nos momentos que o professor
disponibilizou totalizando quarenta e nove adolescentes de instituição privada e pública
foram entrevistados: maioria do sexo masculino, idade entre 12 e 15 anos do ensino
fundamental II. Os dados foram analisados com auxílio do Excel. Trata-se de uma
pesquisa quantitativa e exploratória realizada na cidade de Catalão-GO, no mês de julho
de 2019, após contato com as professoras das instituições e da orientação aos
participantes da voluntariedade na participação da pesquisa, assinando o Termo de
consentimento livre e esclarecido. O álcool foi a droga mais utilizada na primeira
experimentação. Amigos, e parentes favoreceram a aproximação às drogas. O estudo
teve como objetivos identificar as concepções dos alunos sobre drogas e adolescência,
verificar o conhecimento de adolescentes sobre as drogas lícitas e ilícitas e analisar a
distinção do conhecimento diante das ações preventivas sobre esse fato. Concluiu-se
que é preciso priorizar políticas preventivas em que todos nós desenvolvamos atividades
educativas com os adolescentes na finalidade de orientar os jovens nas questões das
drogas.
Palavras-chave: Adolescência. Álcool. Alunos. Drogas.
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A INTER-RELAÇÃO ENTRE DISCURSO, FEMINISMO E HISTÓRIA DO
BRASIL NO LIVRO "SANGRIA", DE LUIZA ROMÃO
Júlio Cesar Albuquerque Da Rocha (PIVIC)
Antônio Fernandes Junior (UAELL/UFG/RC)
Resumo: O presente trabalho abrange os resultados de um estudo focado em
compreender a inter-relação entre discurso, feminismo e História do Brasil presente na
obra “Sangría”, lançada em 2017, pela poeta Luiza Romão. Seguindo o método de
Michel Foucault, no que tange ao seu eixo arqueológico, foram selecionados enunciados
que materializam discursos que apontam para práticas de transgressão e resistência
perante uma história majoritariamente narrada do ponto de vista masculino, branco e
heterossexual. Resistir se torna possível, pois o livro se propõe a recriar a História do
Brasil sob o viés da mulher, corpo marginalizado e silenciado neste processo histórico.
Seguindo para o método genealógico, há a identificação das práticas de poder que
incidem sobre os corpos femininos, como também as práticas de resistência perante o
próprio poder. Contudo, o sujeito é o centro deste estudo e se faz presente nas
discussões e nas análises posteriores. Conclui-se, a partir das discussões teóricas que
propõe diálogos entre Foucault e o feminismo, e a subsequente análises dos poemas,
que a prática de revisitar a História e dar voz ao sujeito, embora seja uma tarefa
complicada e escassa, devido à falta de documentos históricos escrito por mulheres, é
necessário para desfazer a estrutura patriarcal dominante pela qual o Brasil foi
construído.
Palavras-chave: Análise do Discurso. Feminismo. Enunciado. Relações de Poder.
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ESTUDOS DE CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS E MORFOMÉTRICAS
DO ESCORPIÃO TITYUS FASCIOLATUS (PESSÔA, 1935) DO MUNICÍPIO
DE CATALÃO (GO)
Julio Cesar Ribeiro Pires (PIVIC)
Emerson Contreira Mossolin (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Resumo: O escorpião Tityus fasciolatus faz parte da família Buthidae e pode
ser encontrado na região centro-oeste, ocorrendo em Goiás, Minas Gerais e em
extensões do cerrado. Esta espécie não apresenta importância médica, mas pode ser
utilizada em estudos morfológicos e reprodutivos. Este estudo procurou compreender o
crescimento relativo entre as estruturas, dimorfismo sexual e isometria das quelas direita
e esquerda das amostras. Os escorpiões utilizados neste estudo foram coletados em duas
localidades rurais do município de Catalão – GO. Observou-se tendências ao
crescimento isométrico das quelas direita e esquerda, com similaridades entre suas
medidas; a ocorrência de dimorfismo sexual, notado pela diferença entre o volume das
quelas, volume do segmento V do metassoma e largura do dedo móvel; e a relação entre
o investimento de recursos em escorpiões machos e fêmeas, resultando em um
desenvolvimento distinto de estruturas entre eles. Este estudo apresentou relações
morfométricas importantes na compreensão do crescimento e reprodução de escorpiões.
Palavras-chave: Crescimento. Dimorfismo Sexual. Morfometria. Reprodução.
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AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE REGULAR DE ENSINO DA
CIDADE DE CATALÃO: DIFICULDADES E NECESSIDADE FORMATIVAS
DOS PROFESSORES PARA A INCLUSÃO DOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Kamila Felipe Borges (IC)
Cristiane da Silva Santos (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Objetivo: este estudo teve como objetivo levantar as principais dificuldades e
as necessidades formativas dos professores para a inclusão dos alunos público alvo da
Educação Especial - PAEE nas aulas de Educação Física. Material/Métodos: Para
atender os objetivos esta pesquisa qualitativa de caráter descritivo teve como universo
duas escolas municipais (M1 e M2) e duas estaduais (E1 e E2) da cidade de CatalãoGO que, no ano de 2019, possuíam o maior número de alunos PAEE matriculados.
Como fonte de coleta de dados, realizamos observação simples e entrevista
semiestruturada com os cinco professores de Educação Física, mediante análise
qualitativa. Resultados/Conclusões: As dificuldades atribuídas pelos professores,
durante a entrevista, para promover a inclusão dos alunos PAEE, compreendem
aspectos
como:
limite
próprio
do
professor,
dificuldade
na metodologia de ensino, falta de planejamento, falta de um currículo oficial a ser
seguido, material pedagógico escasso, dificuldade de comunicação com os alunos
PAEE, vários alunos PAEE em uma mesma turma, grande número de alunos nas salas,
formação do professor, ausência de formação continuada, desvalorização da disciplina,
falta de apoio da escola e da família. Nesse contexto, considerando as dificuldades e as
necessidades de formação do professor de Educação Física, é necessário investir em
ações que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica dos professores,
potencializando mudanças no contexto educativo.
Palavras-chave: Alunos público alvo da Educação Especial. Educação Física.
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OFICINAS TERAPÊUTICAS: UMA EXPERIÊNCIA INTERMEDIÁRIA
ENTRE O ATO E A PALAVRA NO CUIDADO COM A PSICOSE
Keytli Cardoso Paulino (PIVIC)
Emilse Terezinha Naves (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: O tratamento para os pacientes com transtornos mentais foi marcado, até o
século XX, pelas internações involuntárias, que violavam os direitos humanos. Em
1970, surge um movimento chamado de Reforma Psiquiátrica Brasileira propondo um
novo atendimento para a saúde mental. Nesse contexto, em 1986 foi inaugurado o
primeiro Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) em São Paulo. Uma das
principais atividades desse Centro são as oficinas terapêuticas, que visam melhorar a
integração social, promover um aprimoramento das habilidades e tratar dos aspectos
psicológicos através de atividades de lazer. Nesse sentido, o presente relatório visa
apresentar a pesquisa realizada durante a Iniciação Científica, que teve como objetivo
investigar a potência do ato clínico das oficinas terapêuticas com psicóticos, observando
a estabilização na psicose, a socialização e a produção da metáfora delirante. A
metodologia utilizada é de cunho qualitativo, em que se analisou os materiais
produzidos por um paciente do sexo feminino na “Oficina terapêutica em saúde mental:
tecendo palavras e compondo subjetividades” durante o período de 2011 a 2014, e
também os relatórios gerados pelos coordenadores da atividade. Como resultado,
observou-se que a escrita na psicose pode possibilitar uma delimitação entre o eu e o
Outro e é um espaço de socialização.
Palavras-chave: Oficinas terapêuticas. Ato analítico. Psicose.
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IDENTIDADES TRANSEXUAIS: DISCURSOS E VERDADES DE
RESISTÊNCIA AOS DISPOSITIVOS PADRONIZADORES DA
SUBJETIVIDADE
Kezia Viana Da Silva (PIBIC-AF)
Antônio Fernandes Junior (UAELL/UFG/RC)
Resumo: A natureza das atividades desenvolvidas neste trabalho retoma e aprofunda as
discussões realizadas no projeto “Discurso e construção de identidade de gênero a partir
de relatos de sujeitos transexuais”, concluída em 2018. Partindo de uma perspectiva da
Análise do Discurso (AD), de linha francesa, foram acionados os conceitos de discurso,
dispositivo e relações de poder em Michel Foucault (2015), juntamente com os
apontamentos de Tomaz Tadeu da Silva (2014), em relação aos conceitos de identidade
e diferença, contemplados pelos Estudos Culturais. O corpus da pesquisa contemplou os
relatos proferidos pelos sujeitos transexuais da série televisiva “Liberdade de Gênero”
(2016), do canal GNT, afiliada à rede Globo. O nosso objetivo pautou-se no
mapeamento das regularidades discursivas presente nos relatos dos sujeitos transgênero,
sobretudo, afirmam e se posicionam sobre as identidades de gênero assumidas por esses
sujeitos, e as implicações ocasionadas ao não se reconhecerem ao discurso corrente
ligado ao sexo biológico. Além disso, discutiu-se sobre os processos de subjetivação
produzidos pelos dispositivos de poder, cuja funcionalidade tende a excluir e anular os
sujeitos transexuais de diferentes campos sociais, principalmente, os dispositivos que
são movidos pelo discurso heteronormativo. Concluímos que os discursos e os
dispositivos de poder, presentes na sociedade atual, refutam e excluem os sujeitos que
não se identificam com o binarismo de gênero e as práticas sociais he.
Palavras-chave: Discurso. Dispositivo de Poder. Identidade de Gênero. Transgênero.
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“VIDAS SECAS” E “O QUINZE”: A INSERÇÃO DA HISTÓRIA NA
LITERATURA BRASILEIRA
Klisman Borges Proenca (IC)
João Batista Cardoso (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Esta pesquisa tem o escopo de discutir a inserção da história na literatura
brasileira.Desde tempos imemoriais essa inserção é discutida. Aristóteles, por exemplo,
quando propôs a teoria da mimese pensou, certamente, em que traz os estigmas do
tempo de sua produção, das imposições ideológicas de seus autores e do modo como a
realidade se organizada em termos de sociedade. Para pensar de modo coerente o
problema exposto empregamos duas obras: “Vidas secas” e “O quinze”. Em ambas, a
história do nordestino em sua busca de sobrevivência e sua consequente retirada para o
sul aparece com nitidez. Partimos, então, do pressuposto de que a obra literária pode ter
uma missão que se traduz por seu caráter de denúncia das contradições que impedem ou
dificultam o progresso. A essas contradições, a obra literária contrapõe outra realidade
em que tais fatos desumanizadores sejam superados. O suporte histórico-crítico para a
pesquisa é perpassado por autores como Adonias Filho, que comparece com a obra O
romance brasileiro de 30; Martins, com a obra A literatura brasileira: o Modernismo
(1916-1945) e Sodré e sua obra História da literatura brasileira: seus fundamentos
econômicos. Em termos de metodologia empregamos as teses da hermenêutica, do
estruturalismo, da leitura e análise das obras que corporificam nossas hipóteses.
Palavras-chave: História. Ficção. Modernismo. O quinze. Vidas secas.
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DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS CONJUGADAS
ELETROQUÍMICA/FOTOCATÁLISE SOLAR PARA O TRATAMENTO DE
ÁGUA DE ESGOTO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO EM REATORES DE
FLUXO
Larissa Christina Pires Barreto (PIBITI)
Leonardo Santos Andrade (IQ/UFG/RC)
Resumo: O presente trabalho visa um método para o tratamento do efluente de estação
de esgoto presentes tanto na cidade de Catalão Go, quanto Caldas Novas Go,
envolvendo coagulação utilizando um extrato aquoso de sementes de Moringa Oleifera
coletadas em Catalão Go, no verão de 2018. Primeiramente realizou-se 60 analises para
otimização do processo de coagulação onde definiu-se um pH de 7 e concentração do
extrato aquoso de moringa na presença de cloreto de cálcio a 20 mL/L. Obteve-se
otimos resultados com a coagulação, onde pôde-se observar uma redução de 87% da
turbidez e 72% da carga orgânica (DQO=324) presente no esgoto de Catalão. Já para o
de Caldas Novas, obtevese uma redução de 81% na turbidez, porém a carga orgânica
não foi reduzida. Prosseguiuse para as demais analises (foto fenton com lâmpada de
mercúrio e foto fenton solar) onde realizou-se os mesmos somente com o esgoto de
Caldas Novas, devido não se ter resíduo suficiente proveniente de Catalão. Com tais
ensaios, não se obteve resultados satisfatórios uma vez que a DQO e turbidez das
amostras apresentaram comportamento atípicos, havendo formação de subprodutos
durante o processo. O experimento de eletrólise ainda não foi realizado.
Palavras-chave: Moringa Oleífera. coagulante natural. fotocatálise.
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OTIMIZAÇÃO DE REDE A MONTANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE
MEDICAMENTOS
Larissa Cristina De Souza (PIVIC)
Naiara Faiad Sebba Calife Garcia (FENG/UFG/RC)
Resumo: Devido à alta competitividade do mercado, muitas organizações estão dando
maior destaque as questões relacionadas ao transporte de mercadorias, uma vez que este
elemento reduz custos logísticos, aumenta a eficiência operacional, garante a qualidade
de entrega dos produtos e, consequentemente, eleva o nível de satisfação dos clientes.
Nesse contexto, o Problema do Caminho Mais Curto é considerado método de grande
utilização para solucionar problemas de roteirização e otimização de rotas em setores
que apresentam alto crescimento e impacto econômico, como é o caso do setor de
distribuição de medicamentos. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é a
aplicação do método do Caminho Mais Curto para otimização de rota a montante de
uma distribuidora de medicamentos localizados na região de Ribeirão Preto – SP. Por
meio do Google Maps®, foi possível construir uma rede de caminhos, que ligasse
individualmente, cada fornecedor a distribuidora e para a definição dos trajetos
otimizados utilizou-se a Linguagem de Programação JULIA®. Como resultados,
identificou-se as melhores rotas de transporte de medicamentos dos fornecedores até a
matriz de distribuição.
Palavras-chave: caminho mais curto. roteirização. distribuidora. otimização.
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A QUEIXA ESCOLAR NA CONCEPÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA
Larissa Faria De Andrade (IC)
Janaina Cassiano Silva (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: A queixa escolar pode ser entendida como um fenômeno que surge e se
desenvolve na escola, a partir do processo de escolarização. Para compreendê-la, é
necessário considerar a dimensão institucional da escola, tanto quanto as dimensões
individual e familiar. O objetivo geral dessa pesquisa é identificar e analisar a
concepção de queixa escolar dos professores das crianças atendidas no Centro de
Estudos Aplicados em Psicologia - CEAPSI da Universidade Federal de Goiás/Regional
Catalão. Foram realizadas entrevistas com três professoras e os dados foram analisados
com base na teoria histórico cultural. Os resultados englobaram três núcleos de
significação: queixa escolar e suas atribuições; limites encontrados pelo professor; ações
possíveis para superação da queixa escolar. A concepção de queixa escolar das
professoras está prioritariamente relacionada a dificuldades de aprendizagem. A
construção de formas mais adequadas de lidar com essas queixas exige políticas
públicas que envolvam a capacitação profissional e o investimento na educação,
considerando a importância de profissionais especializados que ofereçam suporte tanto
na avaliação das queixas escolares quanto nas estratégias de enfrentamento.
Palavras-chave: Queixa Escolar. Professores. Psicologia Histórico-Cultural.

Caderno de Resumos & Programação

192

DUBLADO, LEGENDADO OU ORIGINAL? UMA ANÁLISE
SISTÊMICOFUNCIONAL
Leonardo Coutinho Dos Santos (PIBIC)
Fabiola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Percebe-se, corriqueiramente, que algumas pessoas preferem assistir filmes
legendados do que dublados, sob a justificativa de que há perdas semânticas neste
último. É notório, em muitas produções audiovisuais, a discrepância entre legenda e
dublagem. A partir desta observação, este estudo objetivou investigar como funcionam
os mecanismos avaliativos da linguagem (MARTIN, 2000; MARTIN; ROSE, 2003;
MARTIN; WHITE, 2005) no discurso em inglês do Rei George VI presente no filme
“O Discurso do Rei”, de 2010, em comparação com a legenda e a dublagem em
português brasileiro, a fim de verificar se ocorrem mudanças atitudinais (MACIEL;
RODRIGUESJÚNIOR, 2017) entre estas três instâncias do mesmo discurso. Para tal,
esta pesquisa lança mão do aporte teórico-metodológico da Linguística SistêmicoFuncional, proposta por Halliday (1994), e do Sistema de Avaliatividade (appraisal), a
partir dos estudos de Martin e White (2005), inserindo-se no escopo da metafunção
interpessoal. Inicialmente, por meio dos conceitos de Avaliatividade, retextualização
(VASCONCELLOS, 1997) e agnação (MATTHIESSEN, 2001), foi delineado o papel
do tradutor e se concluiu que este adquire caráter de participante nos textos traduzidos.
As análises mostraram que as escolhas lexicais do tradutor podem impactar o texto
traduzido de três formas: mantendo a avaliação presente no texto original; alterando o
tipo de avaliação; e criando (ou excluindo) uma avaliação.
Palavras-chave: Avaliatividade. Tradução. Legenda. Dublagem. O discurso do Rei.
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MUSEU VIRTUAL DA ESCRAVIDÃO NEGRA EM GOIÁS: NOVAS
CONTRIBUIÇÕES
Leonardo Garcia De Freitas Chinelato Alves (PIBITI)
Maria Helena de Paula (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Este relatório final é referente ao plano de trabalho “Museu Virtual da
Escravidão Negra em Goiás: novas contribuições”. O corpus do trabalho consistiu em
83 (oitenta e três) documentos referentes a escravos e forros/libertos, presentes no livro
“Livro de óbito de 1847 a 1867 nº3” da cidade de Corumbá de Goiás. A metodologia do
trabalho consiste na edição layout dos fac-símiles; quando houve necessidade, foram
feitas elaboração e revisão das edições semidiplomáticas e ementas dos manuscritos.
Todos os processos são elaborados a partir de Spina (1977), Megale; Toledo Neto
(2005), Xavier (2012) e Campos (2011).
Palavras-chave: Museu Virtual. Manuscritos históricos. Escravidão em Goiás.
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OTIMIZAÇÃO DO ESCALONAMENTO DE PROJETOS VIA HEURÍSTICAS:
BUSCA TABU, BUSCA ALEATÓRIA E RECOZIMENTO SIMULADO
Leonardo Martins Freiria (IC)
José dos Reis Vieira de Moura Junior (IMTEC/UFG/RC)
Resumo: Nas últimas décadas, com o cenário cada vez mais restritivo de recursos e
custos competitivos, a programação da produção se mostra como uma ferramenta que
pode trazer benefícios financeiros imediatos, uma vez que não necessita recursos
financeiros adicionais nem demanda treinamento especializado. Busca-se compreender
a programação da produção ao PEPRR (Problema de Escalonamento de Projetos com
Restrição de Recursos) em se tratando de alocação de recursos em projetos com
restrição de precedência. Devido à complexidade do problema, NP-difícil, não se
conhece métodos exatos que os solucionem em tempo polinomial, o que justifica a
proposta de heurísticas, que possibilita a obtenção de soluções razoáveis e rápidas.
Palavras-chave: PEPRR. tempo polinomial. makespan. heurística.
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PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASSENTAMENTOS DA
REFORMA AGRÁRIA EM GOIANDIRA E IPAMERI
Leonoura Katarina Santos (PIVIC)
Claudio Jose Bertazzo (IGEO/UFG/RC)
Resumo: Este relatório apresenta as intervenções de Educação Socioambiental e
Agroecológica no Ensino Básico no Município de Catalão (GO). A metodologia do
projeto configura-se em pesquisas de cunho qualitativo, quantitativo, bibliográfica,
experimental e de campo, com temas transversais entrecruzados juntamente com os
saberes e conhecimentos geográficos. Operacionalizou-se aulas com temas de
Sustentabilidade e Agroecologia na escola Instituto de Educação Matilde Margom Vaz,
bem como, a elaboração de jogos didáticos para a mediação agroecológica no Ensino
Básico, realização de minicursos no 4 ° CONPEEX da Regional Catalão e a construção
da horta escolar no Instituto de Educação Matilde Margom Vaz. O projeto teve seu
papel social junto à comunidade escolar e universitária. Como resultados percebeu-se o
desenvolvimento de competências que geraram atitudes conscientes para a conservação
e preservação da fauna e flora, solo, água e principalmente na qualidade de vida dos
sujeitos e do meio ambiente. Finalmente, espera-se que o impacto destas ações e
formações se consolidem e ultrapassem o período de influência do contato entre o
NEPEA e a comunidade escolar.
Palavras-chave: Agroecologia. Educação Socioambiental. Ensino.
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PREVALÊNCIA E VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM
ATRASO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRÁTICA CLÍNICA
Leticia Aparecida Araújo Da Paixão (PIVIC)
Juliana Martins de Souza (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: OBJETIVO: Contribuir para a validação clínica do diagnóstico “Atraso no
desenvolvimento infantil”. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo
metodológico, descritivo, transversal, de abordagem quantitativa e não experimental.
Para a realização da validação clínica foi escolhido o método de validade clínico-causal,
na modalidade caso-controle. A coleta de dados ocorreu entre junho e outubro de 2017,
nos municípios de São Paulo – SP e Catalão – GO. A população do estudo contemplou
crianças de 0 a 36 meses de idade. Foi verificado a prevalência das variáveis em toda a
amostra, assim como sua significância estatística, através dos testes de Qui-quadrado de
Pearson e do Teste de Fisher. RESULTADOS: A amostra constituiu-se de 124 crianças,
32 (26%) pertencentes ao grupo caso e 92 (74%) ao grupo controle. Os fatores
relacionados de maior prevalência no grupo controle foram: distúrbios congênitos (12 –
37,5%), condições sociais desfavoráveis (10 – 31,2%) e economicamente desfavorecido
(10 – 31,2%). Apresentaram significância estatística os fatores relacionados: Doenças
Agudas (P= 0,000), Distúrbios genéticos (P= 0,000), Distúrbios congênitos (P= 0,035),
Desenvolvimento cognitivo dos pais prejudicado (P= 0,049) e economicamente
desfavorecido (P= 0,003). CONCLUSÃO: Esta pesquisa possibilitou verificar quais as
condições estão relacionadas ao diagnóstico de enfermagem “Atraso no
desenvolvimento infantil” e contribuir para a sua validação na prática clínica.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem. Desenvolvimento infantil. Enfermagem.
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CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE DOENTES RENAIS
CRÔNICOS NO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO
Leticia Bernardo Vieira Leite (PIVIC)
Carla Natalina da Silva Fernandes (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Objetivo: Caracterizar a Qualidade de Vida de doentes renais crônicos em
tratamento hemodialítico no município de Catalão-GO. Método: Estudo descritivo, do
tipo transversal com abordagem quantitativa, utilizado questionário sociodemográfico e
o Kidney Disease and Quality of Life Short-Form (KDQOL-SF) Resultados: Foram
avaliados 99 indivíduos, destes 30 do sexo feminino e 69 do sexo masculino, idade
média foi de 53,89, quanto ao nível de escolaridade 60,60% apresentaram Ensino
Fundamental Incompleto. Menores escores nas dimensões, respectivamente: situação de
trabalho, função física, sobrecarga da doença renal e percepção de saúde geral. As
dimensões que pontuaram melhores médias: encorajamento por parte da equipe de
diálise, função cognitiva, função sexual e qualidade da interação social. Conclusão: A
doença renal crônica e o tratamento hemodialítico afetam negativamente na qualidade
de vida dos indivíduos, causando limitações para realização de atividades de vida diária,
comprometimento do desempenho na atividade laboral, alterações e prejuízos a nível
orgânico, físico, social e mental.
Palavras-chave: Doença Renal Crônica. Qualidade de Vida. Hemodiálise.
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AVALIAÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA DE POLISSACARÍDEOS
DOCOGUMELO MEDICINAL PHOLIOTA NAMEKO
Leticia Silva De Mello (PIBIC)
Elaine Rosechrer Carbonero (IQ/UFG/RC)
Resumo: Pholiota nameko é um macrofungo, seus estudos demonstram diversas
atividades terapêuticas que são atribuídas a seus polissacarídeos. No entanto, há poucos
relatos sobre a estrutura química fina dos polímeros obtidos a partir dos basidiomas
produzidos no Brasil. Para isto, uma alíquota foi submetida a extração aquosa, gerando
um extrato bruno que foi fracionado com EtOH e diálise, resultando a fração Pn-CW
composta por xilose (Xyl; 3,2%), 3-O-Metil-Galactose (3-O-MeGal; 3,1%), Manose
(Man; 18,5%), Glucose (Glc; 58,8%) e Galactose (Gal; 16,2%). Visando a purificação,
Pn-CW foi submetida ao fracionamento por congelamento e degelo e precipitação com
CuSO4 em meio alcalino. A partir destes procedimentos foi isolada uma fração
homogênea (Pn-PF2CW) constituída por Man (40,2%), Gal (52,2%) e 3-O-MeGal
(7,6%). Para determinação do tipo de ligação glicosídica, uma alíquota desta fração foi
metilada e analisada por CG-EM, a qual continha derivados parcialmente metilados
correspondentes às unidades de Galp e 3-O-Me-Galp 6-O e 2,6-di-O-substituídas (2,3,4Me3-Gal e 3,4-Me2-Gal, respectivamente) e aos terminais não redutores de Manp
(2,3,4,6-Me4-Man). Análises de RMN 1D e 2D confirmaram a presença de uma
manogalactana similar àquelas isoladas de cogumelos do gênero Pleurotus, que possui
atividade anticancerígena comprovada, sendo constituídas por uma cadeia principal
formada por α-Galp e 3-O-Me-α-Galp ligadas (1→6), parcialmente substituídas em O-2
por β-Manp.
Palavras-chave: Pholiota nameko. Polissacarídeo. Caracterização estrutural. GC-MS.
RMN.
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ENGAJAMENTO EM EMPENHO NA LITERATURA BRASILEIRA
Lizandra Belarmino De Moura (PIVIC)
João Batista Cardoso (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Discorrer acerca da literatura implica compreender suas funções. As funções
de engajamento e empenho têm sido pouco desenvolvidas no decorrer da teoria literária
no caso brasileiro, deixando de lado outras novas perspectivas para análises de obras,
sendo que, estas funções, especificamente, implicam em aproximações com aspectos
ideológicos, políticos e sociais, de uma maneira peculiar, não deixando de lado as
preocupações com a estética e a poética. Sendo assim, os objetivos deste trabalho são
desenvolver com mais afinco esses conceitos, especialmente em como eles representam
determinadas funções literárias intrínsecas de seu tempo, espaço, ou seja, de seu
contexto, em paralelo com algumas obras da literatura nacional (Triste fim de Policarpo
Quaresma, de Lima Barreto e O guarani, de José de Alencar), numa tentativa de
listagem dessas obras seguindo os critérios das supracitadas funções. Através do
levantamento bibliográfico de autores que citam o engajamento e o empenho e de
algumas obras literárias nacionais, como também de uma reflexão de como essas
funções aparecem na literatura brasileira é que se dá a metodologia. Logo, espera-se
desse estudo, a explicitação da interação entre literatura e ideologia, com fins de indicar
que as preferências ideológicas estão também na base da formulação estética das obras
que se empenham ou que se engajam no esforço de transformação do Brasil, na medida
da superação de suas contradições.
Palavras-chave: empenho e engajamento. literatura brasileira.
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PREVALÊNCIA DO USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS EM
GESTANTES ATENDIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Lucas Barros De Araújo (PIBIC-AF)
Roselma Lucchese (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Resumo: Objetivo: Estimar a prevalência do uso e abuso de substâncias
ilícitas em mulheres durante o pré-natal na atenção básica. Materiais e Métodos: Tratase de um estudo descritivo de cunho quantitativo, desenvolvido no município de
Catalão, localizado na região sudeste do estado de Goiás, Brasil. Foram incluídas
gestantes e puérperas com idade entre 12 a 45 anos, atendidas e registradas em
prontuários no serviço de saúde. Os dados foram digitados em planilhas eletrônicas e
analisados no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0.
As variáveis quantitativas contínuas apresentadas em média, intervalo de confiança
95%, desvio padrão (SD). Resultados: A amostra desta investigação constituiu-se de
128 mulheres, 50 gestantes e 78 puérperas. A média de idade destas mulheres foi de
27,93 anos, o tempo médio de gestação foi de 24,1 semanas, e para as puérpearas um
tempo médio de cinco dias de pósparto. Dentra elas 36,8% planejaram a gravidez. A
prevalência para o consumo de substâncias ilícitas foi de 6,3% para maconha, 2,3% para
crack/cocaína, 1,6% de Afentaminas, e 0,8% para hipnóticos/sedativos e inalantes.
Conclusão: Tais dados revelam o quanto a gestante está vulnerável ao abuso de tais
substâncias, que são comprovadamente nocivas, tanto para a ela própria e para o
feto/bebê.
Palavras-chave: Drogas Ilícitas. Gravidez. Prevalência. Saúde Mental. Saúde Pública.
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POLÍTICA EXTERNA E MILITAR: 1964 NA OBRA “A VELHA CLASSE” DO
JORNALISTA MÁRCIO MOREIRA ALVES
Lucas De Oliveira Cheque (PIBIC)
Regma Maria dos Santos (INHCS/UFG/RC)
Resumo: O presente relatório se trata de uma análise do período ditatorial brasileiro,
isto através dos artigos do jornalista Marcio Moreira Alves presentes na obra "A velha
classe" (1964). Os objetivos da pesquisa são de: aprofundar o conhecimento sobre o
estudo interdisciplinar que une jornalismo, história e literatura; compreender qual a
percepção do Marcio Alves sobre a situação do Brasil no período pós-golpe (1964); e
compreender de que maneira as crônicas/artigos publicados revelam os preceitos
políticos e ideológicos do escritor, de acordo com o tempo em que se narra. Além
destes, neste relatório será falado principalmente da “ditabranda”, termo muitas vezes
utilizado para descrever a ditadura militar brasileira, que impõe um caráter mais
tolerante ao regime, ou ainda mesmo, alega que este de fato só iniciou em 1968, com o
AI-5. Para que os objetivos possam ser abordados mais claramente, metodologicamente
falando, será levantada a biografia do autor, o jornal que seus artigos foram publicados e
a sua relação com a ditadura. Os principais referenciais teóricos utilizados foram: o livro
"1964: História do Regime Militar Brasileiro" (2014), do historiador Marcos
Napolitano; e os artigos "Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar"
(2004), de Carlos Fico; e "Sobre as origens e motivações do Ato Institucional 5" (2018),
do também historiador Rodrigo Motta.
Palavras-chave: Artigos. Marcio Alves. Ditadura
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RUGOSIDADE SUPERFICIAL EM FUNÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO PARA O
AÇO SAE 8640
Lucas Francisco Tellaroli (PIBIC)
Andre Alves de Resende (FENG/UFG/RC)
Resumo: O artigo se trata de uma revisão bibliográfica acerca do tema de usinagem,
mais especificamente da usinabilidade do aço SAE 8640 e os efeitos dos parâmetros de
usinagem na obtenção da rugosidade final, com enfoque na condição de lubrificação.
Palavras-chave: Rugosidade. Condição de Lubrificação. Usinabilidade. Usinagem.
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O ENSINO SECUNDÁRIO NA PRIMEIRA REPÚBLICA: MAPEAMENTO
REGIONAL - NORTE E NORDESTE
Lucas Lino Da Silva (PIBIC)
Fernanda Barros (INHCS/UFG/RC)
Resumo: O recorte temático deste texto é o Ensino Secundário na Primeira República:
Mapeamento Regional- Norte e Nordeste. Este estudo tem como problema investigar o
ensino secundário no Brasil da Primeira República através da legislação oficial
produzida na época, tendo como foco as regiões Norte e Nordeste. Os objetivos iniciais
foram alcançados por meio de análise da documentação oficial obtida através do site
oficial da câmara dos deputados, identificação, organização e compreensão do ensino
em questão, e pôr fim a construção de um artigo, cujo também equivale ao relatório de
pesquisa. A pesquisa em História da Educação funcionou como suporte para o processo
de separação dos dados coletados anteriormente, a partir da pesquisa foi possível criar
tabelas e gráficos cujas regiões fossem isoladas com sua diversidade de dados referentes
a aberturas, fechamentos e transformações de instituições de ensino. A partir de tais
construções quantitativas uma série de questões referentes ao método de organização do
ensino secundário se constroem acerca das regiões Norte e Nordeste no período da
Primeira República. A partir de tais dados, vemos a possibilidade de discorrer sobre tais
questões de forma concisa, com o objetivo de desvendar novas perspectivas e
considerações acerca do recorte temático descrito logo acima.
Palavras-chave: História da Educação. Ensino Secundário. Nordeste. Norte.
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PROPOSTA DE SISTEMA AUTOMÁTICO PARA PARALELIZAÇÃO DE
ALGORITMOS SEQUENCIAIS
Lucas Mêsquita Borges (PIBIC)
Dalton Matsuo Tavares (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Foi realizado um estudo referente a arquiteturas e práticas de
desenvolvimento de sistemas Web e interfaces de sistemas intuitivas ao usuário com o
intuito de modelar e desenvolver um sistema provedor do serviço de paralelização
automática de alta escalabilidade e concorrência, possibilitando o acesso multiusuário.
Para implementação do sistema Web foi utilizado o framework Laravel, agregando uma
interface para programação em blocos ao paralelizador automático. A interface
possibilitará o uso do sistema por usuários com baixo conhecimento em programação,
possibilitando a paralelização de tarefas, reduzindo o tempo de processamento e
diminuindo o consumo energético computacional em toda a Universidade.
Palavras-chave: Paralelização automática. web. Laravel. interface em blocos. MVC.
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INFLUÊNCIA DA METODOLOGIA DE GELATINIZAÇÃO DE AMIDOS NA
FLOTAÇÃO MINERAL
Lucas Rodrigues Morais (IC)
Andre Carlos Silva (FENG/UFG/RC)
Resumo: Na indústria mineral, aumentou-se a procura por métodos de separação
mineral cada vez mais eficientes e viáveis. Para isso, a flotação tem se consolidado
como o método de concentração mais competente em usinas de, utilizando-se de
reagentes para conceder características hidrofílicas e hidrofóbicas às partículas minerais.
Entretanto, os amidos devem ser gelatinizados, térmicos ou quimicamente (hidrólise
alcalina, ou AH), antes do seu uso. AH é o método padrão de gelatinização no Brasil e
usa uma solução de NaOH, o que aumenta os custos operacionais. Analisou-se neste
trabalho o procedimento de gelatinização térmica de amidos como uma forma de
substituir dos métodos tradicionais de gelatinização alcalina. Foram realizados testes
com os amidos de milho e milheto em diferentes faixas de temperaturas, variando de
30° a 90° (com acréscimo de 5° C). Realizou-se a titulação de NaOH na solução até o
ponto da completa gelatinização, que pôde ser percebida visualmente pela mudança na
viscosidade.Uma correlação linear inversa (ou negativa) foi obtida entre o volume de
NaOH adicionado e a temperatura da solução para ambos os cereais. Os resultados
mostram que a gelatinização térmica, ou sua associação com AH, poderia ser uma
opção para a gelatinização industrial do amido, reduzindo quantidade de NaOH
utilizada.
Palavras-chave: Gelatinização térmica. Depressores. Amidos. Hidrólise alcalina.

Caderno de Resumos & Programação

206

“ORA, DIREIS, (NÃO) OUVIR JUDEUS? MEMÓRIA E IDENTIDADE
JUDAICAS EM PÁGINAS DA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL"
Lucas Silvério Martins (PIBIC)
Silvana Augusta Barbosa Carrijo (UAELL/UFG/RC
Resumo: O trabalho ora apresentado tem por objetivo trazer à lume resultados de uma
pesquisa sobre memória, história e cultura judaicas em páginas da literatura juvenil e
sua adaptação para o universo cinematográfico. Selecionamos como corpus de análise
as narrativas literárias Os meninos que enganavam nazistas (1973) de Joseph Joffo e A
menina que roubava livros (2005), de Markus Zusak e suas homônimas adaptações para
o cinema (2017; 2014), de Christian Duguay e Brian Percival, respectivamente, de
modo a analisar, principalmente, se nestas obras predomina o discurso utilitário,
didático e moralizante ou a fruição estético-literária ou cinematográfica Por meio de
aportes teóricos pertinentes aos campos epistemológicos do judaísmo, da arte literária e
da cinematográfica, as análises pretenderam responder a questões norteadoras, tais que:
1) que estratégias literárias os autores lançaram mão para a escrita das obras citadas?; 2)
como as obras selecionadas representam a configuração da memória e cultura do povo
judeu?; 3) quais as técnicas do universo cinematográfico foram acionadas para que
ocorresse a transposição das narrativas literárias para o ambiente audiovisual? Dentre os
resultados, destacamos a diversidade de técnicas presentes tanto nas obras literárias
quanto nas cinematográficas, sendo que o cinema inclusive consegue transcender o
texto literário e ser uma nova arte e, ainda, a criação de atividades de mediação de
leitura
em
um
blog
criado
exclusivamente
para
o
projeto.
Palavras-chave: Literatura juvenil. Cinema. Memória. Identidade. Judeus.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA IMPRESSORA 3D TIPO FDM
Lucas Toru Shimura (IC)
Ricardo Ribeiro Moura (FENG/UFG/RC)
Resumo: Há um atraso no processo de fabricação de uma peça específica da impressora
3D. A mesa da impressora necessita de um projeto específico que está sendo realizado
em paralelo. Provavelmente o projeto da impressora 3D poderá ser finalizado em até 30
dias.
Palavras-chave: FDM. Impressora. 3D.
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O GÊNERO LENDA URBANA, SUA CARACTERIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO
NA CONTEMPORANEIDADE
Luciana Oliveira Felix (PIVIC)
Anair Valenia Martins Dias (UAELL/UFG/RC)
Resumo: A capacidade para a narrativa é uma característica intrínseca da natureza
humana. Contando ou repassando histórias, as pessoas realizam a língua por meio de
milhares de gêneros discursivos diferentes. Um deles, a lenda urbana, vem sendo
difundido ao longo dos anos através dos mais variados meios de propagação como a
oralidade, os jornais impressos e até as modernas redes sociais. Trata-se de um gênero
tão característico da contemporaneidade, que é quase impossível encontrar alguém que
nunca tenha entrado em contato com ele, por isto, a lenda urbana é alvo desta
investigação. Partindo da análise de duas narrativas muito conhecidas na região de
Catalão, Goiás, extraídas da obra de Cornélio Ramos, e que são tratadas como lendas
urbanas em sítios de pesquisas da internet que retratam lendas goianas, procuraremos
identificar algumas das principais características deste tipo de produção, como sua
estrutura composicional, seu conteúdo temático e seu estilo, de acordo com os conceitos
da teoria dos gêneros do discurso de Bakhtin e considerando o contexto histórico e
cultural da época da publicação das referidas lendas, levando em conta a teoria de
Garcia Canclini sobre a questão do multiculturalismo. Esta investigação foi embasada
em pesquisas bibliográficas de textos teóricos e discussões sobre o tema.
Palavras-chave: Lendas Urbanas. Gênero. Contemporaneidade.
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JOVENS FEMINISTAS NA INTERNET: TRAJETÓRIAS, NARRATIVAS E
EXPERIENCIAS DE PRODUTORAS DE CONTEÚDO DO YOUTUBE
Luísa Cerqueira Credi Dio (PIBIC)
Fabiana Jordão Martinez (INHCS/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho apresenta o resultado da pesquisa de Iniciação Científica
(PIBIC) sobre feminismo no Youtube. Durante o período da primavera feminista
podemos notar um crescimento significativo do número de páginas em Facebook e
blogs na web sobre feminismo e também no Youtube - a plataforma pesquisa é hoje a
segunda mais consumida em audiovisual no Brasil, perdendo apenas por três pontos
para a rede globo. Em pesquisa anterior (PIVIC/2017) constatamos que boa parte da
militância estudantil feminista aprende e atualiza o conhecimento feminista através das
redes sociais – por essas razões tivemos como objetivo analisar e compreender alguns
dos principais aspectos da jovem militância feminista atuante na internet. Para isso,
buscamos fazer um mapeamento de três canais na plataforma levando-se em
consideração o perfil das produtoras de conteúdo e apresentadoras (Youtubers) e sua
relação com o feminismo e sua relevância e difusão na web, identificando os vídeos
mais vistos, o conteúdo transmitido, número de comentários e visualizações. Como
resultado apresentamos o mapeamento e esboçamos que a elaboração e difusão do
conhecimento feminista no youtube, diferentemente de outros meios audiovisuais, não
ocorre de forma unilateral, mas sim interacional por meio da agência das youtubers e de
seus seguidores.
Palavras-chave: Feminismo. Youtube. Feminismo na Internet.
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CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E MINERALÓGICA DE ROCHA
FLOGOPITA PICRITO DE CATALÃO-GO
Marcela Franchini Gomes (PIVIC)
Antonio Nilson Zamuner (FENG/UFG/RC)
Resumo: O alto consumo e importação de insumos no Brasil afeta diretamente a
economia e a produção nacional, visto que o país tem sua industria de base
fundamentada na agricultura e pecuária. A produção nacional de fertilizantes, não supre
a carência de alguns elementos, pobres no solo brasileiro, sendo um deles o potássio.
Diante deste fato, a geologia local é de suma importancia no ambito de prover matériaprima local mais barata para a produção agrícola. Assim, verificou-se através de
análises geológicas que o Complexo Alcalino Carbonatítico Catalão II, Catalão/GO
concentra a rocha em estudo (flogopita picrito) e através de análises químicas e
caracterização mineralógica, verificouse que a mesma se apresenta favorável como um
remineralizador. A rocha atende parcialmente as restrições legais, com soma de bases
(CaO + MgO + K₂O) igual a 18,03% e K2O igual a 22,25%. Entretanto, o conteúdo
total dos elementos tóxicos arsênio (As) e cádmio (Cd) apresentam valores de 274ppm e
1.000ppm, respectivamente, os quais se enquantram acima dos permitidos pela norma.
Logo, a rocha não pode ser utilizada de forma isolada, mas em misturas que diluam
estes teores superiores.
Palavras-chave: Remineralizador. Nutrição de plantas. Pó-de-rocha.
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PLANO DE TRABALHO PIBIC DO DISCENTE MARCO ANTÔNIO ROCHA
Marco Antonio Rocha (IC)
Rogerio Bianchi de Araujo (INHCS/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho tem por intuito explicar o conceito de “Perspectivismo
Ameríndio” criado pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, tema que tem como
pano de fundo um vasto debate sobre cosmologia, ontologia, escatologia e metafísica
indígena. A metodologia aplicada para chegar ao resultado desejado foi um intenso
mergulho na obra de Viveiros, tendo também, recorrido em tom de reforço para a base
teórica à autores clássicos da antropologia como Lévi-Strauss, Evans Pritchard, dentre
outros. Trazendo à tona a pluralidade de visões que um mesmo objeto pode suscitar, de
acordo com a cultura em que o observador se apóia para relatar seu ponto de vista,
buscarse-à contrapor os pontos de vista entre nossa cultura (dita civilizada e avançada) e
a indígena, dando ênfase à percepção indígena (para que possamos compreender do que
se trata) sobre os temas, fazendo com que o entendimento do pensamento ameríndio,
digase de passagem extremamente elaborado e complexo, através dos relatos
etnográficos coletados pelo autor tornem-se compreensíveis; logo, o objetivo é fazer
compreender o conceito de perspectivismo ameríndio deixando claro que este trata-se
apenas de mais uma das infinitas leituras de mundo possíveis a serem feitas, tendo como
pré-requisito único para a compreensão do mesmo a disposição para um vasto exercício
de alteridade
.
Palavras-chave: Viveiros de Castro. Perspectivismo ameríndio. Indígena.
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ESTUDOS PELO METODO DFT, PARA SINTESE E CARACTERIZAÇÃO DE
NOVA BASE DE SCHIFF E COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO COM VISTAS
A PROPRIEDADES DE OTICA NÃO LINEARES
Marcos Eduardo Gomes Do Carmo (IC)
Lincoln Lucilio Romualdo (IQ/UFG/RC)
Resumo: A conjugação eletrônica entre o nitrogênio e o carbono sp^2 com conveniente
possibilidade de metalação no nitrogênio fazem das iminas grandes alvos de estudos na
literatura. A crescente demanda energética mundial exige dos pesquisadores melhorias
nas tecnologias de geração de energia, dentre elas as Células Solares Sensibilizadas por
Corantes (CSSC) tem chamado atenção por sua confecção barata e prática. Contudo o
presente trabalho propõe, por meio de estudos computacionais com o software Gaussian
09, uma porfirina assimétrica metalada com Ru(II) com auto valor de
hiperpolarizabilidade, rica em densidade eletrônica e que pode atuar como um bom
sensibilizador solar nas CSSC.
Palavras-chave: Ótica não linear. CSSC. Sensibilizador solar. Porfirina.
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PREVALÊNCIA DE TRANSTORNO MENTAL COMUM EM GESTANTES DO
MUNICÍPIO DE CATALÃO
Mariana Ferreira Ramalho (PIBIC)
Gleiber Couto Santos (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Objetivo: abordar a prevalência de transtorno mental comum entre mulheres
grávidas durante o pré-natal na atenção básica do município de Catalão localizado na
região sudeste do estado de Goiás, região central do Brasil. Material e métodos: estudo
de corte transversal, realizado em um serviço de saúde que oferecem assistência integral
a mulher, incluindo pré-natal, parto e puerpério de caráter público-municipal. A amostra
avaliada contou com 50 gestantes. Resultados: observou-se maior prevalência de
gestantes residindo em área urbana (94%), com casas próprias (57,9%), etnia parda
(54,0%), casadas ou em união consensual (66,0%), prevalentes da ocupação do lar
(32,0%), evangélicas (38,0%). Com média de idade de 27,98 (SD 6,84) anos; 12,48
anos em média de estudo (SD 3,36), e uma renda média mensal de 2.690,18 reais (SD
2.13300). As gestantes apresentaram rastreamento positivo para TMC (44,0%), nunca
fizeram o uso de tabaco na vida (82,0%) e em relação ao grau de dependência
apresentou-se como muito baixo (16,0%). Conclusão: A presente investigação revelou
alta prevalência de TMC na gestação 44%, essas mulheres em sua maioria residem em
área urbana e com casa própria, se auto declaram pardas, são casadas, desenvolvem a
função de donas de casa, possuem crença religiosas, apresentam um bom nível
educacional e financeiro. Contudo associando todas essas características não foram
suficientes para protegerem da probidade do TMC.
Palavras-chave: Gestante. Prevalência. Transtorno mental comum.
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SABERES E PRÁTICAS DE USUÁRIOS DA ESF DA MACRORREGIÃO DO
SUDESTE GOIANO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS
Mariana Rosa De Souza (PIVIC)
Fabiana Ribeiro Santana (IGEO/UFG)
Resumo: Objetivo: mapear os saberes e as práticas de cuidado relacionadas ao uso de
plantas medicinais e fitoterápicos de usuários da rede de atenção primária à saúde (APS)
de municípios da Macrorregião do Sudeste Goiano. Material e Métodos: Trata-se de um
estudo transversal de caráter exploratório e descritivo. Os dados etnofarmacológicos
foram obtidos através de observação e entrevista, com 8 usuários dos serviços da APS.
Destes, 100% utilizam plantas medicinais, sendo a maioria do sexo feminino, com idade
média superior a 40 anos. Todos usuários afirmam que os profissionais de saúde
deveriam ter o conhecimento sobre plantas medicinais, em especial o médico (41,7%).
75% dos entrevistados dizem que os profissionais não indicam nem prescrevem plantas
medicinais e/ou fitoterápicos. As espécies vegetais mais utilizadas pelos usuários são o
pé-de-perdiz (Croton antisiphiliticus Mart.), o algodão (Gossypium hirsutum L.), a
camomila (Matricaria chamomilla), e a tranchagem (Plantago major L.), com a
indicação mais referida como antibiótico e calmante. O pé-de-perdiz é uma espécie
nativa do cerrado e faz parte da listagem do Programa Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicas para estudos de validação de farmacologia clínica. Conclusão: os achados
sugerem que os profissionais de saúde não têm conhecimento sobre o uso e a indicação
das plantas medicinais e fitoterápicos na APS, levantando a necessidade de investir na
formação permanente. Evidenciou-se que a totalidade dos usuários fazem.
Palavras-chave: atenção primária à saúde. fitoterapia. plantas medicinais.
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OS DOCUMENTOS OFICIAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E A
CONCEPÇÃO DE DESENVOLVIMENTO: ANÁLISE À LUZ DA PSICOLOGIA
HISTÓRICO-CULTURAL
Maria Paula Machado (IC)
Janaina Cassiano Silva (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: O estudo tem como objetivo discutir acerca do desenvolvimento infantil,
aprendizagem, e também das políticas públicas para a Educação Infantil no Brasil,
pautando nos pressupostos da Psicologia Histórico-cultural. Assim, o objetivo geral é
identificar e analisar como o desenvolvimento infantil está presente nos documentos
oficiais do Ministério da Educação (MEC) no período de 2010 a 2018. Foram realizados
levantamentos bibliográficos na plataforma do MEC com o intento de compreender
como o desenvolvimento está posto nos documentos oficiais. Os dados coletados foram
analisados a partir dos núcleos de significação. Após essa análise inferimos que são
escassas as publicações do MEC que abordam o desenvolvimento infantil.
Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural. Desenvolvimento infantil. Infância.
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FORMAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL NA PERSPECTIVA DO
EGRESSO DE ENFERMAGEM DE UNIVERSIDADE PÚBLICA DO SUDESTE
GOIANO
Matheus Henrique Rodrigues Da Silva Santos (PIVIC-PROLICEN)
Carla Natalina da Silva Fernandes (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: O aumento no quantitativo de cursos superiores em Enfermagem tem refletido
entre outros aspectos nos parâmetros de escolha e seleção do profissional pelo
empregador, pois existe número elevado de egressos que buscam inserção no mundo do
trabalho. Objetivo: Este estudo objetivou analisar a relação do processo de formação e
inserção do egresso de enfermagem da UFG/RC. Material e métodos: Tratou-se de um
estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa. Resultados: A amostra
deste estudo é composta pelo total de 46 participantes. Dos entrevistados, 40 (86,9%)
são do sexo feminino e 6 (13,1%) masculino, a idade dos entrevistados variaram entre
23 anos e 35 sendo a media 28,4 anos aproximadamente. Conclusão: Os dados obtidos
nesse estudo permitiram concluir que o processo de formação possui influência direta na
inserção do egresso no mundo do trabalho, haja vista que a instituição e o discente são
responsáveis direto pela formação. Ainda são necessários mais estudos para identificar,
com maior clareza, os facilitadores e os obstáculos para a inserção do enfermeiro no
mercado de trabalho.
Palavras-chave: Enfermagem Educação em enfermagem Satisfação no Emprego.
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DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE
DADOS ACADÊMICOS UTILIZANDO UM BANCO DE DADOS ORIENTADO
A DOCUMENTO
Matheus Rondon Fernandes Cardoso (IC)
Dayse Silveira de Almeida (IBIOTEC)
Resumo: Este texto procura explicar de forma sucinta o conceito e os tipos de Bancos
de Dados NoSQL, além do conceito de Big Data. Como estudo prático foi proposto a
criação de um aplicativo reconciliador que pudesse identificar inconsistências em dados
provenientes do sistema de currículos Lattes, importados para o MongoDB, um Banco
de Dados NoSQL Orientado a Documento.
Palavras-chave: NoSQL. Big Data. Banco de Dados. JSON. MongoDB.
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ESTUDO QUÍMICO DE ZEYHERIA MONTANA (BIGNONIACEAE)
BUSCANDO PRODUTOS NATURAIS COMO INIBIDORES ENZIMÁTICOS
Matheus Silva De Barros (PIBIC)
Richele Priscila Severino (IQ/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho apresenta o estudo químico e avaliação do potencial biológico
dos extratos etanólicos e frações da espécie Tecoma stans (Bignoniaceae), frente às
enzimas arginase e urease. Os extratos apresentaram perfil químico com ampla
diversidade e potencial de inibição promissor, sendo o extrato da flor o mais ativo frente
à urease, motivando assim o estudo químico do mesmo. Extratos etanólicos de outras
espécies vegetais do Cerrado também avaliados frente as enzimas alvos.
Palavras-chave: Tecoma stans. Bignoniaceae. urease. arginase.
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HABITAÇÃO POPULAR SUSTENTÁVEL: UMA SOLUÇÃO PARA DOIS
PROBLEMAS
Meirilaine Silveria Rodrigues (PIVIC)
Emerson Gervasio de Almeida (FENG/UFG/RC)
Resumo: O êxodo rural foi um dos motivos responsáveis pelo crescimento intenso e
desordenado das urbes, o que evidenciou, dentre outros problemas, a ausência de
moradia nas cidades. Aliado a isto, a dinâmica de urbanização impacta diretamente no
meio ambiente, ocasionando uma crise ambiental que vem preocupando e deixando
incerto o futuro do planeta, pois o crescimento das cidades sem planejamento contribui
para a degradação ambiental e impede que seus recursos sejam (re)aproveitados. A
construção de habitações populares sustentáveis aparece como uma resposta a fim de
amenizar esses dois problemas, o déficit habitacional e o impacto negativo ao meio
ambiente causado pela construção civil. Desta maneira objetiva-se a realização de
estudos, pesquisas e análises deste cenário em relação ao contexto brasileiro, buscando
identificar a real situação de questões de sustentabilidade em construções com viés
populares, tendo como foco um levantamento dos planos de governo dos candidatos à
presidência do Brasil no ano de 2018 e a gestão de resíduos de construção e demolição
(RCD) na cidade de Catalão/GO. Uma vez detectado que apenas uma minoria dos
presidenciáveis abordavam a temática em questão e que os municípios brasileiros ainda
não têm uma disseminação sólida no manejo de RCD, nota-se que o brasileiro ainda
precisa ser ensinado a investir e desenvolver uma cultura sustentável sólida no ramo da
construção civil.
Palavras-chave: Habitação Popular. Sustentabilidade. Planos de Governo.
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DICIONÁRIOS ESCOLARES, LIVROS DIDÁTICOS, SINONÍMIA:
REFLEXÕES INICIAIS
Michelle Oliveira Felix (IC)
Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho tem por objeto de investigação a forma pela qual a sinonímia é
trabalhada nos livros didáticos e nos dicionários escolares. Considerando que os livros
didáticos e os dicionários constituem ferramentas indispensáveis ao ensino e
aprendizagem do vocabulário de língua Portuguesa, realizou-se uma comparação entre a
forma de abordagem dos dois para o tema da sinonímia. Por tratar-se de uma análise
qualitativa, para a obtenção dos dados foram escolhidos, aleatoriamente, dentro do
acervo proposto pelo PNLD/MEC 2012, duas coleções de livros didáticos e três
dicionários destinados ao ensino fundamental de 6º ao 9º ano, os quais constituíram o
corpus desta pesquisa. Os dados foram analisados a partir da observação da sinonímia
apresentada nos livros didáticos em comparação com os dicionários escolares.
Observamos as mesmas palavras, tanto nos livros didáticos, quanto nos dicionários
escolhidos e, após essa observação, realizamos uma análise crítica destes últimos com o
intuito de evidenciar o tratamento dado por essas obras à sinonímia. Espera-se que os
resultados alcançados possam contribuir para o estudo desse fenômeno semântico. Além
disso, foi realizada uma análise crítico-reflexiva dos resultados, a fim de verificar quais
dos dicionários pesquisados trabalham de forma mais adequada e coerente essa questão
de acordo com o ambiente da sala de aula.
Palavras-chave: Sinonímia. livros didáticos. dicionários escolares.
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DISCURSO, SAÚDE E RELIGIÃO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO PL
5.069/2013
Milena Beatriz Vicente Valentim (IC)
Bruno Franceschini (UAELL/UFG/RC)
Resumo: A presente pesquisa, em perspectiva foucaultiana, no domínio teórico da
Análise de Discurso, se propõe a analisar, no âmbito das relações de saber-poder, a
constituição do sujeito parlamentar e os efeitos discursivos do Projeto de Lei
5.069/2013, que pretende modificar o protocolo de atendimento às mulheres em relação
ao aborto em caso de estupro. Considerando as condições de possibilidade e emergência
do referido PL, os quais serão delineados por meio do método arquegenealógico de
Michel Foucault, intenta-se interpretar os enunciados presentes no item “Justificativa do
Projeto”, e identificar como o sujeito é afetado e se constitui ao ser transpassado pelo
emaranhado de discursos que o circundam nas relações de saber-poder no que tange à
temática e ao objeto em discussão: aborto. A pesquisa apontou que os discursos
produzem feitos de verdade relacionados à historicidade do sujeito. Logo, há aspectos
ligados à religião que controlam a produção desses discursos, cerceando e censurando o
que pode ou não ser dito, isto é, os demais discursos devem estar em conformidade com
a posição-sujeito assumida pelo sujeito político. Porém, o que ocorre é uma contradição
na prática do ritual entre o sujeito político, que é ao mesmo tempo constituído de
religiosidade. Como já mencionado anteriormente, a posição-sujeito o autoriza acerca
do que é possível enunciar dentro daquilo que é considerado moral, ético ou tabu para
seu lugar de pertencimento.
Palavras-chave: Análise do discurso. Biopoder. Sujeito discursivo. Séries enunciativas.
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O MEIO FAZ O HOMEM...E O MONSTRO: A INFLUÊNCIA DO ESPAÇO NA
CONSTRUÇÃO DO PERSONAGEM EM O SENHOR DOS ANÉIS
Milena Lourenco Da Silva (PIBIC)
Alexander Meireles da Silva (UAELL/UFG/RC)
Resumo: O propósito do presente trabalho é analisar dentre tantos personagens criado
por J. R. R. Tolkien em seus anos de trabalho, três dos vilões que se destacaram aos
nossos olhos durante o período em que nossa pesquisa cientifica se estendeu. Ao criar o
grande monstro Ungoliant, Tolkien também criou uma complexa linhagem aracnídea
responsável por transcorrer as páginas de muitas de suas obras, chegando em O Senhor
dos Anéis. Complexo e cultural, esta criatura também é característica do reflexo da
sociedade na segunda guerra mundial, contexto onde estava inserido no seu processo de
criação. As estranhas Criaturas Tumulares apresentadas no primeiro volume da série se
compõem através da colaboração entre as fronteiras da fantasia que compõe a obra em
si, do gótico por seu caráter sombrio e da mitologia ocidental pela correlação com
outros monstros míticos, ação característica do autor na composição de seus
personagens. Já Gollum, ser que é espelho da duplicidade e assim elemento de fronteira
entre o humano e o monstro, nos mostra a linearidade de bem e mal que transpassa o
meio fantástico teoricamente e geograficamente, fazendo a relação entre o meio e os
atos do ser. Desta forma nos propomos a analisar a composição de tais seres partindo da
topoanálise, transcorrendo as relações míticas, as relações de fronteira e a própria
relação entre homem e monstro.
Palavras-chave: Espaço. Senhor dos Anéis. Fantasia.
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RESULTADOS EXATOS PARA CADEIAS DE SPIN
Murilo Henrique Magiotto De Paula (PIBIC)
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis (IF/UFG/RC)
Resumo: O presente trabalho apresenta uma formulação matemática capaz de descrever
propriedades magnéticas dos materiais, com o estudo do comportamento de cadeias de
spins ferromagnéticos. Após uma introdução ao modelo de Ising quântico, fara-se o
estudo introdutório sobre o método de Bethe Ansatz.
Palavras-chave: Ising Quântico. Heisenberg. Bethe Ansatz.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ANSIEDADE DE ACADÊMICOS E
FUNCIONÁRIOS DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL APÓS A APLICAÇÃO
DA TÉCNICA REIKI
Myla Aparecida Costa Carneiro (IC)
Caliope Pilger (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Objetivo:Analisar a qualidade de vida e nível de ansiedade de acadêmicos,
funcionários e professores de uma Universidade Pública após a aplicação da técnica
Reiki. Material e Métodos: estudo quase experimental, de intervenção, descritivo, com
abordagem quantitativa, realizado no período de maio de 2017 a janeiro de 2019.
Participaram deste estudo 50 indivíduos. Os dados foram coletados a partir de
entrevista, utilizando questionários auto-aplicáveis: Questionário sociodemográfico e o
instrumento IDATE -Estado para a valiar o nível de ansiedade. Utilizou-se da estatística
descritiva para análise dos dados (frequência relativa, absoluta). Resultados:60,0% dos
participantes eram do sexo feminino 40,0% masculino. Em relação a cor da pele, 38,8%
consideramse brancos, 14,0% pretos, 4,0% amarelos, 34,0% pardos, enquanto 10,0%
não declararam. Quanto às variáveis referentes às questões de saúde, 42,0 % destes
possuem doenças, e, 58,0% não possuem. Pode-se perceber que antes 44,0%
apresentavam ansiedade moderada, e, 56,0% apresentavam ansiedade alta. Após a
aplicação da técnica, 6,0% apresentaram ansiedade baixa, enquanto 80,0% apresentaram
ansiedade moderada, e, por fim, 14,0% apresentaram ansiedade alta. Conclusões: A
partir do presente estudo, notouse que os participantes apresentavam nível de ansiedade
moderada a alta, correlacionado às evidências de estudos sobre o tema, que abordam a
ansiedade no meio acadêmico.
Palavras-chave: Ansiedade. Reiki. Qualidade de Vida. Universidade.
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CRIAÇÃO DE UM APP MOBILE PARA USUÁRIOS DO TRANSPORTE
COLETIVO PÚBLICO EM CATALÃO/GOIÁS
Natalia De Souza Santos (PIVITI)
Magda Valeira da Silva (IGEO/UFG/RC)
Resumo: A pesquisa, teve como objetivo realizar reflexões sobre a importância da
técnica e da tecnologia na transformação do espaço e das relações sociais no contexto
do meio técnico-científico-informacional, culminando em fluxos e deslocamentos cada
vez mais rápidos, que podem estar associados à questões de ordem econômica. Para
isso, usou-se como base analítica os usuários do transporte coletivo, que em sua maioria
são trabalhadores, que necessitam desse meio de transporte para trabalhar, estudar e
outras atividades. O uso do transporte público se intensifica principalmente em médias e
grandes cidades, assim como o tempo gasto pelos usuários tende a aumentar, à medida
que, as cidades crescem em termos populacionais. Catalão, Goiás não está alheia a esse
processo, por isso, o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação via criação de
aplicativos para celulares específicos aos usuários do transporte coletivo local. A
metodologia proposta baseou-se em pesquisa documental, realizada junto ao DETRAN
e IBGE e a pesquisa bibliográfica é baseada em Santos (1994; 2002; 2008), Matias e
Matos (2013) e outros. Assim, coletando informações sobre as linhas e itinerários onde
o serviço é realizado, bem como identificação dos percursos e dos pontos de paradas,
via viagens realizadas nestas linhas/rotas. Construindo o Banco de Dados e o
desenvolvimento do app, através de programação Java no Android Studio.
Palavras-chave: Mobilidade urbana. Transporte coletivo. APP mobile. Catalão-GO.
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BIOSSOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATOS POR MICRORGANISMOS
Nayane Cristina Da Silva Araújo (PIVITI)
Antonio Nilson Zamuner Filho (FENG/UFG/RC)
Resumo: O Complexo Carbonatítico Catalão II é composto por uma diversidade de
rochas nas quais se esperam encontrar teores de fósforo a partir dos rejeitos produzidos
pela exploração das minas dessa região. Diante deste fato e da crescente demanda por
fertilizantes no Brasil, visto que o país é dependente da importação do produto, o uso de
métodos sustentáveis de fertilização é uma alternativa a ser estudada. Um dos métodos
para tal é a rochagem ou remineralização, processo que utiliza materiais de origem
mineral que passaram por apenas por redução e classificação de tamanho das partículas.
Apesar de a utilização de pó de rocha no solo fornecer todos os nutrientes necessários
para o bom desenvolvimento das plantas, sob condições climáticas normais os processos
de liberação dos nutrientes desse material seria lento, devido à baixa solubilidade dos
minerais. Assim, para acelerar a solubilização dos nutrientes no solo, uma opção é a
utilização de microrganismos, o que caracteriza uma biossolubilização. Portanto, o uso
de pó de rocha juntamente com biossolubilização por microrganismos oferece vantagens
para o agronegócio, contribuindo para o problema da necessidade de importação de
fertilizantes, o aproveitamento de rejeitos das mineradoras e expansão do uso de
fertilizantes sustentáveis.
Palavras-chave: Fertilizante. pó de rocha. biossolubilização.
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A FEMINILIDADE PARA ALÉM DA LÓGICA FÁLICA
Nicole Soares Resende (PIBIC)
Tiago Ribeiro Nunes (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Fundamentando-nos no escopo teórico de Freud, Lacan e Bataille,
investigamos, neste trabalho, a feminilidade para além da lógica fálica a partir de uma
perspectiva cronológica, interrogativa e associativa frente às contribuições de tais
teóricos. Diante do investigado, notamos que Freud não ultrapassou a lógica da
castração e que as formulações de Lacan conduzem-nos à conclusão de que a
feminilidade está acessível a todo ser falante, pois não se circunscreve à biologia e, por
permitir o acesso a um gozo outro que não o todo-fálico, conduz o sujeito à construção
de uma narrativa singular, pressupostos estes também elucidados por Bataille, ao
considerar que a linguagem não deve ser tomada como um código absoluto, visto que as
fraturas resultantes de seu questionamento, leva à assunção do sujeito através do
encontro com a feminilidade, apontando, portanto, para o fim de uma análise levada ao
seu termo.
Palavras-chave: Feminilidade. gozo e psicanálise.
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SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ESTUDO FOTOCATALÍTICO DO
SISTEMA BIVO4/CEPO4
Paulo Vitor Ribeiro De Brito (IC)
Mario Godinho Junior (IQ/UFG/RC)
Resumo: O aumento de resíduos orgânicos gerados por indústrias têxteis, como os
corantes, sem um destino apropriado ou tratamento, tem levado a grande preocupação
com o meio ambiente e tem proporcionado novas linhas de pesquisa para a degradação
destes. O uso de semicondutores em fotocatálise heterogênea tem apresentado como
uma forma de solução para esse problema. Uma diversidade de materiais vem sendo
estudados e suas propriedades investigadas, sendo estes aplicados em vários métodos,
em busca de resultados satisfatórios. Neste trabalho foram sintetizados BiVO4, CePO4
e
BiVO4/CePO4. pelo método de coprecipitação seguido do processamento hidrotérmico
assistido por micro-ondas no tempo de 15 minutos, sendo caracterizado e verificado as
estruturas obtidas, através do equipamento difração de raios X (DRX). Os materiais
sintetizados foram utilizados como catalisadores no estudo da degradação do corante
rodamina B para verificar a propriedade fotocatalítica.
Palavras-chave: Rodamina B. DRX. BiVO4. CePO4 e BiVO4/CePO4.
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CARACTERIZAÇÃO DA ECOLOGIA DE PLÂNTULAS ARBÓREAS DE
CINCO ESPÉCIES DO CERRADO SENTIDO RESTRITO
Phillipe Cardoso (PIBIC)
Helder Nagai Consolaro (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Foi realizada a caracterização ecológica da Qualea grandiflora Mart. uma
espécie típica do bioma Cerrado, para mensurar alguns atributos funcionais de suas
sementes e plântulas. Os frutos foram coletados de matrizes próximas ao município de
Catalão, no estado de Goiás. O teor de umidade das sementes foi de 12,00 ±0,18%,
sendo considerado um teor de umidade baixo e dentro da faixa de espécies que
apresentam estratégias para superar as dificuldades para germinar que a estação seca
apresenta. As sementes da Q. grandiflora apresentaram alas, uma característica de
espécies dispersas pelo vento. A parte radicular da planta sempre foi maior que a parte
aérea em todos os três tempos de vida, uma característica de plantas que investem no
alongamento da raiz, a fim de buscar nutrientes em camadas mais profundas do solo. O
tipo de germinação foi epígea, ou seja, aquela onde o hipocótilo eleva os cotilédones
para fora da terra, esses cotilédones que possuem função fotossintetizante e se
encontraram sem o revestimento da semente. Todas essas características foram usadas
para caracterizar a plântula como FEF (fanerocotiledonar-epígeo-foliáceo), o tipo mais
comum nas espécies do bioma Cerrado. Conhecer os atributos funcionais é importante
para entender como tal espécie se comporta em um ambiente e com isso utilizá-la em
técnicas de restauração e semeadura direta.
Palavras-chave: cerrado. germinação. plântula.
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A INFLUÊNCIA DO USO DE TECNOLOGIA NO ENSINO DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA - INGLÊS:UMA ANÁLISE DE AVALIATIVIDADE
Rafaela Martins Da Silva (PIVITI)
Fabiola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeidas (UAELL/UFG/RC)
Resumo: O presente estudo visou investigar sobre a relação e consequente impacto do
uso de recursos tecnológicos e ferramentas digitais no ensino de Língua Estrangeira,
Inglês, mediante respostas de 5 (cinco) professores de Língua Inglesa diante do
formulário feito por nós e encaminhado aos mesmos. A análise pautou-se no sistema de
Avaliatividade, inserido nos estudos Sistêmico-Funcionais elucidados por Halliday
(1994), baseando-nos teoricamente também em estudiosos como Sartin (2008), Almeida
(2010, 2011), Vian Jr. (2012), Paiva (2013), entre outros. O objetivo principal deste
estudo é evidenciar o que ainda perpetua ideologicamente e que ocasiona a distância
entre o professor, aluno, tecnologia e, da mesma maneira, como a relação dos
envolvidos pode mudar positivamente, já que essa relação é próxima e constante. A
metodologia consta em uma pesquisa de caráter qualitativo, já que este trabalho prioriza
a análise de dados e sua estrutura, se preocupando com os aspectos diretos e indiretos de
sua elaboração pela observação do material recolhido que, logo após serem
selecionados, foram analisados e interpretados com base na Avaliatividade, a fim de
compreender como o processo de ensino com o uso da tecnologia possibilita melhorias
na aprendizagem do aluno. Os resultados demonstram que o uso desses recursos, desde
o planejamento das aulas à aplicação em sala de aula, acarreta num ensino e
aprendizagem menos automatizados e ‘entediantes’, ou seja, efetivos e dinâmicos.
Palavras-chave: Avaliatividade. Ensino. Tecnologia. Língua Inglesa.
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INVESTIGANDO AS FORMAS QUE INFORMAM: UM LEVANTAMENTO
BIBLIOGRÁFICO DOS RELATÓRIOS DE PESQUISA APRESENTADOS
COM UMA ESCRITA DIFERENTE NA ACADEMIA
Rebeca Souza Martins (IC)
Viviane Cabral Bengezen (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar textos acadêmicos que
utilizem formas de escrita diferentes das convencionais, no Brasil e no mundo, com
foco nas implicações dessas formas para a comunidade científica e para a sociedade.
Após um levantamento durante os meses de agosto a novembro de 2018, analisamos
seis obras: i) Desaplanar –uma tese em formato de história em quadrinhos; ii) Mentes
Liminais –uma dissertação em forma de rap; iii) Experiências de alunas e alunos
LGBTQs e identidade de gênero na escola –uma dissertação cuja análise é construída
em formato de drama; iv) Dissertação cartas-grafia: entre cuidado, pesquisa e
acolhimento –dissertação em forma de cartas; v) As histórias de autoria que vivemos
nas aulas de inglês do sexto ano da escola pública –tese cujo destaque é a história de
cada participante e vi) Pedagogia do subterrâneo: narrativas trans, éticas, estéticas e
políticas dos e nos cotidianos escolares –tese com narrativas trans e fotografias.
Concluímos, ao analisar cada pesquisa, que os autores partiram do pressuposto de que
qualquer produção científica se configura como apenas uma verdade, entre muitas, e
que é desenvolvida dentro de uma comunidade discursiva (SWALES, 2004),
obedecendo convenções linguísticas, normas, regras e padrões pautados em valores de
somente uma determinada comunidade. Assim, diferentes formas de expressão dos
resultados de pesquisa buscam sobretudo contemplar múltiplas vozes, olhares e leituras.
Palavras-chave: Estética da escrita. Estudos da Linguagem. expressão dos resultados.
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DA
INTEGRIDADE ESTRUTURAL BASEADO EM IMPEDÂNCIA APLICADO ÀS
TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS
Renan Garcia Rosa (PIVITI)
José dos Reis Vieira de Moura Junior (IMTEC/UFG/RC)
Resumo: Neste trabalho foi proposto o monitoramento da integridade estrutural em
sistemas de tubulações usando-se a técnica de Impedância Eletromecânica, que é uma
forma de avaliação não destrutiva. A técnica MIE tem como base a Função de Resposta
em Frequência e se destaca por utilizar transdutores piezelétricos de baixo custo.
Através da implementação de um sistema de monitoramento nas tubulações, é possível
monitorar a integridade estrutural de forma contínua e reduzir, assim, os riscos de
acidentes que podem prejudicar a população e o meio ambiente. A técnica proposta é
baseada em transdutores piezelétricos, que são colados na superfície do corpo principal
do tubo por meio de um adesivo de alta rigidez, e tem como vantagem básica a
simplicidade. Os sensores, devidamente posicionados, são excitados em uma
determinada faixa de frequência, gerando uma resposta que é medida através da
impedância elétrica. O processo de monitoramento da integridade estrutural da
tubulação é feito através de medições periódicas da impedância da estrutura e a
detecção do dano é baseada nas alterações das medições. Para detectar o dano, as
diferentes medições são analisadas usando-se índices de falha, como o RMSD (Root
Mean Square Deviation) e o CCDM (Correlation Coefficient Deviation Metric).
Palavras-chave: Monitoramento de Integridade Estrutural. Tubulações Industriais.
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A INFLUÊNCIA SALESIANA NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO GOIANA (19231955)
Renata Teixeira Mendes Da Costa (PIBIC)
Ana Maria Gonçalves (FAE/UFG/RC)
Resumo: O presente relatório de pesquisa, vinculado ao projeto O Legado Educacional
do Catolicismo em Goiás (1889/1957), apresenta resultados finais do Plano de Trabalho
intitulado “A influência salesiana na história da educação goiana (1923-1955)”,
aprovado no Edital de Iniciação Científica 2018/2019 da Universidade Federal de
Goiás. O objetivo da pesquisa foi explicitar as ações dos salesianos no campo
educacional goiano, assim como a contribuição que deram ao projeto de reforma da
Igreja Católica no período de 1923/1955. Adotou-se como recorte temporal o
episcopado do salesiano Dom Emanuel Gomes de Oliveira. Trata-se de uma pesquisa de
natureza bibliográfica que teve como fontes: artigos, dissertações, teses e livros sobre a
história da Igreja Católica e da congregação Salesiana no Brasil. A romanização do
catolicismo brasileiro ocorreu de modo mais acentuado na segunda metade do século
XIX e para realizá-la os bispos brasileiros contaram com a colaboração de congregações
religiosas vindas da Europa, dentre elas: os salesianos. O artigo apresenta a criação da
congregação Salesiana, sua expansão, e vinda para o Brasil no período imperial, mais
precisamente no ano de 1883, até sua chegada no estado de Goiás.
Palavras-chave: História da Educação Goiana. Salesianos. Educação Confessional.
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PRODUÇÃO DE MATERIAL CARTOGRÁFICO NAS SÉRIES INICIAS DO
ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CATALÃO (GO)
Roberio Francisco De Macedo (IC)
João Donizete Lima (IGEO/UFG/RC)
Resumo: No período correlato entre a década de 1990 até a atualidade, compreende-se
a atuação de políticas educacionais para Educação Básica no Brasil e em especial, para
o Ensino Fundamental. Embora se reconheça os avanços nas políticas educacionais
brasileira, é no contato direto com a realidade da escola pública que se revela as
dificuldades encontradas por professores e alunos. Dessa forma, em meio a realidade
observada em algumas escolas da rede pública estadual da cidade de Catalão (GO), os
professores da rede básica de ensino lidam em sua prática docente com um limitado
número de matérias cartográficos para o estudo da realidade local. Tendo em vista que
tal estudo não é versado pelos livros didáticos adotados por essas escolas, a inópia de
recursos e materiais que trabalhem numa escala local, no caso, o município de Catalão
(GO), podem prejudicar a aprendizagem dos alunos? A partir da problematização na
qual levou construção desta pesquisa, a mesma tem por objetivo a construção de um
Atlas Geográfico do Município de Catalão (GO), um material didático pedagógico
destinado ao Ensino Fundamental, propiciando aos alunos uma visualização em modo
reduzido do espaço local, através de elementos gráficos e atividades práticas do
conteúdo cartográfico para o Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Escolas. Atlas. Cartográfico.
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COMO CAPTAR RECURSOS PELA LIE – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
Roberto Luiz Fogaça Zumpano (PIVIC)
Emerson Gervasio de Almeida (IGEN/UFG/RC)
Resumo: O presente trabalho teve como principal objetivo definir cidadania fiscal, lei
de incentivo fiscal e mostrar a realidade na cidade de Catalão, bem como em um projeto
subsidiado pela lei em questão. Para a execução desta proposta, foram delineados os
seguintes objetivos específicos: a) Conceituar Cidadania, Cidadania Fiscal e Lei do
Incentivo Fiscal ao Esporte; b) Relacionar Cidadania com Esporte, c) Demonstrar como
utilizar a Lei do Incentivo Fiscal ao Esporte; e d) Investigar a contribuição da Lei do
Incentivo Fiscal ao Esporte para os esportes olímpicos, e se há utilização dos subsídios
desta Lei na cidade de Catalão, no Estado de Goiás. Para tanto, foi realizado um estudo
de caráter descritivo-exploratório, que contou com levantamentos bibliográficos
referentes à temática e entrevistas. Como resultado, ficou evidenciado que a Lei de
Incentivo ao Esporte preenche uma lacuna de falta de patrocínio e interesse, além disso,
restou demonstrado que esportes que não são tão conhecidos dependem dessa lei para se
sustentarem e funcionarem e que mesmo nos dias atuais há desconhecimento das
pessoas envolvidas com o esporte, para a aplicação de projetos por meio da referida lei.
Palavras-chave: Cidadania. Cidadania fiscal. Lei do Incentivo ao Esporte.
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USANDO UM HEALTH INFORMATION SYSTEM (HIS) PARA CRIAÇÃO DE
BASE DE DADOS PARA USO INTERDISCIPLINAR
Samuel Henrique Franca Leite (PIVIC)
Dalton Matsuo Tavares (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho tem como objetivo identificar os principais Health Information
Systems (HIS) utilizados nas pesquisas publicadas no Brasil, no período de 2008 a
2018. Para fazer o levantamento dos HIS, utilizou-se o Web Of Science como fonte do
levantamento bibliográfico e o software CiteSpace para identificação das tendências de
pesquisa do campo de HIS. Ao todo, 10 HIS foram identificados e descritos no trabalho.
Como trabalho futuro, propõe-se a geração de relatórios técnicos sobre as características
dos HIS levantados, para identificar aqueles que possam ser utilizados em um contexto
mais abrangente.
Palavras-chave: Health Information System. HIS. Dados Médicos.
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ANALISE DOS PARÂMETROS DE CONFORTO TÉRMICO EM
EDIFICAÇÕES POPULARES CATALÃO-GO
Sayonara Lanna Alves De Jesus (PIBIC)
Ed Carlo Rosa Paiva (FENG/UFG/RC)
Resumo: Este trabalho visa a análise das condições de conforto térmico de um
condomínio popular do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, na cidade de
Catalão – Goiás. Assim, procurar-se-á entender as relações entre conforto térmico e
aspectos construtivos visando propor melhorias em construções futuras em regiões que
possuem as mesmas características climáticas, e tentar atenuar os efeitos de desconforto
do condomínio estudado, com propostas e projetos que aliam economia e
sustentabilidade. O conforto térmico foi avaliado de acordo com a ISO 7730/2005
através dos índices PMV e PPD, o estresse térmico foi analisado pelo valor máximo do
IBUTG através da NR 15/78. Foram efetuados medições e determinados os parâmetros
de interesse utilizando os programas Grapsi v. 5.1 e CBE Thermal Comfort Tool. As
medições foram feitas em três dias de cada estação do ano. De acordo com os resultados
obtidos, verificou-se que, nas medições realizadas na primavera (dezembro 2018),
outono (junho 2019) e inverno (julho) houve períodos de conforto, na parte da manhã,
enquanto no verão (março 2019), não foram obtidos resultados satisfatórios, quanto a
esse quesito. Os resultados indicam a existência de desconforto térmico nos
apartamentos analisados e sugerem que as edificações não foram adequadamente
concebidas, quanto a esse aspecto construtivo.
Palavras-chave: Condomínio popular. Conforto Térmico. Medições em loco.
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CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DAS MULHERES GESTANTES
ATENDIDAS NA ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE CATALÃO
Shayenne Magalhaes Evaristo (IC)
Roselma Lucchese (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Resumo: Objetivo: Este trabalho objetivou caracterizar as mulheres gestantes
que fazem pré-natal na atenção básica quanto aos aspectos sociodemográficos. Material
e métodos: trata-se de um estudo descritivo de cunho quantitativo, desenvolvido no
município de Catalão, localizado na região sudeste do estado de Goiás, Brasil, em um
serviço de saúde que oferecem assistência integral a mulher, incluindo pré-natal, parto e
puerpério. Resultados: A amostra constituiu-se de 50 Gestantes. Para as variáveis sócio
demográficas dessas mulheres observa-se que a maioria das mulheres residem na área
urbana (94%), possuíam residência própria (57,9%), raça autodeclarada parda (54%) e
que vivem com o companheiro (66%). A ocupação mais prevalente, do lar (32%), e a
religião evangélica (38%). Observa-se uma média de idade de 27,98 (SD 6,84) anos;
12,48 anos em média de estudo (SD 3.36), e uma renda média mensal de 2.690,18 reais
(SD 2.13). Conclusão: O perfil sociodemográfico das gestantes participantes predomina
mulheres casadas, de etnia parda e religião evangélica, residentes em casa própria em
região urbana, que não exercem atividade renumerada. Com base nos resultados
encontrados nota-se a importância de elaborar-se novas políticas públicas a fim de
promover a saúde e prevenir complicações nessa população.
Palavras-chave: Epidemiologia. Gestantes. Perfil Sociodemográfico. Saúde Pública.
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EFEITOS DA DOENÇA RENAL CRÔNICA NA VIDA DIÁRIA DE PESSOAS
EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO NO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO
Suienny Ferreira Ramos (PIVIC)
Carla Natalina da Silva Fernandes (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Objetivo: Caracterizar os efeitos da doença renal crônica na vida diária de
pessoas em tratamento hemodialítico no município de Catalão-GO. Material e métodos:
Estudo descritivo, do tipo transversal, de abordagem quantitativa com 99 doentes renais
crônicos. Os instrumentos utilizados na pesquisa foram: um questionário composto por
dados socioeconômicos e o Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida
Relacionada à Saúde - KDQOL-SF traduzido e validado para a língua portuguesa. Foi
utilizada análise estatística descritiva, com nível de confiança de 95 % e margem de erro
de 5 %. Resultados: As piores pontuações foram observadas nas dimensões: ‘Situação
de trabalho’ (20,20), ‘Limitações físicas’ (35,61), ‘Sobrecarga da doença renal’ (44,07)
e ‘Percepção geral da saúde’ (47,53). Os itens que apresentaram piores escores da
dimensão ‘Efeitos da doença renal em sua vida diária’ foram: ‘diminuição de líquidos’
(41,41) e ‘capacidade de viajar’ (51,26). A melhor pontuação desta dimensão foi
observada no item ‘aparência pessoal’ (79,79). Conclusão: A qualidade de vida dos
doentes renais crônicos em tratamento apresentou um maior comprometimento nos
domínios físicos, o que inclui as dimensões relativas às atividades de vida diária (AVD).
Palavras-chave: Atividades de vida diária. Doença Renal Crônica. Hemodiálise.
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DEMANDAS DE CUIDADO E FRAGILIDADES DO CUIDADOR: A
SOBRECARGA DE FAMILIARES/CUIDADORES DE PESSOAS COM DPOC
Suzana Nascimento Santos (PIVIC)
Nunila Ferreira de Oliveira (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica caracteriza-se por um conjunto de
doenças degenerativas incapacitantes, cuja progressão requisita cuidadores, comumente
familiares próximos assumem a função. Geralmente esses cuidadores não recebem
capacitação para o cuidado, acarretando na sobrecarga do mesmo devido às exigências e
falta de informações relacionadas à doença. Objetivo: Analisar o cuidado das pessoas
com DPOC sob a perspectiva de seus cuidadores principais e a interface com a
sobrecarga do papel do cuidador. Material e Métodos: Estudo qualitativo, descritivoexploratório. Coleta de dados realizada por entrevista semi-estruturada, com dados
submetidos à análise temática de conteúdo. Resultados: Foram identificadas três
categorias: Ações e sentimento relacionados ao cuidado; Suporte da família versus
sobrecarga de demandas; e A vida do cuidador e suas fragilidades. Conclusões: O
cuidador neste contexto tem potencial de adoecimento por sobrecarga, sendo de extrema
importância a atuação do Enfermeiro, oferecendo apoio à família como um todo.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Cuidador. Cuidador familiar. Doença
Crônica.
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A VELHICE E O INEFÁVEL EM OBRA DE ADÉLIA PRADO
Tatiane Paola Tiss Dos Santos (IC)
Ulysses Rocha Filho (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Este produto de pesquisa analisa a representação da temática da velhice e do
inefável na literatura brasileira contemporânea tendo em vista a obra Quero Minha mãe
(2005), da escritora mineira Adélia Prado, há mais de quarenta e três anos, publicando
livros de poesia, prosa e literatura infantil. Serão utilizados, como aporte teórico, os
autores BOSI (1996), POLLAK (1992), FERNANDES E LOUREIRO (2009) e
NASCENTES (2004). Na pesquisa, o foco é direcionado à memória, e está, segundo
Bosi, possibilita o deitar-se sobre o passado, podendo reconstrui-lo e vivencia-lo
durante a velhice. Nascentes pontua que o exercício de construção e reconstrução das
lembranças possibilita múltiplas representações da identidade, além disso, Fernandes e
Loureiro afirmam que a memória pode contribuir para restituir o senso de identidade do
sujeito. Nesse sentido, a obra Quero minha mãe rompe com a tradicional arquitetura da
narrativa, ressaltando a tradição cultural e familiar que são ressignificadas pelo ato de
reconstruir as lembranças da memória da personagem central. Assim, através da obra
analisada, torna-se evidente que a memória exerce uma ruptura específica com o
passado, ocorrendo a elaboração da identidade da mulher e de conceitos e
posicionamentos religiosos em função de um novo olhar sobre o presente da
personagem, que se observa através da construção e reconstrução das lembranças.
Palavras-chave: Adélia Prado. Memória. Reconstrução. Velhice. Identidade.
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O SUJEITO DIALÓGICO NA ENUNCIAÇÃO VERBOVOCOVISUAL
SERIADA DE ONCE UPON A TIME
Thaina Pereira Goncalves (PIBIC)
Grenissa Bonvino Stafuzza (UAELL/UFG/RC)
Resumo: O presente trabalho é uma continuidade da pesquisa desenvolvida no período
de 2017-2018 no programa de iniciação científica intitulada “Once Upon a Time...
relações dialógicas na enunciação verbovocovisual seriada”. Trata-se de uma pesquisa
descritiva, interpretativa e analítica das relações dialógicas que se instauram por meio
da interação entre os sujeitos personagens na enunciação Once Upon a Time (2011). Ao
fundamentar o presente estudo na perspectiva dialógica da linguagem do Círculo de
Bakhtin, consideramos investigar de que modo as relações dialógicas são construídas na
série em foco e como refletem e refratam a construção do sujeito personagem na
enunciação por meio da contradição. Analisamos as interações discursivas entre as
personagens Mary Margaret Blanchard (Branca de Neve) e Emma Swan (Filha da
Branca de Neve), visto que na primeira pesquisa apresentamos como se constituía o
sujeito vilão na ambiguidade vilão-herói e, aqui, estudamos como se constitui o sujeito
dialógico na construção seriada da enunciação verbovocovisual seriada. Para o estudo
do sujeito dialógico na enunciação Once Upon A Time, consideramos as diferentes
posições dos sujeitos nos acontecimentos da série, de modo a compreender como o
sujeito dialógico é constituído pela interação social.
Palavras-chave: Sujeito Dialógico. Once Upon a Time. Verbovocovisual.
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INTERPRETAÇÕES UTILIZADAS PELO MAGISTRADO NO ARGUMENTO
DA VALIDAÇÃO DAS DECISÕES SOBRE A EDUCAÇÃO BÁSICA DE 1999 A
2011
Thais Almeida Martins (PIBIC)
Claudia Tavares do Amaral (FAE/UFG/RC)
Resumo: Este texto é resultado de uma pesquisa para análise de como a população de
Minas Gerais vem assumindo um papel ativo diante ao direito à educação, recorrendo
ao Judiciário para solucionar conflitos no âmbito da educação, e o entendimento que o
Magistrado possui sobre essas questões e os impactos do Mandado de Segurança na
legitimação das decisões sobre esse nível de ensino. A pesquisa possui cunho
documental, baseada em dados extraídos das decisões judiciais proferidas pelo Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, órgão jurisdicional de segunda instância, referentes ao
período de 1999 a 2013. Tem por objetivo caracterizar e mapear os Acórdãos,
identificando quais as interpretações utilizadas pelo Magistrado no argumento da
validação das decisões sobre a educação básica deste período. A metodologia adotada
baseia-se na teoria de análise de políticas públicas na dimensão das ideias. Embora a
maioria das sentenças tenha sido referente ao corte etário fixado pelas instituições
escolares negando suas matrículas, essas decisões demonstram que o estado ainda é
falho na garantia do direito subjetivo de cada cidadão de terem suas matrículas
realizadas na escola pública.
Palavras-chave: Direito à educação. Educação Básica. Judicialização.
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REDUÇÃO DO ABSENTEÍSMO E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA NO
TRABALHO
Vicente De Paulo Fontoura Neto (PIBIC)
Luiz Almeida da Silva (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Objetivou-se analisar as relações entre qualidade de vida e qualidade de vida
no trabalho e construir junto aos trabalhadores proposta para redução do absenteísmo e
melhoria da qualidade de vida. Material e Método: Estudo quantitativo, descritivo, que
se utilizou de coleta de dados e intervenção participativa para construção de estratégias
para melhoria de qualidade de vida no trabalho. Participaram do estudo 163
trabalhadores da atenção primária de um município Goiano, os quais responderam aos
questionários específicos, participaram de intervenção com seis encontros presenciais
com a utilização do arco de Maguerez e posteriormente formularam oito propostas a
serem apresentadas para o gestor público. Resultados: Esferas significância da tarefa
(79,1), identidade da tarefa (78,0) e relações interpessoais (77,0). Oportunidade de
crescimento (21,3), benefícios extras (34,5) e recursos financeiros (35,9). Verificou-se
que profissionais do sexo feminino apresentaram menores escores de QVT no aspecto
econômico e político quando comparado aos do sexo masculino (β = - 7,242; p-valor =
0,004). Associação negativa foi encontrada entre tempo de trabalho no município e
escores de QV no aspecto biológico e fisiológico (β = -0,448; p-valor = 0,001), aspecto
psicológico e comportamental (β = -0,304; p-valor = 0,027) e aspecto global (β = 0,275; p-valor = 0,011).
Palavras-chave: Qualidade de Vida. Qualidade de vida no trabalho. Trabalhador da
Saúde.
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ANÁLISE EM MULTI-ESCALA DE FLEXÃO DE PLACAS PELO MEC,
CONSIDERANDO-SE DIFERENTES MODELOS CONSTITUTIVOS PARA AS
FASES DO EVR
Victor Hugo Marcelino Sousa (PIBIC)
Gabriela Rezende Fernandes (FENG/UFG/RC)
Resumo: Neste trabalho são feitas análises numéricas utilizando-se uma formulação do
Método dos Elementos de Contorno (MEC) para modelagem Multiescala de placas
compostas por materiais heterogêneos. Necessita-se de um processo incrementaliterativo para obter a solução não linear física do problema, onde a correção dada ao
incremento de deformações é adquirida por meio da matriz tangente consistente. Na
modelagem Multiescala a microestrutura do material é representada pelo EVR,
devendo-se resolver o problema de equilíbrio do EVR para adquirir os valores das
tensões e do tensor constitutivo relacionados ao ponto do macro. Para se obter a solução
numérica, deve-se discretizar tanto a placa como o EVR em elementos ao longo do
contorno nos quais os deslocamentos e esforços são aproximados, além de considerar
células no domínio. No EVR tem-se também que considerar elementos ao longo das
interfaces entre a matriz e inclusões. Já os momentos num ponto da placa são calculados
integrando-se numericamente as tensões ao longo da espessura, pelo sistema gaussiano.
Para se obter a solução em Multiescala, deve-se impor um EVR em cada ponto de
Gauss definido ao longo da espessura e relativo a um determinado nó de célula do
macro. Nos exemplos numéricos adotam-se diferentes propriedades mecânicas para as
fases do EVR, sendo os resultados comparados com aqueles de uma formulação onde o
EVR é modelado pelo Método dos Elementos Finitos.
Palavras-chave: Placas. Método dos Elementos de Contorno. EVR.
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USO DE OTIMIZAÇÃO BASEADA EM SIMULAÇÃO COMO AUXÍLIO NO
PLANEJAMENTO OPERACIONAL DE MINAS A CÉU ABERTO
Vinicius Goncalves De Souza (PIVIC)
Stella Jacyszyn Bachega (FENG/UFG/RC)
Resumo: O setor mineral apresenta um importante papel na economia nacional, além de
ter representatividade no mercado externo. Técnicas como a otimização baseada em
simulação pode ser aplicada em empresas deste setor para auxiliar no processo decisório
e promover melhorias no processo. O objetivo deste trabalho é aplicar a otimização
baseada em simulação em cenário elaborado para o planejamento operacional de mina a
céu aberto. Para tanto, foram utilizados a explicação científica hipotético-dedutiva, a
abordagem de pesquisa quantitativa e o procedimento experimental, devido ao uso de
simulação computacional. Os cenários de otimização baseada em simulação estudados
tiveram os objetivos de minimizar o tempo médio do minério no sistema e a
maximização da produção (total de saídas). Verificou-se que há um trade-off entre os
ganhos com a redução de número de caminhões em operação com o aumento do total da
produção, pois para ter os benefícios da redução do número de caminhões no sistema,
deve-se abrir mão de parte do potencial de produção, e para se obter a maior produção
deve-se ter o máximo de caminhões em operação por frente de lavra.
Palavras-chave: Simulação. Otimização. Planejamento Operacional. Mina a Céu
Aberto.
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CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS INDIVÍDUOS
ENLUTADOS PELO SUICÍDIO
Vinicius Goncalves Fontoura (PIBIC)
Ivana Vera (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Objetivo: O presente artigo tem como objetivo descrever as características
sociodemográficas dos enlutados pelo suicídio, em um município no sudoeste goiano,
afim de contribuir para fomentação cientifica dos estudos que tangem o tema referido.
Material e métodos: Trata-se de um estudo de corte transversal descritivo. O campo de
estudo foram os serviços de atenção básica e estratégia da saúde da família em um
município no sudoeste goiano. A amostra constitui-se de indivíduos de ambos os sexos,
maiores de 18 anos, que vivenciaram ou vivenciam o luto pelo suicídio. A coleta de
dados foi realizada entre agosto e dezembro de 2018. aplicando-se um questionário
semiestruturado sobre as características sociodemográficas. Os dados foram digitados
em planilhas eletrônicas e analisados no programa Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versão 2.0. As variáveis quantitativas foram descritas apresentando
média, mediana e desvio padrão. Resultados: O artigo contou com uma amostra de 10
indivíduos, sendo os dez do sexo feminino, a média de idade foi de 35,30 anos (IC 95%
28,30 - 42,70). Quatro se autodeclararam brancas (40%), uma se autodeclarou negra
(10%) e cinco se autodeclararam pardas (50%). Cinco possuem filhos (50%), a média
de número de filhos foi de 1,33 (IC 95% 0,50 – 2,17). Conclusão: Com o crescente
número de suicídios e o impacto que tal evento tem sobre a comunidade é de extrema
importância a delimitação e descrição da população de risco.
Palavras-chave: Enlutamento. Posvenção. Suicídio.
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ANÁLISE EM MULTI-ESCALA DE CHAPAS ATRAVÉS DO MÉTODO DOS
ELEMENTOS DE CONTORNO, CONSIDERANDO-SE DIFERENTES
DISTRIBUIÇÕES DE INCLUSÕES NO EVR
Vitor Do Nascimento Oliveira (PIVIC)
Gabriela Rezende Fernandes (FENG/UFG/RC)
Resumo: O trabalho se baseia na resolução de chapas composta por materiais
heterogêneos e com carregamentos variáveis, por meio dos métodos dos elementos de
contorno (MEC) e adotando-se uma modelagem multi-escala, onde para analisar a
estrutura são consideradas duas escalas: a macro-escala (dada pela estrutura) e a
microescala (dada pela microestrutura do material). Os elementos representativos de
volume (EVRs) representa a microestrutura, em nível granular, do macro continuo na
vizinhança infinitesimal do ponto. Assim, dada uma estrutura sujeita a um carregamento
qualquer, através do modelo na macro-escala, obtém-se um tensor de deformação para
cada EVR, o qual deverá ser imposto ao mesmo como carregamento. Com isso,
resolvese o problema de equilíbrio do EVR e utilizando os princípios de homogeneidade
e conceitos de média volumétrica, atualizam-se as tensões e a relação constitutiva para
aquele ponto no macrocontínuo. Com a relação constitutiva atualizada para todos os
pontos do macro, dá-se um novo incremento de carga obtendo-se, através do modelo na
macro-escala, novos campos de deformações a serem aplicados nos EVRs. Nos
exemplos numéricos foi estudada uma chapa sujeita a dois carregamentos diferentes:
um apenas com forças normais e outro com forças com normais e tangenciais.
Palavras-chave: modelagem. multi-escala. EVR. homegeneização. MEC.
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O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS – UMA
ANÁLISE DO SISTEMA DE AVALIATIVIDADE
Welison De Camargo Vieira (IC)
Fabiola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida (UAELL/UFG/RC)
Resumo: Com enfoque no mapeamento de dissertações, teses e monografias que
discutem o livro didático (LD) de Língua Estrangeira – Inglês, foram selecionadas
pesquisas acerca desse recurso, que visam resolver problemas de linguagem na sala de
aula. Foram analisadas as escolhas léxico-gramaticais utilizadas pelos autores desse
material ao referirem-se ao LD. Trazendo à tona a opinião desses pesquisadores sobre o
LD, o sistema de avaliatividade foi utilizado a fim de mapear as avaliações realizadas,
com o objetivo de compreender como pesquisas sobre o livro didático de Língua
estrangeira - Inglês discutem e avaliam tal recurso. A Metodologia empregada é de
cunho quanti-qualitativo, utilizando procedimentos de coleta de dados que resultarão em
dados numéricos que serão posteriormente analisados por meio de métodos estatísticos
a luz da Linguística Sistemico-Funcional (Halliday, 1994). Como resultado, além de
realizar o mapeamento das pesquisas sobre o livro didático disponibilizados na internet,
espera-se ampliar os estudos sobre análise do discurso de base sistêmico-funcional, mais
especificamente, o sistema de Avaliatividade, bem como, levar em consideração a
abordagem do livro didático assim como de suas respectivas avaliações quanto ao
ensino de língua estrangeira voltado para a realidade brasileira.
Palavras-chave: Livro didático. sistêmica-funcional. avaliatividade.
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DESENVOLVIMENTO DE APTA-PCR UTILIZANDO PARTÍCULAS
MAGNÉTICAS APLICADA À DETECÇÃO DO VÍRUS DENGUE
Yago Gonçalves De Azevedo (IC)
Adriana Freitas Neves (IBIOTEC/UFG/RC)
Resumo: Sendo uma das arboviroses de maior importância para a saúde pública no
Brasil, o vírus da dengue (DENV) é responsável, todos os anos, pela notificação de
várias epidemias pelo país. O diagnóstico dessa doença pode, muitas vezes, apresentar
falsos positivos ou falsos negativos, visto que, nos testes sorológicos podem ocorrer
reações cruzadas de anticorpos, além de ser um teste de baixa especificidade e
sensibilidade. Objetivo: nesse contexto, esse projeto busca explorar as propriedades dos
aptâmeros para realizar diagnósticos moleculares mais precisos e eficientes às reações
de RT-PCR, para detecção desta arbovirose. Material e métodos: foi utilizado o
aptâmero APTAB07 biotinilado juntamente com partículas paramagnéticas
complexadas à estreptavidina para realizar a captura viral nas amostras biológicas e as
técnicas de RT-PCR e eletroforese para visualização dos amplicons. Resultados: foi
observado que o aptâmero APTAB07 foi capaz de capturar o DENV, a partir da
verificação utilizando as técnicas moleculares de RT-PCR. Conclusão: a partir dos
resultados foi possível observar que o diagnóstico de DENV foi possível a partir da
captura do mesmo pelos aptâmeros.
Palavras-chave: Aptâmeros. diagnóstico. epidemiologia. RT-PCR.
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COMPARAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE CASCAS CILÍNDRICAS
ENRIJECIDAS COM A UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES TEORIAS
Yan Alves Carvalho (PIVIC)
Ana Larissa Dal Piva Argenta (FENG/UFG/RC)
Resumo: A relevância do estudo de estruturas cilíndricas metálicas, em especial os
silos, tem se ampliado consideravelmente nos últimos anos. No entanto, ainda é de
fundamental importância elucidar o estudo de seu comportamento. Com base nisso,
tem-se como objetivo avaliar, utilizando as teorias de Donnell e de Sanders-Koiter, o
comportamento dessas estruturas, analisando, para diferentes configurações e
espaçamentos dos enrijecedores, as relações frequência-amplitude e os caminhos póscríticos associados. Os resultados, que visam complementar um estudo iniciado,
demonstram que as configurações que se baseiam nas equações de Nemeth (2014), com
submatrizes constitutivas de Sanders-Koiter, apresentam melhor comportamento
estrutural. Ao passo que aquelas baseadas em Brush e Almroth (1975), com submatrizes
constitutivas com base em Donnell, possuem configurações mais suscetíveis a eventuais
problemas.
Palavras-chave: Casca cilíndrica circular. Teoria de Donnell. Teoria de Sanders-Koiter.
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USO DA LINGUAGEM JULIA EM APLICAÇÃO INTERDISCIPLINAR
ENVOLVENDO A PESQUISA OPERACIONAL
Yudi Matsuguma Yoshida (PIVIC)
Stella Jacyszyn Bachega (FENG/UFG/RC)
Resumo: A busca pelo crescimento de uma empresa com os menores custos é um dos
maiores desafios dos gestores nos dias de hoje. Uma dentre várias opções é a utilização
das técnicas de otimização de processos presentes na Pesquisa Operacional. Existem
inúmeros softwares baseados em linguagens de programação voltados à resolução de
problemas de otimização, entretanto cada linguagem possui suas particularidades e,
consequentemente, suas limitações. A linguagem Julia foi criada com o objetivo de
combinar as vantagens de diversas linguagens com uma sintaxe relativamente simples.
Dito isso, o objetivo deste trabalho é aplicar a linguagem de programação Julia em um
caso interdisciplinar que englobe a Pesquisa Operacional. Para tanto, foi empregada a
abordagem quantitativa e o procedimento de pesquisa experimental. Com as devidas
traduções dos problemas para a linguagem Julia, o software determinou o melhor mix
de produção de salgados para uma empresa do ramo alimentício e o menor trajeto para a
entrega dos mesmos. Por abordar as técnicas de programação linear e problema do
caixeiro viajante, o presente trabalho pode ser explorado como ferramenta instrutiva em
futuras pesquisas científicas ou para auxílio no processo de tomada de decisão de uma
organização.
Palavras-chave: Pesquisa Operacional. Linguagem Julia. Programação Linear.
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O TELURISMO NA LITERATURA: ANTÔNIO TORRES E “ESSA TERRA”
Yure Viana Da Silva (PIVIC)
João Batista Cardoso (UAELL/UFG/RC)
Resumo: O objetivo do presente trabalho foi o de identificar a terra como espaço de
subsistência e lugar de conquista, como objeto do desejo do sertanejo. Essa vinculação
entre o homem e a terra; isto é, a visão edênica do território aparece adensada na
literatura brasileira desde o Romantismo perpassando todos os períodos literários até o
Modernismo. Para atingir o objetivo proposto lançamos mão da obra Essa Terra (1978),
de Antônio Torres. A pesquisa foi, portanto, fundamentalmente bibliográfica; sendo
assim, foram utilizados livros e artigos, selecionando dados que se relacionaram com o
tema deste trabalho. Os resultados obtidos com essa pesquisa confirmaram que Essa
Terra é uma obra fundamental não só como objeto de análise dentro dos estudos
literários, mas também como instrumento que revela a cultura de um povo. Com as
teorias aplicadas aos estudos da obra pôde se notar a paixão de sujeitos pela terra que os
gerou e, paralelamente, o desejo implícito para que ela se torne melhor. As obras
vinculadas à segunda fase do Modernismo, como é o caso de Essa terra, tematizam a
questão dos deslocamentos humanos tipificados na trajetória de personagens de obras
ficcionais como aspectos reveladores dos contrastes entre centro e periferia, o que dará
ensejo para se verificar como, por meio da articulação da memória dos personagens
principais da obra em questão, são estabelecidas relações de oposição entre o espaço
urbano onde o personagem transita em seu presente e o espaço sertanejo.
Palavras-chave: Identidade. Telurismo. Literatura brasileira
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