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Categoria Título do Plano de trabalho 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
ESTUDOS DE POLIMORFISMOS PRESENTES NO GENOMA DO VÍRUS SARS-COV-2 

PARA PREDIÇÃO DE INTERAÇÕES MOLECULARES UTILIZANDO FERRAMENTAS IN 
SILICO 

PROGRAMA MAI/DAI PADRONIZAÇÃO DE PCR SINGLEPLEX E MULTIPLEX NO DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR DE CANDIDA SPP 

PROGRAMA MAI/DAI IMPORTÂNCIA DA OTIMIZAÇÃO DE PCR-SINGLEPLEX NA DETECÇÃO DE 
COINFECÇÃO DE IST EM AMOSTRA CLÍNICA 

PROGRAMA MAI/DAI DETECÇÃO VISUAL DO VÍRUS DA DENGUE POR TÉCNICA ISOTERMAL DE 
AMPLIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS E COMBINAÇÃO DE CORANTES 

PROGRAMA MAI/DAI ANÁLISE COMPARATIVA DE RT-PCR CONVENCIONAL E APTA-RT-PCR PARA 
DETECÇÃO DO VÍRUS DA DENGUE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA CRESCIMENTO RELATIVO DO CARANGUEJO DE ÁGUA DOCE DILOCARCINUS PAGEI 
STIMPSON (CRUSTACEA, DECAPODA) DO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA (GO) 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA LEVANTAMENTO E ESTUDO POPULACIONAL DE LIBÉLULAS (INSECTA: ORDEM 
ODONATA) DO LAGO TABOÃO, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP) 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA LEVANTAMENTO E ESTUDO DE MÉTODOS DE CAPTURA DE ABELHAS EM UM 
FRAGMENTO DE CERRADO DA ÁREA URBANA DE CATALÃO (GO) 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS BORBOLETAS (LEPIDOPTERA: 

RHOPALOCERA) DEPOSITADAS NA COLEÇÃO DIDÁTICA DO LABORATÓRIO DE 
INVERTEBRADOS (LABIN) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS INSTITUIÇÕES HOSPITALARES NO 
COMBATE A COVID-19 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NA LINHA DE FRENTE AO 
COMBATE A COVID-19 NOS SERVIÇOS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ENFRENTAMENTO DE COVID-19 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA PREVENÇÃO DA COVID-19 
E O PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ÂMBITO HOSPITALAR 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE DEPRESSÃO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DE UM GRUPO 
DE CONVIVÊNCIA E O IMPACTO DESTE NA SAÚDE MENTAL 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA ANÁLISE DA FUNCIONALIDADE FAMILIAR DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 
DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA SIMULAÇÃO ATOMÍSTICA DE DEFEITOS PONTUAIS E EXTENSOS NO GELO IH 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA ESTUDOS ESPECTROSCÓPICOS DA FLUORESCÊNCIA DOS ESCORPIÕES DA ESPÉCIE 
TITYUS FASCIOLATUS E TITYUS SERRULATUS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA PROSPECÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA DE POLISSACARÍDEOS BIOATIVOS DO 
MACROFUNGO DA FLORESTA AMAZÔNICA, LENTINULA RAPHANICA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO INALAVEL NA CIDADE DE 
CATALÃO-GO 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PROSPECÇÃO QUÍMICA DE EXTRATOS E FRAÇÕES DE TABEBUIA OCHRACEAE COM 

POTENCIAL ANTIMALÁRICO E INVESTIGAÇÃO EM ENOLASE DE PLASMODIUM 
FALCIPARUM 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS BASEADAS EM 

DISPOSITIVOS MICROFLUÍDICOS EM PAPEL PARA DETERMINAÇÃO DE ÍONS 
METÁLICOS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
DRENAGEM PLUVIAL (CACIMBAS) E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE RECARGA 
HÍDRICA: ESTUDO DE CASO PARA PROTEÇÃO/PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS EM CATALÃO (GO) 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA REDES NEURAIS PARA O ESTUDO DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA CAPTURA DAS SUBJETIVIDADES: NARRATIVAS E ESTRATÉGIAS DE CLASSE 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA URBANO, VIDA COTIDIANA E TRABALHADORAS: O IMPACTO DA PANDEMIA DE 
COVID-19 NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES EM GOIÁS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA FEMINIZAÇÃO DA POBREZA E A COVID-19: IMPACTOS NA VIDA DE 
TRABALHADORAS GOIANAS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
INTERVENÇÕES PARA PROMOVER AS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E A 

APRENDIZAGEM AUTORREGULADA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
NACIONAL 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA A VIVÊNCIA DO TEMPO NA DEPRESSÃO A PARTIR DA PSICANÁLISE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM TEMPOS DE PANDEMIA 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA O LUTO E A PANDEMIA - NOVOS RITOS E O "NOVO NORMAL" 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA PROFESSOR DE APOIO À INCLUSÃO E OS MODOS DE ORGANIZAÇÃO DA DINÂMICA 
ESCOLAR NA REGIÃO CENTRO OESTE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA A BRINQUEDOTECA HOSPITALAR: CONCEPÇÃO DE EXTENSIONISTAS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA OLHAR DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE SOBRE O BRINCAR NO CONTEXTO DA 
HOSPITALIZAÇÃO. 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
ESPACIALIZAÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 
GEOGRÁFICA IMEDIATA DE CATALÃO-GOIÁS: ANÁLISE SOCIOECONÔMICA 

COMPARATIVA ENTRE OS ANOS DE 2019, 2020 E 2021 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DIAGNÓSTICO DAS NASCENTES NA COMUNIDADE MACAÚBA, NO MUNICÍPIO DE 
CATALÃO/GO 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
- 

AÇÕES AFIRMATIVAS 
EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO NA MICRORREGIÃO DE CATALÃO (GO) 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA O RETRATO DO FEMINICÍDIO POR ARMA DE FOGO EM JORNAIS GOIANOS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA SAÚDE MENTAL DE MULHERES SOBREVIVENTES A TENTATIVAS DE FEMINICÍDIO 
POR ARMA DE FOGO EM GOIÁS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR COMO EXPERIÊNCIA EDUCATIVA NA 
CONCEPÇÃO DE PAIS E MÃES 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA VIVÊNCIAS DE AUTORES DE FEMINICÍDIOS TENTADOS E/OU CONSUMADOS, COM 
ARMAS DE FOGO, SOBRE A VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA (EX)PARCEIRAS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DESEMPENHO TÉRMICO DA CASA DO ESTUDANTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
CATALÃO - UFCAT 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA ACESSIBILIDADE E EXIGÊNCIAS LEGAIS NA ENGENHARIA CIVIL:  UM ESTUDO 
APLICADO DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE CATALÃO/GO 

INICIAÇÃO 
TECNOLÓGICA PROJETO E CONSTRUÇÃO DE IMPRESSORA BRAILLE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA ESTUDO SOBRE O CONTROLE DE PRÓTESES DE MÃO POR MIOSENSORES 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

- 
AÇÕES AFIRMATIVAS 

UMA HEURÍSTICA GULOSA PARA A COLETA E ENTREGA DINÂMICA DE PACIENTES 

INICIAÇÃO 
TECNOLÓGICA 

APERFEIÇOAMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA O PROBLEMA DE ALOCAÇÃO DE 
PRODUTOS 

INICIAÇÃO 
TECNOLÓGICA 

FLOTAÇÃO DE MINERAIS PORTADORES DE ELEMENTOS DE TERRAS RARAS 
UTILIZANDO ÁCIDO SALICILHIDROXÂMICO (SHA) COMO COLETOR E SILICATO DE 

SÓDIO COMO DEPRESSOR 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA TESTES DE FLOTAÇÃO COM REJEITOS DA PRODUÇÃO DE ROCHA FOSFÁTICA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA ARTE E DISCURSOS DE ÓDIO: ESTRANHAMENTO DE CORPOS E PRODUÇÃO DE 
RESISTÊNCIAS NA POESIA BRASILEIRA CONTEMPORANEA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
- 

AÇÕES AFIRMATIVAS 

A REESCRITA DA HISTÓRIA COMO ESTRATÉGIA DE RELER O PASSADO E REPENSAR 
O PRESENTE: ESCRAVIDÃO, RACISMO E RESISTÊNCIA NO ROMANCE UM DEFEITO 

DE COR 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA O CORPO SENTE: EROTISMO E AUTORIA FEMININA NA ANTOLOGIA TODOS OS 
SENTIDOS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA VERDADE E PODER: A CONSTITUIÇÃO DO DISCURSO SOBRE O ABANDONO 
PATERNO NA REDE SOCIAL INSTAGRAM 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA A BUSCA PELA EDIÇÃO FIDEDIGNA: DIFICULDADES NA TRANSCRIÇÃO DE UM 
CÓDICE CATALANO DE 1846 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA PROSPECÇÃO DE CIANOBACTÉRIAS E ALGAS COM POTENCIAL PARA BIOSSÍNTESE 
DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA ECOLOGIA ALIMENTAR DE TRÊS CANÍDEOS SIMPÁTRICOS EM UM 
AGROECOSSISTEMA NO SUDESTE DE GOIÁS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
ABUNDÂNCIA DE CAIMAN LATIROSTRIS (ARCHOSAURIA: CROCODYLIA) EM 

FUNÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE PRESAS EM LAGOAS NO SUDESTE DE GOIÁS, 
BRASIL 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA ESTAMES AGREGADOS DO MORFO BREVISTILO: IMPLICAÇÕES ECOLÓGICAS E 
MORFOLÓGICAS NO PROCESSO DE FLUXO DE PÓLEN EM ESPÉCIES DISTÍLICAS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DO TECIDO NERVOSO E VIABILIDADE DOS 
ASTRÓCITOS EM ANIMAIS RESISTENTES E SUSCETÍVEIS À MALÁRIA CEREBRAL 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA A EVOLUÇÃO DA DIETA NOS CANÍDEOS ENDÊMICOS DA AMÉRICA DO SUL 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA ADESÃO AO USO DE EPI POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE A COVID-19 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA COMPORTAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE FAVORECEM A ADESÃO 
DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
- 

AÇÕES AFIRMATIVAS 

PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE O USO DE EPIS NA PREVENÇÃO 
DA COVID-19 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DISCURSO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE O USO DE EPIS NA PREVENÇÃO 
DA COVID-19 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE AS MUDANÇAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA 
NO CUIDADO AO PACIENTE COM COVID-19 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
- 

AÇÕES AFIRMATIVAS 

COMPARATIVO REGIONAL DA CIRURGIA BARIÁTRICA E INTERNAÇÕES 
HOSPITALARES NOS EXTREMOS DO BRASIL 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA A PERCEPÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA VIDA DO UNIVERSITÁRIO DURANTE A 
PANDEMIA DA COVID-19 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
- 

AÇÕES AFIRMATIVAS 

CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA ENTRE UNIVERSITÁRIOS DURANTE O PERÍODO 
DE SUSPENSÃO DE AULAS PRESENCIAIS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À 

PANDEMIA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA COMPORTAMENTO ALIMENTAR E QUALIDADE DO SONO DE ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA A COVID-19 E A EDUCAÇÃO INFANTIL: IMPACTOS NAS PRÁTICAS DOCENTES 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
O PROCESSO FORMATIVO E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DE UMA PESQUISA-AÇÃO 
CRÍTICO-COLABORATIVA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA UTOPIA E DISTOPIA NA TRILOGIA XENOGENESIS DE OCTAVIA BUTLER NUM 
CONTEXTO AFROFUTURISTA 

INICIAÇÃO 
TECNOLÓGICA 

PROJETOS SÓCIO AMBIENTAIS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
APRESENTADOS NAS FEIRAS DE CIÊNCIAS DA UFCAT: A INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

O PROTAGONISMO JUVENIL 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA HISTÓRIA, LITERATURA E IMPRENSA: IMIGRAÇÃO SÍRIO-LIBANESA EM CATALÃO 
NO INÍCIO DO SEC. XX 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA PANORAMA HISTÓRICO DA BRINQUEDOTECA HOSPITALAR: PERFIL DAS 
CRIANÇAS, BRINQUEDISTAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA A QUEIXA ESCOLAR E AS PRODUÇÕES ACADÊMICAS: ANÁLISE NOS PROGRAMAS 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA A PANDEMIA DA COVID-19 E O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: O QUE 
DIZEM AS CRIANÇAS COM QUEIXA ESCOLAR? 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
JÚNIOR – 

ENSINO MÉDIO 
BRINQUEDOTECA: ESPAÇO DE FORMAÇÃO E BRINCADEIRA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
JÚNIOR – 

ENSINO MÉDIO 

A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO VAI À ESCOLA E LÁ SE DESCOBRE PRODUTORA DE 
CONCEITOS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA ANÁLISE EM MULTI-ESCALA DE FLEXÃO DE PLACAS DE CONCRETO ATRAVÉS DO 
MEC, CONSIDERANDO-SE DIFERENTES DISTRIBUIÇÕES DE AGREGADOS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA APLICADAS AO MONITORAMENTO DE 
INTEGRIDADE ESTRUTURAL BASEADO EM IMPEDÂNCIA ELETROMECÂNICA 

INICIAÇÃO 
TECNOLÓGICA 

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE APRENDIZADO PROFUNDO NO DESENVOLVIMENTO 
DE MANUTENÇÃO PREDITIVA E DETECÇÃO DE FALHAS EM MOTORES ELÉTRICOS 

INICIAÇÃO 
TECNOLÓGICA 

CÓDIGO COMPUTACIONAL PARA USO NO ENSINO DE ANÁLISE NÃO-LINEAR FÍSICA 
DE TRELIÇAS PLANAS E ESPACIAIS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA INVESTIGAÇÃO SOBRE TÉCNICAS DE HOMOGENEIZAÇÃO DE PROPRIEDADES 
ELÁSTICAS DE MATERIAIS HETEROGÊNEOS 

INICIAÇÃO 
TECNOLÓGICA 

ANÁLISE DO POTENCIAL TÉCNICO DA FARINHA DE SORGO COMO DEPRESSOR 
PARA MINÉRIO DE FERRO 

PROGRAMA MAI/DAI ANÁLISE DO POTENCIAL TÉCNICO DO ÓLEO DE POLPA DE MACAÚBA COMO 
COLETOR NA FLOTAÇÃO DE MINERAIS APATÍTICOS 

PROGRAMA MAI/DAI DESENVOLVIMENTO DE UM COLETOR À BASE DE ÓLEOS VEGETAIS PARA ROCHA 
FOSFÁTICA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA ANÁLISE DO POTENCIAL TÉCNICO DO AMIDO DE SORGO COMO DEPRESSOR NA 
FLOTAÇÃO DE ROCHA FOSFÁTICA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS: CONCEPÇÃO DE DISPOSITIVO DE 
BASE TECNOLÓGICA 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA LIMITE TERMODINÂMICO PARA SISTEMAS MAGNÉTICOS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE NÃO LINEARIDADES NA AMODELAGEM NUMÉRICA E 
COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS PERIÓDICAS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PRODUÇÃO DE HETEROESTRUTURAS DE CAWO4/ZNO UTILIZANDO UM NOVO 
MÉTODO DE COPRECIPITAÇÃO INVERTIDA COM APLICAÇÃO EM PROCESSOS 

OXIDATIVOS AVANÇADOS (POA) 
INICIAÇÃO 

TECNOLÓGICA 
PRODUÇÃO DE SEMICONDUTORES A BASE DE ÓXIDO DE NIÓBIO PARA APLICAÇÃO 

EM CÉLULAS SOLARES 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

JÚNIOR - 
ENSINO MÉDIO 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE ZNO UTILIZANDO UM 
NOVO MÉTODO DE SÍNTESE DE "PRECIPITAÇÃO INVERTIDA" EM DIFERENTE 

SOLVENTES 
INICIAÇÃO 

TECNOLÓGICA BRAÇO ROBÓTICO CONTROLADO POR SMARTPHONE 

INICIAÇÃO 
TECNOLÓGICA 

DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DE IMPRESSORAS 3D FDM SOB O PONTO DE 
VISTA DA MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL: AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E 

REDUÇÃO DOS NÚMEROS DE FALHAS 
INICIAÇÃO 

TECNOLÓGICA 
CRIAÇÃO DE UM JOGO DE ANÁLISE ESTRUTURAL DE TRELIÇAS PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA APLICAÇÃO DA CONFIABILIDADE ESTRUTURAL PARA AVALIAÇÃO DE 
ESTRUTURAS EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREDIÇÃO DA 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO

Modalidade: PIBIC.
Área Temática: Ciências Biológicas.

Estudos de polimorfismos presentes no genoma do vírus SARS-COV-2
para predição de interações moleculares utilizando ferramentas in silico

Primeiro Autor(a): Leonardo Marques da  Silva;
leonardo_marques@discente.ufcat.edu.br; Universidade Federal de Catalão
Orientador(a)/Supervisor(a): Adriana Freitas Neves;
adriana_freitas_neves@ufcat.edu.br ; Universidade Federal de Catalão
Co-orientadora: Vânia de Avelar Lucas;
vaniadeavelar@hotmail.com; Universidade Federal de Catalão;

A via de síntese de RNA do coronavírus, importante processo para o ciclo de vida
viral, ocorre no citoplasma através de mecanismos interativos que são regulados por
proteínas da célula do hospedeiro. Estruturas secundárias da região 5’-UTR do
genoma de SARS-CoV-2, através de seus stem-loops, parecem estar envolvidas no
processo infeccioso da célula hospedeira. Neste sentido, este trabalho objetivou
estudar os polimorfismos presentes no genoma do vírus SARS-CoV-2 a partir do
uso de ferramentas, in silico, para predição de interações biomoleculares desta
região com elementos regulatórios em células hospedeiras, como os microRNAs
(miRNAs) e ribonucleoproteínas (RNPs). Dentro dos métodos utilizados, foi feita a
busca de sequências por meio de bancos de nucleotídeos do National Center for
Biotechnology Information (NCBI) da 5’-UTR de SARS-CoV-2 e de miRNAs. Os web
servers RNAComposer, RNAfold, miRNet, Freiburg RNA Tools IntaRNA e o software
Visual Molecular Dynamics (VMD) foram utilizados nas predições por bioinformática.
Como resultados observou-se através dos alinhamentos da região gênica, uma
mutação C52T para T52C foi descrita para a 5’-UTR em relação ao genoma de
referência NC_045512.2, além disso foram analisados nove miRNAs expressos em
células dos tecidos do pulmão, endotélio e cérebro. Observou-se que sete destes
miRNAs têm potencial de interação com a região 5’-UTR de SARS-CoV-2, como o
hsa-mir-1-3p e hsa-miR-16-5p, que apresentaram energias de hibridização de
-12,05 e -13,25 Kcal/mol, respectivamente, indicando maior estabilidade comparada
com as outras interações; sobretudo, com as regiões SL4 e SL5 do genoma viral. A
expressão do mir-1-3 foi encontrada em tecido cerebral e do hsa-miR-16-5p, em
tecido pulmonar. Não foi possível encontrar interações entre RNPs e a região viral
estudada, mas foi observado que o hsa-mir-1-3p apresenta-se expresso em tecidos
com expressão de genes envolvidos em processos tumorais tais como TP53 e
MYC.

Palavras-chave: SARS-CoV-2, In silico, 5’UTR.

Agradecimentos: Universidade Federal de Catalão - UFCAT.
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1ª MOSTRA DA GRADUAÇÃO DA UFCAT 
 
 

Modalidade: Iniciação Tecnológica 
Área Temática: Ciências da Biológicas 

 
 

PADRONIZAÇÃO DE PCR SINGLEPLEX E MULTIPLEX NO DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR DE CANDIDA SPP. 

 
 

Primeiro Autor: Ricardo Miguel Bruder; ricardomiguel@discente.ufcat.edu.br; UFCAT  
Coautoras: Laislla Andrade Pereira; laislla.andrade@discente.ufcat.edu.br; UFCAT 

Gizelda Vasconcelos Vieira de Alcântara; gizeldaalcantara@ufcat.edu.br; UFCAT 
Orientadora: Adriana Freitas Neves; adriana_freitas_neves@ufcat.edu.br; UFCAT 

 
Introdução: As infecções fúngicas são um problema de saúde pública pois os infectados 
suscetíveis podem apresentar complicações da doença quando não tratados adequadamente 
e os assintomáticos, podem manter a cadeia de transmissão. Neste contexto estão os 
microrganismos Candida spp. que se destaca por levar a altos índices de casos de infecção 
anualmente, sendo considerados agentes causadores de agravos à saúde humana com 
impactos consideráveis nos custos médicos. Espécies de Candida, do gênero Deuteromycota, 
são caracterizadas por serem um fungo oportunista do tipo levedura que podem causar 
candidíase que afligem principalmente a população feminina, onde a região genital é um 
ambiente propício para proliferação de fungos. As técnicas de detecção desse patógeno se 
retratam em protocolos de cultura e/ou microscopia que demandam tempo para serem 
realizados e nem sempre resultam na diferenciação entre as espécies. Objetivos: Visando 
contribuir com novas formas de diagnóstico laboratoriais que sejam rápidas, específicas e 
sensíveis na detecção de Candida albicans e C. glabrata este trabalho vem sendo realizado 
em amostras de swab vaginal de mulheres com idade acima de 18 anos, sob aprovação CAAE 
53266521.8.0000.0164, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFCAT. 
Metodologia:  Análises in silico utilizando o banco de sequências de ácidos nucleicos do 
National Center for Biotechnology Information, alinhamentos de sequências pelo Clustal, e 
desenho de oligos pelo software Primer Express 3.0 foram realizadas. Foram desenhados 
pares de primers para replicação, in vitro, de forma específica, para regiões diferenciais entre 
as duas espécies de cândidas.  A padronização de reações PCR para testes singleplex e 
multiplex iniciou-se utilizando primers para C. albicans em 10 amostras. Foi utilizada 
sequência do gene GAPDH como controle constitutivo avaliado em PCR singleplex e 
multiplex. Um ensaio piloto de transformação debactérias Echerichia coli com DNA plasmidial 
controle disponível no Laboratório de Biologia Moleculares da UFCAT foi realizado, para que 
o protocolo seja utilizado para a transformação do DNA plasmidial controle para os alvos de 
cândidas que estão sendo adquiridos. Após a transformação e crescimento das colônias em 
placas de petri contendo ampicilina e o substrato da enzima beta-galactosidase, o IPTG/X-
gal, foi feita a  de DNA das colônias brancas. O DNA foi analisadopor eletroforese em gel de 
agarose 0,8%. Resultados:  Resultados positivos foram obtidos quanto aos processos aqui 
realizados no desenho de oligos para C. albicans e C. glabrata, e na PCR para amplificação 
de C. albicans em amostras de swab vaginal. De posse dos primers para C. glabrata, serão 
feitas PCRs também para este alvo a fim de se confirmar a especificidade dos testes, e por 
possuir tamanho em pares de bases diferentes da C. albicans, uma possível infecção múltipla 
poderá ser avaliada. Também foi obtido êxito na determinação de concentrações de reagentes 
a serem utilizados no protocolo de transformação de E.coli com DNA plasmidial, a ser utilizado 
na manutenção deste tipo de ácido nucleico como controle positivo das reações, tanto em 
forma singleplex como multiplex. Os resultados deste estudo poderão contribuir na detecção 
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rápida e diferencial de tais microrganismos, minimizando gastos com tratamentos ineficazes, 
com importante aplicação na saúde pública. 
 
 
Palavras-chave: IST’s, PCR, infecções vulvovaginais, biologia molecular. 
 
Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro do INCT-TeraNano/UFU, 
Imunoscan/Biogenetics e ao CNPq MAI/DAI 01/2021 
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1o Ciclo de Seminários anuais do Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para
Inovação MAI/DAI

Modalidade: Mestrado GM
Área Temática: Ciências Biológicas

IMPORTÂNCIA DA OTIMIZAÇÃO DE PCR-SINGLEPLEX NA DETECÇÃO DE COINFECÇÃO DE
IST EM AMOSTRA CLÍNICA.

Primeira Autora: Laislla Andrade Pereira; laisllaandrade@gmail.com; UFCAT
Coautores: Ricardo Miguel Bruder; ricardobruder@outlook.com; UFCAT

Gizelda Vasconcelos Vieira de Alcântara; gizeldaalcantara@ufcat.edu.br; UFCAT
Orientadora/Supervisora: Adriana Freitas Neves; adriana_freitas_neves@ufcat.edu.br; UFCAT

Introdução: As Infecções Sexualmente Transmissíveis representam hoje alto impacto na sociedade,
afetando diretamente a vida sexual e a fertilidade de milhares de famílias. Através de um painel
Multiplex com a técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) poderá haver redução de tempo
e gastos com detecções de forma isolada, otimizando as reações em uma única plataforma, garantindo
uma maior chance de casos diagnosticados em uma análise laboratorial importante nas notificações
epidemiológicas. Infecções múltiplas em três amostras testadas em outra etapa da pesquisa foram
observadas na detecção de um multiplex de Candida albicans, Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae e tais resultados foram recentemente apresentados na XIV Semana da Química Prof. Dr.
Fernando Petacci e IX Workshop da Pós-graduação em Química da Universidade Federal de Catalão
(UFCAT). Visto resultados de tamanha importância houve a necessidade de otimizar testes singleplex
para confirmação de bandas inespecíficas presentes nos resultados. Objetivo: Otimizar a técnica de
singleplex-PCR para a confirmação de resultados de Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae,
bem como um gene constitutivo. Metodologia: Bandas observadas para Chlamydia trachomatis
indicam haver outras regiões em seu genoma que foram alvo de amplificação pelo par de primer
desenhado a partir do banco do National Center for Biotechnology Information (NCBI). Para esta
bactéria foi necessário desenhar novos oligos a fim de se obter uma única banca específica necessária
nas padronizações por PCR-multiplex para confecções e/ou infecções múltiplas. Utilizando técnicas de
PCR e Eletroforese em gel de agarose de 1,5% para visualização dos produtos. Resultados: Ainda,
as reações feitas com enhancer melhoraram o padrão de bandas visualizadas por eletroforese em gel
de agarose indicando melhoria na eficiência da PCR na amplificação específica de Chlamydia
trachomatis e Neisseria gonorrhoeae, incluindo o controle constitutivo GAPDH. Além das bandas
encontradas para Chlamydia trachomatis, será feito sequenciamento para confirmar a banda positiva
para Neisseria gonorrhoeae, por ter sido detectada em todas as três amostras testadas. Diante de
pesquisas consultadas na literatura é comum a coinfecção de Chlamydia trachomatis e Neisseria
gonorrhoeae, isso reforça a qualidade do teste obtido e a importância em pesquisar associações de
patógenos. E para a eficiência na detecção por multiplex é importante que as reações singleplex
estejam bem otimizadas para cada patógeno em específico. Os próximos passos incluem a otimização
com os novos oligos e testes de ensaios por PCR-Multiplex.

Palavras-chave: Diagnóstico, Biologia Molecular, Eletroforese.

Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro do INCT-TeraNano/UFU,
Imunoscan/Biogenetics e ao CNPq MAI/DAI 01/2021.
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1o Ciclo de Seminários anuais do Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para 
Inovação – MAI/DAI 

 
 

Modalidade: Mestrado -GM 
Área Temática: Ciências Biológicas 

 
 
Detecção visual do vírus da dengue por técnica isotermal de amplificação de ácidos nucleicos 

e combinação de corantes 
 
Primeiro Autor: Vitória de Oliveira Arruda; vitoriia_@hotmail.com; Universidade Federal de Catalão – 

Programa de Pós Graduação em Química 
Orientadora: Dra. Adriana Freitas Neves; adriana_freitas_neves@ufcat.edu.br; Universidade Federal 

de Catalão – Instituto de Biotecnologia  
 

Introdução: A dengue é uma doença infecciosa de grande importância na saúde pública, devido aos 
seus numerosos casos anuais. Os sintomas causados pela doença não são específicos e podem ser 
confundidos com outras arboviroses circulantes. O diagnóstico mais comum são os baseados em 
sorologia, porém estes podem apresentar reação cruzada com outros vírus, atualmente o padrão ouro 
é a transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase (RT-PCR), que embora seja uma 
técnica sensível e específica, é uma técnica de alto custo que requer equipamentos sofisticados e 
profissionais especializados.  Objetivo: Neste sentido, o presente trabalho visou a detecção do vírus 
da dengue de forma rápida por detecção colorimétrica, usando a técnica de amplificação isotermal 
mediada por loop (LAMP) combinada a corantes sensíveis e não sensíveis a mudança de pH. 
Metodologia: 100 amostras biológicas de soro reativas ou não para os anticorpos IgG, IgM e a 
proteína NS1 de dengue, sendo 61 positivas e 39 negativas por RT-PCR, tiveram seu RNA extraído 
utilizando por kit contendo esferas magnéticas, seguida da reação com transcrição reversa, incubadas 
a 37°C por 1 hora para obtenção do DNA complementar (cDNA). O cDNA obtido foi utilizado para 
detecção do vírus da dengue por LAMP, com a enzima de reação isotérmica Bst DNA Polimerase. A 
reação foi composta por seis oligonucleotídeos, todos com pareamento específico para o RNA 
mensageiro do vírus da dengue.  A combinação de dois corantes sensíveis e não sensíveis a pH foram 
adicionados à reação, que foi então incubada de 60°C a 65ºC por 30 a 60 minutos. Foi feita também 
a reação de LAMP colorimétrica utilizando o kit comercial WarmStart® Colorimetric LAMP 2X Master 
Mix (New Englands Biolabs, EUA). Resultados: Após o tempo de reação foi observado o 
desenvolvimento de cor. A amostra positiva adquiriu uma cor esverdeada, indicando um pH ácido e a 
amostra negativa apresentou cor azul, indicando pH alcalino. A reação utilizando WarmStart® 
Colorimetric apresentou cor amarela quando positivo e rosa quando negativo. Comparando os dois 
testes frente aos resultados de RT-PCR, foram calculados a sensibilidade, especificidade e acurácia. 
O teste WarmStart® Colorimetric apresentou sensibilidade de 80,3%, especificidade de 100% e 
acurácia de 90,15%. O protocolo colorimétrico com combinações de corantes apresentou uma 
sensibilidade de 91,8%, especificidade de 100% e acurácia de 95,9%. A detecção de amplificação a 
visualização dos resultados a olho nu, sem necessidade de equipamentos sofisticados para análises 
de dados, reduz os custos do teste molecular. Desenvolvemos aqui uma metodologia rápida, de fácil 
visualização dos resultados com potencial de ser um teste point-of-care, cujos próximos passos serão 
a avaliação da especificidade do teste em amostras de Zika vírus e o ensaio de limite de detecção.  

 
 
 
Palavras-chave: DENV, diagnóstico, biologia molecular. 
 
Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro do CNPq MAI/DAI 01/2021. 
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RELATÓRIO PARCIAL DE ATIVIDADES  
(Refere-se às atividades realizadas no período de Setembro 2021 a Fevereiro de 2022) 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome do Orientador: Adriana Freitas Neves 
Nome do Aluno: Milena Martins do Nascimento 
Área do projeto: Biologia Molecular/ Biotecnologia 
Título do projeto do aluno: “Detecção dos vírus da Dengue e Zika por RT-PCR 

aplicada a estudos epidemiológicos” 
 
2. JUSTIFICATIVA EOBJETIVOS DO PROJETO DO ALUNO 

As infecções ocasionadas pelos vírus dengue (DENV) e zika (ZIKV) constituem um grave 

problema de saúde pública tanto à população Brasileira, quanto a população mundial devido a grande 

ocorrência de notificações de casos. Buscando ir de encontro com os interesses do Ministério da Saúde 

de aprimoração de políticas públicas na área da saúde, o presente estudo tem como principal objetivo 

padronizar a extração de RNA em amostras biológicas e assim, realizar a detecção de zika e dengue 

utilizando-se da técnica de biologia molecular RT-PCR.  Amostras biológicas de sangue foram 

obtidas com o Laboratório da UNIMED de Catalão-Go e posteriormente, condicionadas no 

Laboratório de Biologia Molecular (LabioMol) da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) onde 

foram submetidas à extrações de RNA e RT-PCR para detecção dos flavivírus do estudo e do gene 

da B2M.  

 
3. PRINCIPAIS ETAPAS EXECUTADAS PELO ALUNO NO PERÍODO  
 
 
● ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS PARA COLETAS DE AMOSTRAS 

Para a realização das análises são necessárias amostras de plasma contaminadas com o vírus, de 

acordo com o protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

sob parecer No 1.942.515. Todas as amostras coletadas tem anuência informada e assinada, de modo que são 

armazenadas e processadas no Laboratório de Biologia Molecular (LaBioMol/UFCAT). 

 
● EXTRAÇÃO DE RNA E RT-PCR 

Está sendo seguido o protocolo utilizando fenol-clorofórmio para extrair o RNA das amostras, 

conforme protocolo adaptado de Chomczynski e Sacchi (1987). O RNA extraído é eluído com 20 μL de água 

tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) e estocado à -80ºC para seu uso posterior. A transcrição reversa está 

sendo realizada usando RNA total, inibidor de RNAse, Enzima Transcriptase Reversa, Tampão, dNTPs e 

oligonucleotídeos. A partir do cDNA, é feita a amplificação utilizando alíquotas de cDNA, MgCl2, primers, 

dNTPs e Taq DNA polimerase. 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: Voluntário 

Área Temática: Zoologia de invertebrados 
 

 
Crescimento relativo do caranguejo de água doce Dilocarcinus pagei Stimpson 

(Crustacea, Decapoda) do município de Anhanguera (GO) 

 
Erick Feliphe de Paula Santos; erick.santos@discente.ufcat.edu.br; UFCAT. 

Emerson Contreira Mossolin; ecmossolin@ufcat.edu.br; UFCAT. 
 
 

Os crustáceos pertencem a um dos mais diversos e antigos grupos conhecidos, tanto 

em padrões morfológicos, quanto em relação ao número de espécies. Existem duas 

famílias de caranguejos dentro da superfamília Potamoidea, os Pseudothelphusidae 

e os Trichodactylidae. Entre os Trichodactilídeos, o caranguejo Dilocarcinus pagei 

Stimpson, 1861 tem uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo no Brasil do estado 

do Amapá até São Paulo, sendo encontrado comumente em ambientes lênticos. O 

objetivo deste estudo foi analisar o crescimento relativo desta espécie de caranguejo, 

com base em sua carapaça e estruturas como o abdômen e os quelípodes. Os animais 

foram coletados com um puçá em uma represa do município de Anhanguera (GO), e 

posteriormente levados ao laboratório, onde foram mensurados a largura e o 

comprimento da carapaça, largura de segmentos do abdômen, e comprimento, largura 

e altura dos própodos direito e esquerdo, além da altura e comprimento dos dáctilos 

direito e esquerdo. No total foram utilizados 125 animais, sendo 27 juvenis, 57 machos 

e 41 fêmeas. Tanto a relação entre o crescimento da largura e comprimento da 

carapaça, quanto a relação entre as diferentes medidas tomadas das quelas, 

seguiram um padrão de crescimento isométrico. Já a relação entre a largura da 

carapaça e a largura do abdômen, apresentou alometria para as fêmeas e isometria 

para os machos. Quanto aos quelípodes, os machos apresentaram alometria nas 

medidas do lado direito e isometria para o esquerdo, enquanto as fêmeas 

apresentaram isometria em ambos os quelípodes. Este fato demonstra a presença de 

heteroquelia em machos. Com estes resultados, o estudo corrobora dados conhecidos 

sobre outras populações de D. pagei, e demonstram características importantes 

associadas ao seu crescimento. Com isto, novos estudos podem ser desenvolvidos, 
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Levantamento e Estudo Populacional de Libélulas (Insecta: Ordem Odonata)
do “Lago Taboão”, no Município de Bragança Paulista (SP)

Mariana Palitó Melo¹, Emerson Contreira Mossolin2

¹Graduanda em Ciências Biológicas, IBiotec,

marianapalito@discente.ufcat.edu.br
2Orientador, Docente do Curso de Ciências Biológicas, IBiotec,

ecmossolin@ufcat.edu.br

1) Resumo
Libélulas são insetos que pertencem à ordem Odonata, apresentando

desenvolvimento hemimetábolo, com ninfas aquáticas e adultos aéreos. Atuam

como grandes reguladoras da cadeia alimentar, controlando a quantidade de

mosquitos e pragas no ecossistema, sendo consideradas bioindicadoras de um

ambiente saudável. Este estudo visou o levantamento de libélulas do “Lago do

Taboão” (Bragança Paulista/SP), coletando representantes adultos com o uso de

puçá entomológico. Os animais foram fixados e analisados no Laboratório de

Invertebrados (LABIN) da UFCAT, com posterior organização de lotes e criação de

um banco de dados com todas as informações obtidas. Foram capturados 17

indivíduos, sendo 5 da Família Libellulidae, 2 da Família Aeshnidae (ambas famílias

pertencentes à subordem Anisoptera), e 10 da família Coenagrionidae (Subordem

Zygoptera). Além das espécies encontradas, os resultados podem ser contrastados

com a época do ano em que foram realizadas as coletas, já que a temperatura e a

estação do ano podem interferir na biologia destes insetos. Sendo assim, esta

pesquisa permitiu listar a fauna de Odonata de uma região de Bragança Paulista

(SP), em área que apresenta grandes alterações antrópicas, e novos estudos

poderão obter uma maior quantificação e aprofundamento do conhecimento das

espécies encontradas na região.

2) Apresentação
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Modalidade: Iniciação Científica: PIVIC 

Área Temática: Ciências Biológicas 
 

 
LEVANTAMENTO E ESTUDO DE MÉTODOS DE CAPTURA DE ABELHAS EM 

UM FRAGMENTO DE CERRADO DA ÁREA URBANA DE CATALÃO (GO) 

 
 

Primeiro Autor(a): Ualefe Cesar Vaz Costa; ualefecesar@discente.ufcat.edu.br; 
Universidade Federal de Catalão. 

Orientador(a)/Supervisor(a): Emerson Contreira Mossolin; 
ecmossolin@ufcat.edu.br; Universidade Federal de Catalão. 

 
 

As abelhas são organismos essenciais para a manutenção dos serviços 
ecossistêmicos, realizando o processo de polinização e atuando como bioindicadoras 
para o ambiente. No Brasil, existem cerca de 3.000 espécies e essa riqueza se deve 
muito provavelmente a grande diversidade de ecossistemas encontrados, embora as 
áreas urbanizadas sofram grande impacto antrópico contribuindo para a diminuição 
das populações. Este trabalho teve como objetivo o levantamento de espécies através 
da aplicação de diferentes métodos de captura, com armadilhas com iscas de odor e 
pratos-armadilha com cores variadas, em um fragmento de vegetação na área urbana 
do centro da cidade de Catalão (GO), conhecido como “Pasto do Pedrinho”. O local 
de estudo foi dividido em três áreas com vegetações distintas (Mata de Galeria, 
Cerrado e Campo Sujo). As armadilhas com iscas de odor tiveram aplicadas as 
essências de Vanilla, Eucaliptol e Salicilato de Metila, e os pratos-armadilhas foram 
das cores amarelo, azul e branco. Em seis meses foram coletados 146 exemplares de 
abelhas, pertencentes a quatro espécies, Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis (53 
indivíduos), X. (N.) grisescens (5), Bombus (Fervidobombus) morio (64) e B. (F.) 
pauloensis (24). Dentre as armadilhas utilizadas, as montadas com iscas de odor 
demonstraram maior eficiência, principalmente com a essência de Eucaliptol a qual 
atraiu 115 indivíduos. Enquanto o odor de Vanilla atraiu 31 espécimes de abelhas. 
Além de contribuir para futuras pesquisas, os resultados obtidos demonstram que o 
estudo foi de grande importância para o conhecimento da diversidade de abelhas 
neste fragmento de vegetação típica de Cerrado, bem como para observar a 
importante relação da vegetação com esta diversidade encontrada, as quais prestam 
importante serviço ecossistêmico para essa região central da cidade de Catalão. 
 
Palavras-chave: Levantamento, abelhas, captura. 
 
Agradecimentos: Agradeço ao CNPq pela oportunidade de promover pesquisa e 
ciência. E a UFCAT por toda estrutura fornecida para o desenvolvimento deste 
trabalho. 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO

Modalidade: PIVIC
Área Temática: Ciências Biológicas

Organização e Identificação das Borboletas (Lepidoptera: Rhopalocera)
Depositadas na Coleção Didática do Laboratório de Invertebrados (LABIN)

da Universidade Federal de Catalão

Primeiro Autor(a): Caroline Xavier de Almeida;
carolinexavier@discente.ufcat.edu.br; Universidade Federal de Catalão

Orientador(a)/Supervisor(a): Emerson Contreira Mossolin ;
ecmossolin@ufcat.edu.br; Universidade Federal de Catalão

Entre os insetos, a ordem Lepidoptera é uma das principais, representada por uma

grande diversidade de espécies, muitas delas encontradas no Brasil. Compreendem

os animais comumente conhecidos como borboletas e mariposas, bastante

estudados do ponto de vista taxonômico e ecológico, sendo importantes pelas

interações ecológicas entre inseto/planta, além de serem um excelente grupo

utilizado como bioindicadores. O presente trabalho buscou organizar e identificar os

exemplares depositados no Laboratório de Invertebrados (LABIN), além da criação

de um Banco de Dados com as informações dos indivíduos. A coleção foi formada a

partir de doações e coletas esporádicas, sem qualquer critério na captura dos

indivíduos, trazendo dificuldade no manuseio do material para fins didáticos e de

pesquisa. Desta forma, uma organização seguindo padrões de coleções zoológicas

era extremamente necessária. Foram identificados até o menor nível taxonômico

possível, 44 exemplares, pertencentes às famílias Nymphalidae, Papilionidae e

Pieridae. Destes, 34 pertenciam a Nymphalidae, que é a família com maior número

de espécies descritas para o Brasil, sendo que a espécie com maior número de

indivíduos na coleção foi a Opsiphanes cassina, com 3 representantes. Entre os 4

indivíduos identificados de Pieridae, 3 eram da espécie Ascia monuste, enquanto

que para Papilionidae, os 6 representantes eram todos do gênero Heraclides, sendo

5 da espécie H. anchisiades. A identificação e organização desses animais facilitará

a consulta em trabalhos futuros, bem como seu uso nas aulas práticas destinadas ao
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USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NA PREVENÇÃO DA 
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A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus configura-se em um grave quadro de 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, causando a Doença do 
Coronavírus ou COVID-19, a qual surgiu no final do ano de 2019 na China e foi 
decretada como pandemia no Brasil pela Organização Mundial de Saúde em março 
de 2020. Mundialmente, são contabilizados quase 600 milhões de casos novos. No 
Brasil foram confirmados 34,4 milhões de casos de COVID-19, dos quais 
aproximadamente quatro milhões (3.925.536) foram na Região Centro Oeste. Neste 
sentido, é de suma importância a compreensão do processo de operacionalização do 
uso de Equipamentos de Proteção Individual e do comportamento dos profissionais 
atuantes na linha de frente dos serviços de saúde. No que concerne aos benefícios, 
almeja-se o aprofundamento dos conhecimentos e a prevenção e controle da COVID-
19, contribuindo na identificação de potencialidades no serviço, bem como na busca 
de soluções que ajudem no combate à doença junto aos participantes. O presente 
estudo possui cunho exploratório descritivo, de abordagem quantitativa, que almeja 
caracterizar o perfil dos profissionais de saúde que atuam em instituições de nível 
secundário e terciário por meio dos dados sociodemográficos e clínico-
epidemiológicos e, descrever a relação entre esses dados no uso dos Equipamentos 
de Proteção Individual. A coleta foi realizada nas instituições de saúde no período de 
julho a agosto de 2022, sendo inclusos profissionais com idade igual ou superior a 18 
anos e que apresentarem pelo menos seis meses de experiência profissional durante 
o período de coleta de dados. Utilizou-se um instrumento elaborado e validado com 
duas etapas: a primeira teve a finalidade de obter informações sociodemográficas dos 
profissionais; A segunda etapa consistiu no preenchimento das respostas no 
instrumento fechado com questões voltadas aos fatores pessoais, comportamentais e 
ambientais no uso dos Equipamentos de Proteção Individual. Com relação aos 
resultados, foram observados altos índices referentes à percepção pessoal quanto ao 
uso de Equipamentos de Proteção Individual, assim como à disponibilidade de 
equipamentos fundamentais para prevenção e controle da COVID-19. Destaca-se a 
essencialidade da paramentação adequada para os profissionais visando a redução 
dos riscos de contaminações cruzadas, considerando o fato destes geralmente 
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atuarem em mais de uma instituição de saúde. Salienta-se então, a necessidade de 
se estabelecer estratégias mais eficazes no que tange o acesso e adesão aos 
Equipamentos de Proteção Individual em geral. 
 
Palavras-chave: COVID-19, Equipamento de Proteção Individual, Profissionais da 
Saúde. 
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Introdução: O contexto pandêmico que o mundo vivenciou transformou o ambiente de 
trabalho e modificaram as vidas dos profissionais de saúde, o cenário tornou-se 
extenuante e adoecedor. O uso de EPIs foi a principal medida de proteção. Sua 
disponibilização e correta utilização foram imprescindíveis como medidas de 
segurança e proteção. Objetivo: caracterizar os dados sociodemográficos e clínicos 
dos profissionais de saúde que atuam em instituições de nível secundário. 
Metodologia: pesquisa exploratória descritiva com abordagem quantitativa. A coleta 
de dados foi realizada no período de julho a agosto de 2022, com diferentes categorias 
de profissionais, nos serviços de saúde de nível secundário: unidades de ponto 
atendimento dos Hospitais de Catalão, UPA e Centro Integrado da Mulher, por meio 
de um formulário contendo questões de caracterização sociodemográfica. Os dados 
obtidos foram plotados em planilha eletrônica e inseridos no software SPSS 20.0 para 
análise por meio de estatística descritiva. Resultados e discussões: Participaram do 
estudo 84 trabalhadores. As categorias laborais de cada entrevistado foram 
enfermeiros, técnico de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, biomédicos, entre 
outros. A maior parte dos respondentes foram técnicos de enfermagem (44,0%) e 
enfermeiros (22,6%), apesar disso, durante a pandemia muitos profissionais 
abandonaram ou tiveram a intenção de deixar a profissão por excesso de trabalho, 
esgotamento físico e mental, medo da doença, falta de EPIS, baixa remuneração e 
manifestações de lesões de pele pelo uso de EPIS. A maioria dos participantes 
corresponderam ao sexo feminino (78,57%), corroborando com feminização da 
enfermagem. Em relação a faixa etária 45,2% são adultos jovens. Os adultos maduros 
(acima de 46) representam 27% e os jovens (18 a 29 anos) 27,4%. A enfermagem é 
composta majoritariamente por jovens. Dos entrevistados 38% possuem ensino 
técnico completo e 16% apresentam ensino superior completo e 26% possuem 
especialização completa. O aumento do número de profissionais que possuem 
especialização está relacionado a busca de melhores oportunidades de emprego. Na 
situação conjugal 50% são casados ou estão em união estável e apenas 31 indivíduos 
são solteiros, somando-se a isso em relação a variável “quantas pessoas moram com 
você”, tem indivíduos que moram sozinhos ou até com 5 pessoas. O tempo que 
exercem as funções é praticamente o mesmo do exercício profissional e do tempo de 
formação. Conclusão: a equipe de enfermagem é bem expressiva quando comparada 
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as demais profissões, é composta por pessoas mais jovens e o sexo feminino ainda 
domina nessa categoria. 
 
Palavras-chave: Pandemia, EPIs, Profissionais de saúde. 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO

Modalidade: Iniciação Científica (PIBIC / voluntário)
Área Temática: Ciências da saúde

USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR PROFISSIONAIS
DE SAÚDE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ENFRENTAMENTO DE

COVID-19

Primeiro Autor(a): Eduarda Dias da Silva; eduardias@discente.ufcat.edu.br;
Universidade Federal de Catalão

Coautora: Luípa Michele Silva Cabral; luipams@ufcat.edu.br; Universidade Federal
de Catalão

Orientadora: Ana Carolina Scarpel Moncaio; carolina_scarpel@ufcat.edu.bre-mail;
Universidade Federal de Catalão

Introdução: Com a COVID-19 surgiram medidas protetivas com fins de prevenção

da disseminação do vírus SARS-CoV-2 em nível global. Nesse sentido, é de suma

importância a compreensão do processo de operacionalização do uso de EPI pelos

profissionais que atuaram na linha de frente dos serviços de saúde. Objetivo geral:
Descrever as medidas adotadas no uso dos Equipamentos de Proteção Individual

pelos profissionais de saúde para a prevenção da COVID-19 nas instituições de

nível secundário. Metodologia: Trata-se de um plano de trabalho derivado de um

projeto maior, do tipo exploratório descritivo, de abordagem quantitativa,

desenvolvido nos serviços de saúde de nível secundário de Catalão (GO).

Participaram do estudo os profissionais de saúde que atuaram diretamente na

prevenção e controle da COVID-19, dentre eles equipe de enfermagem (enfermeiros

e técnicos/ auxiliares de enfermagem), fisioterapeutas, médicos, psicólogos,

biomédicos, técnicos de laboratório e de radiologia. Resultados: Participaram do

estudo 84 profissionais de saúde entrevistados, sendo 37 (44%) eram Técnicos de

Enfermagem; 19 (22,6%) Enfermeiros; 09 (10,7%) Médicos; 04 (4,8%)

Fisioterapeutas; 03 (3,6%) Biomédicos; 03 (3,6%) Técnicos de Radiologia; 03 (3,6%)

Técnicos de Laboratório; 06 (7,1%) outros profissionais. As alternativas quanto às

medidas adotadas no uso dos EPI foram distribuídas de 1 a 5, onde, discordo
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totalmente representou 1 ponto; discordo parcialmente (2); nem concordo/nem

discordo (2), concordo parcialmente (4); concordo totalmente (5). Verifica-se que, o

uso de equipamentos de proteção individual no contexto do covid-19, de acordo com

o profissional alvo, denotam que houve uma variação de acordo com o tipo de

atividade exercida. Além disso, 43 pessoas atribuíram 05 pontos quando

questionados sobre se haviam sido utilizadas estratégias educativas e de

sensibilização da equipe (palestras, seminários, grupos operativos, manual,

encontros, entre outros) no ambiente de trabalho. E menos de 50% (47) destes

profissionais relataram ter acesso a materiais educativos sobre a doença em

questão (pôsteres, cartazes, vídeos, panfletos, internet, entre outros). Nesse sentido,

o acesso à informação e o tipo de estratégia de abordagem, podendo estar

correlacionado a compreensão sobre a pandemia da COVID-19 (47,6%).

Palavras-chave: COVID-19, profissionais da saúde, EPI.

Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq).
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A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) configura-se em um 

grave quadro de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), 

causando a Doença do Coronavírus ou COVID-19. Mundialmente, são contabilizados 

mais de 600 milhões de casos novos. No Brasil foram confirmados 34,4 milhões de 

casos da COVID-19, dos quais aproximadamente quatro milhões foram na Região 

Centro-Oeste. Os profissionais de saúde estão na linha de frente no combate a 

pandemia e acabam sendo expostos diariamente aos pacientes infectados. Neste 

sentido, é de suma importância a compreensão do processo de operacionalização do 

uso de equipamentos de proteção individual e do comportamento dos profissionais 

atuantes na linha de frente dos serviços de saúde. Esta pesquisa traz como 

justificativa o aprofundamento dos conhecimentos e a compreensão do processo de 

prevenção e controle da COVID-19 nas instituições de saúde, a qual pode contribuir 

para o planejamento, organização, monitoramento e avaliação das medidas de 

proteção empregadas. Trata-se de um estudo exploratório descritivo, quantitativo, 

com objetivo de caracterizar o perfil dos profissionais de saúde por meio de dados 

sociodemográficos e, descrever a relação entre esses dados no uso dos 

equipamentos de proteção individual. A coleta foi realizada nas instituições de saúde 

no período de julho a agosto de 2022, sendo inclusos profissionais com idade igual ou 

superior a 18 anos e que apresentarem pelo menos seis meses de experiência 

profissional durante o período de coleta de dados. Utilizou-se um instrumento 

elaborado e validado com duas etapas: a primeira terá a finalidade de obter 

informações sociodemográficas dos profissionais; A segunda etapa consiste no 
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preenchimento das respostas no instrumento fechado com questões voltadas aos 

fatores pessoais, comportamentais e ambientais no uso dos equipamentos de 

proteção individual. Com relação aos resultados obtidos foram observados altos 

índices de concordância referentes à percepção pessoal quanto ao uso dos 

equipamentos de proteção individual, assim como à disponibilidade de equipamentos 

fundamentais para prevenção e controle da COVID-19, principalmente luvas de 

procedimento, em contrapartida percebe-se uma maior discordância quanto ao uso e 

distribuição de equipamentos que visam a proteção de áreas como pernas e pés. 

Conclui-se que a disponibilização dos equipamentos de proteção individual pelos 

serviços de saúde, assim como a utilização destes pelos profissionais, ocorre de forma 

equilibrada, porém há oportunidade para avanços neste quesito. Destaca-se a 

essencialidade da paramentação adequada para os profissionais visando a redução 

dos riscos de contaminações cruzadas, considerando o fato destes geralmente 

atuarem em mais de uma instituição de saúde. Salienta-se então, a necessidade de 

se estabelecer estratégias mais eficazes no que tange o acesso e adesão aos 

equipamentos de proteção individual em geral. 

 

Palavras-chave: Pandemia, Equipamentos de proteção individual, Profissionais de 

saúde. 
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Introdução: Mudanças no modo de viver da população brasileira culminaram na 
queda da fecundidade e mortalidade e no aumento na taxa de envelhecimento. 
Embora ser idoso não implique em ser doente, o perfil epidemiológico dessa faixa 
etária aponta um forte predomínio de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. A 
depressão tem se destacado entre as doenças psiquiátricas mais prevalentes em 
idosos. Uma importante ferramenta para prevenir o sentimento de solidão e os 
agravos dos sintomas depressivos são os Grupos de Convivência (GC). Objetivo: 
Avaliar o nível de depressão dos idosos que participam de um GC e qual o impacto 
deste na saúde mental dos participantes. Método: Trata-se de um estudo descritivo e 
exploratório com abordagem qualitativa e quantitativa. O estudo foi realizado no GC 
para idosos de uma Unidade Básica de Saúde da Família, no município de Catalão, 
Goiás. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista com aplicação de dois 
instrumentos estruturados e validados, como o Índice de Depressão de Beck (BDI) e 
a Escala de autoestima de Rosenberg, também utilizou-se de um instrumento 
semiestruturado, construído pelas pesquisadoras. A análise qualitativa foi feita através 
da Análise de Conteúdo, Modalidade Temática, de Bardin. A análise quantitativa foi 
feita por meio da estatística descritiva, com uso do Microsoft excel, e da frequência 
absoluta e relativa e a média. Resultados e Discussão: 66,7% dos idosos 
apresentaram sintomas de depressão. A escala de autoestima de Rosenberg revelou 
que os idosos em sua totalidade apresentaram autoestima razoável. Após análise das 
falas construiu-se três categorias: 1)O sentimento de tristeza e emoções percebidas 
pelos idosos em momentos difíceis e em situações-limite da vida: na qual percebeu-
se que os motivos que causam tristeza e angústia são relacionados a questões 
familiares, problemas de saúde, incapacidades e a morte de pessoas queridas durante 
a pandemia; 2) Estratégias de manejo das situações que promovem os sentimentos 
de tristeza: observou-se como estratégias de manejo para amenizar os sentimentos 
de tristeza, a espiritualidade e religiosidade, a realização das Atividades de Vida Diária 
e Atividades Instrumentais da Vida Diária e o convívio social; 3)Importância do Grupo 
de Convivência no período pandêmico e na vida social dos os idosos: as falas dos 
idosos mostraram que estar em um GC é vantajoso porque é o espaço ideal para 
compartilhar experiências, socializar, receber e dar apoio em situações difíceis, 
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especialmente na pandemia. Considerações finais: O GC promoveu um auxílio para 
os participantes no enfrentamento da pandemia da COVID-19, mesmo que 
remotamente, o que ressalta a importância da existência de espaços de convivência 
para a população idosa como estratégia para evitar o sentimento de solidão e 
abandono. O GC constituiu-se como uma importante ferramenta na promoção da 
saúde, promoção de convívio social, melhora da saúde mental e qualidade de vida.  
Palavras-chave: Grupos; Idosos; Saúde Coletiva; Depressão. 
 
 
 
 
 
 
 



Caderno de Resumos - VERSÃO PRELIMINAR 

Caderno de Resumos / IV Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em 
Inovação – UFCAT / Novembro - 2022 

27 

 

 
 

 
IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 
 

Modalidade: Iniciação Científica (PIBIC) 
Área Temática: Ciências da Saúde 
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O final do ano de 2019 e o início de 2020 foram marcados pelo surgimento de um 
vírus desconhecido na China, posteriormente denominado Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) responsável pela doença de coronavírus 
2019 (Covid-19). A nova doença se transformou em um surto e foi declarada como 
uma emergência de saúde pública de importância internacional, ao qual se adotaram 
várias estratégias de enfrentamento. Tal cenário ocasionou mudanças extremas no 
ambiente escolar e no cotidiano dos estudantes universitários, sendo as relações 
familiares altamente afetadas durante esse período. Tendo em vista isso, este estudo 
objetivou avaliar e descrever a funcionalidade familiar de estudantes universitários 
durante a pandemia do Covid-19. Realizou-se um estudo de base populacional com 
delineamento transversal observacional, com uma população composta por 
estudantes universitários vinculados a uma universidade pública da região central do 
Brasil. A amostra foi por conveniência e constituiu-se de 251 estudantes. Utilizou-se 
um questionário semiestruturado com questões fechadas para obtenção de 
informações acerca do perfil sociodemográfico e funcionalidade familiar, avaliada por 
meio do índice Family APGAR (APGAR de Família). Observou-se que a maioria dos 
estudantes eram do sexo feminino e possuíam idade entre 18-25 anos, com média de 
23,80 anos. Além disso, a maior parte dos estudantes se autodeclararam como não 
brancos, negaram ter companheiro e filhos, sem nenhum vínculo empregatício, 
estavam cursando sua primeira graduação e não eram provenientes do município 
sede da Universidade. Além disso, moravam em casa, não própria, residiam com pai 
e/ou mãe e afirmaram pertencer a religião de matriz cristã. Quanto às relações 
familiares, houve maior prevalência de estudantes pertencentes a famílias com boa 



Caderno de Resumos - VERSÃO PRELIMINAR 

Caderno de Resumos / IV Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em 
Inovação – UFCAT / Novembro - 2022 

28 

 

 
 
funcionalidade familiar (94, 37,5%, IC95% 31,1-43,8), seguido de elevada 
disfuncionalidade familiar (88, 35,1, IC95% 29,5-41,4). No tocante aos domínios do 
APGAR Familiar, destacou-se o “Growth” (Desenvolvimento/crescimento) e “Resolve” 
(Capacidade resolutiva/ tempo compartilhado juntos), com 79,8% e 77,7% nas 
famílias funcionais, respectivamente. Esses achados revelaram que os estudantes 
universitários receberam apoio familiar, sobretudo durante o período de pandemia por 
Covid-19. 
 
Palavras-chave: Relações familiares, Estudantes, Universidades, COVID-19, 
Estudos transversais. 
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ESTUDO DE DEFEITOS PONTUAIS E EXTENSOS NO GELO Ih 
 
Resumo 

 
Todos os materiais cristalinos conhecidos apresentam certo número de 

defeitos na sua estrutura. Defeitos cristalinos são marcados pela ausência de 
uma regularidade na presença de átomos numa rede cristalina e tais 
imperfeições estão fortemente associadas às propriedades físicas dos 
materiais. No gelo, por exemplo os defeitos podem facilitar a reorientação das 
moléculas de água, além da sua rigidez estar diretamente associada a 
presença de vacâncias, interstícios e defeitos extensos. Para entender um 
pouco dessas propriedades dos materiais aplicamos um método 
computacional, que é a Dinâmica Molecular para descrever algumas 
propridades do gelo Ih. Nossos resultados que ainda são preeliminares estão 
condizentes com os encontrados na literatura. 

 

 

 

 

 

Apresentação  
Estudos sobre a água 
 
 

Os gregos foram os que deram início ao estudo da natureza, esses 

filósofos seguiam uma ideia de que existia uma única matéria-prima para 

todas as coisas existentes. O primeiro foi Tales de Mileto (624-546 AEC), que 
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Desde a antiguidade os humanos notam um “brilho” de luz fria manifestado por 

minerais e animais, conhecido atualmente como luminescência.  Os escorpiões fazem 

parte desse contexto, emitindo luz visível, fenômeno decorrente da incidência de 

radiação eletromagnética. Para melhor compreensão dessa capacidade, optamos em 

fazer amostras para pesquisa, com a coleta dos escorpiões, a medição, e conservação 

dos corpos em álcool espectroscópico. O objetivo do trabalho consiste em investigar, 

através da espectroscopia de fluorescência e de absorção óptica do extrato alcoólico 

dos escorpiões, as moléculas, responsáveis pela luminescência, presentes no 

exoesqueleto dos escorpiões. Apoiando-se nos resultados obtidos do experimento, 

analisamos o gráfico de emissão de outros trabalhos que contenham informações 

referentes a pesquisa de escorpiões e as moléculas presentes na estrutura física do 

animal.  Dessa maneira, correlacionar os dados e analisar a possibilidade de serem 

as mesmas moléculas a beta-carbolina e 7-hidroxi-4-metilcumarina estarem contidas 

nas espécies de escorpiões que manifesta o mesmo comportamento de 

luminescência em exposição à radiação UV. O resultado das análises 

espectroscópicas mostrou respostas no sinal de intensidade da emissão em 

comprimentos de ondas semelhantes com os espectros de emissão das moléculas da 

literatura, indicando uma possível presença das moléculas Beta-carbolina e cumarina 

no exoesqueleto dos escorpiões.  

Palavras-chave: Espectroscopia. Escorpião. Fluorescência e fosforescência. 
Luminescência. 
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A concentração e caracterização da composição química do material particulado (MP) 

suspenso no ar da cidade de Catalão – GO, nas diferentes estações do ano entre setembro 

de 2021 a agosto de 2022, foram realizadas pelas técnicas gravimétrica e por Espectrometria 

de Fluorescência de Raios X por Dispersão em Energia (EFX-ED). Deve ser enfatizado que 

fora os estudos realizados pelo grupo de pesquisa do Instituto de Química da UFCAT 

(Romualdo, 2015 e 2020), são poucos os estudos realizados sobre o tema, principalmente 

para a cidade de Catalão e região. O desenvolvimento do trabalho foi realizado inicialmente 

com as amostragens de diferentes frações de MP utilizando amostradores de grande volume 

(AGV) também conhecidos como HiVol. Duas frações de MP foram amostradas, o material 

inalável (MP10) e o material particulado respirável (MP2,5), sendo que as amostragens do MP10 

ocorreram em diferentes locais no município, uma amostragem no centro da cidade e a outro 

no campus universitário da UFCAT. A fração de MP2,5 também foi amostrada no campus 

universitário. Como resultados, foi determinado as concentrações de MP presente na 

atmosfera, sendo que diante da legislação em vigor, foi evidenciado apenas uma amostragem 

(MP2,5) que ultrapassou os limites estabelecidos, resolução CONAMA nº 491 de 2018. Por 

outro lado, considerando os limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), praticamente todos os dias ocorreram ultrapassagem dos limites para ambas frações. 

Já com relação aos estudos realizados por EFX-ED, foram definidos 7 elementos químicos 

em acordo com as características do solo da região. Como o município está localizado 

próximo a uma região de exploração de minério de rocha fosfática para produção de 

fertilizantes fosfatados, determinou-se a concentração utilizando como referência os 

parâmetros internos do software EDX-7000 Shimadzu dos seguintes elementos fósforo (P), 

enxofre (S), cálcio (Ca), ferro (Fe), silício (Si), potássio (K) e alumínio (Al). Diante do perfil 

composicional evidenciado, correlacionou-se a presença dos elementos químicos com as 

possíveis fontes de emissão. Dessa forma o material particulado inalável apresentou 

elementos provenientes de emissão industrial e veicular (Ca), (P) e (S) e o material respirável 

com a presença de elementos oriundos da queima de biomassa (K) (Si). Elementos como Al 

e Si que foram predominantes no MP10, todos característicos de ressuspensão do solo. 

 
Palavras-chave: Amostragem, Condições meteorológicas, Material particulado. 
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A Floresta Amazônica, região com maior extensão de florestas tropicais do mundo, é 
um bioma com características únicas, formado por vegetação de grande porte e densa 
como as florestas de terra firme, inclui também mosaicos vegetacionais de florestas 
de areia branca, conhecidos como campina e campinarana e áreas periodicamente 
alagáveis como a várzea e o igapó. Além da dimensão, essa diversidade de 
fitofisionomia guarda uma diversidade de macrofungos com grande potencial de 
estudos em diversas áreas, como taxonomia, ecologia e química. Na Amazônia foram 
reportadas 34 espécies de cogumelos comestíveis de acordo com o levantamento do 
conhecimento etnomicológico dos povos indígenas, como base de comparação, no 
mundo, 2.189 espécies de cogumelos são reportadas como comestíveis em 99 
países, ou seja, há um potencial enorme do uso de cogumelos como alimento. 
Visando à utilização destes organismos como alimento, bem como para finalidades 
terapêuticas, torna-se necessário o estudo de seus constituintes, principalmente dos 
carboidratos, pois a maioria dos efeitos biológicos estão correlacionados à estas 
moléculas. Sendo assim, foi selecionado um macrofungo lentinoide deste bioma, pois 
são escassos os dados da estrutura química dos carboidratos deste tipo de cogumelo. 
Para isso, uma alíquota de seus basidiomas (46,7 g) foi submetida às extrações 
aquosas e alcalinas (KOH 1%, 5% e 10%), sendo os extratos precipitados com etanol 
(3:1, v/v; extrato/etanol) ou neutralizados, dialisados em membranas de 12-14 kDa e 
liofilizados, originando os extratos L-AF, L-AQ, L-K1 e L-K5.  Em seguida, uma alíquota 
(2 mg) de cada extrato foi hidrolisada e convertida em acetatos de alditóis para serem 
analisados em CG-EM (cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de 
massas), determinando assim a constituição monossacarídica que compõem a 
estrutura dos carboidratos deste macrofungo. De acordo com os dados de CG-EM, a 
maior parte dos extratos polissacarídeos brutos obtidos é formada por polímeros 
constituídos principalmente por glucose, ou seja glucanas. Com a finalidade de 
purificá-las, estes extratos foram solubilizados em água e submetidos ao processo de 
congelamento e degelo, resultando para cada extrato bruto obtido, uma fração solúvel 
e outra insolúvel em água fria, os quais foram analisados novamente por CG-EM e 
RMN, a fim de elucidar os tipos de moléculas presentes nestes fungos, para após 
correlacionar com os dados biológicos. 
 
Palavras-chave: Amazônia, macrofungo, carboidratos e propriedades medicinais. 
Agradecimentos: À UFCAT pela bolsa concedida. 
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A Tabebuia ochracea (Cham.) Standley (Handroanthus ochraceus), ou ipê-amarelo da 

família Bignoniaceae é uma planta medicinal e na Amazônia é usada frente a malária. 

Essa doença afeta o mundo inteiro principalmente o Brasil, onde é registrado uma 

média de >150.000 casos por ano. A malária é causada pelos protozoários de 
Plasmodium, tendo este gênero mais de 100 espécies diferentes, onde o Plasmodium 

falciparum é o responsável pelos casos mais graves. Esse protozoário vem 

demostrando uma certa resistência aos fármacos disponíveis, até mesmo a terapia 

combinada em artemisinina (Artemisinin-based Combination Therapy – ACT), que tem 

sido usada frente as cepas resistentes.. Tendo em vista a busca por novos agentes 

antimaláricos, este trabalho teve como objetivo realizar a prospecção química 
doextrato etanólico das folhas da T. ochracea (TOFE) e avaliar este extrato in vitro 

frente à enolase de Plasmodium falciparum, enzima glicolítica essencial para o 

desenvolvimento do protozoário. O extrato TOFE havia apresentado inibição 

significativa em Plasmodium falciparum com IC503D7 = 10 ± 1 μg/mL e índice de 

seletividade >9 (citotoxicidade IC50HepG2 > 100 μg/mL), entretanto, o extrato não 

apresentou inibição considerável frente a enolase de P. falciparum (2% de inibição, 

TOFE avaliado à 50 μg/mL). A desreplicação dos compostos presentes no extrato foi 

realizada por cromatografia líquida de ultraeficiência (CLUE) acoplada a 
espectrometria de massa de alta resolução (HRMS). Osoftware Data Analysis 4.0 e o 

Bruker Smart Formula foram usados para a análise dos espectros de massa, sendo 
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possível a identificação de 18 compostos. Entre esses compostos, os metabólitos 

secundários identificados são das classes dos flavonoides, iridoides, triterpenoides, 

lignanas, ácidos fenólicos, ácido graxo saturado, e derivados do ácido caféico. Dando 

uma ênfase para os flavonoides, já conhecidos pelo potencial antimalárico, foram 

identificados  quatro compostos dessa classe, dentre os quais a luteolina, quercetina 

e kaempeferol possuem atividade antiplasmódica com potencial inibitório de  (IC50 = 

12 ± 1 µg/mL, IC50 = 14 ± 5 µg/mL e IC50 = 40 ± 10 µg/mL, respectivamente). O 

plantamajoside e os triterpenos, ácido betulínico e ácido ursólico também possuem 

atividade antiplasmódica conhecida (IC50 entre 10 e 49 µg/mL) e a identificação destes 

compostos ativos pode ser uma justificativa para a atividade biológica encontrada no 

extrato etanólico desta espécie de Tabebuia.  

 
Palavras-chave: Tabebuia ochracea, Atividade antiplasmodial, Atividade 
antiparasitária. 
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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS BASEADAS EM
DISPOSITIVOS MICROFLUÍDICOS EM PAPEL PARA DETERMINAÇÃO DE ÍONS

METÁLICOS
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A construção de dispositivos miniaturizados de papel, aliados à captura de imagens para a
realização de análises está presente na atualidade, visando atender a demanda analítica
contemporânea. Utilizando a intensidade da cor da amostra em canais do tipo RGB e sua
absorbância, obtidos através de um software e de cálculos matemáticos, tem-se a
concentração do analito. Dessa forma, este projeto visa o desenvolvimento de uma
metodologia utilizando a captura de imagens para determinação de íons Fe(III), a partir de
sua reação com o íon tiocianato, em meio ácido, tendo como produto um complexo de cor
vermelha. O dispositivo em papel foi construído a partir de uma barreira hidrofóbica
composta por parafina, feita por método de carimbagem, para a contenção da amostra, e as
imagens capturadas utilizando um Smartphone modelo A30 da marca Samsung. O
complexo foi obtido misturando-se 4 gotas de solução contendo os íons ferro, nas
concentrações de 50, 10, 5 e 2 mg L-1, 4 gotas de solução tiocianato de amônio 1 mol L-1 e 1
gota de ácido clorídrico 0,1 mol L-1. Analisou-se o melhor canal para análise das imagens
(Red, Green ou Blue), sendo este o canal Green (R2= 0,99598), bem como melhor tipo de
papel para construção do dispositivo, tendo sido o papel manteiga e papel transparência
para retroprojetor avaliados. Ademais, avaliou-se condições de iluminação natural e
controlada, utilizando uma caixa de MDF com led’s com abertura para a câmera do
smartphone e sem luz artificial, a qual demonstrou melhor relação de linearidade (R2 =
0,9965) e sensibilidade (0,0258), além da determinação da melhor distância entre o
dispositivo e o smartphone, sendo a distância de 3 cm aquela que apresentou os melhores
resultados (R2 = 0,9987; sensibilidade = 0,0241). Notou-se que o papel utilizado também
influencia nas análises, sobretudo nas concentrações de 5 e 2 mg L-1, sendo a transparência
melhor especialmente em horários de iluminação mais branda. Dessa forma, a fim de avaliar
a reprodutibilidade do método, foram construídas curvas de calibração a partir da captura de
análises em diferentes horários, onde foram testados os dispositivos às 09:00 (R2 = 0,96733,
sensibilidade =0,0166), às 12:00 (R2 = 0,99525, sensibilidade=0,0202), às 15:00 (R2 =
0,99845, sensibilidade=0,0231) e às 17:00 (R2 = 0,99357, sensibilidade=0,0221). Conclui-se
que o método desenvolvido apresenta boa linearidade, sensibilidade, atende à demanda
analítica atual e permite a determinação de íons ferro.

Palavras-chave: Íons Ferro; Análises em Papel; Microdispositivos Analíticos.

Agradecimentos: CNPq, CAPES, FAPEG e ao IQ-UFCat.
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Título

Drenagem Pluvial (Cacimbas) e recuperação de áreas de recarga hídrica: estudo de caso para proteção/preservação dos recursos hídricos em Catalão (GO)

Introdução e Justificativa

Um dos métodos mais eficientes de contenção de enxurradas (escoamento superficial) são as bacias de infiltração, também conhecidas como bacias de
contenção, bacias de retenção, barraginhas ou bolsões. As barraginhas são pequenos reservatórios que possuem a forma de bacia, construídos nos terrenos,
ou seja, é uma área escavada que tem como principal função a contenção das enxurradas, por meio da coleta da água que escoa em excesso em
propriedades rurais ou estradas vicinais e a recarga de água subterrânea (EMATER, 2005).
As barraguinhas começaram no início de 1993, na região central de Minas Gerais, em solos profundos e porosos. Para a implementação em outras regiões
foram feitas as adequações necessárias, como por exemplo, no semiárido, em função das características do solo que possui menor capacidade de infiltração,
desta forma, a capacidade dos reservatórios foi ampliada a fim de se compensar a perda da infiltração (EMBRAPA, 2009).
Em 1997 o sistema foi implantado em uma propriedade rural na microbacia do Ribeirão do Rio Paiol, em Sete Lagoas – MG, tendo como objetivo principal a
recuperação de áreas degradadas devido à erosão provocada pelo escorrimento superficial das chuvas, revitalizando os mananciais com água de boa
qualidade. Após cinco ciclos de chuvas foram constatados o pleno funcionamento do sistema e os resultados altamente positivos (BARROS, 2000).
A justificativa para o presente projeto é que o sistema de bacias de contenção traz diversos benefícios, como por exemplo, a diminuição da erosão do solo,
evitando a perda de nutrientes, promove a recarga do lençol freático o que aumenta o nível de água no interior do solo, contribuindo para a conservação de
nascentes e de mananciais de água. Além disso, as barraginhas ao reterem as enxurradas, possuem em seu interior sedimentos e outros elementos (terra,
adubo, pesticidas...) que são carreados, protegendo as baixadas e corpos d’água do assoreamento e contaminação (EMATER, 2005).
Também são de grande importância na manutenção das estradas vicinais, por diminuírem os danos causados pelas enxurradas e promoverem o
reaproveitamento do cascalho (sedimento) que ficam retidos nas bacias de contenção, desta forma, são vistas como facilitadoras para a administração
pública, uma vez que mantêm as estradas rurais em boas condições de tráfego, facilitando, principalmente, o escoamento da produção agrícola (EMATER,
2005).
O sistema de barraginhas se aplica bem em áreas de solos degradados como resultado da falta de práticas conservacionistas do solo, as águas captadas pelo
sistema infiltram no solo repetidas vezes durante um ciclo de chuvas, contribuindo para o aumento do lençol freático e umedecendo as áreas de baixadas.

Objetivos

GERAL
Construção de bacias de contenção (também denominadas: bacias de retenção, bolsões, barraginhas ou bacias de infiltração da água da chuva) na região da
Fazenda dos Sales próximo ao manancial de abastecimento público do município de Catalão criando, dessa forma, bases de sustentabilidade ambiental com a
proteção e revitalização dos recursos hídricos existentes a fim de fortalecer e ampliar a Área de Preservação Permanente (APP).
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INTELIGÊNCIA ARTIFICAL PARA O ESTUDO DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS 
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Orientador(a)/Supervisor(a): Prof. Dr. Paulo Eduardo G. de Assis; 
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Redes Neurais tem várias aplicações na medicina, como avaliar imagens de pacientes 
ou analisar amostras de sangue para padrões de doenças ou alergias sem enviá-las 
para testes primeiro. Os médicos usam tomografia computadorizada (TC) ao avaliar 
lesões ou doenças dos pacientes; essas varreduras podem ser avaliadas usando IA 
posteriormente. Alguns pacientes podem até solicitar um assistente de IA em vez de 
um médico humano quando precisam de ajuda médica, mas não podem atender 
pessoalmente às suas necessidades relacionadas à saúde devido a compromissos de 
trabalho ou limitações físicas.  
 
A inteligência artificial é utilizada no diagnóstico médico quando um sistema 
informatizado realiza tarefas normalmente realizadas por médicos e especialistas em 
diagnóstico. Os médicos usam computadores para armazenar informações médicas, 
organizar dados de pacientes, realizar cálculos e analisar resultados — tudo com base 
em um algoritmo criado pelo próprio médico ou por outra pessoa de sua equipe. O uso 
de inteligência artificial no diagnóstico médico economiza tempo e dinheiro tanto para 
pacientes quanto para seus médicos. Também melhora o atendimento ao paciente 
por meio de diagnósticos e tratamentos mais precisos.. 
 
Palavras-chave: Redes Neurais, Diagnóstico, Tomografia Computadorizada. 
 
Agradecimentos: Prof. Dr. Paulo Eduardo G. de Assis. 
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O referido trabalho teve como objetivo investigar a captura das subjetividades em tempos de 

pandemia, que alcança de forma diferente as mulheres e outros grupos vulneráveis. O modo 

de produção capitalista reproduz a captura da força de trabalho, da vida cotidiana e da 

produção de subjetividades, produzindo um avanço da pobreza nos regimes neoliberais, 

especialmente em países pobres, acontecendo assim um aprofundamento juntamente com o 

contexto que foi alterado pela pandemia de Covid- 19.  Além das mortes, desemprego, fome, 

incertezas, no Brasil a ultradireita instituiu a necropolítica e aprofundando ainda mais as 

desigualdades.  

O objetivo da pesquisa foi o de analisar o processo de captura das subjetividades a partir das 

narrativas produzidas pelo governo e seus aliados políticos como estratégia capitalista de 

reprodução. Já os objetivos específicos são baseados na realização de uma pesquisa teórica 

tendo como fundamento as categorias trabalho, subjetividades, mulheres, pandemia; 

investigação das narrativas produzidas pelo movimento “bolsonarista” em redes sociais e na 

mídia em geral, procurando elementos que sustentem a tese da produção de narrativas de ódio 

contra populações vulneráveis; problematização das narrativas produzidas pelo 

“Bolsonarismo” como estratégias de captura de subjetividades, aprofundamento da violência 

contra grupos vulneráveis e avanço da pobreza; analise de como a estratégia da dictomização 

emprego X vida se constituiu no campo das narrativas em reportagens, sites de notícias, 

jornais de circulação nacional; e identificar no campo das políticas públicas o impacto da 

pandemia e das narrativas de ódio produzidas. Já para alcançar os objetivos realizamos um 

levantamento bibliográfico em autores/as como Costa (2021), Alves (2011), Antunes (2009) 
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Boaventura Santos (2020), onde levantamos elementos para compreensão do contexto 

econômico e político de mulheres no país. Realizamos, também, um levantamento em meios 

de comunicação para identificar a narrativa do presidente da República onde corrobora com a 

política de degradação da imagem de mulheres no país, o corte de verbas para políticas de 

enfrentamento à miséria e à violência.  

O resultado aponta para a produção de narrativas desde o processo de impeachment de Dilma 

até o atual governo, que apontam para a construção de discursos misóginos, machistas e de 

muito ódio, procurando sempre desqualificar as mulheres. Também o discurso de desprezo da 

vida durante a pandemia foi um marcador, uma vez que as mulheres foram muito penalizadas 

durante este período. A propagação de informações falsas e a demora de implementação de 

políticas públicas de enfrentamento à pandemia também foram entendidas como parte da 

estratégia de captura das subjetividades que atravessam a vida das mulheres no país. 

As narrativas analisadas a partir de notícias veiculadas a  apresentam uma política de 

disseminação de discurso de ódio, exaltação da liberdade individual, ataques às minorias, 

homofobia, racismo, estímulo ao uso de armas de fogo para defesa e outros que, entendemos, 

são narrativas que se juntam aos dados de aumento do número de casos de violência contra 

mulheres no país. O desmonte das políticas públicas durante os dois últimos governantes 

também são elementos que contribuem para a violência contra mulheres, uma vez que foram 

políticas destinadas a estas que sofreram cortes da ordem de mais de 80%.  

Em um trecho analisado sobre a aprovação da política de distribuição de absorventes intímos 

para mulheres em situação de vulnerabilidade, veiculado pelo Canal UOL, o atual presidente 

diz “Bacana, né, não sabia a mulher começou a menstruar no meu governo, no governo do PT 

não menstruava, no PSDB não menstruava também”, Nesta narrativa podemos identificar 

alguns elementos: o sexismo, o machismo, o ataque às mulheres, o preconceito de gênero, o 

discurso de ódio contra outras correntes políticas, elementos recorrentes em suas narrativas. 

Em outros momentos, as falas são recorrentes e sempre no mesmo tom de ataques.   

A pesquisa procura contribuir com uma análise dos discursos de ódio produzidos como 

estratégia de captura de subjetividades no nosso país e, desta forma, contribuir para a 

conscientização sobre a política de extrema direita conservadora que ocupa o controle de 

políticas públicas no país, prejudicando o avanço de políticas que atendam as mulheres, 

promovam o enfrentamento à pobreza e o combate à violência. Denunciar as práticas 
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machistas e sexistas são parte de uma política de combate ao patriarcado necessária e adotada 

pelo feminismo. 

 
Palavras-chave: Subjetividade; Pandemia; Ultradireita. 
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No início de 2020, o cotidiano dos brasileiros – e de todo o mundo – foi reconfigurado 
pela maior crise sanitária mundial ocorrida no século XXI, em decorrência da 
propagação do novo coronavírus, causador da Covid-19, que vitimou mais de 600 mil 
brasileiros. Diante dessa doença infectocontagiosa de alta gravidade e taxa de 
transmissão, foram adotadas medidas contra a disseminação do vírus, através da 
implementação de políticas de isolamento social, que escancaram as desigualdades 
sociais e econômicas do país. Os impactos da pandemia no Brasil se uniram à 
situação de crise que grande parcela da população vivia há tempos, pois, além do 
colapso do sistema de saúde, como consequência de uma crise sanitária, econômica 
e política, populações que já eram consideradas vulneráveis tornaram-se ainda mais, 
como exemplo o crescente número de casos de violência contra mulheres. O presente 
trabalho, portanto, tem como intuito analisar o impacto da pandemia de Covid-19 nos 
casos de violência contra mulheres no estado de Goiás, tendo como recorte temporal 
os anos de 2019 a 2022. A partir de um levantamento bibliográfico sobre as categorias 
gênero, mulheres, trabalho e violência em autoras como Saffioti, Federici, hooks e 
Costa, buscou-se investigar a relação entre o cenário pandêmico, as políticas de 
isolamento social e o aumento no número de casos de violência contra mulheres. O 
agravamento do processo de feminização da pobreza durante a pandemia – com o 
crescimento do desemprego e o desmonte de políticas públicas do atual governo – 
colocou as mulheres em situação de maior vulnerabilidade e, por consequência, mais 
suscetíveis à violência. Para tanto, foram utilizados dados coletados em fontes 
secundárias como Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP), incluindo pesquisas publicizadas pelos sites dos órgãos públicos e outros. 
Ainda, matérias jornalísticas em sites de notícias e meios de comunicação também 
foram utilizadas, assim como relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU). 
Através da análise dos dados do Brasil e de Goiás, constatou-se o aumento do número 
de casos de violência contra mulheres durante a pandemia com a implementação de 
políticas de isolamento social, uma vez que, conforme mostra a pesquisa, a residência 
é apontada como principal local de ocorrência, logo, não é um lugar seguro para 
muitas mulheres, que foram isoladas com os próprios agressores. Ademais, com a 
acentuação do contexto de riscos, pressões psicológicas, ameaças e medo durante o 
isolamento afastou as mulheres não só de suas redes de apoio, como também do 
acesso à denúncia, o que dificulta a saída da condição de violência. Infere-se, assim, 
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a urgência de  lutar pela construção de políticas públicas frente ao impacto devastador 
da Covid-19 na vida das mulheres, através do enfrentamento da violência e do 
processo de feminização da pobreza. 
 
Palavras-chave: Pandemia, Violência, Mulheres. 
 
Agradecimentos:  Agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) pelo apoio e financiamento para realização deste trabalho. 
 
 
 
 
 
 



Caderno de Resumos - VERSÃO PRELIMINAR 

Caderno de Resumos / IV Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em 
Inovação – UFCAT / Novembro - 2022 

44 

 

 
 

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: Iniciação cientifica (PIBIC-AF/ Bolsista) 

Área Temática: Ciências Humanas 
 

 
FEMINIZAÇÃO DA POBREZA E A COVID-19: IMPACTOS NA VIDA DE 

TRABALHADORAS GOIANAS  
 
 

Autora: Josiane Cristina Souza Farias; Josianecristina94@yahoo.com.br; 
Universidade Federal de Catalão. 

Orientadora/Supervisora: Carmem Lúcia Costa; Clcgeo@gmail.com; Universidade 
Federal de Catalão. 

 
 

O trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativo/quantitativo - PIBIC-

AF que investigou a feminização da pobreza durante e depois da pandemia da COVID-19 na 

vida das trabalhadoras em Goiás. Para a pesquisa realizamos um levantamento bibliográfico 

em autores/as como Costa (2021), Davis (2016), Gebara e Gomes (2011), Saffioti (2004) que 

discutem sobre gênero, desigualdade e feminismos, contribuindo na compreensão teórica do 

avanço da feminização da pobreza no Brasil.  Para mais, analisou os impactos da pandemia 

no mercado de trabalho de mulheres e as políticas públicas de enfrentamento à 

vulnerabilidade de mulheres no país, principalmente no contexto da pandemia como no ano 

seguinte. Realizamos, ainda, um levantamento em fontes secundárias como IBGE, Fundação 

Getúlio Vargas, Ministério da Economia, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e 

em fontes jornalísticas de circulação nacional e estadual. O objetivo é o levantamento de 

dados que apontem o avanço da feminização da pobreza no estado de Goiás. 

Como resultados a pesquisa aponta que houve uma redução de renda no período, que 

afetou principalmente mulheres no país e no estado, colocando várias delas abaixo da linha 

da miséria, sendo que muitas são chefes de família. No período também tivemos uma alta na 

inflação e nas taxas de desemprego que impactaram principalmente os postos de trabalho 

ocupados por mulheres, principalmente em Goiás. Até o fim de 2021 a renda entre a 

população mais pobre era em média 172,00 reais (IBGE). Com exceção do início de 2020, 

onde a renda média ficou  em 154,00 reais, o período que sucedeu a pandemia teve o 

rendimento mais baixo em décadas no país.  No estado de Goiás o desemprego foi maior 

entre as mulheres (14,1%), comparado aos homens (9,5%) e o setor mais afetado foi o de 

serviços com 80% de desligamento, vale ressaltar, que essa área é composta 

majoritariamente por mulheres.    



Caderno de Resumos - VERSÃO PRELIMINAR 

Caderno de Resumos / IV Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em 
Inovação – UFCAT / Novembro - 2022 

45 

 

 
Ao pesquisar sobre as políticas públicas para mulheres no país, identificamos um 

esvaziamento de recursos, um desmonte das ações de enfrentamento à pobreza e combate 

à violência contra mulheres, fato, que só agrava o processo de feminização da pobreza. 

A pesquisa contribui para a análise do impacto da pandemia na vida de mulheres em 

Goiás e no Brasil, podendo subsidiar políticas públicas no país e no estado de Goiás, 

promovendo ações de enfrentamento à feminização da pobreza e no combate à violência, 

além de mostrar os setores mais atingidos pela pandemia e os reflexos na vida de 

trabalhadoras em Goiás. 

 

Palavras-chave: Mulheres, Pandemia, Trabalho. 
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Intervenções para promover as estratégias de aprendizagem e a 

aprendizagem autorregulada: Revisão Sistemática da Literatura Nacional 

Ana Beatriz Silva Oliveira¹, Elis Regina da Costa² 

¹Estudante, Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, 
anabeatrizls@discente.ufcat.edu.br 

² Orientadora, Unidade Acadêmica Especial de Educação, elis.costa@ufcat.edu.br  

 

Resumo: Realizou-se uma revisão sistemática de literatura nacional de intervenções 
da área da aprendizagem autorregulada e que fizeram o uso das estratégias de 
aprendizagem em trabalhos defendidos entre 2017 e 2021, localizados no portal 
Capes, a partir dos descritores “autorregulação da aprendizagem; estratégias de 
aprendizagem; intervenção; regulação emocional”. Foram analisados 19 trabalhos, 
sendo 13 dissertações e 6 teses, que foram realizadas em 14 instituições de ensino 
(9 públicas e 5 particulares). A maioria dos trabalhos são originários da região 
Sudeste e Sul. O nível de ensino mais pesquisado foi o ensino superior, seguido pelo 
ensino fundamental. Já a modalidade de ensino mais investigada foi a regular, 
seguida da educação à distância (EaD). A maioria dos participantes das intervenções 
foram os discentes e apenas 4 trabalhos contou com a participação de discentes e 
docentes. A análise dos trabalhos evidenciaram que, de maneira geral, as 
intervenções tiveram impactos positivos e foram realizadas com participantes de faixa 
etárias variadas, diferentes cursos de graduação e séries escolares, com objetivos e 
em contextos diversos, o que aponta para a grande relevância e abrangência das 
estratégias de aprendizagem autorregulada tanto para os discentes quanto para os 
docentes. 

Palavras-chaves: Estratégias de Aprendizagem; Intervenções; Aprendizagem 
Autorregulada. 
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Modalidade: Ciências Humanas 

Área Temática: Depressão 
 

 
A aceleração da vida e a demanda pela produtividade 

 
Primeiro Autor(a): Isadora Aquino de Oliveira;  

isadora_ao@discente.ufcat.edu.br ; UFCAT 
Orientador(a)/Supervisor(a): Elzilaine Domingues Mendes;  

elzilaine_mendes@ufcat.edu.br; UFCAT 
 

Ao analisarmos a história do sofrimento psíquico, nos deparamos com alguns quadros 
clínicos que se destacaram em momentos históricos específicos, a exemplo da 
melancolia, da histeria e da esquizofrenia. Com a crise de 29 tivemos um aumento 
significativo de casos de depressão. Assim a depressão passou por um contexto 
histórico de ascensão e ocupa um lugar de destaque e questionamentos até os das 
atuais. Diante desse reconhecimento, o intuito deste artigo é compreender como a 
ascensão hodierna da depressão pode estar relacionada com a aceleração da vida. 
Trabalhamos com a hipótese de que o estilo de vida contemporâneo preconizado pelo 
neoliberalismo, um modo de governo que valoriza o desempenho e a produtividade, 
pode ser uma das causas do aumento dos casos de depressão. Acreditamos que 
aceleração da vida ocasionada pela demanda por desempenho e a depressão estão 
intrínsecos ao neoliberalismo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com o método 
psicanalítico. Levando em consideração que a base do método psicanalítico é a 
escuta flutuante e a associação livre, evidenciamos aqui que o mesmo pode ser feito 
acerca de um estudo bibliográfico, com base na leitura-escuta, atravessada pela 
transferência, pelas impressões, associações, investigações psicanalíticas e 
estratégia clínico-interpretativa na análise do conteúdo pesquisado. Desse modo, 
fizemos um levantamento bibliográfico sobre estudos que envolvem a modernidade e 
a depressão, tanto em livros como em artigos publicados em redes como: Scielo, 
Pepsico, Google Acadêmico etc. Portanto, observamos que 2 conceber conhecimento 
científico teórico sobre a depressão é uma tarefa que ainda se esbarra em diversos 
obstáculos. Não se tem uma compreensão específica e concreta sobre a depressão, 
assim podemos dizer que há mais hipóteses e especulações sobre a temática do que 
certezas. O que fizemos aqui foi postular a ideia de alguns autores psicanalíticos, 
traçar um viés histórico para que pudéssemos questionar como o cenário social em 
que vivemos está implicado com o desenvolvimento da depressão, uma vez que nos 
deparamos com uma demanda pela perfeição, aceleração da vida cotidiana, ou seja, 
modos de vida impostos pelo neoliberalismo, o que traz consigo uma série de 
adoecimentos. Por fim, visamos apresentar e publicar dados teóricos coletados com 
o intuito de contribuir para o desenvolvimento científico a respeito da depressão.  
 
Palavras-chave: Depressão, Psicanálise, Aceleração, Contemporâneo 
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Modalidade: Iniciação Científica (PIBIC/voluntário) 

Área Temática: Ciências Humanas 
 

 
Atendimento Psicológico em Tempos de Pandemia 

 
 

Autora: Isadora Marques Carvalho;  
imarques8107@gmail.com; UFCAT 

Orientadora/Supervisora: Elzilaine Domingues Mendes;  
prof.elzilaine@gmail.com; UFCAT 

 
 

O impacto catastrófico que a pandemia de Covid-19 provocou em todo o cenário 
internacional, inaugurou com a necessidade de isolamento social para contenção do 
vírus, uma nova modalidade de atendimento: o online. Utilizando o arcabouço da 
teoria psicanalítica, o presente trabalho objetivou estudar o novo delinear do 
atendimento psicológico em tempos de pandemia. Aferindo-se posteriormente, dados 
atualizados sobre os casos de morte e infecção pelo novo coronavírus e, o investigar 
da sua relação com o sofrimento psíquico do sujeito no que concerne as 
transformações no social e a irrupção traumática do habitual. Apresentando-se 
também, o método psicanalítico e a abordagem qualitativa aqui empregados, a fim de, 
analisar as entrevistas realizadas remotamente com três psicólogas formadas, por 
meio da investigação dos fenômenos como singulares e inconscientes ao sujeito e ao 
meio. Evidenciando ao final, pela discussão e resultados obtidos no decorrer do 
estudo, que as intervenções em sua maioria se deram de forma síncrona em 
plataformas de videochamadas e/ou por ligações de voz e, que houve significativo 
acentuamento de vulnerabilidades sociais, econômicas e culturais. Sendo os 
principais desafios apontados no exercício da prática clínica, as instabilidades de 
conexão virtual, o estabelecimento de vínculos e a garantia de sigilo entre analista e 
analisando. Enunciando continuamente, as possibilidades por ela acordadas, desde a 
questão financeira à uma maior flexibilidade e praticidade em termos de 
agendamentos e deslocamentos. Concluindo-se que, a temática abordada carece de 
mais produções e pesquisas na área, devido à grande mudança do setting terapêutico 
e, pelo aumento de sua procura. 
 
Palavras-chave: Pandemia, Atendimento Psicológico Online, Traumático. 
 
Agradecimentos: Agradeço a Prof. Dra. Elzilaine Domingues Mendes pela parceria. 
Agradeço também a UFCAT pela oportunidade. 
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Modalidade: Iniciação Científica 

Área Temática: Ciências Humanas 
 

 
O LUTO E A PANDEMIA – NOVOS RITOS E O “NOVO NORMAL” 

 
 

Primeiro Autora: Sabrina Mesquita Vaz; sabrinamv30@hotmail.com; Universidade 
Federal de Catalão 

Coautora: Lídia Brelaz da Silva; brelazlidia@gmail.br; Universidade Federal de 
Catalão 

Orientadora/Supervisora: Elzilaine Domingues Mendes; 
elzilaine_mendes@ufcat.edu.br; Universidade Federal de Catalão 

 
 

Em dezembro de 2019, o planeta foi tomado pela disseminação da pandemia de 
COVID-19. Essa realidade gerou mudanças das mais diversas, inclusive no modo de 
se despedir dos mortos - o ritual fúnebre. Tais mudanças não passaram 
despercebidas, uma vez que afetaram as relações sociais e trouxeram consequências 
emocionais aos que viveram tal realidade. A partir disso, a escrita deste trabalho teve 
como objetivo entender os possíveis novos ritos e suas consequências na elaboração 
do luto diante da morte de pessoas queridas em decorrência do vírus Sars-Cov-2. 
Para isso, de maneira mais específica, buscamos analisar a importância dos ritos para 
a elaboração do luto pela morte de alguém e investigar se há novos ritos e quais são 
esses ritos em decorrência da impossibilidade de velório por morte de COVID-19. 
Assim, trata-se de uma pesquisa qualitativa que faz uso do método psicanalítico. A 
partir do levantamento bibliográfico, foram realizadas entrevistas com três voluntárias 
que contaram suas experiências frente à impossibilidade de realização de luto após a 
morte de um ente querido. Com base nas narrativas das entrevistadas a análise de 
dados foi feita. Assim, discutimos sobre Reflexões sobre o luto comum e o luto 
patológico, A importância dos rituais e O impacto da pandemia no ritual fúnebre. Dessa 
maneira, compreendemos que mesmo buscando novas formas de se despedir, elas 
não sentiram que de fato se despediram das pessoas falecidas. Nesse sentido, é 
notável o sofrimento psíquico gerado pelo impedimento da realização de velório de 
modo comum e tradicional. Nota-se que o sofrimento psíquico é atrelado ao 
sentimento de culpa por não ter proporcionado o que seria um ritual de despedida 
fúnebre considerado digno. Para além desse fator, há também a solidão no 
enfrentamento da morte decorrente da necessidade de distanciamento social, o que, 
consequentemente, dificulta o processo de elaboração do luto. 
 
Palavras-chave: Luto, COVID-19, Rituais fúnebres. 
 
Agradecimentos: À UFCAT pela oportunidade, à prof. Dra. Elzilaine Domingues 
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relataram suas experiências. 
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Modalidade: PIVIC (Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica) 

Área Temática: Ciências da Saúde 
 

 
A Brinquedoteca Hospitalar: Concepção de Extensionistas 

 
Primeiro Autor(a): Ana Paula Pinheiro Lopes; anapaula18@discente.ufcat.edu.br; 

Universidade Federal de Catalão 
Orientador(a)/Supervisor(a): Juliana Martins de Souza; jmartins@ufcat.edu.br; 

Universidade Federal de Catalão  
 
 

O brincar e a relação da criança com o mundo fazem parte do desenvolvimento infantil, 

sendo assim, a criança enferma necessita não só do cuidado e atenção necessários 

como também da interação com o adulto para uma melhor recuperação. Desde 2014 

é desenvolvido em um Hospital Filantrópico de Catalão um projeto de extensão 

interdisciplinar conhecido como Brinquedoteca Hospitalar, cujo objetivo é levar o 

brincar para as crianças e adolescentes internados. Assim, a pesquisa tem como 

objetivos identificar a concepção que discentes dos cursos de Psicologia, 

Enfermagem e Pedagogia que participam ou participaram do Projeto Brinquedoteca 

Hospitalar possuem acerca do brincar e desta ação no âmbito hospitalar e comparar 

com a concepção dos discentes que não fizeram parte das ações do projeto. Quanto 

a metodologia, foi elaborada uma entrevista qualitativa com graduandos da 

Universidade Federal de Catalão (UFCAT) dos cursos de Psicologia, Pedagogia e 

Enfermagem, que participaram do Projeto Brinquedoteca Hospitalar e discentes dos 

mesmos cursos e períodos, mas que não tiveram participação no Projeto. O Projeto 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFCAT. Participaram da pesquisa 

12 discentes, sendo 6 discentes que tiveram contato com as atividades do Projeto e 6 

que não tiveram contato com o Projeto, sendo dois de cada curso, com o intuito de 

verificar as semelhanças e diferenças na perspectiva de ambos. Assim, as categorias 

de análises foram: Importância do brincar, O brincar no ambiente hospitalar, A 

importância dos Projetos de Extensão para a vida pessoal e profissional dos discentes 

e Participação dos graduandos em Projetos de Extensão. Os entrevistados que não 

fizeram parte das ações do Projeto da Brinquedoteca Hospitalar, apesar de 

formularem respostas semelhantes em relação ao brincar e sobre esta ação no 
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contexto hospitalar, percebe-se uma concepção pautada no senso comum, havendo 

em seus discursos alguns achismos, ao contrário do conhecimento teórico adquirido 

pelos extensionistas. Para tanto, este estudo, ressaltou a importância da tríade ensino, 

pesquisa e extensão para a grade curricular, assim como da inserção de ações 

interdisciplinares.  

 
Palavras-chave: Brincar, Extensão, Hospitalização. 
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Área Temática: Ciências da Saúde 

 

 

OLHAR DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE SOBRE O BRINCAR NO CONTEXTO 

DA HOSPITALIZAÇÃO 

 

 

Primeiro Autor(a): Nadilah Bueno da Cunha; nadilah.30.10@gmail.com; 

Universidade Federal de Catalão 
Orientador(a)/Supervisor(a): Juliana Martins de Souza; jmartins@ufcat.edu.br; 
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O brincar é um tema de grande significância socialmente e culturalmente, além 

de ser fundamental para o desenvolvimento infantil. Durante o período de 

hospitalização da criança o brincar tem a função de proporcionar o contato da criança 

ou adolescente com o lúdico, por meio de brincadeiras, jogos, dinâmicas e interações, 

minimizando o ambiente hostil e estranho da instituição hospitalar, tornando o hospital 

um contexto de desenvolvimento saudável para as crianças e suas famílias. Destarte, 

a pesquisa objetivou investigar a perspectiva dos profissionais da área da saúde em 

relação ao brincar. Enquanto metodologia, se adotou a pesquisa qualitativa, realizada 

com trabalhadores da saúde de um hospital privado do Município de Catalão, Goiás. 

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas com roteiro semiestruturado. Os 

dados obtidos foram submetidos à análise temática, com base no referencial teórico 

Histórico-cultural. O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFCAT 

e participaram da pesquisa oito profissionais da saúde sendo técnicos em 

enfermagem, enfermeiros e nutricionista, a maioria com mais de um ano de 

experiência profissional. Após análise dos dados foram elencadas três categorias, 
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sendo elas: a importância do brincar, o brincar no contexto do ambiente hospitalar e a 

brinquedoteca hospitalar. As categorias demonstram o reconhecimento dos 

profissionais entrevistados acerca da importância do brincar e a sua relação com o 

desenvolvimento infantil, bem como a relevância do brincar na hospitalização. 

Ademais, no que se refere a brinquedoteca hospitalar, os entrevistados apontaram 

reconhecer sua importância em amplas esferas, dentre elas, na diminuição da 

angústia do distanciamento do cotidiano da criança, mesmo a instituição não tendo 

um espaço destinado a brinquedoteca. Neste sentido, essa pesquisa propõe uma 

análise investigativa de concepções multidisciplinares, que podem contribuir para uma 

reflexão da equipe de saúde e consequentemente qualidade no cuidado direcionado 

às crianças que passam pelo hospital, uma vez que torna evidente o brincar e a sua 

importância no desenvolvimento infantil e no ambiente hospitalar.  

 

Palavras-chave: Criança, brincar, hospitalização.  
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ESPACIALIZAÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS MUNICÍPIOS DA 
REGIÃO GEOGRÁFICA IMEDIATA DE CATALÃO-GOIÁS: análise 

socioeconômica comparativa entre os anos de 2019, 2020 e 2021 
 

Mayana de Souza Ferreira1, Magda Valéria da Silva2 

  
O presente texto traz resultados finais da pesquisa realizada no Plano de Trabalho 
intitulado “ESPACIALIZAÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS MUNICÍPIOS 
DA REGIÃO GEOGRÁFICA IMEDIATA DE CATALÃO-GOIÁS: análise 
socioeconômica comparativa entre os anos de 2019, 2020 e 2021”. Essa pesquisa se 
justifica por considerar a análise dos dados geográficos sobre a espacialização da COVID-
19 e os respectivos impactos socioeconômicos nos 10 municípios (Anhanguera, Catalão, 
Campo Alegre de Goiás, Cumari, Davinópolis, Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, 
Ouvidor e Três Ranchos) da Região Geográfica Imediata de Catalão (RGI-Catalão), do 
Estado de Goiás. O objetivo principal da pesquisa visa a compreender o levantamento de 
dados como a quantidade de casos confirmados, de óbitos confirmados por COVID-19 e 
de imunizados/vacinados nos municípios da Região Geográfica Imediata de Catalão-
Goiás de março/2020 a agosto/2022, descrever a estrutura hospitalar disponível para 
atendimento aos contaminados pelo SARS-CoV-2 e valores disponibilizados pelo 
Ministério da Saúde, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde no combate a pandemia 
nos municípios da Região Geográfica Imediata de Catalão-Goiás, assim como comparar 
os dados socioeconômicos emprego, PIB, PIB per capita, dos municípios analisados entre 
os anos de 2019 e 2021. Em termos metodológicos, priorizou uma abordagem quali-
quantitativa e apresenta duas etapas investigativas: pesquisas bibliográfica e documental. 
Entre os resultados alcançados apontamos que: a espacialização do vírus SARS-CoV-2 
nos 10 municípios pesquisados, como em todo mundo, ocasionou situação de emergência 
pública nessa região e também forte potencialidade de contaminação e letalidade do vírus, 
deixando em evidência a falta de estrutura pública de saúde (como a falta de leitos e 
respiradores para pacientes infectados pelo vírus) e ações para tratamento da COVID-19. 
Por fim, notamos que a pandemia impactou negativamente os municípios em alguns 
aspectos socioeconômicos. Por fim, notamos que a pandemia impactou negativamente os 
municípios pesquisados em alguns aspectos socioeconômicos. Em termos comparativos 
entre 2019, 2020 e 2021, os maiores efeitos foram no mercado de trabalho com 
municípios apresentando saldo negativo de empregos, redução na arrecadação de 
impostos como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e também 
diminuição na quantidade de matrículas na Educação Básica em 2020 e 2021. Ressalta-
se que os efeitos sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e PIB per capita não foram 
analisados, pois o governo do Estado de Goiás via Instituto de Estudos Estatísticos e 
Socioeconômicos Mauro Borges (IMB) não divulgou os dados de 2020 e 2021.  
 

Palavras-chave:Covid-19; Pandemia; Análise socioeconômica; Catalão-GO. 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO

Modalidade: Alunos PROBEC/PROVEC UFCAT
Área Temática: Ciências Agrária

DIAGNÓSTICO DAS NASCENTES NA COMUNIDADE MACAÚBA, NO
MUNICÍPIO DE CATALÃO/GO

Luiz Carlos Junio Magno Dias Dos Santos;luizcarlosjuniomagno@gmail.com; UFCAT
Patricia Francisco de Matos; patriciafmatos@ufcat.edu.br; UFCAT

A garantia de água de boa qualidade e quantidade, em uma propriedade
rural, depende de diversos fatores, como a proteção de nascentes. A proteção das
nascentes é muito importante para abundância hídrica, mas para que ocorra de
forma efetiva é necessário integrar técnicas de conservação do solo nas áreas
próximas da nascente e preservação da vegetação nativa. Assim, a recuperação de
uma nascente é essencial para garantir água em qualidade e quantidade.

A indústria de minérios é uma das grandes potências econômicas do país, e
com essa crescente, tem-se um aumento nos impactos gerados pela mineração.
Este se perpetua por interferências ambientais com impactos nos solos, relevo,
vegetação, água e sociais, e essa realidade não é diferente no município de Catalão,
que desde a década de 1970 tem empresas de exploração de nióbio e fosfato,
promovendo impactos no campo e na cidade.

Diante disso, esta pesquisa realiza o diagnóstico socioambiental das
nascentes da Comunidade Macaúba, que tem enfrentado nos últimos anos,
problemas com água, com necessidade de uma diagnóstico das nascentes para
posteriormente o processo de recuperação.

Quando se implementa qualquer construção que seja sobre uma área, essa
mesma vai ser interferida diante do processo hídrico daquela região, pois a
distribuição de água no lençol freático vai ser reduzida pela dificuldade que a água
vai ter em entrar no solo e pela perda de nutrientes, pois sempre a construção vem
acompanhada do desmatamento da vegetação. Quando analisamos esse cenário
diante da implementação das mineradoras do Goiás conseguimos destacar como
um dos principais impactos ambientais e sociais dentro das comunidades da região,
a interferência no sistema hídrico da região, pois essas atividades reduzem a
drenagem e a qualidade da água, que também é usada pela mineradora.

Diante desse cenário, entra a importância do mapeamento de todas essas
áreas e os programas de recuperação. A recuperação de uma área, nascente e
vegetação, é um processo complexo e caro. Primeiramente é necessário uma
delimitação da área através do mapeamento cartográfico da região de recuperação,
posteriormente entender a fauna e flora da região em análise, seus solos, sua
geomorfologia, clima da região e após todo esse reconhecimento é possível se ter
um diagnóstico preciso da intensidade de desgaste da região e de alternativas de
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recuperação. Após a construção deste diagnóstico se inicia o processo de
recuperação que transita pela recuperação vegetal e posteriormente das outras
áreas degradadas (sempre usando espécies nativas da região , característica
importante durante o processo de recuperação) sendo um processo longo,
complexo, porém necessário.

Palavras-chave: Comunidade, Diagnóstico, Mineradora, Nascente e Recuperação.
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Este trabalho tem o objetivo de evidenciar uma abordagem da expansão e modernização 

da agricultura, proporcionada pela Revolução Verde que teve seu início no território brasileiro 

no Governo Militar e consolidação em meados da década de 1980 nas áreas de Cerrado.  Esta, 

se firmou na região Centro-Oeste devido a disponibilidade de recursos naturais, hídricos e 

infraestrutura da região, especificamente no estado de Goiás e a microrregião de Catalão - GO. 

Igualmente, problematizar esse processo que teve impactos sobre a qualidade de vida e 

alimentação no cotidiano brasileiro, dentre eles a soberania alimentar, que se implementa no 

modo de reprodução do capital no Brasil em consequência do agronegócio. Os procedimentos 

metodológicos utilizados são baseados na pesquisa teórica, em artigos, livros. A pesquisa 

documental foi realizada utilizando dados quantitativos do IBGE da produção de soja e milho 

e também de produtos incluídos na alimentação básica do brasileiro (arroz, feijão, batata, trigo 

etc.), para então, produzir os resultados do projeto.  O agronegócio não produz alimentos, e essa 

prioridade ao capital, é dirigida pelas grandes corporações e também pelo Estado, que utilizou/a 

estratégias políticas para ampliar que esse modelo de produção na região do Cerrado brasileiro. 

Assim, por meio da pesquisa foi possível perceber que há uma desigualdade relacionada a 

produção agrícola no Brasil, as commodities produzidas em larga escala, enquanto a produção 

dos alimentos incluídos na base alimentar, cada vez mais sem incentivos do governo, 

favorecendo o grande produtor e segregando o pequeno produtor e o agricultor familiar. Além 

disso, as culturas plantadas são eliminadas com o modelo monocultor de produção agrícola, que 

evidencia a soberania alimentar na reprodução social do campo. Na microrregião de Catalão, 

esse cenário não é diferente, mas, apesar da expansão do agronegócio, sobretudo, no município 
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de Catalão, Ipameri e Campo Alegre, ainda tem a (re) existência da agricultura familiar no 

campo.  

 
Palavras-chave: Agronegócio; Impactos socioambientais; Microrregião de Catalão. 
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O feminicídio é a morte violenta de mulheres por sua condição de gênero. Analisar a 
categoria feminicídio em uma perspectiva sócio-histórica e feminista proporciona 
visibilização e politização de algo que outrora era naturalizado ou não reconhecido. O 
uso de arma de fogo para o assassinato de mulheres cresceu nos últimos anos em 
todo o Brasil e posiciona Goiás como quinto estado com a maior taxa de morte do 
país. Nesse bojo, é preciso problematizar a midiatização dos feminicídios por arma de 
fogo, fazendo-se necessário conhecer os discursos assumidos pela mídia nesses 
contextos. Partindo desses elementos, essa pesquisa buscou investigar as narrativas 
acerca de casos de feminicídio por arma de fogo noticiados no jornal “O Popular” no 
estado de Goiás. Assim, foi realizada uma pesquisa quanti-qualitativa por meio de 
pesquisa documental. Realizou-se levantamento de matérias jornalísticas acerca de 
feminicídios tentados e consumados por uso de arma de fogo publicadas no período 
entre janeiro e dezembro de 2021. A análise quantitativa se deu por meio dos dados 
obtidos nas matérias, como as características das vítimas e dos autores, quantidade 
de matérias encontradas em cada jornal, entre outros. A construção da análise 
qualitativa foi efetivada a partir das Teorias Feministas, buscando identificar 
significados, repetições, similaridades, contradições, valores e concepções nos 
discursos presentes nos textos jornalísticos. Foram identificados inúmeros casos de 
violência contra mulheres e feminicídios publicizados no jornal no período investigado. 
Verificou-se dificuldade em identificar as violências contra mulheres e os feminicídios 
tentados e consumados nas manchetes e corpo das notícias. Nos textos em que foi 
possível identificar os tipos de violências, constatou-se que eram maiores os índices 
de notícias que continham violência sexual e violência física, perpetradas por pessoas 
com vínculo íntimo de afeto com a vítima e que envolviam vítimas e/ou agressores 
com idades entre 18 e 39 anos. Em muitos casos, os crimes e as responsabilidades 
dos autores das agressões pareciam serem atenuados pelas informações destacadas 
na manchete, como a profissão do autor do crime ou havia a utilização de termos que 
causavam o apagamento das vítimas. Por fim, compreende-se que a imprensa possui 
um papel estratégico na formação da opinião, assim, a devida contextualização e 
aprofundamento do debate são essenciais para que as narrativas jornalísticas não 
contribuam com a naturalização das violências contra as mulheres. 
 
Palavras-chave: Feminicídio, Violência contra as mulheres, Jornalismo. 
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O feminicídio é um fenômeno que corresponde ao assassinato propositado de 

mulheres por causa de seu gênero. Ele decorre de um continuum de violências – 

podendo ser sexual, tortura, mutilação, física e outras – que resulta na execução da 

vida, sendo a expressão máxima da violência contra mulheres (VCM). Pelo seu caráter 

sexista, o feminicídio deriva da ordem patriarcal de gênero, da dominação-exploração 

dos homens sobre as mulheres. Além disso, o fenômeno ocorre devido aos 

descumprimentos dos papéis de gênero em que o processo de subjetivação imposto. 

Assim, as mulheres foram renegadas o espaço privado, ao cuidado da casa, a 

reprodução e estar sexualmente disponível ao marido. As mulheres são regidas pelos 

dispositivos amoroso e materno. Diferentemente, aos homens foram dispostos ao 

espaço público, a virilidade sexual e laborativa e a agressividade. Os homens são 

regidos pelo dispositivo de eficácia. Logo, decorrente aos homens estarem ligados a 

agressividade, é socialmente naturalizado a prática da violência. Dessa forma, devido 

a violência estar cristalizada em nossa sociedade, as mulheres são silenciadas até 

mesmo após a morte. Observando o aumento do feminicídio no perpassar dos anos e 

do debate para porte de armas, a pesquisa teve como principal cunho a investigação 

a saúde mental das mulheres que sobreviveram a tentativas de feminicídio por armas 

de fogo em Goiás. A metodologia trata-se de uma pesquisa qualitativa de utilização 

de um formulário pela ferramenta do Google Forms e uma entrevista, analisados a luz 

do materialismo histórico e dialético. O formulário foi respondido por dez mulheres. 

Dentre as tentativas, as mais recorrentes entre as participantes foram: enforcamento, 

dirigir de maneira perigosa colocando a vida da mulher em perigo, bater com a cabeça 
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em objetos ou locais cortantes e sufocamento. Em relação os impactos na saúde 

mental, foi verificado nos aspectos físicos, sociais e psicológicos. Os sentimentos mais 

recorrentes foram: insegurança, medo, falta de confiança, dificuldade de se relacionar 

novamente e os prejuízos financeiros. Na entrevista, as tentativas de feminicídio 

foram: uso de armas de fogo e brancas e agressão física. A saúde mental da 

entrevistada foi impactada de forma drástica, relatando depressão, medo, insegurança 

e fragilidade dos laços sociais. Conclui-se que são necessárias mais pesquisas no 

campo da saúde mental com tais mulheres, de forma com que tenham voz, ainda mais 

frente ao cenário atual de debate para o porte de armas. 

 
Palavras-chave: Feminicídio, Saúde Mental, Psicologia Sócio-Histórica. 
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo compreender os sentidos atribuídos à violência 

doméstica e intrafamiliar contra crianças e adolescentes, enquanto experiência 

educativa/corretiva, na concepção de pais e mães. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa pautada nos fundamentos teóricos-metodológicos do materialismo 

histórico-dialético, construído a partir de um levantamento realizado por entrevistas 

semidirigida. Foram entrevistados/as 8 (oito) pais ou mães. A análise dos dados foi 

feita por meio de núcleos de significação assim constituídos: O conceito e os sentidos 

atribuídos à violência doméstica/intrafamiliar; Transgeracionalidade e compreensão 

das experiências educativas com presença de violência. Identificamos o conceito de 

violência doméstica e intrafamiliar a partir de uma perspectiva sócio-histórica e de 

gênero, percebendo que a concepção de violência é subjetiva e construída dentro da 

singularidade de cada família. Mesmo que os/as participantes considerem a violência 

como algo prejudicial, ainda assim é normalizada e justificada por questões como: 

cuidado, disciplina, amor, respeito e atribuições sociais. Além disso, as entrevistas 

indicaram o fator transgeracional na perpetuação da violência doméstica/intrafamiliar, 

nesse caso, percebemos a diminuição da intensidade do uso de violência ao longo 

das gerações, considerado como um caminho para o enfraquecimento dessas 

práticas. 

Palavras-chave: violência doméstica; palmada; educação; famílias.       
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Diversas violências vivenciadas ao longo da vida, pelas mulheres, sejam a violência 
física, sexual, psicológica, moral e/ou patrimonial, podem acarretar feminicídios. É 
necessário analisar a violência fatal contra as mulheres considerando seus múltiplos 
determinantes, aspectos e os envolvidos nesse grave fenômeno social, dentre eles, 
os autores dos feminicídios. Nessa direção, a presente pesquisa investigou a vivência 
de autores de tentativas de feminicídios, suas percepções e compreensões acerca 
das relações de gênero e da violência contra as mulheres. Foi realizada pesquisa 
qualitativa pautada no estudo das subjetividades com três homens, maiores de dezoito 
(18) anos, autores de tentativas de feminicídios no Estado de Goiás. Os dados foram 
analisados de acordo com os Núcleos de Significação e das Teorias Feministas e de 
Gênero. Os entrevistados apontaram as violências como inerentes aos 
relacionamentos afetivo-sexuais, entretanto, em outros momentos responsabilizaram 
as (ex) companheiras pelas violências ocorridas. Naturalizaram divisões hierárquicas 
entre os gêneros, como os homens serem os responsáveis pelo trabalho remunerado 
e as mulheres pelo trabalho doméstico. Nessa direção, quando o trabalho doméstico 
não era realizado pela companheira, da forma como os participantes esperavam, 
brigas e discussões emergiam. Com relação as tentativas de feminicídios, os 
participantes as elencaram como acidentes, como situações acarretadas pela tensão 
do momento, não se reconhecendo como autores de tentativas de violência letal. 
Nessa direção, ressaltamos a importância de ações e reflexões com os homens 
autores de violência para que sejam realizadas desconstruções de concepções e 
atitudes misóginas, patriarcais e sexistas, em prol de construções de caminhos para 
a erradicação da violência contra as mulheres.  
 
Palavras-chave: Homens autores de feminicídios, Violência doméstica, Tentativas de 
Feminicídio. 
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RESUMO 

O desempenho térmico da Casa do Estudante da Universidade Federal de 

Catalão, Catalão, Goiás, foi analisado com base nas diretrizes construtivas da 

NBR15220 (2005) e das recomendações da NBR 15575 (2010). Foi realizado o 

levantamento dos materiais construtivos e das características do projeto, para 

identificar se o mesmo se enquadra nas recomendações estabelecidas pelas 

referidas normas. Em seguida, foi desenvolvido o estudo climático da região, e 

identificou-se que a cidade de Catalão está enquadrada na zona bioclimática 6. Por 

meio da carta solar, foi identificado o comportamento da incidência do sol nas 

fachadas. Foram simulados determinados dormitórios do último pavimento e do 

térreo, que alcançaram o nível de desempenho mínimo (M) e superior (S) instituído 

em norma, respectivamente, com diferença de temperatura de até 4,6 °C entre os 

pavimentos. Verificou-se que o dormitório do apartamento 01 do último pavimento, 

apresenta cerca de 67,63% das horas anuais em desconforto térmico, enquanto a 

mesma unidade do térreo apresenta 12,08%. Foi identificado que as unidades 

habitacionais com final 01 são as mais desconfortáveis, e que as de final 03, 

apresentam melhor conforto térmico. Realizou-se uma nova simulação, com alteração 

da cor da fachada para branco e, com isso, o nível de desempenho obtido para o 

último pavimento foi o intermediário (I), reduzindo as temperaturas internas em 

aproximadamente 2 °C. Sendo assim, as horas anuais em desconforto térmico da pior 

situação do último pavimento e do térreo passaram para 47,66% e 1,17%.  

Palavra-chave: Desempenho térmico; conforto térmico; simulação. 

 
Apresentação   
 

Segundo a NBR 15220 (2005) - Norma Brasileira de Desempenho Térmico 

para Edificações, a avaliação de desempenho térmico de uma edificação pode ser 

realizada na fase de projeto ou após a construção. Na fase projetual, a edificação 
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A pesquisa desenvolvida fora acessibilidade e exigências legais na engenharia 
civil: um estudo aplicado das principais vias públicas na cidade de Catalão/GO. A 
metodologia constituiu-se em pesquisa aplicada apoiada em uma revisão bibliográfica, 
com abordagem qualitativa e caráter exploratório, desenvolvida por meio de visitas 
aos pontos delimitados. O estudo teve por recorte temporal os anos de 2021 e 2022. 
 Foram visitados quatro das principais vias da cidade de Catalão, listadas no 
Anexo II do Plano Diretor, bem como duas vias próximas aos pontos de foco 
escolhidos para averiguar a presença de mecanismos de acessibilidade, bem como 
se estão de acordo com as normas vigentes. Após a compilação dos dados tornou-se 
possível elencar possíveis soluções para os problemas encontrados. 
 Dentre os problemas encontrados tem-se: utilização inadequada das calçadas 
por lojistas; utilização das calçadas como estacionamento de lojas, estacionamento 
de carros sobre as calçadas (em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro); 
utilização das calçadas como depósito de materiais de construção civil, e em alguns 
casos a utilização de parte da via para o mesmo fim; utilização de toda a extensão do 
passeio como canteiro de obras; calçadas em mal estado de conservação; largura 
insuficiente do passeio; falta de calçadas no espaço destinado a estas; alterações de 
nível do passeio com degraus e ausência de rampa de acesso a faixa de pedestre. 
 Como possíveis soluções tem-se: implementação de rampas, faixas de 
pedestres elevadas, implantação de semáforos sonoros, piso tátil, padronização das 
calçadas (altura e largura), atuação ativa do Poder Público para que não haja trechos 
das vias sem calçadas, monitoramento da conservação das calçadas, campanhas de 
conscientização direcionadas principalmente aos lojistas que utilizam parte, ou toda a 
calçada para expor produtos, colocar cadeiras e mesas para os clientes, ou ainda as 
utilizam como estacionamento, em muitos casos impedindo a passagem pelos 
pedestres.  
  Todo o projeto desenvolvido teve por foco elucidar os problemas encontrados 
em vias públicas no tocante a acessibilidade e mobilidade urbana, bem como sugerir 
possíveis melhorias a fim de possibilitar ao usuário destes dispositivos maior 
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segurança, conforto e autonomia para se locomover dentro da cidade em questão, a 
fim de propiciar uma sociedade mais igualitária. 
 
Palavras-chave: Acessibilidade, Calçadas, Mobilidade Urbana. 
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Projeto e Construção de Impressora Braile 
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De acordo com o último Censo Demográfico do IBGE, segundo a Agência Brasil, 
existem no Brasil mais de 6,5 milhões de deficientes visuais. Dentre as diversas 
condições oftalmológicas que a deficiência visual abrange, a cegueira, que é a 
completa perda da capacidade visual, atinge mais de meio milhão de brasileiros, e os 
outros 6 milhões são acometidos por baixa visão. Numa situação global, a União 
Mundial de Cegos representa mais de 253 milhões com deficiência visual em 190 
países. De acordo com a Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB), apesar 
da tentativa de difusão do sistema Braille em todas as suas modalidades de aplicação, 
ainda é baixa a disponibilidade de livros transcritos. Cerca de 5% das obras literárias 
no mundo são transcritas para Braille, considerando os países desenvolvimento, 
porém, nos países mais pobres, esse percentual é em torno de 1%. No Brasil, a 
estimativa não alcança nem este percentual e a transcrição é predominantemente de 
livros didáticos, sendo que a literatura oferece poucas opções em Braille. Isso se deve 
em grande parte ao custo da transcrição, pois uma impressora Braille custa de 
R$30.000,00 a R$200.000,00. O Sistema Braille é composto por 63 (sessenta e três) 
sinais gravados em relevo, os quais são combinados em duas filas verticais, com 3 
pontos cada uma, onde a leitura se faz da esquerda para a direita. O sistema se adapta 
à leitura tátil, pois os pontos em relevo devem obedecer a medidas padrão e cada cela 
braille deve corresponder à unidade de percepção da ponta dos dedos. Com o objetivo 
de tentar diminuir esse problema com a transcrição de textos para o sistema Braille, 
este trabalho teve foco na análise e construção de um sistema de impressão braille 
economicamente viável, a partir de projetos open source, disponíveis, de modo a 
tornar o acesso às impressoras Braille mais efetivo. Todo o projeto foi custeado pelos 
pesquisadores e o produto final deve ser doado ao Núcleo de Acessibilidade da 
Universidade Federal de Catalão. 
 
Palavras-chave: Impressora, Braile, Leitura. 
 
Agradecimentos: Agradeço a UFCAT pela bolsa cedida e aos doadores das 
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ESTUDO SOBRE O CONTROLE DE PRÓTESES DE MÃO POR 

MIOSENSORES 
Marco Antonio Pacheco de Barros1, Marcelo Henrique Stoppa2 

1 Estudante, IMTEC, 
2 Orientador, IMTEC, mhstoppa@ufcat.edu.br 

 
Resumo. Existe um grande número de pessoas com algum tipo de deficiência 

física. Dentre a variedade de problemas, existem as pessoas que são amputadas 

de mão. Na tentativa de resolver o problema que estas pessoas enfrentam no 

dia a dia, para a realização de atividades corriqueiras, o ser humano busca 

aperfeiçoar o desenvolvimento de próteses de mão, de modo que estas se 

tornem cada vez mais efetivas e fáceis de utilizar. Um dos obstáculos naturais é 

o interfaceamento do usuário com a prótese de mão. Existem várias técnicas 

para este interfaceamento, sendo uma muito promissora que é a utilização dos 

miosensores naturais do membro residual, que geram sinais elétricos durante 

um processo de manipulação das preensões que a mão poderia realizar. Assim, 

o tratamento destes sinais que podem auxiliar no comando de sistemas 

eletromecânicos das próteses. Este trabalho, estuda as possibilidades de 

comunicação entre os músculos membro superior humano com um protótipo de 

prótese de mão biônica por meio de sensores mioelétricos via sinais elétricos 

dos músculos no momento da contração da mão. Para tanto, são identificados 

sensores mioelétricos disponíveis no mercado, com via da possibilidade de 

utilização no comando de um braço robótico do projeto inMoov, com avaliação, 

processamento e amplificação dos sinais elétricos captados, para um efetivo 

comando do dispositivo. 

 

Apresentação   
 A tecnologia assistiva, para Bersch (2017), é um termo que se refere aos 

instrumentos ou recursos que facilitam o dia a dia de pessoas com deficiência 

(ou idosas, por exemplo) e permitem que tarefas complicadas de serem 

executadas se tornem mais fáceis, gerando maior liberdade e independência 
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O problema tratado neste trabalho consiste em movimentar pacientes entre pavilhões 
de um hospital, assumindo que as solicitações são conhecidas apenas no momento 
do transporte, ou seja, quando um paciente estiver pronto para o transporte, as suas 
informações são conhecidas. O objetivo do problema é minimizar o atraso total 
ponderado, considerando a urgência de cada paciente como fator de ponderação. 
Como forma de obter uma solução para o problema, desenvolve-se uma heurística de 
reotimização que decide sobre coletar ou entregar um paciente conforme a sua 
urgência. A sua validação é dada por testes computacionais que permitem obter 
soluções cujo atraso total ponderado varia de acordo com a capacidade de pacientes 
que os veículos podem transportar. Além disso, a heurística é muita rápida, podendo 
ser empregada em aplicações que necessitam de decisões rapidamente.  
 
Palavras-chave: transporte de pacientes, problema de coleta e entrega, heurística de 
reotimização. 
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Resumo. Organizar produtos em prateleiras de forma a facilitar a coleta durante 

a consolidação das mais variadas ordens de pedidos, assim como organizar 

estas ordens de coleta, são problemas que os centros de distribuição enfrentam 

no dia a dia. Esses problemas são conhecidos como problemas de alocação de 

produtos em centros de distribuição. O objetivo deste trabalho é o 

aperfeiçoamento de uma ferramenta (software) que auxilie os tomadores de 

decisão de centros de distribuição na melhor forma de distribuir/alocar os 

produtos nas prateleiras e na melhor sequência para coletar os produtos de uma 

dada ordem de coleta. A ferramenta considera duas heurísticas baseadas no 

recozimento simulado, uma para gerar a alocação dos produtos e a outra para 

determinar como realizar as ordens de coleta, e contém uma interface gráfica, 

que facilita o manuseio por parte dos usuários. A ferramenta desenvolvida busca 

gerar de forma otimizada uma disposição para alocar os produtos e uma 

sequência para coletar produtos das ordens de maneira que o custo operacional 

de coleta seja o menor possível. Os resultados numéricos foram obtidos com a 

ferramenta sobre instâncias da literatura. 

Palavras-chave: centros de distribuição, problema de alocação de produtos, 

problema de coleta de produtos, ferramenta de apoio à decisão. 

 

1. Introdução 
 

Os centros de distribuição (armazéns) exigem operações intensivas de 

manuseio de produtos, entre essas, a alocação de produtos nas prateleiras e a 

coleta dos produtos de acordo com ordens de pedidos. O custo dessas 

operações é estimado em até 55% das despesas operacionais totais do 
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RESUMO 

O Projeto MoCa visa o estudo da viabilidade técnico econômica da monazita ((Ce, 

La, Nd, Th)PO4), mineral portador de elementos de terras raras (ETRs) como um 

subproduto das plantas de beneficiamento de nióbio no complexo Catalão I, já que 

segundo Araújo (2019), aproximadamente 25.000 t/h de minerais portadores de 

elementos de terras raras (MPETRs), principalmente a monazita, são dispostos 

anualmente em barragens como rejeitos das plantas de beneficiamento de nióbio em 

Catalão-GO, sendo o Ce, La, Nd, Pr e Sc elementos presentes em sua estrutura 

cristalina passiveis de serem aplicados na fabricação de super imãs, lentes mais 

potentes e resistentes na indústria automotiva e na indústria petroquímica como 

catalisadores nas torres de destilação, por exemplo. Os principais coletores 

empregados na flotação de monazita são ácidos graxos e hidroxamatos e o presente 

projeto em parceria com a CMOC visa o estudo do ácido salicilhidroxâmico (SHA) 

um hidroxamato, que tem sido usado como coletor de bastnesita, outro mineral 

portador de elementos terras raras, e amido de milho como depressor para os 

carbonatos na flotação do minério de nióbio da Niobras oriundo da planta Tailings. 

Para a tal realizamos o quarteamento das amostras doadas pela CMOC para a 

realização do afundado, que forram designados para as análises químicas de ICP e 

florescência de raios-X. 
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RECUPERAÇÃO DE Ti DOS REJEITOS DA PRODUÇÃO DE Nb DO
COMPLEXO ULTRAMÁFICO ALCALINO-CARBONATÍTICO DE CATALÃO/GO

Primeiro Autor(a): Gabriel Lima Matiazo; matiazo@discente.ufcat.edu.br; FENG-UFCAT
Coautor(a)(es)(as) (opcional): André Carlos Silva; ancarsil@ufcat.edu.br; LaMPPMin- UFCAT
Orientador(a)/Supervisor(a): Elenice M. S. Silva; eschons@ufcat.edu.br; LaMPPMin- UFCAT

Magnetite represents 86% of the waste associated with the processing and

production of niobium in Catalão-Brazil, and thus may have a relevant presence of

titanium-bearing minerals, ilmenite being the most abundant. Titanium is a strategic

element used in several applications, including the manufacture of prostheses,

high-tech alloys and pigments. Titanium-niobium (Ti-Nb) alloy is a well-known

superconductor, making it interesting because of its superior high magnetic field

properties and high critical super current density. Among the thousands of known

superconductors, the Ti-Nb alloy is the most suitable material for the manufacture of

commercial superconducting magnets (GUO et al., 2018). In order to recover one ore

associated with another, it is necessary to apply some methodologies, the most used

being the flotation process, for this it is essential that the material has the lowest

possible degree of association between the minerals for the reagents used in the

tests of bench are more efficient. The flotation process acts, generally through

water/air interfaces.

Palavras-chave: Titânio, concentração, processamento mineral.
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O estranhamento entre corpos distintos sempre ocorreu na história de nossa 
sociedade. A convivência entre indivíduos com práticas culturais diferentes no mesmo 
espaço causa choques, embates e enfrentamentos, por isso o estabelecimento de 
fronteiras, para isolar o “corpo outro”, deixá-lo de fora para não haver “contaminação”. Nos 
dias atuais, observa-se que esse isolamento ultrapassa a mera construção de barreiras, já 
que há a necessidade de excluir determinados corpos simbolicamente e até fisicamente. A 
arma para isso são os discursos de ódio. Com isso, surge este trabalho, cujo objetivo central 
é compreender como esses discursos circulam no nosso país, e analisar como a arte 
brasileira produz resistências aos discursos de ódio na atualidade, a partir do recorte 
temporal 2015-2022. Como metodologia, a pesquisa se caracteriza como revisão 
bibliográfica, uma vez que serão consultados/as autores/as que tematizem tais discursos, 
como Butler (2021) e Rocha (2021). É qualitativa, por se preocupar em entender quais 
grupos são atacados atualmente e como eles resistem, e também é analítica, uma vez que 
nos propomos a analisar as estratégias de resistência produzidas pela/por meio da arte. No 
que tange à produção de resistências, serão utilizados os textos de Foucault (2008, 2009) – 
que servirão também para a compreensão da produção e circulação de discursos – e Stubs; 
Teixeira-Filho; Lessa (2017), por trabalharem com o conceito de artivismo. É válido pontuar 
que será feita a análise, em especial, do slam Lútea, de autoria de Luiza Romão, publicado 
no livro Sangria (2017), em diálogo com o vídeopoema Vida em branco (2020), de Zélia 
Duncan, para que possa ser visto, na prática, como a arte resiste ao ódio. Além disso, será 
apresentado um levantamento de artistas oriundos de grupos minorizados que não estejam 
no mainstream (“corrente dominante”) e que resistam a partir da arte, em suas diferentes 
manifestações. Entende-se, assim, que a existência da arte por si só já é um ato de 
resistência, e que, portanto, produções que façam frente a todo o ódio a partir do qual são 
vítimas são de extrema importância para que a violência contra grupos minorizados seja 
combatida. 
Palavras-chave: Arte, Ódio, Resistência. 
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O presente trabalho de iniciação científica voluntária na área de Letras versa um olhar para o 
romance contemporâneo da escritora brasileira Ana Maria Gonçalves intitulado “Um defeito de 
cor”, a partir da perspectiva da Análise do Discurso que considera os processos de arqueologia 
dos poderes e genealogia dos saberes preconizados por Michel Foucault. Por uma metodologia 
descritiva e interpretativa, este texto discorre sobre como há na obra uma voz narradora e 
autoral, envolvendo uma certa metaficçãoautobiográfica nesta literatura que revisita a história 
do Brasil por um viés decolonial em que o olhar e escritos de um corpo negro e feminino servem 
como uma tática para repensar as práticas do presente em que ainda vigora-se a noção de algum 
defeito de cor e que ele justificaria a colocação das populações negras em espaços 
subalternizados, bem como comple(men)tar elementos da historiografia desta nação que 
comumente silencia as lutas e processos ativos dos movimentos por libertação e emancipação. 
Este trabalho possui um notório caráter de revisão bibliográfica das discussões presentes nas 
publicações pertinentes às pesquisas linguísticas discursivas e literárias do supradito romance 
e também apresenta análises próprias de enxertos principalmente em que a protagonista-
narradora Kehinde utiliza determinadas escolhas lexicais e sintáticas que são de relações 
exteriores à língua(gem) mas que ali tomam forma real e material (sendo o enunciado a fonte 
elementar de análises do discurso). Sendo, portanto, o espaço da literariedade um local de 
inscrição de novos discursos e poderes e, neste caso, vindos da margem e cujas vistas estão para 
denunciar os preconceitos de raça como alicerces do país e problematizar o racismo como uma 
construção social histórica e que está vinculado às práticas que se passam principalmente pela 
esfera da linguagem. 
Palavras-chave: Literatura negra, racismo estrutural, intersecção . 
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Essa pesquisa busca analisar a produção literária voltada para o campo do erotismo 
sob a perspectiva da antologia Todos os sentidos: contos eróticos por mulheres, 
organizado por Cyana Leahy. Dessa forma, enxergamos nessa antologia de Leahy 
um projeto que vai além do literário, quando a organizadora propõe discussões acerca 
da sexualidade feminina, da liberdade sexual e seus limítrofes, além de ampliar os 
debates sobre o erotismo na literatura. Os textos selecionados para a antologia em 
questão são contos que elevam a discussão do que é erótico para além da genitália e 
rompe barreiras com o falocentrismo. Justificamos essa pesquisa por meio da ideia 
de visibilidade da produção feminina erótica ficcional, pois, mais adiante poderá 
compor novos corpus de um projeto de estudo voltado para a sexualidade ou até 
mesmo para questões de gênero. Para tanto, estruturamos a pesquisa como uma 
revisão bibliográfica cujos conceitos expostos nos textos lidos nortearão as 
discussões sobre como a literatura erótica feminina mantém ou rompe com o padrão 
vigente de um erotismo pornográfico em que o cerne é o falo – o papel masculino. 
Objetivamos, com essa pesquisa, responder às questões propostas na 
problematização e justificativa. A metodologia parte da ideia proposta de que gênero 
e corpo são indissociáveis na expressão do erotismo. Nesse sentido, compreendemos 
como a expressão do erótico por parte das mulheres marca uma ruptura e uma 
subversão. Desse modo, partimos da perspectiva de uma quebra desse lugar de 
objeto e passamos a tratar das relações eróticas do lugar de sujeito. Assim, 
propusemo-nos às etapas de revisão teórica sobre a representação arquetípica do 
feminino na literatura erótica feminina; seleção de corpus de pesquisa e análise, que 
são os contos presentes na antologia; o levantamento de dados bibliográficos que 
facilitem o processo de pesquisa das autoras presentes na antologia; a elaboração 
dos textos de análise baseados nos estudos feministas de gênero e, por fim, 
elaboração de artigo acadêmico para publicação em periódicos e eventos científicos. 
Ao findar esse projeto, compreendemos a necessidade de rupturas às performances 
de gênero e corpo em função da exploração do campo das possibilidades. Do toque 
aos outros sentidos humanos, a depender do contexto, o erotismo adentra as mais 
diversas situações e corpos e abre um leque de opções que libertam os corpos 
aprisionados por questões de identidade – gênero/sexo. 
 
Palavras-chave: Literatura, Erotismo, Gênero. 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO

Modalidade: Iniciação Científica- Voluntário
Área Temática: Linguística, Letras e Artes

Verdade e poder: a constituição do discurso sobre o abandono paterno na rede
social Instagram.

Primeira Autora: Ester Geovana de Sousa Albuquerque,
estergeovana@hotmail.com, Universidade Federal de Catalão.

Orientador: Bruno Franceschini, franceschini.bf@gmail.com,
Universidade Federal de Catalão.

Coorientadora: Jheny Iordany Felipe de Lima
jhenyiordany@gmail.com, Universidade Federal de Catalão

A presente pesquisa de Iniciação Científica propõe-se a dar continuidade a estudos
anteriores e analisar a formação dos discursos acerca do abandono paterno, uma
vez que, o abandono paterno é caracterizado como a ausência do genitor masculino
durante o processo de desenvolvimento de seu filho, não limitando-se apenas à falta
de seu nome na certidão de nascimento. Nos últimos anos observamos o
crescimento da discussão acerca do abandono paterno na sociedade, visto que as
estatísticas atingiram níveis exorbitantes, já ultrapassando os mais de 5,5 milhões de
filhos sem o nome do pai em seus documentos, e este fato recebeu um impulso
após a expansão das redes sociais, especialmente o Instagram. A rede social
Instagram é considerada uma das maiores plataformas digitais existentes, sendo
utilizada em todo o mundo, pois permite a interação entre usuários por meio de
postagens com fotos, pequenos vídeos e stories, além das ferramentas comerciais.
Diante da grande abrangência da plataforma existe a circulação das mais variadas
publicações possuindo temas diversos, incluindo postagens acerca do abandono
paterno. Frente a isso, propomo-nos a analisar a formação discursiva na rede social
supracitada, com intuito de descrever sua constituição e os efeitos de verdade
presentes nos enunciados que formam o arquivo deste trabalho. Adotamos como
recurso metodológico para seleção de dados o uso das hashtags (#) como filtro de
pesquisa, além de selecionarmos enunciados publicados no “dia dos pais de 2021”,
comemorado no segundo domingo de agosto. Para esta ação, nos pautamos nos
Estudos Discursivos Foucaultianos, mais especificamente na arquegenealogia, a fim
de proceder com uma análise descritiva e interpretativa dos enunciados
selecionados da materialidade, buscando compreender a constituição dos discursos
e da rede enunciativa do arquivo da pesquisa. Dessa forma, podemos observar a
rede enunciativa formada por diferentes sujeitos e instituições produtoras de
discursos, que objetivam e subjetivam o que denominamos como sujeito
abandonado.
Palavras-chave: Estudos Discursivos Foucaultianos; Abandono paterno; Instagram.
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: Iniciação Científica (PIBIC) 
Área Temática: Linguística, letras e artes 

 
 
 

 A busca pela edição fidedigna: dificuldades na transcrição de um 
códice catalano de 1846. 

 
Primeiro Autor: Emanuel Franklin dos Santos Lopes; 

emanuelfranklin@discente.ufcat.edu.br; UFCAT – Instituto de Estudos da Linguagem 
Orientadora/Supervisora: Vanessa Regina Duarte Xavier; 

vanessaregina@ufcat.edu.br; UFCAT – Instituto de Estudos da Linguagem 
 
 

Contendo 30 fólios, o documento “Aprehencao edepósito dos bens pertencentes a 
herança dofinado Florencio Dias”, de 1846, pertencente ao Fórum da Comarca de 
Catalão, narra quais medidas foram adotadas no manuseio do patrimônio de Florencio 
Dias, mencionando os procedimentos legais tomados, contextualizando o 
envolvimento que tiveram no procedimento judicial a viúva do finado Dias, seus 
herdeiros e as autoridades legais, e inventariando os bens apreendidos. Os 
manuscritos, datados de 176 anos atrás, apresentam muitas dificuldades de leitura, 
devidas mormente a problemas com as marcações gráficas, isto é, à própria redação 
manuscrita (o traçado das letras e sua disposição nos fólios) observada na maior parte 
do documento, redação esta procedente da primeira metade do século XIX, marcada 
por usos comuns naquela época, como a presença de numerosas abreviaturas, escrita 
de palavras sem fronteira vocabular, isto é, sem separação entre uma e outra palavra, 
e diacríticos colocados em posições distintas daquelas observadas nos tempos atuais 
ou mesmo faltantes, além do próprio estranhamento com o traçado manuscrito.  
Visando listar e discutir as dificuldades que surgissem ao longo do processo de 
transcrição, empreendeu-se uma leitura cuidadosa dos fólios, buscando identificar e 
transcrever rigorosamente os grafemas que compunham os vocábulos. No decorrer 
da pesquisa, recorreu-se ao estudo de obras da Filologia e de áreas afins, a manuais 
de abreviaturas do século XIX e de séculos próximos, e principalmente aos próprios 
fólios que já haviam sido transcritos, comparando os traçados e as abreviaturas que 
causavam confusão com os já decodificados, prezando pela exatidão científica 
esperada no desenvolvimento de um projeto como este. Foram executadas revisões 
da edição, intentando a composição de um material que expusesse fidedignamente o 
documento. Como resultados da pesquisa realizada, produziu-se uma edição 
semidiplomática do documento, que transcreve os fólios integralmente, preservando, 
na medida do possível, a grafia dos originais e desenvolvendo as abreviaturas; 
também os problemas e dificuldades são expostos e discutidos, contendo imagens 
dos fólios, trechos da edição, explicações a respeito dos problemas e das soluções 
adotadas, e uma lista das abreviaturas encontradas no documento. 
 
Palavras-chave: Filologia, Dificuldades de leitura, Edição semidiplomática. 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO

Modalidade: Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC)
Área Temática: Ciências Biológicas

PROSPECÇÃO DE CIANOBACTÉRIAS E MICROALGAS COM POTENCIAL
PARA SÍNTESE DE  NANOPARTÍCULAS DE PRATA

Primeira Autora: Nathália de Assis Nunes Oliveira;
nathalia_oliveira@discente.ufcat.edu.br; Universidade Federal de Catalão

Coautora: Juliana Veloso da Silva;
julianaveloso@discente.ufcat.edu.br; Universidade Federal de Catalão.

Orientadora: Débora Machado Corrêa;
debora.machado@ufcat.edu.br; Universidade Federal de Catalão;

As microalgas são importantes representantes dos ecossistemas aquáticos e
terrestres. Por apresentarem histórias evolutivas variadas e extensas ao longo do
tempo geológico, são conhecidas por produzirem uma vasta gama de biomoléculas,
algumas das quais apresentam propriedades biotecnológicas, incluindo moléculas
que atuam na síntese de nanopartículas de prata (NPs-Ag). Neste sentido, a
pesquisa objetivou a obtenção de cepas de microalgas de solo e água doce, que
apresentassem produtividade de biomassa e que pudessem ser selecionadas para a
condução de experimentos qualitativos de biossíntese de NPs Ag. As amostras de
solo e água foram coletadas no município de Catalão – GO, de janeiro a junho de
2022 e enriquecidas em meio de cultura mineral estéril. O isolamento foi realizado
utilizando técnicas de diluição e micropipetagem. Dois isolados, que produziram
maior quantidade de biomassa por critério visual, foram selecionados para o
experimento de biossíntese: Chlorella sp. (Chlorophyta) e Leptolyngbya sp.
(Cyanophyta). A biomassa total dos isolados foi centrifugada por 5 minutos a 4000
rpm. Para a fase acelular, foram adicionados 500 µL da solução de AgNO3 (1 mM)
em 50 mL do meio recuperado da centrifugação sobrenadante do centrifugado.
Como controle, 50 mL de meio de cultivo autoclavado, receberam 500 µL da solução
de AgNO3 (1 mM). O experimento com fase celular foi realizado em triplicata, onde o
pellet contendo biomassa foi ressuspendido em 98 mL de meio estéril, pH 7,0,
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adicionando 1 mL da suspensão unialgal e 1 mL de solução de AgNO3 (1 mM).
Todas as amostras foram incubadas por 72h. Para a fase celular, a leitura em UV-Vis
resultou em um pico de absorbância na região do comprimento de onda de 300 a
500 nm, não produzida pelo controle, sendo indicativo de síntese de nanopartículas.
O experimento de síntese envolvendo a fase celular das cepas testadas e do
controle abiótico resultou apenas no pico com absorbância em comprimentos de
onda abaixo de 300 nm, o que foi considerado como negativo para a produção de
nanopartículas de prata nestas condições. A concentração de substratos é um dos
fatores essenciais para a síntese de nanopartículas, nas fases acelulares testadas,
os níveis de metabólitos celulares são superiores aos níveis de metabólitos
presentes nas fases celulares testadas, desta forma, estas últimas possuíam menos
metabólitos que podem participar da produção de nanopartículas. Conclui-se que
embora o experimento com a fase acelular indique que as cepas de Chlorella sp. e
Leptolyngbya sp. tenham potencial de síntese de nanopartículas de prata, as
condições com a fase celular não propiciaram a produção ou detecção de
nanopartículas. Antes de se descartar as cepas como potenciais biossintetizadoras
de nanopartículas, sugere-se que os experimentos celulares sejam realizados com
uma densidade celular  superior à testada.

Palavras-chave:, síntese verde, nanotecnologia, cultivo de microalgas.

Agradecimentos: Agradeço a Universidade Federal de Catalão (UFCAT) pelos
recursos disponibilizados e suporte para o desenvolvimento deste trabalho.
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: PIBIC-PROIP 
Área Temática: Ecologia 

 
 

ECOLOGIA ALIMENTAR DE TRÊS CANÍDEOS SIMPÁTRICOS EM UM 
AGROECOSSISTEMA NO SUDESTE DE GOIÁS 

 
 

Julia Lourenço de Souza; souzajulia.bio@gmail.com; Unidade Acadêmica de 
Biotecnologia, Universidade Federal de Catalão, Laboratório de Biologia Integrativa e 
Conservação, 
Dr. Fernanda Cavalcanti de Azevedo; cavalcantifer@yahoo.com; Unidade Acadêmica 
de Biotecnologia, Universidade Federal de Catalão, Laboratório de Biologia Integrativa 
e Conservação, 
Dr. Frederico Gemesio Lemos; frederico_lemos@ufcat.com; Universidade Federal de 
Catalão, Laboratório de Biologia Integrativa e Conservação. 

 
 

A conversão de paisagens naturais tem alterado rapidamente a superfície terrestre, 
formando manchas de vegetação nativa em uma matriz de áreas de produção 
agropecuária. Muitas vezes de baixa qualidade, a vida silvestre persiste nestes 
cenários que tem sido reconhecidos como agroecossistemas.  Apenas 3,2% do 
Cerrado está protegido em Unidades de Conservação. Em sua extensão ocorrem 
quatro canídeos silvestres: a raposa-do-campo (Lycalopex vetulus), o cachorro-do-
mato (Cerdocyon thous), o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), e o cachorro-vinagre 
(Speothos venaticus), naturalmente mais raro. O presente estudo teve por objetivo 
compreender o uso dos recursos alimentares desses três primeiros canídeos 
simpátricos em uma área de fazendas de pecuária no sudeste goiano. Para isso, 48 
amostras fecais (dezesseis de cada espécie, oito em cada estação) foram coletadas 
durante dois anos na área de estudo e os itens presentes foram individualizados para 
a identificação taxonômica. Os itens alimentares e suas categorias foram 
quantificados (Fa), bem como a frequência de ocorrência (Fo%) e a porcentagem de 
ocorrência (Fr%) dos mesmos. A amplitude do nicho alimentar foi mensurada 
utilizando o índice de diversidade de Simpson (D), o efeito da sazonalidade foi medido 
aplicando os testes de qui-quadrado e de Fisher, e para calcular a sobreposição entre 
as dietas foi utilizado o teste de Schoener.  Ao todo foram identificados 38 itens 
alimentares, sendo 22 de origem animal e 12 de origem vegetal. A raposa-do-campo 
consumiu 13 itens, sendo cupins, grilos e besouros os mais importantes em sua dieta. 
Vinte e nove itens foram identificados nas amostras de cachorro-do-mato, sendo os 
grilos os invertebrados mais consumidos e frutos a categorias mais importante em sua 
dieta. Nas amostras de lobo-guará foram identificados 27 itens, sendo invertebrados 
os mais consumidos, aves foram importantes na dieta seguido de frutos. Na dieta do 
lobo-guará também foram encontrados restos de comida e vestígios de embalagem 
como plástico e papel alumínio. A variação na frequência nas categorias alimentares 
entre as estações foi notada para raposa-do-campo e cachorro-do-mato. A amplitude 
de nicho mostrou que a raposa-do-campo foi a mais especialista das três espécies. A 
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sobreposição de nicho entre cachorro-do-mato e lobo-guará foi muito alta (83,32%), 
sendo média entre cachorro-do-mato e raposa-do-campo e também entre raposa-do-
campo e lobo-guará. Invertebrados como categoria mais consumida por cachorros-
do-mato e lobos-guará, além do consumo de maior diversidade de vertebrados e frutos 
pelas espécies, confirmam a dieta generalista de ambas em um agroecossistema de 
pastagens. Insetos foram importantes para raposa-do-campo e corrobora a hipótese 
de que é uma espécie especialista em insetos, uma vez que o nicho que ocupou no 
ambiente foi o menor das três espécies e cupins foram o item mais importante de sua 
dieta. A alta sobreposição de nicho entre cachorro-do-mato e lobo-guará não era o 
esperado, posto que as espécies não se assemelham em morfologia e lobos-guará 
costumam predar presas maiores, o que pode ser resultado de uma baixa diversidade 
de recursos na região. Isso sugere que em nossa área de estudo as espécies estão 
competindo por recursos alimentares, o que pode levar a exclusão de uma delas, 
podendo o cachorro-do-mato ter mais sucesso por ter a maior amplitude de nicho 
trófico entre as espécies na região.  
 
Palavras-Chave: Cerrado, carnívoros silvestres, nicho alimentar, Neotropical, 
paisagens modificadas. 
 
Agradecimentos: Agradeço ao CNPq pela concessão da bolsa para desenvolvimento 
dessa pesquisa e a toda equipe da Fazenda Pontal e família Martins.  
 
 
 
 
 
 



Caderno de Resumos - VERSÃO PRELIMINAR 

Caderno de Resumos / IV Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em 
Inovação – UFCAT / Novembro - 2022 

82 

 

 
 

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 

Modalidade: Ciências biológicas 

Área Temática: Ecologia 

 

 

ABUNDÂNCIA DE CAIMAN LATIROSTRIS (ARCHOSAURIA: CROCODYLIA) EM 
FUNÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE PRESAS EM LAGOAS NO SUDESTE DE 

GOIÁS, BRASIL 
 

 

Primeiro Autor(a): Kallyne dos Santos Oliveira; ksoliveira@discente.ufcat.edu.br; 

UFCAT 

Coautor(a): Michelle Granato Guastalla; michelle.gguastalla@gmail.com; Secretaria 

do Meio Ambiente de Cumari-GO 

Orientador/Supervisor: Frederico Gemesio Lemos; frederico_lemos@ufcat.edu.br; 

UFCAT 

 

 

No Brasil ocorrem seis espécies de crocodilianos, todos da família Alligatoridae. 

Destes, o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) apresenta preferência por 

ambientes lênticos e certa flexibilidade para ocupar ambientes antropizados. Sua dieta 

é generalista e pode variar conforme a disponibilidade de recursos no habitat. Dentre 

os vertebrados, anuros são consumidos por diferentes crocodilianos. Sabendo-se que 

recursos alimentares podem ser um fator limitante para populações, o objetivo deste 

trabalho foi verificar se a disponibilidade de anuros influencia a ocorrência e 

abundância de C. latirostris em lagoas artificiais no Sudeste de Goiás. O estudo foi 

realizado na Área de Proteção Ambiental do Limoeiro, região composta por 

propriedades particulares para criação de gado no município de Cumari. Foram 

selecionadas 10 lagoas artificiais perenes, que foram visitadas quatro vezes entre 

janeiro e março de 2022. Jacarés-de-papo-amarelo avistados foram quantificados e 

classificados de acordo com três estágios ontogenéticos (filhote, jovem, adulto). 

Realizou-se também o levantamento de anuros em cada lagoa a partir de busca ativa 

visual e acústica. Além disso, medimos a temperatura, umidade e pluviosidade em 

cada dia de visita. Após 4 visitas às lagoas, jacarés-de-papo-amarelo de diferentes 

idades foram registrados em 26 ocasiões, além de 755 anuros de 18 espécies. Foi 

proposto verificar a relação entre abundância de anuros e abundância de jacarés-de-

papo-amarelo e a relação entre diversidade de anuros e abundância de jacarés-de-

papo-amarelo, que foram analisadas de forma descritiva. A abundância de jacarés-

de-papo-amarelo em lagoas artificiais não aparentou ter relação com a abundância e 

diversidade de anuros presentes. Notou-se também nas visitas às lagoas a presença 

de invertebrados e actinopterígeos. Sugere-se que estes itens possam ser os mais 

consumidos por C. latirostris uma vez que esses se alimentam dos recursos mais 

disponíveis no ambiente. Assim, concluímos que a abundância e diversidade de 

anuros não parece influenciar a ocorrência e abundância de jacarés-de-papo-amarelo 

em lagoas artificiais no sudeste de Goiás. 

 
Palavras-chave: Agroecossistema, Interação Predador-Presa, Ecologia alimentar. 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO

Modalidade: Pibic
Área Temática: Ciências Biológicas

ESTAMES AGREGADOS DO MORFO BREVISTILO: IMPLICAÇÕES
ECOLÓGICAS E MORFOLÓGICAS NO PROCESSO DE FLUXO DE PÓLEN EM

ESPÉCIES DISTÍLICAS.

Primeiro Autor(a): Isadora Cardoso Pereira; isadoracardoso@discente.ufcat.edu.br;
Universidade Federal de Catalão

Coautor(a)(es)(as): Raphael Matias; raphael.silva@ufj.edu.com; Universidade
Federal de Jataí. Marco Túlio Furtado; marcotulio.bio@gmail.com; Biólogo autônomo

vinculado ao grupo de pesquisa.
Orientador(a)/Supervisor(a): Hélder Nagai Consolaro;

helderconsolaro@ufcat.edu.br; Universidade Federal de Catalão

Espécies distílicas contam com flores de duas morfologias distintas, o morfo
brevistilo e o longistilo, nas quais os estames e pistilo se encontram em alturas
distintas. Essa característica é vista como uma maneira para colaborar com o fluxo
de pólen intermorfo por depositar os grãos de pólen em partes diferentes no corpo
do polinizador. Palicourea rigida (Rubiaceae) é um arbusto comum de áreas de
Cerrado, sendo polinizada, principalmente, por beija-flores. O objetivo do estudo foi
averiguar a deposição setorizada de pólen sobre o bico do beija-flor, face dorsal e
ventral, e a influência dessa disposição no fluxo de pólen intermorfo. Para isso,
foram realizadas simulações de visitas nas flores de P. rigida utilizando um exemplar
taxidermizado de Eupetomena macroura, um beija-flor tido como polinizador da
espécie. Os resultados demonstraram que a região do bico que recebeu maior
deposição de pólen foi o dorso em comparação ao ventre. O pólen brevistilo foi
depositado, majoritariamente, na face dorsal do bico, enquanto o pólen longistilo foi
depositado de forma igualitária nas faces dorsal e ventral. O pólen brevistilo foi o
registrado em maior quantidade nos estigmas receptores de ambos os morfos. O
estigma longistilo recebeu um fluxo de pólen intermorfo, significativamente maior do
que o estigma brevistilo. É provável que a característica agregada das anteras do
morfo brevistilo somado ao pistilo, levemente, deslocado do morfo longistilo acabam
estimulando um maior fluxo de pólen intermorfo ao estigma longistilo. O
desequilíbrio no fluxo de pólen intermorfo pode ocorrer em algumas situações, tal
como quando os morfos possuem superfícies estigmáticas de diferentes tamanhos,
como a população estudada. Como o presente e muitos outros trabalhos são
realizados a partir de simulações, é preciso cautela e ponderação na discussão dos
resultados, pois análises laboratoriais excluem muitas variáveis que podem interferir
no resultado quando comparadas ao  que ocorrem na natureza.
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Palavras-chave: Palicourea, Cerrado, Heterostilia, Polinização
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Área Temática: Ciências da Saúde

AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DO TECIDO NERVOSO E VIABILIDADE DOS
ASTRÓCITOS EM ANIMAIS RESISTENTES E SUSCETÍVEIS À MALÁRIA

CEREBRAL

Primeiro Autor(a): Gabriela Rosa da Silva Costa;
rosa_gabriela@discente.ufcat.edu.br; UFCAT

Orientador(a)/Supervisor(a): Wânia Rezende Lima; waniarezende@ufcat.edu.br;
UFCAT

A malária é uma doença infecciosa, causada por parasitas do gênero Plasmodium.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, foram estimados 240 milhões
de casos no mundo. Ademais, consta ainda a morte de 647 mil indivíduos por conta
dessa enfermidade. A malária cerebral é um dos quadros clínicos mais graves dessa
doença, apresentando casos de anemia, síndrome de insuficiência respiratória
aguda e insuficiência renal aguda. Além disso, a obstrução microvascular que leva à
hipóxia e o processo imunopatológico são mecanismos detectados durante à malária
cerebral. Portanto, o estudo mostrou-se necessário para esclarecer totalmente a
patogênese da malária cerebral e para aprimorar seu tratamento, a fim de evitar
maiores sequelas. Desse modo, buscou-se avaliar quantitativamente as células da
glia e a presença de micro hemorragias no tecido cerebral de camundongos
resistentes e suscetíveis à essa doença e também realizar o desenho dos primers e
determinar níveis de expressão marcadores de astrócitos GFAP, S100 e NDRG2 no
tecido cerebral de camundongos suscetíveis e resistentes à malária cerebral
experimental. Portanto, a metodologia utilizada inicia-se com a escolha dos modelos
animais C57BL/6J suscetíveis à malária e BALB/c resistentes, infectados com P.
berghei ANKA. Para observação histopatológica, ocorreu a eutanásia dos animais e
os procedimentos para corar as lâminas com Hematoxilina e Eosina, destinadas
para a análise da presença de micro hemorragias,a partir de observação pelo
aplicativo Seeden Viewer, e também procedimentos com a coloração Violeta cresil,
visando a quantificação das células da glia, através do aplicativo ImageJ. Por fim,
para desenho dos primers o programa de bioinformática Primer3 versão 0.4.0 foi
utilizado e a sequência padrão do genoma de camundongo foi retirada da plataforma
UCSC Genome Browser. Conclui-se que a presença de micro hemorragias cerebrais
e infiltrados leucocitários nos capilares cerebrais dos camundongos suscetíveis que
foram infectados com P. berghei ANKA foi maior que nos resistentes. Além disso, foi
possível observar também uma diminuição na quantidade de células gliais na região
frontal do encéfalo dos camundongos suscetíveis, quando comparados com os
resistentes.

Palavras-chave: Malária Cerebral, Tecido Nervoso, Neuroglia;
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1 

1. RESUMO 

 O clado Cerdocyonina abarca as 10 espécies de canídeos endêmicos da 

América do Sul, as quais exibem hábitos alimentares que vão desde a 

insetivoria à hipercarnivoria, passando pela onivoria. As distintas dietas 

refletem a disparidade morfológica existente no grupo, e auxiliam nos estudos 

macroevolutivos, através de ecomorfologias. Ademais, autores prévios inferem 

que espécies de dieta generalista terão maior probabilidade de sobrevivência 

frente ao atual cenário de perda de biodiversidade. Com esse intuito, buscou-

se compilar os dados disponíveis da ecologia alimentar dos canídeos de 

interesse, classificá-los em categorias que refletiam suas dietas, criar 

reconstruções de estado ancestral para esse caráter e verificar quando as 

categorias surgiram e/ou desapareceram. Para isso foi feita a compilação de 

trabalhos acadêmicos através de revisão bibliográfica de 205 artigos, 

dissertações e teses, os quais foram selecionados através de buscas no 

Google Acadêmico. As reconstruções de estado ancestral mostraram a 

plasticidade do grupo em relação à dieta, principalmente nos clados 

Chrysocyon brachyurus + Speothos venaticus, Lycalopex griseus + L. 

gymnocercus e L. sechurae + L. culpaeus. Em um curto período de tempo, 

desde a sua chegada e diversificação no hemisfério sul, tais espécies alteraram 

sobremaneira o grau de consumo de vertebrados, tanto incrementando quanto 

reduzindo seu consumo, o que ilustra a plasticidade do caráter. 
 

2. APRESENTAÇÃO 

Os mamíferos da família Canidae correspondem a formas conspícuas e 

icônicas nos ecossistemas sul-americanos (Segura et al. 2021). O clado 

Cerdocyonina abarca as 10 espécies de canídeos endêmicos da América do 

Sul, as quais exibem hábitos alimentares que vão desde a insetivoria à 

hipercarnivoria, passando pela onivoria (Lemos et al. 2020; Segura et al. 2021). 

Além disso, estes canídeos representam uma radiação adaptativa 

relativamente recente, relacionada ao Grande Intercâmbio Biótico Americano, 

evento biogeográfico desencadeado pela formação do Istmo do Panamá há 

cerca de 3 milhões de anos (Ma; Perini et al. 2010; Woodburne 2010). Os 

fósseis mais antigos de Cerdocyonina datam do Plioceno tardio e somam-se a 
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Modalidade: Iniciação Científica
Área Temática: Ciências da Saúde

Adesão ao uso de EPI por profissionais de saúde frente a COVID-19
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Universidade Federal de Catalão
Orientador(a): Luipa Michele Silva Cabral; luipams@ufcat.edu.br; Universidade
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Co-orientador(a): Ana Carolina Scarpel Moncaio; carolina_scarpel@ufcat.edu.br;
Universidade Federal de Catalão

Resumo: Apresentação: No início do período pandêmico, os profissionais de

saúde foram elencados como um dos grupos de elevado risco de contágio, sendo

assim, é necessário que haja maior compreensão sobre o uso dos equipamentos de

proteção individual dos profissionais de saúde, possibilitando a identificação das

particularidades de cada um e o comportamento frente ao cenário em que se

encontram. este trabalho tem como objetivo analisar os motivos e situações que

geram nos profissionais de saúde comportamentos protetivos e a adesão dos

Equipamentos de Proteção Individual nas instituições hospitalares. Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa exploratória com análise qualitativa. O estudo foi realizado

em três hospitais e uma unidade de pronto atendimento de um município do

sudoeste goiano com 19 profissionais da equipe de enfermagem que atuaram no

atendimento a pacientes com COVID-19, as entrevistas foram realizadas no período

de julho a agosto de 2022. Para a coleta das informações foi utilizado um roteiro de

entrevista semiestruturado, na síntese dos discursos foi utilizado um software de

análise textual. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa.

Resultados e discussão: Os profissionais entrevistados foram técnicos de

enfermagem (63,2%), enfermeiros (21%) e auxiliares de enfermagem (15,8%), com

idade acima dos 38 anos (52,6%), do sexo feminino (63,2%) e casadas (42,1%).

Moravam com uma média de 2,2 pessoas, e o tempo de formação e de atuação era

em média de 10,5 anos. Os discursos evidenciam a importância sobre a utilização

dos equipamentos de proteção individual, pois após a identificação da COVID-19
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como uma pandemia, os profissionais são considerados um grupo de risco elevado,

sendo necessário buscar uma maior atenção em relação à proteção à saúde e

segurança dessa categoria. o adoecimento mental dos profissionais de saúde está

ligado ao esforço emocional e exaustão física, escassez de EPI e de equipamentos

médicos, e acesso restrito a serviços de saúde mental. Considerações finais: A

crença de que o período pandêmico acabou, pode trazer como consequência a não

adesão ao uso dos EPI 's, mas o receio de contaminar o núcleo familiar e social, é o

principal fator para a adesão. A educação continuada favorece a adesão dos EPI ’s e

ao seu uso de forma correta.

Palavras-chave: EPI, Enfermagem, Covid-19.
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Ana Carolina Scarpel Moncaio; carolina_scarpel@ufcat.edu.br; Universidade Federal 
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Introdução: Em março de 2020 foi declarada, pela Organização Mundial de Saúde, a 
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19. Na 
tentativa de frear e evitar a contaminação dos profissionais de saúde que estavam na 
linha de frente foi instituído o uso de equipamentos de proteção individual. Diante do 
contexto pandêmico o plano teve como questão norteadora: Quais as representações 
sociais que os profissionais de saúde têm que favoreçam a adesão ao uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual nas instituições de saúde? Objetivo: Apreender 
e analisar as representações sociais sobre os comportamentos dos profissionais de 
saúde que favoreçam a adesão dos Equipamentos de Proteção Individual nas 
instituições de saúde.  Metodologia: Estudo exploratório de abordagem qualitativa 
embasado na Teoria das Representações Sociais. A coleta ocorreu entre julho e 
agosto de 2022 em hospitais e na unidade de pronto atendimento de um município do 
sudoeste goiano. Participaram do estudo 19 profissionais de enfermagem que 
estiveram na linha de frente contra a COVID-19, de ambos os sexos e com pelo menos 
seis meses de experiência. Os dados foram analisados pela técnica de análise de 
conteúdo com auxílio de um software de análises textuais. O projeto foi aprovado pelo 
comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de Catalão. Resultados e 
discussão: Dentre os 19 participantes cinco eram enfermeiros, 12 eram técnicos e dois 
auxiliares. A maioria era do sexo feminino, a média de idade foi de 37,8 anos, a 
experiencia profissional teve uma média de 4,3 anos. A partir dos dados textuais 
emergiram cinco classes: Mudanças na rotina do uso de Equipamentos de Proteção 
Individual; Impactos da pandemia na rotina profissional e familiar; Cuidado ao paciente 
com COVID-19; Sentimentos vivenciados em relação ao trabalho durante a pandemia; 
Desafios e perspectivas em atuar na linha de frente da pandemia.  Os enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem envolvidos diretamente no cuidado aos pacientes 
sintomáticos ou diagnosticados com a infecção provocada pelo COVID-19 possuem 
uma representação social do ancorado em novas experiências, sentimentos de medo 
e incertezas. Considerações finais: As representações sociais dos participantes 
denotam que os comportamentos e as percepções que favoreceram a adesão aos 
equipamentos de proteção individual estão alicerçados em sentimentos de medo, 
insegurança, fragilidade e impotência diante da contaminação da doença COVID-19. 
 
Palavras-chave: Saúde, Covid-19, Enfermagem. 
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Modalidade: Iniciação Científica
Área Temática: Ciências da saúde

PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE O USO DE EPIS NA
PREVENÇÃO DA COVID-19

Primeiro Autor(a): Larissa Azevedo dos Santos;
alarissa@discente.ufcat.edu.br;Universidade Federal de Catalão

Orientador(a)/Supervisor(a): Luípa Michele Silva;luipams@ufcat.edu.br;
Universidade Federal de Catalão

Co- Orientador(a)/Supervisor(a): Ana Carolina Scarpel Moncaio;
carolina_scarpel@ufcat.edu.b; Universidade Federal de Catalão

Introdução: O uso de equipamentos de proteção individual pelos profissionais de
saúde demonstra uma importante estratégia para a diminuição da cadeia de
contaminação e circulação do vírus que causa a Covid-19. Objetivo: Compreender o
processo de sistematização sobre o uso de equipamentos de proteção individual e a
percepção dos profissionais de saúde, que estão na linha de frente da prevenção e
controle da Covid-19. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório com análise
qualitativa, realizado no período de julho a agosto de 2022, com 19 profissionais de
enfermagem, que atuaram na linha de frente e tinham mais de seis meses de
atuação no serviço de saúde. Os dados foram coletados em dois hospitais privados,
um filantrópico e na Unidade de Pronto Atendimento de um município do sudoeste
goiano. A entrevista ocorreu com roteiro contendo dados de caracterização e
questões norteadoras. Para a análise de dados foi utilizado um software de análises
textuais. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade
Federal de Catalão. Resultados e discussão: A maioria dos participantes tinham
idade acima dos 38 anos (52,6%), eram do sexo feminino (63,2%), e atuaram como
eram técnicos de enfermagem (63,2%). A partir dos relatos foi possível construir a
nuvem de palavras, que possibilitou as palavras com maior frequência utilizados
pelos profissionais foram: pandemia (98), paciente (59), enfermagem (58),
COVID-19 (54), EPI (52), cuidar (49), trabalhar (35) cuidado (32), vida (30), medo
(20) e entre outros. Diante a atual conjuntura é possível observar a correlação entre
a Covid-19 ao uso de Equipamentos de proteção individual, como uma barreira física
perante o contágio. Ademais, é possível apontar o sentimento de medo, sentido
pelos profissionais, diante a escassez de EPI’s e o anseio da contaminação.
Considerações finais: O uso de Equipamentos de Proteção Individual por
profissionais de saúde, diz respeito à corresponsabilidade e uma importante barreira
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para o impedimento do contágio biológico. Dessa forma, é de suma importância que
esse tema seja amplamente difundido entre os servidores da área da saúde.

Palavras-chave: EPI, Covid-19, Profissionais da saúde.
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Introdução: Nos primórdios do período pandêmico, as organizações internacionais 
apontaram que os profissionais de saúde como um dos grupos de elevado risco de 
contágio, portanto, é imprescindível neste momento compreender o processo de 
operacionalização do uso de equipamentos de proteção individual dos profissionais 
de saúde, pois implica identificar as particularidades de cada um e o comportamento 
frente à pandemia nos diferentes contextos nos quais eles estão inseridos. Objetivo: 
analisar os sentidos discursivos dos profissionais de saúde sobre o uso de 
Equipamentos de Proteção Individual na prevenção da COVID-19 nas instituições de 
nível terciário. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório de abordagem 
qualitativa, que possuiu como base conceitual a Teoria Social Cognitiva. Participaram 
da pesquisa 19 profissionais da área da saúde que atuaram na linha de frente, de 
ambos os sexos e com no mínimo seis meses de experiência. A coleta de dados foi 
realizada durante os meses de julho e agosto de 2022, em dois hospitais privados e 
um filantrópico, e em uma unidade de pronto atendimento de um município do 
sudoeste goiano. A entrevista foi conduzida com um roteiro semiestruturado e 
posteriormente analisadas pela técnica de análise de conteúdo e com auxílio de um 
software de análises de dados textuais. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética e 
pesquisa da Universidade Federal de Catalão. Resultados e Discussão: A análise dos 
discursos permitiu observar como os profissionais descreveram a importância do uso 
de equipamentos de proteção individual e a mudança na rotina de seus serviços. A 
pandemia evidenciou uma problemática acerca da biossegurança dos profissionais de 
saúde, sendo esta, prejudicada pelo fornecimento inadequado e uso incorreto dos 
equipamentos de proteção individual. Essas condições de trabalho precárias 
colocaram em risco a saúde dos profissionais de saúde, tornando-os um grupo 
vulnerável para a contaminação por COVID-19. O receio relacionado ao 
acometimento por esta doença demonstra a preocupação quanto a saúde física e 
mental tanto de si, quanto do próximo. Considerações Finais: Os discursos analisados 
reforçam as crenças de autoeficácia dos profissionais de saúde, a partir de fatores 
pessoais, comportamentais e ambientais ao tentarem regular a proteção de si e do 
outro, a partir do uso correto dos equipamentos de proteção individual, sendo o uso a 
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principal estratégia de prevenção e precaução contra a nova doença, além da 
vacinação. 
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Introdução: O novo coronavírus modificou a rotina mundial, exigindo que medidas 
fossem tomadas, tais como: o isolamento social, a higienização das mãos e etiqueta 
respiratória para frear a disseminação da doença. Não apenas a sociedade, mas os 
profissionais vivenciaram uma mudança em seu local de trabalho, onde o uso de 
equipamentos de proteção individual se tornou obrigatório. Objetivo: analisar os 
relatos dos profissionais de enfermagem que vivenciaram os cuidados aos pacientes 
hospitalizados com COVID-19. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória 
com análise qualitativa, oriunda de um projeto multicêntrico. O estudo foi realizado em 
três hospitais e em uma unidade de pronto atendimento de um município do sudoeste 
goiano com 19 profissionais da equipe de enfermagem que atuaram no atendimento 
a pacientes com COVID-19. Para a coleta das informações foi utilizado um roteiro de 
entrevista semiestruturado. As entrevistas foram realizadas no período de julho a 
agosto de 2022. Os dados foram analisados através da técnica de análise de conteúdo 
com auxílio de um software de análise textuais. O projeto de pesquisa foi aprovado 
pelo comitê de ética. Resultados e discussão: A maioria dos profissionais eram 
técnicos de enfermagem (63,2%), seguidos de enfermeiros (21%) e auxiliares de 
enfermagem (15,8%), com idade acima dos 38 anos (52,6%), do sexo feminino 
(63,2%) e casadas (42,1%). Moravam com uma média de 2,2 pessoas, e o tempo de 
formação e de atuação em média de 10,5 anos. Dos dados textuais emergiram seis 
classes: o cuidado prestado a colegas ou conhecidos que se contaminaram pela 
COVID-19, as mudanças na rotina causadas pela COVID-19, o uso dos equipamentos 
de proteção individual durante a pandemia de COVID-19, o papel da enfermagem 
frente à COVID-19, percepções e sentimentos dos profissionais de enfermagem sobre 
a COVID-19, e dificuldades enfrentadas pelos profissionais durante a atuação na linha 
de frente na pandemia. A classes denotam o cuidado ao paciente com COVID-19, os 
desafios enfrentados, as preocupações e medos que emergiram durante a 
assistência, além de evidenciar a importância da categoria profissional de 
Enfermagem durante a pandemia. Considerações finais: o estudo levanta aspectos 
importantes sobre a assistência de Enfermagem a pacientes hospitalizados com 
COVID-19, dá voz a estes profissionais e abre perspectivas de investigações e 
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intervenções sobre aspectos que podem afetar a qualidade do cuidado e a saúde 
física e mental dos profissionais. 
Palavras-chave: COVID-19, EPI, Enfermagem. 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
 

Modalidade: PIBIC-Af 
Área Temática: Ciências da Saúde 

 
 

COMPARATIVO REGIONAL DA CIRURGIA BARIATRICA E INTERNAÇÕES 
HOSPITALARES NOS EXTREMOS DO BRASIL  
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Objetivo: comparar os dados referentes a internações hospitalares por obesidade e 

para realização de cirurgias bariátricas em âmbito nacional, regional e por unidades 

federativas de modo a traçar um paralelo comparativo entre os extremos geográficos 

e econômicos do país. Metodologia: estudo descritivo de tendência temporal, usando 

como fonte de dados o Sistema de Informações de Saúde disponível no DATASUS 

entre os anos de 2007 e 2022. Foram extraídos dados de internação por obesidade e 

referente aos procedimentos: gastroplastia com derivação intestinal, gastroplastia 

vertical com banda, gastroplastia vertical em manga (sleev) e cirurgia bariátrica por 

videolaparoscopia. Resultados: A maioria dos pacientes eram do sexo feminino 

(87%), tendo prevalência de 34% entre os 30 e 39 anos e 29% entre os 40 e 49 anos. 

Foi evidenciado que as regiões sul e sudeste apresentaram índices elevados de 

internações por obesidade e de realização de Cirurgia Bariátrica, com crescimento 

dos índices acima do crescimento populacional até o ano de 2019. Porém, esses 

índices apresentaram quedas significativas nos últimos anos, coincidente com a 

vigência da pandemia do COVID-19. Já as regiões norte, nordeste e centro-oeste 

apresentaram índices que além de baixos, foram estacionários ao longo do período 

estudado. Os procedimentos mais realizados foram a Gastroplastia com derivação 

intestinal e cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, respectivamente. Conclusão: Foi 
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evidenciado uma grande concentração dos índices de internação por obesidade e 

cirurgia bariátrica nas regiões Sul e Sudeste, enquanto as regiões norte, centro-oeste 

e nordeste apresentaram índices baixos e mal distribuídos entre as unidades 

federativas, o que não foi condizente com os dados epidemiológicos considerando um 

aumento dos índices de obesidade e um crescimento populacional evidente, o que 

denota uma necessidade de maiores investimentos nessas áreas por essas regiões. 

 

Palavras-chave: Obesidade; Cirurgia; Bariátrica. 

 

Agradecimentos: Grato ao meu orientador, Romeu Paulo Martins da Silva, à 

Universidade Federal de Catalão (UFCAT), à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós 

Graduação e Inovação (PROPESQ) e ao Programa Institucional de Iniciação 

Científica – Ações Afirmativas (PIBIC-AF). 
 



Caderno de Resumos - VERSÃO PRELIMINAR 

Caderno de Resumos / IV Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em 
Inovação – UFCAT / Novembro - 2022 

100 

 

 
 

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: PIBIC/IC 

Área Temática: Ciências da Saúde 
 

 
A PERCEPÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA VIDA DO UNIVERSITÁRIO DURANTE A 

PANDEMIA DA COVID-19 
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A pandemia da COVID-19 obrigou as pessoas a adotarem medidas de distanciamento 

social para reduzir o contágio pelo SARS-CoV-2. A Universidade Federal de Catalão 

(UFCAT) optou pela suspensão das aulas para a graduação e pós-graduação, a fim 

de diminuir a exposição dos discentes e servidores, sendo necessárias adaptações 

para dar andamento às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Essas mudanças 

impactaram a vida de todos os envolvidos, tanto no âmbito familiar, quanto no estudo 

e no trabalho, colocando-se em risco a saúde, em especial a saúde mental. O objetivo 

deste estudo foi descrever a percepção do estudante universitário a respeito de sua 

rotina e alterações que aconteceram em decorrência da suspensão de aulas 

presenciais. Trata-se de um estudo descritivo com pesquisa de campo e abordagem 

qualitativa, com 204 estudantes da graduação e pós-graduação da UFCAT. Os dados 

sociodemográficos e a pergunta aberta a respeito da rotina dos estudantes foram 

coletados por meio de um instrumento semiestruturado. Essa coleta ocorreu no 

período de 2020 a 2021. Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo temática, a qual 

acontece em três fases: pré-análise, seleção das unidades de registro e o processo 

de categorização. A média de idade dos estudantes foi de 24 anos (IC95% 23,41-

25,28, SD 6,757), sendo maioria do sexo feminino e declarados brancos ou pardos. 

Mediante a análise dos registros chegou-se a duas categorias temáticas, a rotina e os 

impactos psicossociais. As adaptações na rotina dos estudantes impactaram diversas 



Caderno de Resumos - VERSÃO PRELIMINAR 

Caderno de Resumos / IV Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em 
Inovação – UFCAT / Novembro - 2022 

101 

 

 
áreas de suas vidas, de modo que passaram a organizar a rotina de estudo em um 

ambiente fora da universidade. Alguns sentiram dificuldade no manejo de seus 

estudos sozinhos e na adaptação às ferramentas digitais. Os estudantes que já tinham 

filhos precisaram apreender a conciliar a rotina de estudo, de afazeres domésticos e 

até mesmo de trabalho, com a presença dos filhos em casa em tempo integral. Além 

disso, alguns estudantes relataram a necessidade de adiar sonhos, como: estágios, 

pesquisas, projetos de extensão e formatura. Outro impacto foi no âmbito psicossocial, 

gerando sentimentos e sintomas de sofrimento mental, como angústia, falta de 

perspectiva, improdutividade, ansiedade, depressão e insônia. Dessa forma, concluiu-

se que é importante a atenção da comunidade acadêmica as possíveis consequências 

à saúde física e mental dos estudantes, desencadeadas pelas adaptações 

necessárias na rotina no período de suspensão das aulas presenciais.  

 
Palavras-chave: Rotina Acadêmica, Pandemia COVID-19, Estudantes, Ensino 
Superior, Saúde Mental. 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: Iniciação Científica - Ações afirmativas (PIBIC – AF / Voluntário) 

Área Temática: Ciências da Saúde 
 

 
TÍTULO: CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA ENTRE UNIVERSITÁRIOS 

DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DE AULAS PRESENCIAIS COMO 

MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA 
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É sabidamente pelas questões de estilo de vida, que os alunos universitários são mais 

expostos ao comportamento de risco que entre eles o consumo excessivo de drogas. 

E nesse período em que a pandemia necessitou de algumas medidas, como, 

distanciamento social, tem-se em tese um possível agravamento da ingestão de 

álcool. Assim, o presente estudo objetivou estimar e descrever o consumo de bebida 

alcoólica entre estudantes universitários durante o distanciamento social e suspensão 

das aulas presenciais em tempo de pandemia da COVID-19. Estudo transversal 

seccional, conduzido por uma amostra não probabilística de 253 estudantes 

universitários, em uma instituição de nível superior, na região Central do Brasil. Os 

dados sociodemográficos foram coletados por meio de um questionário 

semiestruturado, e em referência às variáveis investigativas ao consumo de álcool, 

usou-se as seguintes perguntas: com que frequência costuma consumir alguma 

bebida alcoólica? Em algum destes dias em que consumiu bebida alcoólica, dirigiu 

logo depois de beber? Nos últimos 30 dias, chegou a consumir 5 ou mais doses de 

bebidas em uma única ocasião? Quantos anos tinha quando começou a consumir 

bebidas alcoólicas? As coletas de dados ocorreram durante um período da pandemia 
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da COVID-19. Os discentes possuíam média de idade de 25,35 anos (IC95% 24,6-

26,1, SD 6,190), tendo-se uma prevalência do sexo feminino de 158 (62,5%, IC95% 

56,5-68,5) e sendo uma maioria adultos jovens 171 (67,9%, IC95% 62,3-73,0). Esses 

alunos apresentaram um consumo alcoólico de risco, sendo mais da metade da 

amostra 132 (52,1%, IC95% 41,5-63,6) exposta ao consumo regular. Assim, 

mostrando que o alto índice do uso de álcool, coloca o indivíduo em situação de risco, 

como dirigir alcoolizado, com 16 (6,3%, IC95% 3,2-9,5) dos casos nesse estudo, 

principalmente, por aqueles que realizaram o consumo de Binge drinking, 

representando 84 (33,2%, IC95% 27,3-39,1) da amostra. Nesse caso, concluiu-se que 

os acadêmicos apresentam uma exposição considerável ao álcool, com uma 

prevalência feminina, bem como, discentes da área das ciências exatas, da terra e 

engenharias, e com um início de consumo muito jovem.  

 
Palavras-chave: Saúde mental. Consumo alcoólico. Estudantes. Pandemia. 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: Iniciação Científica (PIBIC) 

Área Temática: Ciências da Saúde 
 

 
COMPORTAMENTO ALIMENTAR E QUALIDADE DO SONO DE ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 
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de Nutrição, Pró-reitoria de Políticas Estudantis 
 
 

Os estudantes universitários são considerados vulneráveis para diversas situações, 
como estresse, depressão e ansiedade, desencadeadas por demandas da graduação 
e a dificuldade em conciliá-las com outras responsabilidades. Durante a suspensão 
das aulas presenciais, como medida protetiva contra a disseminação da COVID-19, 
esses sintomas foram intensificados, refletindo negativamente na alimentação e 
qualidade do sono. Este estudo transversal objetivou estimar as prevalências do 
comportamento alimentar e da qualidade do sono de 253 discentes da Universidade 
Federal de Catalão (UFCAT), localizada na região Centro-Oeste do Brasil, no decorrer 
da pandemia COVID-19. Coletou-se dados sociodemográficos e foram mensurados o 
comportamento alimentar, avaliado pelas práticas alimentares baseadas nas 
recomendações do guia alimentar; o Comer Emocional, de acordo com a Escala 
Comer Emocional (ECE); e a Qualidade de Sono, pelo Índice de Qualidade do Sono 
de Pittsburgh (PSQI). Todos os instrumentos foram validados para a população 
brasileira. Avaliou-se peso e altura e calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC). 
Verificou-se IMC de eutrofia na maioria dos indivíduos (n=150, 63.6%, IC95% 57.2-
69.9). Quanto à Escala de Comer Emocional, 208 (81.8%, IC95% 77.1- 86.6) 
indivíduos possuíam o desejo de comer em resposta às emoções negativas e 102 
(40.3%, IC95% 33.6-46.6) sujeitos necessitavam de mudanças nas práticas 
alimentares. E, por último, uma quantidade expressiva de universitários com má 
qualidade de sono (n= 159, 62.8%, IC95% 56.9-68.4). Os resultados demonstraram 
as vulnerabilidades dos estudantes universitários, fato que aponta para a necessidade 
de intervenções quanto à qualidade da alimentação e higiene do sono. 
 
Palavras-chave: Crononutrição, Universitários, COVID-19. 
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CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: PIBIC 

Área Temática: Ciências humanas 
 

A COVID-19 E A EDUCAÇÃO INFANTIL: IMPACTOS NAS PRÁTICAS 
DOCENTES 
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O presente trabalho, realizado no âmbito do PIBIC (Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Cientifica), vincula-se a um projeto de pesquisa intitulado “O 

desenvolvimento profissional de professores da educação infantil a partir de uma 

experiência colaborativa”, que teve por objetivo principal identificar e analisar quais as 

necessidades formativas de professores da Educação Infantil durante o período da 

pandemia COVID-19.  À luz dos pressupostos do materialismo histórico-dialético e da 

teoria Histórico-cultural buscamos formas de pensar novos rumos para a formação de 

professores da Educação Infantil pela pesquisa-formação, a partir da metodologia a 

pesquisa-ação crítico-colaborativa, que consiste em uma reconfiguração da pesquisa 

– ação e da pesquisa- colaborativa, com vistas a emancipação dos sujeitos e da práxis 

pedagógica, pautadas nos fundamentos marxistas e nos aspectos metodológicos 

propostos por Pimenta (2005), Franco (2005) e Ibiapina(2008). 

A pesquisa-ação crítico-colaborativa insere-se na tendência de investigação 

que valoriza a formação contínua como desenvolvimento profissional e institucional. 

Esse referencial teórico-metodológico crítico-dialético possibilitou a construção desse 

trabalho e permitiu ainda o aprofundamento teórico/metodológico que orientou toda a 

investigação realizada.  

A pesquisa foi realizada com os professores que atuam na Educação Infantil no 

município de Catalão (GO).  A equipe executora foi composta por quatro discentes da 

graduação em Pedagogia e Psicologia, três da pós-graduação em Educação e quatro 

docentes dos cursos já citados. O primeiro passo foi a realização de reuniões do grupo 

de estudos composto pela equipe executora para aprofundamento nas leituras e 

autores relacionados ao referencial teórico-metodológico dessa pesquisa, bem como 
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nas temáticas relacionadas à formação de professores, educação infantil e 

necessidades formativas, trazendo, inclusive, também para o contexto pandêmico. 

Posteriormente, entramos em contato com a Secretaria Municipal da Educação 

(SME) de Catalão/GO para apresentação do projeto e a partir das devidas 

autorizações éticas, solicitamos o quantitativo de instituições e professores que atuam 

na de educação infantil, bem como os seus e-mails e acesso aos documentos com a 

proposta de ações e políticas de formação do município. Ao final desta etapa, 

encaminhamos via e-mail aos professores da Educação Infantil do município um 

convite para participar da pesquisa, bem como a apresentação do projeto e dos 

objetivos da pesquisa.  

A partir da solicitação das supervisoras de ensino da Educação Infantil da SME 

de Catalão (GO) iniciamos a pesquisa numa instituição de Educação Infantil da Rede 

Municipal, utilizando o período de hora atividade, destinado para planejamento e 

estudo coletivo. A partir do critério de inclusão e exclusão dos participantes da 

pesquisa (consentimento de participação da pesquisa e ser professor da Educação 

Infantil efetivo da RME), construímos um grupo de Whatsapp com os professores 

participantes para agendamento dos encontros do grupo focal e enviamos um 

questionário pelo Google Forms via e-mail para melhor caracterização dos 

participantes.  

Os encontros foram presenciais, ocorreram às terças-feiras, das 19h às 21h, 

no prédio da UFCAT. Cada grupo focal teve um tema gerador e contou com a 

mediação da equipe executora da pesquisa, a saber: I) “formação de professores”, II) 

“identidade docente”, III) “necessidades formativas”, IV) “Ser professor de Educação 

Infantil.” Com isso, pretendeu-se compreender os principais impactos da pandemia no 

trabalho docente e na organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil. Os 

encontros foram registrados em diário de bordo, gravados por áudio e vídeo e 

transcritos. 

Assim, o córpus da pesquisa foi composto pelas respostas dos questionários, 

diário de bordo com o registro das observações dos encontros no grupo focal e as 

transcrições dos encontros do grupo focal. A partir dos pressupostos da análise de 

conteúdo de Bardin (2011), organizamos os dados em categorias de análises 

pautadas na recorrência e pertinência dos temas: Identidade e (des)valorização 

profissional, educação infantil, mídias e tecnologias; e descaracterização do trabalho 

docente na pandemia. Os resultados apontam para a compreensão de limites e 
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possibilidades da relação entre educação infantil, mídias e tecnologias, a partir da 

compreensão de que a utilização de recursos de mídia e tecnologia, ao mesmo tempo 

em que tem se tornado uma ferramenta útil para viabilizar a prática docente durante o 

ensino remoto, também tem diminuído a fronteira entre o trabalho e a vida privada do 

professor. Além disso, professores apontam que na Educação Infantil o ensino remoto 

impossibilitou a realização de mediações necessárias para o desenvolvimento das 

crianças. Espera-se que os dados e resultados construídos ao longo da pesquisa 

possa oportunizar novas tessituras na formação continuada com conteúdos que 

partam das concretas necessidades formativas dos professores, oriundas tanto do 

período de isolamento, quanto do retorno ao ensino presencial na Educação Infantil.  

 

Palavras-chave: Necessidades formativas, Formação de professores, práticas 

pedagógicas, Educação Infantil, Pandemia.  
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: PIBIC 

Área Temática: Ciências humanas 
 

 
O PROCESSO FORMATIVO E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DE UMA PESQUISA-

AÇÃO CRÍTICO-COLABORATIVA 
 

Primeiro Autor(a): Mariana Vilar; marianavilar@discente.ufcat.edu.br; UFCAT 
Orientador(a)/Supervisor(a): Priscilla de Andrade Silva Ximenes; 

priscilla_andrade@ufcat.edu.br.; UFCAT 
 
 

O presente trabalho, intenta desvelar quais os principais fatores e motivos desencadeadores 
do desenvolvimento profissional de professores/as da Educação Infantil, partindo da premissa 
que estes sejam sujeitos e autores do próprio processo formativo, de modo a contribuir em 
sua prática docente e na superação das necessidades formativas, dificuldades, expectativa e 
anseios. Essa pesquisa possui como objetivo geral engendrar práticas emancipatórias e de 
transformação dos sujeitos, educação e sociedade, através da parceria colaborativa 
(universidade e escola), além da produção de um conhecimento científico numa perspectiva 
contra hegemônica. A base epistemológica que sustenta esta pesquisa são os fundamentos 
metodológicos e filosóficos do materialismo histórico-dialético, tendo como base os 
referenciais teóricos da Psicologia Histórico-Cultural, com ênfase aos conceitos da obra de 
Vygotsky [1896-1934]. Destarte, configura-se numa pesquisa ação-colaborativa crítico-
colaborativa, tendo como aporte teórico as contribuições de Ibiapina (2008), Pimenta (2005) 
e Franco (2005). Inicialmente e ao longo de todo percurso foram realizados grupos de estudos 
teóricos e de planejamento, acerca da formação de professores e pesquisa ação crítico-
colaborativa, baseados em autores como Pedro (2019), Galindo (2012), Ximenes et al. (2022), 
Dias (2020), Pimenta (2005), Arce (2001), dentre outros. Foram realizados grupos focais, em 
encontros quinzenais, com vinte professores da Educação Infantil da RME de Catalão. Para 
a construção dos dados, utilizamo-nos dos seguintes instrumentos e técnica de pesquisa: 
questionário para caracterização dos participantes e levantamento das necessidades 
formativas; grupo focal com todos os participantes a partir de temas geradores; diário de bordo 
dos pesquisadores com o registro das observações participantes do grupo. Os encontros do 
grupo focal foram gravados em áudio-vídeo e posteriormente transcritos. Dessa forma, o 
córpus de pesquisa foi constituído pelas transcrições dos encontros dos grupos focais, das 
respostas dos questionários enviados pelas professoras via plataforma do Google Forms, 
nuvem de palavras acerca das necessidades formativas construídas pelo aplicativo 
Mentimeter, além dos diários da equipe executora. Os dados foram organizados e analisados 
através da metodologia de análise de conteúdo (BARDIN, 1977), seguindo os critérios de 
recorrência e pertinência que deram origem as seguintes categorias de análise: dilemas da 
docência na educação infantil, (des)valorização da identidade profissional docente, 
concepções de infância e didática na educação infantil. Infere-se a partir destas categorias de 
análise, que as necessidades formativas estão além do descompasso entre o que se oferece 
na formação de professores e as exigências cotidianas do trabalho escolar, mas também nas 
condições materiais de trabalho, desvalorização e precarização profissional, feminização do 
magistério, dentre outros percalços. Espera-se que os dados e resultados construídos nessa 
pesquisa apontem para novas tessituras no processo formativo de professores da Educação 
Infantil e na formulação de conteúdos da formação que realmente estejam em consonância 
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com as concretas necessidades formativas de professores, bem como com a criação de novas 
necessidades que vislumbrem seu desenvolvimento profissional docente.  
Palavras-chave: Pesquisa-ação crítico-colaborativa, necessidades formativas, 
desenvolvimento profissional docente, educação infantil.  
Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio do órgão financiador 
UFCAT, através da concessão de bolsa na modalidade de PIBIC, do Programa de 
Iniciação a Pesquisa (PROIP). 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: PIVITI (Programa Institucional Voluntário de Iniciação em 

Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação). 

Área Temática: Iniciação Científica 
 

 
OS CONFLITOS IDENTITÁRIOS NO CONTEXTO AFROFUTURISTA NA TRILOGIA 

XILOGENSE DE OCTAVIA BUTLER 
 
 

Camila da Cruz Santos de Sousa; camiladacruz.cs@gmail.com; Universidade 
Federal de Catalão 

Rogério Bianchi; rogerio_bianchi_araujo@ufg.br; Universidade Federal de 
Catalão 

 
 

Afrofuturismo, termo cunhado em 1995 pelo critico cultural Mark Dery, em seu texto 

intitulado Black to the Future tinha o intuito de fazer a seguinte questão: Onde estão os 

negros na ficção cientifica? Sendo respondido por autores negros, como Samuel 

Denaly, chegou a seguinte definição do termo: como um movimento estético, que 

mescla tecnologia e ficção cientifica. Para se afirmar enquanto obra afrofuturista, 

questões como escravidão, diáspora e como tais situações são condicionadas no século 

atual. Dery (1995) falava de literatura ao cunhar o termo, no entanto o afrofuturismo 

não se restringiu a apenas esta área.  

 

Por este ângulo, Octavia Butler, conhecida como a dama da ficção cientifica, laçou 

livros que possuíam como tema central o debate sobre o racismo, escravidão e uma volta 

ao passado. A ida ao passado, em um contexto afrofuturista é central, pois sem o passado 

não se pode imaginar o futuro (provérbio africano1).  

 

Butler, com sua série Xenogenesis tratou sobre assuntos, que para o seu período de 

lançamento (1987-1989) foram tidas enquanto novidade no debate. As histórias 

entrelaçam temas acerca da bioética e políticas de identidade.  

 
Palavras-chave: Afrofuturismo, Ficção, Futuro. 
 

 
1 Sankofa 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: PIBIT 

Área Temática: Educação 
 

 
A QUESTÃO AMBIENTAL NAS FEIRAS DE CIÊNCIAS REMOTAS: QUAIS AS 

PRINCIPAIS TEMÁTICAS ABORDADAS? 
 

Primeiro Autor(a): Steffany Leticia Gomes de Sousa 
esteffanyleticiagomesdesousa@gmail.com; UFCAT 

Orientador(a)/Supervisor(a): Simara Maria Tavares Nunes; 
simara_nunes@ufcat.edu.br; UFCAT 

 
 

As questões ambientais tem provocado grande preocupação em nossa sociedade e 
acredita-se que a Educação Ambiental possa colaborar para a discussão das 
problemáticas ambientais e possíveis soluções para a mesma. Mais ainda, as Feiras 
de Ciências, eventos que proporcionam a elaboração de projetos de investigação e 
intervenção, podem ser aliadas nesta Educação Ambiental.  Devido à necessidade de 
afastamento social imposto pela pandemia da COVID-19, a partir do ano de 2020 
diversas Feiras de Ciências deixaram de ser realizadas presencialmente, e passaram 
a ocorrer no formato virtual (remoto). Assim, realizou-se uma pesquisa sobre grandes 
Feiras de Ciências que foram realizadas em formato virtual durante o período 
pandêmico nas cinco regiões do país. Este estudo de cunho qualitativo tem em sua 
gênese os questionamentos sobre como está ocorrendo a discussão de problemas 
socio-ambientais nos trabalhos de pesquisa elaborados e apresentados nas Feiras de 
Ciências remotas, visto que tem sido percebida uma preocupação ambiental nos 
trabalhos / projetos apresentados nestes eventos. Os dados foram levantados nos 
sites das Feiras de Ciências, os quais continham os anais dos eventos on line. Para a 
análise dos Projetos, foram construídas tabelas com cada Feira. Na análise foram 
buscadas palavras como educação ambiental, sustentabilidade e outras que remetiam 
ao uso de materiais alternativos, mais sustentáveis, menos poluentes. A partir da 
análise dos anais dos eventos, foram construídas Tabelas com os resultados obtidos, 
nas quais se avaliou as principais temáticas desenvolvidas nos projetos apresentados 
nas Feiras de Ciências Virtuais. De acordo com as análises, são diversas as temáticas 
e discussões ambientais que apareceram nos trabalhos avaliados neste estudo, 
sempre buscando ter como foco a pesquisa / elaboração de materiais alternativos, 
menos poluentes, a busca pela criação de artefatos sustentáveis em busca de uma 
Sociedade Sustentável, dentre outros. Assim, acredita-se que as Comissões 
Organizadoras das Feiras de Ciências têm tido a preocupação de inserir temáticas 
que levem os participantes a refletir sobre as questões ambientais. 
 
Palavras-chave: Feiras de Ciências remotas, Educação Ambiental, temáticas 
ambientais. 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: PIBIC (IC) 

Área Temática: Ciências Humanas. 
 

 
História, literatura e memória: Os “Turcos” do cerrado!? Imigração Sírio-

Libanesa em Catalão no início do sec. XX 
 
 

Primeiro Autor(a): Erick Luciano Ferreira; ericklucianoferreira711@gmail.com; 
UFCAT 

Orientador(a)/Supervisor(a): Prof. Dr. Radamés Viera Nunes; 
radamesnunes@ufg.br; UFCAT 

 
Dando continuidade à pesquisa, História, literatura e o “faroeste brasileiro” Conflitos 
da modernização em Catalão no alvorecer da República, do projeto, Formas e tramas 
da modernidade em Goiás: Caminhos para o Ensino de História, sob orientação do 
Prof. Dr. Radamés Viera Nunes, buscamos compreender e expandir as relações entre 
História, literatura e memória, sob o escopo da imigração Sírio-Libanesa em Catalão, 
através da obra, Memórias de um imigrante árabe (2020), de Amin Safatle. Amin Farid 
Safatle, nasceu em Catalão, em 1941. É filho de imigrantes Sírios, cujo pai, de mesmo 
nome, Farid, era filho do imigrante pioneiro, Calixto Elias Salamão (avô de Amin, e 
objeto central de sua narrativa). Amin, aos 16 anos de idade, foi para São Paulo, 
estudar no colégio Arquidiocesano, e posteriormente, fizera o curso de Eng. Civil da 
Universidade Mackenzie. Atualmente reside em Catalão, e tem uma longa trajetória 
enquanto Eng. Civil. Em 2017, publicara o livro, Casarão do Largo da Matriz – 
Memórias, onde o mesmo narra desde seu nascimento até sua formatura na 
universidade, relembrando alguns momentos em que esteve em Catalão, junto aos 
pais e a colônia árabe. A pesquisa a seguir está estruturada da seguinte maneira: em 
um primeiro momento, nos debruçamos acerca das relações/correlações e 
possiblidades entre História e literatura, seguido das potencialidades e cuidados 
acerca dos usos das narrativas memorialísticas e biográficas enquanto fonte 
historiográfica. Já em um segundo momento, fazemos um breve panorama histórico 
acerca da imigração árabe no Brasil e Goiás, cercando-se de uma análise em torno 
do já mencionado livro, Memórias de um imigrante árabe, estabelecendo diálogos com 
narrativas historiográficas e expandindo as noções em relação a temática. Por se 
tratar de um texto memorialístico, e, em vários momentos flertar com a escrita 
romancesca, não nos aprofundaremos em nomes, figuras, boas índoles, êxitos 
humanos, característico das memórias familiares. E sim, das memórias narradas 
acerca do processo imigratório (eixo: Líbano, Síria, São Paulo, Catalão), das relações 
entre imigrantes, conterrâneos e patrícios, dos costumes, dos hábitos, das formas de 
agir e pensar, do processo de assimilação, das permanências/apagamentos etc. 
 
Palavras-chave: Imigração, Árabe, Catalão.  
 
Agradecimentos: Somos gratos pela UFCAT, e dentre outros envolvidos.  
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: PIVIC 

Área Temática: Ciências da Saúde 
 

 

PANORAMA HISTÓRICO DA BRINQUEDOTECA HOSPITALAR: PERFIL DAS 
CRIANÇAS, BRINQUEDISTAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Primeiro Autor(a): Maria Eduarda Leão; mariaeduardaleao.ufg@gmail.com; Instituto 

de Biotecnologia - UFCAT 
Orientadora: Janaina Cassiano Silva; janacassiano@ufcat.edu.br; Instituto de 

Biotecnologia - UFCAT 
Coorientadora: Juliana Martins de Souza; jmartins@ufcat.edu.br; Instituto de 

Biotecnologia - UFCAT 
 
 

Trata-se de uma pesquisa que se articula com o projeto de extensão intitulado 
Brinquedoteca Hospitalar, realizado na Santa Casa de Misericórdia de Catalão-Goiás, 
desde o ano de 2014. É uma pesquisa qualitativa, documental, que tem como 
referencial teórico e metodológico a Teoria Histórico-Cultural, especialmente os 
estudos de Vigotski, Luria e Leontiev. Neste trabalho objetivamos identificar e analisar 
o perfil da clientela atendida no projeto de extensão, desde sexo, idade e motivo da 
internação, como também, o perfil dos brinquedistas e as ações desenvolvidas neste 
projeto. Fizemos análise documental nos cadernos Atas correspondentes ao período 
delimitado na pesquisa para investigação (2014 a 2017) na Santa Casa de 
Misericórdia de Catalão-GO. Como resultados, contabilizamos 2.168 crianças 
atendidas, tanto na ala pediátrica do SUS, nos apartamentos e também no pronto 
socorro. Dentre os motivos de internação, o mais frequente são as doenças do 
aparelho respiratório. No período estudado tivemos 66 brinquedistas participantes do 
projeto de extensão. Tal atividade foi realizada por estudantes dos cursos de 
Psicologia, Enfermagem e Pedagogia, com predominância do curso de Psicologia. 
Nas ações desenvolvidas, além da mediação com brinquedos e materiais, também 
tivemos atividades relacionadas a datas comemorativas com oficinas com crianças e 
familiares, piquenique, eventos temáticos, como Natal e Páscoa, além de 
confeccionarmos lembrancinhas para as crianças. Ressaltamos que tivemos 
dificuldade para a compreensão dos relatos contidos no material analisado por falta 
de organização e sistematização. Cada brinquedista tinha um modo de relatar e, em 
algumas das exposições faltavam informações relevantes à pesquisa. Perante tal 
dificuldade, desenvolvemos uma ficha técnica para dar suporte aos brinquedistas no 
momento de sistematização das ações desenvolvidas na Santa Casa de Misericórdia 
de Catalão-GO. Assim, destacamos que o brincar é uma ferramenta essencial na 
melhora do quadro clínico da criança hospitalizada ao contribuir com novas 
significações e potencialidades que corroboram para o bem-estar físico, psíquico e 
emocional da criança hospitalizada. Compreendemos a relevância do brincar 
terapêutico às crianças hospitalizadas, tendo em vista que é através da brincadeira 
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que a criança se comunica com o ambiente em que está inserida, de modo, a 
expressar suas emoções. Ademais, no ambiente hospitalar, a brincadeira pode 
auxiliar no processo de internação da criança contribuindo para que esta seja menos 
traumática e conturbada, e se torne uma condição mais apropriada ao tratamento 
clínico. Acreditamos ser necessário dar continuidade a pesquisas que façam este 
panorama dos trabalhos desenvolvidos nos projetos de extensão, além de dar 
visibilidade às ações desenvolvidas na universidade no que tange a indissociabilidade 
ensino, pesquisa e extensão. 

Palavras-chave: Extensão, Interdisciplinar, Infância. 

Agradecimentos: agradeço às professoras orientadoras da pesquisa pela 
oportunidade, como também pelo empenho no trabalho desenvolvido e, também à 
UFCAT pela oportunidade de desenvolver a pesquisa na modalidade PIVIC. 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: Iniciação Científica (Voluntária) 

Área Temática: Ciências Humanas 
 

 
A QUEIXA ESCOLAR E AS PRODUÇÕES ACADÊMICAS: ANÁLISE NOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA. 
 
 

Primeiro Autor(a): Mariane Caldeira Alves Mendes; marianecaldeirapsi@gmail.com; 
UFCAT 

Orientador(a)/Supervisor(a): Janaína Cassiano Silva; janacassiano@ufcat.edu.br; 
UFCAT 

 
 

As queixas escolares vêm sendo objeto de pesquisa de áreas do conhecimento 
diversas, tais como a Educação e a Psicologia. As concepções adotadas diante desta 
temática partem desde perspectivas psicometristas, patologizantes e 
individualizantes, até teorias críticas que buscam um entendimento integral do 
fenômeno e da criança, buscando a sua contextualização e o entendimento dos 
fatores que o constituem, que estão para além do campo individual. Neste sentido, 
nosso intento foi verificar as conceituações teóricas que sustentam as discussões das 
publicações que abordam a queixa escolar e, ainda, identificar e analisar a concepção 
de queixa escolar das publicações. A partir dos fundamentos da Teoria Histórico-
Cultural buscamos identificar e analisar os trabalhos produzidos nos Programas de 
Pós-Graduação em Psicologia localizados na região Centro-Oeste entre os anos de 
2008 a 2020. Para isso, utilizamos a plataforma Sucupira e a busca pelas produções 
se deu a partir dos seguintes descritores: “queixa escolar”, “dificuldades no processo 
de escolarização”, “dificuldades de aprendizagem”, “fracasso escolar” e durante este 
estudo, nos deparamos ainda com os termos “dificuldades escolares” e “estudante 
indisciplinado” que passaram a integrar os campos de busca. Após a identificação do 
material, realizamos a leitura exploratória e a análise dos mesmos a partir das 
categorias “concepção de queixa escolar nas pesquisas”, “conceituações teóricas 
utilizadas” e “desenvolvimento infantil”. Assim, notamos que os estudos acerca da 
queixas escolares e questões oriundas do processo de escolarização de alunos ainda 
carece de produções na comunidade acadêmica, tendo em vista que considerando 
toda a região Centro-Oeste do país, localizamos apenas sete trabalhos. Quanto às 
teorias que respaldaram os trabalhos, quatro deles utilizam a Teoria Histórico-Cultural, 
um a Teoria das Representações Sociais, um a Epistemologia Qualitativa e, por fim, 
um trabalho utiliza a Análise do comportamento. Seis trabalhos se referem ao 
fenômeno enquanto resultado de fatores sócio-históricos, e, portanto, um fenômeno 
multicausal. Entretanto, um trabalho discute as queixas escolares (apontando a 
terminologia “dificuldades de aprendizagem”) compreendendo que este fenômeno se 
resume na grande ocorrência de erros, onde sua diminuição se dá de forma lenta. 
Ressaltamos a urgência de se realizar mais pesquisas no campo da Psicologia acerca 
do tema, enfatizando a importância de fazê-la a partir de uma perspectiva crítica e não 
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patologizante, que compreenda a queixa para além do âmbito individual e ainda, 
sejam propostas de intervenções de cunho coletivo, tendo em vista que este é um 
fenômeno histórico e social. 
 
Palavras-chave: Queixa escolar, Psicologia, Teoria Histórico-Cultural. 
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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: Iniciação Científica: PIBIC 

Área Temática: Ciências Humanas 
 

 
A PANDEMIA DA COVID-19 E O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: O 

QUE DIZEM AS CRIANÇAS COM QUEIXA ESCOLAR? 
 
 

Autora: Maria Carolina Ferreira Tosta; carolpdrg98@gmail.com ;  UFCAT 
Orientadora: Janaina Cassiano Silva; janacassiano@ufcat.edu.br; UFCAT 

 
 

A pandemia mundial da COVID-19 foi/ é um atravessamento histórico e social que 
interferiu na vida de todos/as de um modo geral, inclusive no processo de 
desenvolvimento humano. Assim, o caos instalado pelo medo do contágio e pelas 
medidas de contenção da propagação do vírus – distanciamento social, paralisação 
de atividades presenciais, dentre outras – impactou diretamente nas esferas 
econômicas, sanitárias e também educacionais. Mais especificadamente no contexto 
educacional, é necessário pensarmos nas crianças que antes mesmo da pandemia 
sofriam com dificuldades no processo de escolarização. Desse modo, o presente 
estudo compõe o projeto de pesquisa intitulado “A Queixa Escolar e o processo de 
ensino/aprendizagem nas escolas e no CEAPSI - Centro de estudos Aplicados em 
Psicologia” da Universidade Federal de Catalão- UFCAT, o qual visa problematizar a 
demanda da queixa escolar, com o intuito de realizar projetos de pesquisa e extensão 
que tenham como foco a criança encaminhada ao CEAPSI com queixa escolar 
decorrente dos processos de ensino/aprendizagem nas escolas. Neste trabalho nosso 
objetivo geral foi analisar o impacto da pandemia da COVID-19 no processo de ensino-
aprendizagem na ótica de crianças com queixa escolar atendidas pelo projeto de 
extensão “Orientação à Queixa Escolar à luz da Teoria Histórico-Cultural” da UFCAT 
no ano de 2020 à luz da Teoria Histórico-Cultural. A metodologia pautou-se nos 
fundamentos metodológicos e filosóficos do materialismo histórico-dialético, tendo 
como base os referenciais teóricos da Teoria Histórico-Cultural. Participaram três 
crianças, com idade de 11 anos, cursando o 6° ano do ensino fundamental. 
Ressaltamos que todos os participantes foram atendidos pelo projeto de extensão 
“Orientação à queixa escolar à luz da Teoria Histórico-Cultural” no período de 
2020/2021, de modo remoto. O instrumento para coleta dos dados foi a entrevista 
semiestruturada, realizada de modo individual no CEAPSI. A análise foi feita com base 
nos núcleos de significação; foram elegidos três núcleos: a) percepções sobre as 
aulas e atividades remotas e as implicações destas no processo de ensino 
aprendizagem; b) a mediação realizada durante o ensino remoto; c) implicações do 
projeto de Orientação à Queixa escolar no processo de escolarização em tempo 
pandêmico. As mediações realizadas no período online foram deficitárias, porém 
refletem como a educação no Brasil ainda é precarizada e vista deslocada de sua 
função primordial que é humanizar com criticidade todos os seres humanos, para que 
estes se emancipem e percebam as alteridades da sociedade em que vivem. 
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Destacamos ainda, como preponderante a necessidade de ampliação das 
investigações sobre o tema se atentando às vivências das próprias crianças, 
compreendendo o processo de escolarização de maneira ampla, crítica e em sua 
totalidade com a realidade concreta. 
 
Palavras-chave: Contexto pandêmico, Dificuldades no processo de escolarização, 
Teoria Histórico-Cultural. 
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• Este trabalho tem como objetivo apresentar as ações realizadas a partir da 
proposta no plano de trabalho “Brinquedoteca: espaço de formação e brincadeira”. O 
objetivo do presente Plano de trabalho era trazer ao ambiente da brinquedoteca 
atividades interativas, como o uso das artes cênicas e visuais, oficinas de criação de 
brinquedos manuais para estimular o desenvolvimento, a expressão corporal, a 
coordenação motora entre outros aspectos. Desta forma, a proposta era que a 
atuação dessa estudante fosse de “brinquedista”, além de compreender formas de se 
perceber a brincadeira como possibilidade de campo de estudo e também sua 
importância para o desenvolvimento da criança. No entanto diante do caos instalado 
pela pandemia mundial de Covid 19 e de adequação à mudança de escola da bolsista, 
este plano de trabalho foi alterado, a fim de que a bolsista tivesse uma experiência 
com cursos e eventos que trouxessem aproximação com a academia, o que 
corroborou com uma iniciação científica exitosa realizada através de alternativas 
formativas, como a realização de cursos e formação que fosse além da brinquedoteca 
sediada na FaE UFCAT. Estudos em torno brincar, como por exemplo, a compreensão 
que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 16, estabelece o 
direito a “brincar, praticar esportes e divertir-se”. A participação em cursos e eventos 
possibilitou ampliação dos conhecimentos acerca das temáticas da educação. Além 
disso, realização de minicursos foi relevante para ampliação da formação e 
conhecimento, leitura de artigos que contemplavam a temática, participação em 
eventos e cursos remotos como o curso “Jogos e brincadeiras musicais”, oferecido 
pela Secretaria Geral de Educação a Distância da UFSCAR, que possibilitou aprender 
sobre o corpo na brincadeira: a utilização das cirandas e cantigas de roda, sobre a 
escola, criação e planejamento dos jogos e brincadeiras musicais. 
 
Palavras-chave: Brinquedoteca, Educação Infantil, Formação de Professores. 
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Título

A filosofia da educação vai à escola e lá se descobre produtora de conceitos

Introdução e Justificativa

Este plano de trabalho é parte integrante do projeto “Esboço de uma filosofia da educação experimental” e, responde ao propósito de fazer transbordar, na
educação básica, as experiências produzidas no âmbito universitário, bem como, favorecer que os conhecimentos escolares sejam tomados como fonte
produtora de conceitos para a academia.

Na célebre conversa sobre os intelectuais e o poder que depois se tornou parte de um livro de Michel Foucault, Gilles Deleuze (1925 1995) argumenta que
"uma teoria é como uma caixa de ferramentas... É preciso que sirva, é preciso que funcione" [...] “A teoria não totaliza; a teoria se multiplica e multiplica"
(FOUCAULT, 1979, p. 71). 

No livro em que Silvio Gallo (2008) faz a articulação entre o pensamento de Gilles Deleuze e a educação, a mesma imagem da caixa de ferramentas aparece
como uma saída ao habitual sentido atribuído à filosofia e, por consequência, à filosofia da educação de tomá-las como reflexão sobre algo, contemplação do
pensamento ou comunicação crítica da realidade. “A filosofia não é comunicativa, assim como não é contemplativa nem reflexiva: ela é por natureza, criadora
ou mesmo revolucionária, uma vez que não para de criar novos conceitos” (DELEUZE, 2013, p. 170).

Talvez a filosofia da educação não seja propriamente uma caixa de ferramentas, mas um conjunto instrumental específico de uma mesma caixa, a filosofia.
Seus instrumentos conceituais apesar de terem função específica, pois operam o campo da educação, da formação e da pedagogia, são elaborados por
filósofos que não podem estar circunscritos exclusivamente a uma única realidade como a escolar.

Conforme disse Deleuze em Conversações, “a filosofia consiste sempre em inventar conceitos [...] função que permanece perfeitamente atual... (2013, p.
170)”. Este é o ardo trabalho mecânico do filósofo que tem de encontrar a ferramenta que necessita, quando não terá ele mesmo que inventá-la. Logo, nunca
se estará de posse de toda a caixa, pois suas peças são constantemente remodeladas, assim como a realidade em que são postas em operação.

Este, portanto, é o cenário em que o/a bolsista júnior será inserido. Trata-se de inicia-lo à prática filosófica como atitude e não reflexão. Por isso, caberá ao
plano de trabalho proposto interseccionar as leituras indicadas com a experiência educacional do/a bolsista, de modo que ele/a se perceba parte integrante
do processo do conhecimento. 

Objetivos

GERAL: Provocar um deslocamento no entendimento de que a filosofia é atividade reflexiva, contemplativa ou comunicativa em proveito de uma
experimentação da atitude de pensar e elaborar conceitos.

ESPECÍFICOS:

Portal UFCAT
 UFCAT - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades AcadêmicasA+ A-  Tempo de Sessão: 01:00 SAIR

Semestre atual: 2022.2THIAGO ALVES DE QUEIROZ Alterar vínculo
UNID. ACAD. ESP/MATEMATICA E TECNOLOGI (11.02.05)
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Nesse trabalho é realizado o estudo numérico de flexão de placas de concreto através 
de uma modelagem multi-escala, utilizando o Método dos Elementos de Contorno 
(MEC). Foi considerado diferentes distribuições de inclusões na pasta de cimento, a 
fim de verificar a influência dessa distribuição no comportamento da placa. O Elemento 
de Volume Representativo (EVR), que representa a microestrutura do concreto é 
composto por diferentes fases com diferentes propriedades elásticas, sendo dividido 
em: matriz, inclusões e/ou vazios e a Zona de Transição Interfacial (ZTI). O 
comportamento da matriz é representado pelo Modelo de Mohr-Coumlob, e os 
elementos da ZTI pelo Modelo de Contato e Fratura. Para tal análise faz-se necessário 
que o problema de equilíbrio do EVR seja resolvido, obtendo os valores da tensão 
homogeneizada e do tensor constitutivo. Em ambas análises (macro-escala e 
microescala) a solução do problema proposto será dada utilizando o MEC, sendo o 
contorno da placa discretizado em elementos, e por se tratar de uma análise não-
linear, o domínio da placa é discretizado em células. Quanto ao EVR, o mesmo terá 
seu domínio é discretizado em células triangulares e seu contorno e interfaces em 
elementos finitos retangulares. Foi realizada a verificação da necessidade de se 
utilizar um EVR complexo, com grande quantidade de vazios e agregados, ou se a 
adoção de um EVR mais simples é capaz de reproduzir o comportamento da placa de 
concreto de forma satisfatória. Na análise multi-escala foi considerada uma placa 
simplesmente apoiada, sujeita a uma carga normal distribuída em sua superfície 
média, e os resultados de tal análise, obtidos com EVRs de diferentes complexidades 
comparados a fim de demonstrar o comportamento do material que é representado 
pela resposta homogeneizada da tensão e do tensor constitutivo da microestrutura. 
   
 
Palavras-chave: Flexão, MEC, Multi-escala. 
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Neste trabalho, foram avaliadas três abordagens de aprendizado de máquina em 

relação a detecção de anomalia para o monitoramento de integridade estrutural 

baseado em impedância (ISHM – Impedance-based Structural Health Monitoring) feito 

em um corpo de prova com ambiente controlado, algoritmos do tipo supervisionado, 

não-supervisionado e semi-supervisionado foram escolhidos para realizar 

comparações entre eles em relação a detecção de anomalias em uma viga de 

alumínio com falha induzida por usinagem superficial em uma das faces. Depois de 

feito a aplicação dos algoritmos, foi constatado que, dos três tipos de aprendizado, o 

supervisionado foi o que melhor fez a detecção de anomalia. Devido ao treinamento 

dos dados ser feito junto com os rótulos (informações) dos dados, o detector 

identificou, corretamente, todos as condições naturais (baseline), bem como as 

anomalias (outliers). Já o modelo do tipo não-supervisionado não obteve bons 

resultados, visto que, devido as alterações dos dados de entrada também ocorrerem 

somente por mudança de temperatura, em um ambiente controlado, as predições e 

identificações do que é baseline e do que é outlier foram afetadas. Por fim, o modelo 

do tipo semi-supervisionado para detecção de novidades teve uma pequena queda na 

identificação das entradas correspondentes ao dano, mas ainda assim, foi possível 

chegar em um bom resultado. 

 

Palavras-chave: Monitoramento, Supervisionado, Não-supervisionado, Semi-

supervisionado, Anomalias. 
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Resumo 

Ao longo das últimas duas décadas tem ampliado a capacidade de processamento 

de computadores e a utilização de câmeras digitais. No campo da manutenção 

eletromecânica, a técnica de análise termográfica tem ganhado maior utilização 

devido ao barateamento dos aparelhos de medição. Neste mesmo tempo, surgiram 

diversas novas técnicas e aplicações de metodologias baseadas em Aprendizado 

Profundo, principalmente com a utilização de imagens e vídeos. Neste sentido, esta 

contribuição visa verificar a aplicabilidade do uso da técnica de aprendizado profundo 

de redes neurais convolucionais para classificação de padrões de imagens 

termográficas de um moto esmeril. A metodologia utilizada foi a realização de fotos 

termográficas de um moto esmeril após entrar em regime, sem aplicação de esforço 

em seus discos e após a aplicação de uma carga em seu eixo causando um aumento 

de temperatura em seu motor. Este procedimento foi utilizado para induzir o aumento 

de temperatura na carcaça do moto esmeril uma vez que alguns tipos de falhas em 

motores elétricos podem ser diagnosticados devido à sobre temperatura pela 

inspeção termográfica. Foi desenvolvido um código computacional utilizando uma 

rede neural convolucional que conseguiu diferenciar das imagens os perfis de 

trabalho do moto esmeril com seus respectivos perfis térmicos. Concluindo, a técnica 

se mostrou promissora para o auxílio no diagnóstico de falhas de motores por 

termografia. 

Palavras-chave: Análise termográfica de motores, Redes neurais convolucionais, 

Manutenção inteligente 
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1. RESUMO 

A contínua evolução tecnológica dos materiais, por um lado, e da 

formulação de modelos mecânicos combinada com técnicas computacionais, por 

outro, tem impulsionado a investigação das respostas não-lineares dos materiais 

e suas influências sobre o comportamento de estruturas. Este trabalho trata da 

obtenção de um código computacional para a análise de estruturas treliçadas 

espaciais e planas considerando o comportamento mecânico de materiais, de 

modo a tornar esse código numa ferramenta didática para o ensino de conceitos 

introdutórios de análise não-linear física (NLF). 

2. INTRODUÇÃO 

Com a pandemia COVID-19, as metodologias de ensino passaram a ter 

uma maior pressão por mudanças, sobretudo no que concerne ao uso de 

metodologias inovadoras utilizando as chamadas TDICs (Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação). O presente plano de trabalho trata da simulação do 

comportamento mecânico dos materiais (tema abarcado pelo projeto de 

pesquisa do orientador) e aliado a isso à necessidade de disponibilizar 

ferramentas inovadoras para o processo ensino-aprendizagem. O professor 

ainda desempenha sua função como o detentor de todo conhecimento e, em sua 

maioria, ainda se utilizam de ferramentas de tempos atrás como o uso de quadro 

e giz, sendo que as demandas por novas tecnologias surgem de formas cada 

vez mais gritantes. Com a pandemia, houve a necessidade de adequação por 

parte de professores e alunos de modo abrupto causando uma ruptura. Em todas 

as situações, sejam elas boas ou ruins, as lições devem ser aprendidas e as 
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Resumo 

Este artigo apresenta a aplicação de técnicas computacionais de 

homogeneização para cálculo das propriedades elásticas de materiais 

heterogêneos. As técnicas de homogeneização são aquelas que utilizam das 

propriedades conhecidas dos componentes que formam o material para obter as 

propriedades efetivas do material. Para a aplicação das técnicas de 

homogeneização foram utilizadas propriedades pré-determinadas do Módulo de 

Elasticidade e Coeficiente de Poisson da matriz (argamassa) e inclusão 

(agregado graúdo). As técnicas de homogeneização analíticas empregadas são 

chamadas de Limite Superior de Voigt e Limite Inferior de Reuss. Também foi 

utilizada uma técnica de homogeneização computacional implementada em 

ambiente MATLAB. Essas técnicas foram aplicadas para aproximar o valor do 

módulo de elasticidade do concreto, como exemplo de material heterogêneo, a 

partir das propriedades dos agregados graúdos e da argamassa que formam o 

concreto. Os resultados obtidos com a técnica de homogeneização 

computacional demonstram sua viabilidade de emprego. 

Palavras-chave: Homogeneização, Voigt, Reuss, matriz, inclusão. 

 

1. Apresentação 
 

O presente artigo trata da contribuição sobre o estudo do comportamento 

mecânico de materiais heterogêneos como compósitos de matriz metálica 

reforçados. Este trabalho dá enfoque as diferentes respostas encontradas a 
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RESUMO   

O Brasil figura entre os principais produtores de minério de ferro, este 

é utilizado em diversos setores de tecnologia e infraestrutura. No processo 

de flotação reversa do minério de ferro, o depressor trata se de um dos 

reagentes que gera custo para a empresa responsável. Verificar a 

disponibilidade de novos reagentes é uma alternativa factível para evitar 

custos no processo. A utilização do amido de sorgo como depressor no 

processo de flotação, trata se de uma alternativa mais barata para a 

empresa quando comparado ao gritz de milho, considerando fatores como 

disponibilidade, custo de aquisição e custo de processo no cultivo de 

ambos. Os resultados indicados utilizando como depressor o amido de 

sorgo apresentam uma recuperação metalúrgica de ferro de 88,85% e teor 

de ferro de 62,52%, e quando comparados aos valores obtidos utilizando 

como depressor o gritz de milho, são mais satisfatórios. Os testes de melhor 

resultado para o amido de sorgo foram executados em pH padrão 10,5, 

utilizado pela empresa e na concentração de 1450 g/t Fe. Acredita se 

necessário reconsiderar a execução dos testes em pH 10 para este 

depressor. 

 

Palavras-chave: Minério de ferro. Flotação. Depressor. Amido. Sorgo. 
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Com a crescente demanda por alimentos advindos da agricultura em decorrência do 

aumento populacional, houve um grande déficit nutricional do solo, o que fez com que 

fosse ampliada a produção de fertilizantes como artifício de amenizar a carência de 

nutrientes do solo. Sendo os minérios fosfáticos um dos principais responsáveis por 

essa correção. A indústria mineral trabalha para beneficiar o material de forma a 

aumentar o teor de 𝑃 𝑂  e eliminar os minerais de ganga de sua composição. Uma 

das técnicas mais utilizadas para esse fim, é a flotação, pois é um dos métodos 

empregados que traz bons resultados na separação. E na busca por novos reagentes 

voltados para esta técnica, na intenção de desenvolver reagentes biodegradáveis e 

com um preço atrativo, o Laboratório de Modelamento e Pesquisa em Processamento 

Mineral (LaMPPMin), juntamente com a empresa Soleá realizou análises de novos 

coletores a base do óleo de macaúba que foram saponificados conforme a 

metodologia padrão e testados. Foram realizados ensaios comparativos com o coletor 

Flotigam 5806 da empresa Clariant e com o coletor do óleo da polpa de macaúba da 

Associação Riacho D’antas Macaúba (ARDM). Com os resultados dos ensaios de 

flotação em tubo de Hallimond com mineral puro de apatita, percebeu-se que o 

primeiro óleo fornecido pela empresa Soleá, tem potencial para ser trabalhado pelo 

seu alto teor de ácidos graxos, já o segundo óleo não se mostrou interessante, pois 

em todas as variáveis modificadas não trouxe uma boa flotabilidade, isto se deve ao 

baixo índice de ácidos graxos presentes na sua estrutura. Dessa forma, os resultados 
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devem ser analisados para definição das melhores condições que podem ser 

empregadas para aprimoramento da recuperação da apatita. 

 
 
Palavras-chave: Apatita, Coletores, Tubo de Hallimond. 
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Devido ao aumento populacional no século XX, houve uma crescente demanda por 
alimentos que acelerou o empobrecimento dos diversos nutrientes contidos no solo. 
Contudo, surgiu a necessidade de ampliar a produção de fertilizantes artificiais para 
compensar esses déficits. Os minérios fosfatados compõem uma fonte de fósforo 
muito importante para o setor agrícola, uma vez que, é uma fonte não renovável e 
insubstituível. O elemento químico fósforo é um dos três macronutrientes dos 
fertilizantes industrializados, sendo utilizado de forma para aumentar a produtividade 
de diversas plantas e, garantir uma oferta estável de alimentos no mundo. 
Os depósitos de minérios fosfatados são classificados em três grupos:  sedimentos 
marinhos, sedimentos ígneos e sedimentos biológicos; e a principal fonte de fósforo 
disponível forma de óxidos (P2O5), sendo o principal a apatita. O método principal de 
concentração mineral da apatita é a flotação. Este método se baseia na separação de 
substâncias com diferenças de propriedades físico-químicas de superfície dos 
minerais. Esse processo envolve a recuperação de partículas valiosas (hidrofóbicas) 
que são capturadas por bolhas de ar na fase líquida e são carregadas até o topo da 
interface polpa-espuma, enquanto as partículas hidrofílicas permanecem na polpa e 
são descartadas como rejeitos. A literatura enfatiza que há diversos estudos sobre 
adsorção envolvendo a flotação de minerais à base de fosfato e os ácidos graxos 
provenientes de óleos vegetais e seus sais em pH alcalino. Nesse contexto, tem-se 
investigado óleos vegetais extraídos de plantas nativas dos biomas inseridos próximos 
das empresas que beneficiam os minérios fosfatados. Assim, esse projeto visa o 
desenvolvimento de um coletor à base de óleos de macaúba fornecidos pela empresa 
Soleá Brasil Óleos Vegetais Ltda. 
  
 
 
Palavras-chave: Apatita. Coletores. Flotação 
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A vida pós-contemporânea é pautada em regimes cada vez mais otimizados,
inteligentes e autônomos, e a manutenção desse estilo de vida é baseado em alguns
processos industriais essenciais. A mineração sendo uma indústria de transformação
é base de muitos deles, o que trás a constante necessidade de produzir sob os
cuidados, social, econômico e ambiental. O mercado atual tem a agricultura como
um de seus pilares, mas além do seu protagonismo comercial, essa atividade
econômica é a prática que oferece grande parte dos alimentos à população,
tornando a agricultura um fator de subsistência à vida. Considerando que hoje o
planeta abriga cerca de oito bilhões de pessoas e que a estimative para o fim do
século é de mais de dez bilhões de habitants, a alimentação é um assunto de
preocupação entre os desafios a serem superados no futuro. A mineração está
presente em diversas outras indústrias, tecnológica, automobilística, construção civil,
aeroespacial, farmacêutica, e também tem papel na agricultura, com a produção de
alimentos, pois é o setor mineral que garante os insumos que melhoram a qualidade
do solo, os fertilizantes. Esses produtos adicionam ao solo nutrientes essenciais;
entre os macronutrientes, o fósforo é um deles. Esse elemento advém do
beneficiamento mineral de rochas fosfáticas, mais especificamente da apatita. No
Brasil, a produção interna de fertilizantes supre apenas 30% da demanda, o que
aumenta a importância da extração eficiente dos minerais apatíticos, sem perdas
desnecessárias. Cerca de 80% das jazidas fosfáticas brasileiras são de origem
ígnea, com associações minerais consideradas como rejeitos, como rocha
carbonatítica, minerais micáceos e óxidos de ferro, sendo fundamental a aplicação
de etapas de processamento complexas que removem a maior parte desses
contaminantes. O processo mais importante para a produção do fósforo é a etapa de
flotação, que se baseia na afinidade de substâncias com a água, podendo ainda
intensificar tais propriedades naturais com adição de reagentes químicos, como
ocorre na flotação da apatita. Para tal, emprega-se coletores, depressores e
reguladores de pH. Para a pesquisa realizada, o amido de mandioca foi aplicado
como depressor e ácidos graxos como coletor. Esta pesquisa teve como principal
objetivo avaliar a viabilidade do amido de sorgo como depressor alternativo ao amido
de mandioca no processo de flotação de rocha fosfática da empresa parceira. A
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mandioca é uma cultura com grande variedade de aplicações, seja na alimentação
(humana e animal), produção de combustíveis, plásticos biodegradáveis, madeira
compensada ou cosméticos, e ainda suprimento ao mercado internacional. Além
dessas, uma parcela é utilizada pela indústria mineral em sua forma purificada
(amido). Como o mercado é amplo, o setor mineral gasta elevados valores com esse
insumo, muitas vezes competindo com as outras indústrias. Diante deste cenário, é
fundamental o estudo para análise da eficiência no uso de novos depressores de
modo a se ter uma alternativa aos derivados de milho e mandioca. Tais substitutos
devem apresentar performance similar ou superior, baixo custo e parâmetros
produtivos viáveis no país. Nesse contexto, esta pesquisa objetivou, principalmente,
analisar a eficiência técnica de um novo depressor, o amido de sorgo, na flotação de
rocha fosfática. A escolha dessa cultura se justifica pela similaridade que apresenta
com o milho, produção consolidada no país e baixo custo. O desenvolver do projeto
envolveu processos de preparo do minério, com britagem, usando de um britador de
mandíbulas; classificações granulométricas com peneira de construção civil tipo
arroz 55, moagem em moinho de bolas, em quatro baterias diferentes, todas com
rotação de 45 rpm, três delas adicionando 7,5kg de material e 5L de água durante
15, 25 e 35 minutos, e a última com duração de 15 minutos, adicionando 4kg de
material e 5L de água; peneiramento a úmido e em triplicate, primeiramente do
material recebido de modo a caracterizá-lo granulometricamente, após sua britagem,
em três ensaios diferentes, com o material passante na peneira de construção civil
sem ser necessária a britagem, e com o material após ser britado, tanto o passante
quanto o retido, o teste de material fino, passante na peneira naturalmente ou após
britagem, teve como sequência de peneiras: 0,332mm (48#), 0,149mm (100#),
0,099mm (150#), 0,074mm (200#), 0,055mm (270#), 0,045mm (325#), 0,037 (400#)
e 0,029 (500#). O material grosseiro, retido, teve a seguinte sequência de peneiras
empregadas: 6,35mm (¼”), 4,76mm (4#), 3,36mm (6#), 2,38mm (8#), 1,68mm (12#),
1,19mm (16#), 0,841mm (20#) e 0,500mm (35#); secagem, em estufa à 100°C;
homogeinezação em pilha cônica, quarteamento em quarteador tipo jones de
diferentes escalas; preparo dos grãos de sorgo, desde sua limpeza até sua moagem
e, consequente, extração do seu amido; ensaios preliminares de granulometria e de
floculação de modo a otimizar o tempo de secagem do material em estufa, seguidos
dos testes de flotação exploratórios acerca da proporcionalidade de reagente,
coletor, entre as etapas rougher e cleaner, e por fim os ensaios de flotação. Os
ensaios de flotação foram realizados em uma célula mecânica de bancada da marca
CDC. Salienta-se que os ensaios de flotação na empresa são realizados em colunas
de flotação. Porém, tal equipamento não está disponível no Laboratório de
Modelagem e Pesquisa em Processamento Mineral (LAMPPMin). Dessa forma, as
condições empregadas nos ensaios foram ajustadas a fim de se obter resultados
similares. As condições operacionais empregadas seguiram as condições
padronizadas que são praticadas pela empresa. Além dessas, empregou-se as
condições experimentais definidas no planejamento de experimentos realizado para
a pesquisa. Os parâmetros experimentais de pH são de 7,5; 8,5 e 9,5; o coletor teve
sua dosage igual a 180g/t com concentração de 1%, enquanto o depressor teve sua
dosage variada entre 300, 450 e 600 g/t, com concentração de 3%; o
condicionamento dos reagentes se deu durante 5 minutos com 1400rpm durante a
etapa rougher, na cleaner o coletor foi condicionado também por 5 minutos, porém a
uma velocidade de 1200rpm; Durante o condicionamento da etapa rougher, a polpa
continha 40% de partículas sólidas, já na flotação, houve diminuição dessa
percentage para 35, a velocidade do rotor na etapa rougher foi estabelecida em
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1200 rpm e na etapa cleaner em 1100rpm. Na primeira etapa a flotação perdurou 4
minutos com vazão de ar de 4L/min, já ta etapa subsequente o tempo de flotação foi
de 2 minutos, e ainda houve a repartição do volume do coletor entre as etapas de
flotação, a primeira com 75% do reagente, enquanto a segunda os outros 25%. Os
testes foram realizados em triplicata e sob regime rougher e cleaner. Os testes de
flotação, quando em etapas sequenciais tem por objetivo maior eficiência na
separação entre os materiais, de modo que o que é tido como material de interesse
na primeira etapa, rougher, compõe a alimentação da etapa sequente, cleaner, vale
ainda ressaltar que a primeira etapa tem como objetivo a recupação mássica e a
segunda, a recuperação metalúrgica. O primeiro ensaio granulométrico, demonstrou
que o material não se encontrava adequado para flotação, demandando sua
cominuição, feita primeiramente através de um britador de mandíbulas. O material
cominuído foi submetido a nova caracterização granulométrica, resultando ainda em
granulometria inadequada. Moeu-se o material em um moinho de bolas, sob três
regimes de tempo diefrentes, nova caracterização granulométrica feita, constatou-se
que nenhum dos ensaios de moagens foram satisfatórios, acarretando em nova
moagem, dessa vez com adição de menos material de modo a obter melhor
cominuição das partículas. Após a segunda bateria exploratória de moagem, o
material atingiu o d80 de 200µm, determinando assim a rota de cominuição adequada
ao material. Analisando os resultados dos ensaios de flotação é possível dizer que o
potencial previsto do amido de sorgo é positivo, considerando os resultados
previamente obtidos. O preparo das amostras minerais ocorreu conforme previsto,
gerando frações que permitiram a realização de vários ensaios, de forma a se obter
uma análise estatística confiável, entretanto, devido imprevistos, uma das análises
dos resultados propostas não pode ser realizada, sob viés de FRX. Pois as amostras
a serem enviadas a empresa foram extraviadas durante obras civis nas
dependências do LAMPPMin associadas a troca de pessoal de terceirizada, que não
tinha ainda a vivência acerca das rotinas do ambiente, com isso, a insuficiência de
alíquotas ademais os testes propostos e exploratórios já realizados, e ausência de
tempo hábil para envio impediu tal revisão, que retornaria valores acerca de
quantitativos químicos das porções advindas da flotação cleaner. Considerando os
resultados passíveis de serem analisados, a recuperação mássica da etapa rougher
traz revisões positivas, mais da metade dos ensaios retornaram valores acima de
20%, o que é promissor. Quando o olhar se dirige a etapa cleaner também há
indícios de bons resultados, como teoricamente a alimentação da etapa cleaner é
um material de maior pureza, o processo de concentração tende a ser mais difícil, o
material alimentado é muito similar entre si, por isso os resultados mássicos
demonstram potencialidades. Tais resultados demonstram ainda as melhores
condições a serem investigadas com maior afinco, as variáveis de pH e
concentração do depressor mais promissoras envolvem cenários com pH de 7,5, e
ainda é perceptível que concentrações mais altas do depressor tendem a um limite
de eficiência, não sendo diretamente proporcionais a recuperação do P2O5, pois
com concentração do depressor em 600 g/t, os resultados são similares ou inferiores
aos outros valores propostos. A associação de altas concentrações de depressor e
pH mais altos resulta nos piores resultados, abaixo até dos resultados padronizados,
o que significa não ser a direção a ser seguida. O condicionamento mais favorável
sendo em pH 7,5 é um resultado valioso pois torna o processo de separação menos
oneroso, sem necessidade de regulação de pH, ressalta-se ainda que o processo
industrial já adota esse índice de acidez como padrão, não demandando maiores
adaptações na rota de beneficiamento que já adotam. Assim, com resultados
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quantitativos promissores, resultados químicos prévios favoráveis e condições
operacionais indicativas de custos similares ou até menores, já que o amido de
sorgo é um produto com menores aplicações no mercado que o amido de mandioca,
tem-se demonstrativos de que o amido de sorgo como depressor alternativo ao
processo industrial em questão tem potencial para aplicação na indústria mineral.

Palavras-chave: Fosfato, Apatita, Sorgo.
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As várias etapas que compõem o processo de desenvolvimento de produtos levam à 
padronização de métodos e técnicas com a finalidade de propor produtos com diferencial 
competitivo baseado nas demandas do mercado. Propor soluções de base tecnológica que 
auxiliam em atividades do dia-a-dia torna-se cada vez mais necessário, como é o caso de 
dispositivos para pets. Cada vez mais próximos do homem, os pets já são vistos como um 
membro da família e, dessa forma, a preocupação com os cuidados desses animais tem 
aumentado no decorrer do tempo. Com a rotina agitada e intensa dos donos, os animais de 
estimação acabam permanecendo boa parte do tempo em casa sozinhos, sem se alimentar 
adequadamente ou alimentando-se em exagero. Por estes motivos, por muitas vezes, fica 
difícil a verificação e o controle alimentar cotidiano dos animais, resultando em uma má 
alimentação. O objetivo desta iniciação científica é utilizar de metodologias de 
desenvolvimento de novos produtos para compreender sobre métodos e técnicas utilizados 
na gestão do processo de desenvolvimento de produtos para aplicar na concepção de um 
dispositivo de base tecnológica, no caso um alimentador automatizado de baixo custo e fácil 
manuseio. A concepção busca propor um dispositivo capaz de fracionar e garantir a 
quantidade de alimentação necessária ao animal, conforme orientação de receita programável 
pelo usuário. Os procedimentos realizados para desenvolvimento do produto consistem no 
levantamento de informações e execução das seguintes etapas propostas por Rozenfeld et 
al. (2006): Projeto informacional e Projeto conceitual. Os resultados do trabalho consistem, 
nas etapas executadas da aplicação de metodologias de desenvolvimento de produtos para 
a concepção de um alimentador automático para pets. As etapas executadas são o Projeto 
informacional (escopo do projeto, especificações de oportunidades, requisitos e 
especificações-metas do produto) e o Projeto conceitual (modelar funcionalmente o produto e 
a matriz morfológica). Estas etapas evidenciam objetivos estabelecidos para a iniciação, que 
vão desde a identificação de modelos aplicáveis, até a aplicação de diferentes métodos e 
técnicas para a concepção do dispositivo. 
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Resumo

No limite termodinâmico, ou seja, em um volume infinito, ocorre
a transição de fase experimentada por materiais ferromagnéticos.
Na transição de fase certas propriedades do sistema mudam, tal
mudança é resultado de uma variação de parâmetros como: tem-
peratura, campos magnéticos etc. No contexto dos materiais ferro-
magnéticos dizemos que estes se magnetizam quando submetidos
a campos magnéticos externos e para temperaturas inferiores a uma
temperatura crítica, esta magnetização persiste após desligarmos o
campo magnético, assim o objeto se torna um ímã. Estudamos aqui
a existência do limite termodinâmico de volume infinito das funções
de correlação e das grandezas intensivas de sistemas magnéticos
utilizando o modelo de Ising.

Palavras-Chave: Transição de fase, Modelo de Ising, Limite

termodinâmico.

1 Introdução

Transição de fase é um processo físico caracterizado pela mudança
em propriedades de um sistema em decorrência de alteração de alguma
condição externa e.g. temperatura, campos magnéticos etc. [1]. Tais

1
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 Resumo 

 

O estudo de sistemas estocásticos tem se tornado cada vez mais importante no que tange 

sua aplicação em sistemas reais de engenharia, principalmente devido ao advento da 

computação científica. Assim, várias metodologias estocásticas vêm sendo empregadas 

para a quantificação de incertezas, podendo citar o Método de Monte Carlo (MC) e sua 

variante Hipercubo Latino (HCL), a Expansão de Karhunen-Loève, o Caos Polinomial, 

dentre outros. Neste trabalho, opta-se por estudar os conceitos básicos acerca da 

estocasticidade, sendo realizada uma revisão bibliográfica envolvendo as características 

fundamentais das variáveis aleatórias e do método do Hipercubo Latino.   

 

Palavras-chaves: Variáveis Aleatórias, Monte Carlo, Hipercubo Latino. 
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RESUMO

A disponibilidade de água no mundo tende a ser ameaçada devido à atividade

antrópica perturbada. Grande parte do abastecimento de água doce foi gravemente

afetado devido ao aumento da poluição, que pode ser reduzido aumentando os

programas de investimento na área de tratamento de esgotos.

O principal problema que os países do terceiro mundo e dos países em

desenvolvimento enfrentam em relação ao saneamento é o atual alto custo dos projetos e

sua implementação, que envolve grandes dívidas e redistribuição de recursos de outros

setores, que também são considerados importantes e importantes, como saúde e

educação. A contaminação das águas com produtos químicos oriundos de uma variedade

de substâncias biológicas e poluentes, como metais tóxicos, ânions, corantes, entre

outros, fez surgir o desenvolvimento de maneiras de diminuir os impactos desses

poluentes.

A adsorção é um processo importante para separação e purificação das últimas

décadas. Este método tem despertado o interesse dos cientistas desde o início do século,

revelando a importância da tecnologia e dos organismos, bem como das práticas na

indústria e na proteção do meio ambiente, tornando-se uma ferramenta útil em diversos

campos. A adsorção é um dos processos mais eficazes de tratamento de água e

efluentes, utilizado nas indústrias para reduzir os níveis de substâncias tóxicas em seus

efluentes.

O descarte de corantes em água, incluindo o azul de metileno, é um problema que

está sendo estudado, pois essas substâncias são resistentes ao tratamento químico e

biológico e, em sua decomposição química, produzem substâncias mais tóxicas que os

corantes.

.1. INTRODUÇÃO

A sociedade moderna enfrenta como um grande problema a poluição ambiental.

Devido à maior conscientização sobre esse problema, novas regulamentações e

legislações cada vez mais restritivas têm sido adotadas para reduzir o impacto ambiental.

No Brasil, esse controle ainda é inadequado e a ausência de processos adequados de

tratamento, bem como a destinação dos resíduos, é uma realidade. Hoje, existe a

necessidade de desenvolver novos processos de tratamento de águas residuais que

garantam um baixo nível de poluição.1,2,3,4
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Um dos maiores desafios da atualidade é a geração de energia elétrica para suprir as 
demandas do crescimento econômico. Entretanto, para atender às necessidades 
deste desenvolvimento é necessário reduzir os impactos ambientais, equilibrando 
economia e sustentabilidade. A energia solar é, então, uma alternativa abundante, 
mas que apresenta pouca exploração em virtude do alto custo de investimento. Desse 
modo, é crucial desenvolver fontes renováveis que possuam viabilidade econômica. 
Nesse sentido, diversos tipos de células solares já foram desenvolvidos, das quais 
pode-se citar as baseadas em silício, em materiais orgânicos e as células solares de 
perovskita. Um dos objetivos dos recentes estudos nesta área é aumentar a eficiência 
dos dispositivos. Por isso, o óxido de nióbio demonstra ser promissor para esta função. 
A utilização desse material é favorável devido às suas ótimas propriedades ópticas, 
estabilidade termodinâmica e facilidade de produção, de forma que sua obtenção em 
nanoestruturas é capaz de reduzir as perdas de eficiência por recombinação. Sendo 
assim, neste estudo, foi sintetizado um semicondutor à base de óxido de nióbio para 
aplicação em células fotovoltaicas. A síntese partiu do precursor ácido nióbico e 
obteve-se o óxido de nióbio em pó. O material sintetizado foi caracterizado por difração 
de raios X e espectroscopia na região do infravermelho, entretanto apresentou alto 
grau de desordem estrutural e amorficidade. Tal resultado está associado a ausência 
de tratamento térmico e, portanto, sua morfologia irá demonstrar maior cristalinidade 
após processos de calcinação e tratamento hidrotermal. Por conseguinte, será 
possível desenvolver um material com potencial para impulsionar a produção de 
energia solar acessível e eficaz. 
 
Palavras-chave: Óxido de nióbio, Ácido nióbico, Caracterização. 
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Título

Síntese e caracterização de nanopartículas de ZnO utilizando um novo método de síntese de "precipitação invertida" em diferente solventes

Introdução e Justificativa

O ICjr será coorientado pela doutoranda Lidianne Dias de Alvarenga do PPGQuímica.
Alguns óxidos de metais de transição são materiais semicondutores que têm atraído considerável atenção devido às suas propriedades que são
tecnologicamente importantes em inúmeras aplicações com propriedades elétricas e ópticas que permitem importantes aplicações, tais como em sensores,
catálise, dispositivos ópticos, agente antibacteriano e armazenamento de energia. Portanto, é de fundamental importância o controle da síntese destes
compostos, uma vez que as propriedades de tais materiais são determinadas diretamente por suas dimensões características que envolvem os parâmetros da
etapa de obtenção destes materiais. Devido possuírem sensibilidade a luz em favorecimento da estrutura eletrônica apresentada, vários são os
semicondutores que podem ser utilizados num processo fotocatalítico heterogêneo, sendo alguns deles, TiO2, CdS, ZnO, WO3, ZnS e Fe2O3. Dentre estes, o
ZnO destaca-se devido apresentar algumas características e propriedades importantíssimas, como boa estabilidade química em ampla faixa de pH, baixa
toxidez, excelentes fotoatividade e fotoestabilidade, insolúvel em água, abundante, possui baixo custo, inércia química e biológica, e em relação a corrosão e
fotocorrosão é estável. Entretanto, alguns métodos de síntese voltados a produção deste materiais como: mistura de óxidos ou reação do estado sólido,
precipitação com calcinação em temperatura elevadas de cristais pelo processo denominado “Czochralski”, eletroquímico entre outros. Estes métodos
possibilitam a obtenção de diferentes tamanhos, morfologias e propriedades. No entanto, a maioria desses métodos de síntese necessitam de metodologias
complicadas, altas temperaturas de processamento, longos tempos de tratamento térmico e difíceis condições de reações. Além disso, utilizam equipamentos
caros e sofisticados, dificultando a sua viabilidade. Desta forma, como as propriedades e a aplicação são dependentes do tamanho de partícula e da
morfologia, o estudo da obtenção dos compostos utilizando um novo método de síntese proposto pelo nosso grupo de pesquisa, denominado de "precipitação
invertida" em diferentes solventes pode colaborar para o avanço de aplicações mais efetivas desses materiais. A investigação com relação a nucleação e
formação de diferentes morfologias bem com o tamanho de partícula em diferentes solvente, pode levar a uma maior área superficial obtida a qual pode
levar a materiais mais efetivos para algumas aplicações industriais

Objetivos

O objetivo deste trabalho é investigar a formação do semicondutor de óxido de zinco com menor tamanho de cristalito utilizando o método de "precipitação
invertida" em diferentes solventes e a caracterização da propriedade fotocatalítica na degradação de corante têxtil.

Metodologia

Este método de síntese permite a obtenção de ZnO à temperatura ambiente, utilizando como reagentes: nitrato de zinco hexahidratado (Zn(NO)3.6H2O -
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Analisando o panorama atual do mercado de robótica internacional,  é possível 
perceber que o Brasil não investe nessa área da maneira que deveria, e uma das 
maneiras de suprir isso, é através do incentivo ao ensino de robótica educacional, 
visto que ela aborda assuntos de nível técnico a superior, é multidisciplinar e além 
disso, estimula a criatividade, raciocínio lógico e trabalho em equipe. Este trabalho 
tem como objetivo desenvolver o protótipo de um braço robótico controlado por meio 
de um aplicativo de smartphone, o qual também irá controlar a sua velocidade e criar 
um ciclo de rotinas pré-programadas, visando facilitar o acesso e o ensino de robótica 
educacional para escolas e universidades e assim promover a popularização da 
ciência. O projeto seguiu a seguinte metodologia de desenvolvimento: pesquisa 
bibliográfica, onde foi feita uma pesquisa acerca do desenvolvimento do protótipo, 
estrutura do braço robótico, onde foi definido o modelo e o material do braço robótico, 
seleção de eletrônica e sensores, programação do firmware e do software do 
aplicativo de smartphone, e por fim, uma rotina de testes, para verificar se não houve 
nenhum problema durante o desenvolvimento do aplicativo e na montagem do circuito 
elétrico e do braço robótico. Como resultado, obteve-se um braço robótico com 4 graus 
de liberdade feito em MDF  e controlado por meio da placa de prototipagem Arduino 
UNO, a qual foi conectada a um módulo Bluetooth, responsável pela comunicação 
com o aplicativo, e a um módulo I2C PWM, responsável pelo controle dos 4 
servomotores. Obteve-se resultados satisfatórios com relação à movimentação do 
braço e  conseguiu-se desenvolver um aplicativo que controle os seus servomotores, 
sua velocidade e que permita a criação de ciclos de rotinas pré-programadas de forma 
rápida, precisa e dinâmica. 
 
Palavras-chave: Arduino, Braço Robótico, Smartphone. 
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O advento da impressão 3D gerou uma revolução nas técnicas de manufatura, 

diminuindo os custos e o tempo de produção, facilitando a prototipagem de diversos 

produtos e assim, o desenvolvimento dos mesmos. Com o crescimento de suas 

aplicações pode-se destacar a utilização na medicina e odontologia, permitindo a 

impressão de órteses, próteses e biomodelos para cirurgias e, inclusive, peças para 

respiradores e máscaras para atender a demanda da epidemia do COVID-19. 

Atualmente, as impressoras 3D do tipo FDM são as mais acessíveis e baratas do 

mercado, visto que o desenvolvimento deste equipamento está fortemente atrelado à 

ideia de projetos comunitários com diversos desenvolvedores, nascendo assim o 

termo RepRap (Self-replicating machine). A comunidade RepRap é composta por 

desenvolvedores de todo o mundo, empresas, instituições de ensino e pesquisa, além 

de usuários domésticos e entusiastas. O desenvolvimento descentralizado de 

modelos de impressoras 3D possibilitou a criação de diversos designs diferentes, com 

os mais variados pontos fortes, sejam eles na precisão da impressão, na facilidade de 

upgrades (modularidade) ou mesmo na facilitação e/ou mitigação das manutenções. 

A alta qualidade de impressão, a redução do número de falhas e a modularidade dos 

sistemas são pilares essenciais para popularização da utilização das impressoras 3d 

em diversos setores da indústria, facilitando desta forma a prototipagem, e assim 

impulsionando a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, ou mesmo 

viabilizando a produção de produtos impressos em 3d em grande escala. Assim 

sendo, este projeto de pesquisa tem como objetivo a elaboração e construção de um 

modelo de impressora 3D do tipo FDM levando em consideração manutenção 

produtiva total - MTP (do inglês, total productive maintenance - TPM) e os seus pilares, 

a fim de alçar um design livre de vícios estruturais, com modularidade de componentes 

e com baixa complexidade de manutenção. 

 

Palavras-chave: Manufatura Aditiva, Impressão 3D, Manutenção Produtiva Total. 
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Esta pesquisa trata-se da criação de um jogo para ensino de Engenharia de 
Estruturas. Para criação deste jogo foi utilizado o framework Unity que permite a 
criação rápida de jogos em alta qualidade. 
Temos como objetivo contribuir no aprendizado de engenharia de estruturas 
baseada em uma metodologia ativa, no caso um jogo. O ensino de engenharia de 
estruturas é amplamente importante em diversas áreas do ensino, pois todos os 
cursos têm em seu currículo formador disciplinas como análise de estruturas e 
resistência dos materiais.  
Nessa perspectiva o jogo pode contribuir na consolidação de conceitos teóricos 
muito importantes nestas disciplinas por exemplo. Pretende-se que esta proposta 
quando aplicada em sala de aula permitam a melhoria dos fatores cognitivos 
(raciocínio, memória, percepção visual e orientação temporal/espacial) dos alunos 
em relação à temática abordada. 
Usamos a metodologia Scrum com realização de sprints quinzenais definidos a cada 
reunião com o Orientador, primeiro se definindo o Product Backlog contendo todas 
as funcionalidades desejadas para o produto final. Ao final de cada sprint faz-se uma 
revisão da forma de trabalho que está sendo aplicada e o planejamento para a 
próxima etapa. E a cada sprint realizada era feito uma análise sobre a prioridade do 
que deveria ser entregue na quinzena futura. 
A linguagem de programação utilizada foi o C# com o framework Unity para 
utilização de bibliotecas gráficas a fim de facilitar o desenvolvimento do software. 
Também houve a aplicação do paradigma orientado a objetos para organização dos 
arquivos e códigos de maneira coerente. 
O modelo do jogo escolhido foi o de perguntas e respostas sendo elas de múltiplas 
alternativas. Os usuários, portanto, vão respondendo as perguntas mostradas em 
tela e a cada resposta correta recebem pontuação pelo acerto. A pontuação aparece 
ao final da bateria de perguntas sendo contabilizados 100 pontos por acerto. As 
maiorias dos alunos consultados na pesquisa de opinião informaram que uma 
ferramenta de ensino baseada em um jogo pode aprimorar o conhecimento em 
engenharia de estruturas. 
Obtivemos como resultado a criação de um jogo para dispositivos móveis e 
computadores de mesa de 10 perguntas aleatórias de múltipla escolha para o 
jogador responder e assim visualizar a pontuação obtida. 
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UTILIZAÇÃO DE CONFIABILIDADE PARA DETERMINAÇÃO
DO GRAU DE SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS DE ALVENARIA
ESTRUTURAL
H. L. Baroso1, W. M. Pereira Junior2

Resumo
Este artigo teve o objetivo de realizar o cálculo de con abilidade de um edifício de alvenaria estrutural. Os

cálculos foram realizados visando as características do edifício e tendo como objetivo garantir a segurança.

Para isso foi desenvolvido um algoritmo onde sua função era determinar os parâmetros de segurança do

edifício, basicamente o algoritmo pegava os carregamentos presentes na estrutura e com isso determinava se o

edifício se encontrava entre os parâmetros de uso e ruína, ou seja, seguro para ser realizado. Para saber se a

estrutura estava de acordo com os parâmetros desejados, utilizou-se a simulação de Monte Carlo para

realização dos cálculos, foram feitas 100.000 simulações, a m de encontrar o melhor valor possível para

segurança da estrutura. Foi possível determinar então que este edifício apresentou valores aceitáveis de

segurança e em que determinados pavimentos apresentavam segurança ótima.

Palavras-chave: Confiabilidade estrutural, alvenaria estrutural, Monte Carlo e Estado
Limite.
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resistência do concreto simples 

Lucas Elias de Andrade Cruvinel1, Wanderlei Malaquias Pereira Junior1 

 

1Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, Bloco O, St. Universitário, Catalão - GO, CEP: 75705-22 
e-mail: wanderlei_junior@ufg.br, lucascruvinel@discente.ufcat.edu.br, 

RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo aplicar algoritmos de Mineração de Dados em um conjunto de dados 
resultante da união de diversos autores que compreende valores numéricos do procedimento da dosagem de 
concreto, dessa forma é possível prever a resistência à compressão do concreto a partir da sua idade e dos 
demais ingredientes que compõem a mistura. Trabalhos anteriores analisaram uma parcela desse conjunto de 
dados utilizando técnicas de Redes Neurais. Portanto a proposta deste trabalho engloba fazer análises com 
diversos algoritmos de Mineração de Dados baseadas em aprendizado supervisionado de forma a ampliar a 
base de algoritmos utilizados para esse tipo de problema além de que modelos desse tipo podem contribuir no 
controle de qualidade do concreto produzido.  
O conjunto de dados selecionado possui 2388 registros com oito variáveis de entrada relativas à dosagem do 
material e a saída é dada como resistência à compressão do concreto simples (fck). O conjunto de dados será 
submetido a variadas técnicas de pré-processamento, para que após seja submetida à utilização através de 
modelos de regressão como Regressão Linear, Regressão Ridge, Regressões Polinomiais, Árvore de Decisão 
e Gradient Boosting. Alguns métodos se mostraram satisfatórios para o problema de previsão da resistência do 
concreto com os melhore modelos tendo coeficiente de determinação (R²) acima de 80%. 
Palavras-chave: Acurácia, Concreto, KFold, Regressão. 

1. INTRODUÇÃO 
A resistência, à compressão do concreto simples (𝑓𝑐 ) é uma das variáveis mais importantes para o projeto de 
estruturas de concreto, sendo que o conhecimento desse atributo é essencial no controle de qualidade e 
segurança dos sistemas estruturais produzidos. Por norma o 𝑓𝑐  é definido como a medida de resistência à 
compressão que representa 95% de grau de confiança, sendo exemplos de utilização dessa medida: (a) A 
determinação do tempo de retirada de escoras no planejamento da construção de uma estrutura; e (b) Principal 
indicador a nível de projeto para dimensionamento das peças estruturais. 

Esta medida é determinada experimentalmente através do ensaio de compressão de corpos-de-prova 
cilíndricos descrito na NBR 5739 [1]. Porém, essa medida será influenciada por diversos fatores como relação 
água-cimento, tipo de cimento, corpo de prova, velocidade de ensaio, etc. Devido a essa grande quantidade de 
parâmetros o controle de qualidade desse atributo é uma tarefa complexa visto que em outras variações do 
concreto convencional uma maior quantidade de parâmetros é adicionada ao problema, como por exemplo as 
o volume de fibras no Concreto com Fibras (CRF), os tipos de adições no Concreto de Alto Desempenho 
(CAD), sendo o último a temática foco deste artigo. Portanto a utilização de técnicas que possibilitem a 
predição de valores de resistência do concreto, especialmente na situação de compressão, são técnicas úteis 
para o controle de qualidade do produto concreto.  

Visto a problemática da predição no controle de qualidade de materiais, a utilização de ferramentas 
como a Aprendizado de Máquina pode ser uma alternativa útil para esse tipo de situação, de forma que 
predições com acurácia e precisão resultam em um controle de qualidade mais adequado impedindo situações 
graves de reparo estrutural ou até mesmo colapso da estrutura por falha da propriedade mecânica do concreto. 
Em termos de surgimento e aplicação, as técnicas de aprendizado de máquina são concomitantes a criação do 
computador como conhecemos hoje, Evsukoff [2] afirma que já na década de 50 Alan Turing propôs alguns 
testes para avaliar a capacidade de um comportamento inteligente de um computador. As primeiras aplicações 
estão relacionadas a robôs de comportamento inteligentes.  
A técnica de aprendizado de máquina é um ramo da Inteligência Artificial (IA) que torna o computador capaz 
de aprender [3]. No caso deste trabalho serão empregados modelos de aprendizado de máquina que permitem 
a predição dado um conjunto de dados (atributos) de entrada. Estes modelos são empregados em diversas áreas 
da ciência como por exemplo na análise de imagens [4,5], análise de portfólios financeiros [6,7], sistemas de 



Caderno de Resumos - VERSÃO PRELIMINAR 

Caderno de Resumos / IV Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em 
Inovação – UFCAT / Novembro - 2022 

148 

 

 
Pamela Inacio Nascimento1 
e-mail: pamela_inacio@discente.ufcat.edu.br 
Universidade Federal de Catalão – Faculdade de Engenharia (FENG) – Catalão-GO, Brasil 
 
Wanderlei Malaquias Pereira Junior2 (autor correspondente) 
e-mail: wanderlei_junior@ufcat.edu.br 
Universidade Federal de Catalão – Faculdade de Engenharia (FENG) – Catalão-GO, Brasil 

CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS WEB PARA 
DIMENSIONAMENTO DE PEÇAS DE CONCRETO NA 
SITUAÇÃO DE FLEXÃO 
P. I. Nascimento1, W. M. Pereira Junior2 

 

Resumo 
Este estudo teve como objetivo implementar os modelos matemáticos da NBR 6118 para dimensionamento 
de vigas de concreto armado. Para este estudo empregou-se os recursos computacionais do GitHub, Visual 
Studio Code e RepliT, através da metodologia ágil, que teve o processo controlado pela ferramenta Trello. Por 
meio destes, realizou-se três calculadoras que auxiliam engenheiros e estudantes de engenharia no processo 
de dimensionamento. As ferramentas foram especificadas para dimensionamento da área de aço na região B, 
verificação do bloco de compressão na região D e comprimento de ancoragem. Com isso, a ferramenta facilita 
o processo de dimensionamento do usuário, a qual pode ser empregada em tempo real durante a elaboração 
do projeto.  

 

Palavras-chave: Concreto, Ferramenta web, Flexão 
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DETECÇÃO DE FALHAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ATRAVÉS DO USO DE TÉCNICAS DE APRENDIZADO 
PROFUNDO 
R. S. M. M. Leite1, W. M. Pereira Junior2 

 

Resumo 
Este estudo teve como objetivo empregar redes neurais profundas para classificar imagens de concreto 
considerando a possibilidade de fissuras na peça. Para este estudo empregou-se uma rede denominada 
VGG16 com dois tipos de características: (a) Característica pré-configurada; e (b) Característica não 
configurada. As redes foram treinadas e validadas com um banco de dados de 3822 imagens obtendo acurácia 
superior a 90% na validação cruzada. Após o treinamento e validação as redes já treinadas foram testadas em 
um banco de dados extra com cerca de 50.000 imagens de concreto obtendo uma acurácia de cerca de 83% 
considerando o peso das classes na medida. Portanto é possível afirmar que redes do tipo convolucional tem 
eficiência em problemas de classificação envolvendo o concreto e que novas técnicas como a de data 
augmentation poderiam imprimir uma melhora na generalização desta IA. 

 

Palavras-chave: Visão computacional, Rede Neural Convolucional, Aprendizado de 
Máquina 
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Visão Computacional para detectar doenças em plantações de soja
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Resumo: A detecção de doenças em plantas é de suma importância para o
crescimento da biotecnologia e da economia do paı́s, tal como para a redução
considerável dos danos causados em plantações e prejuı́zos aos produtores. A
identificação visual e manual é demorada e exige recursos humanos, portanto,
o auxı́lio de tecnologias computacionais faz-se necessário. O objetivo deste
trabalho é utilizar métodos de visão computacional para processar imagens de
folha de soja e detectar se há ferrugem asiática na mesma.
Palavras-chave: Visão computacional, ferrugem, soja, mofo alva e mofo branco.

1. Apresentação

A soja é o principal grão de exportação brasileira posicionando o paı́s
como maior produtor e exportador mundial, segundo a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) (BRASIL, 2021). É uma leguminosa
super nutritiva, sendo 100g correspondente a metade da quantidade de proteı́na
diária recomendada a um adulto (SAUDE, 2014). Além de ser um grão com
alto retorno econômico e versatilidade, podendo ser utilizado pela indústria como
fonte de proteı́na para criação animal, produção de óleo vegetal ou produções
biocombustı́veis, o que a torna responsável por 28% do Produto Interno
Brasileiro conforme apontado no relatório anual do Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (CEPEA/USP) em parceria com a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) (AGRO, 2021).

O ano de 2020 foi marcado pelo aumento da fome no mundo, tendo a taxa
populacional mundial crescente e a escassez de alimentos como consequência
de um ano pandêmico conforme demonstrado no relatório da Organização das
Nações Unidas (UNICEF, 2021). Tal situação, obrigou os agricultores a fazerem
uso de técnicas para auxiliar na melhoria do rendimento das colheitas para o
sustento da sociedade. Uma vez que a preservação da saúde dos cultivos é
a mais complexa e requer a necessidade de detecção precoce das doenças
nas culturas para o monitoramento e o aumento de rendimento das mesma
(SACHDEVA; SINGH; KAUR, 2021).

Atualmente, uma das principais doenças que acomete as plantações de
soja é ferrugem asiática, causada pelo fungo Phakopsora Pachyrhizi, e é a
mais severa, podendo causar danos variados entre 10% a 90% nas plantações
(EMBRAPA, 2017). As folhas, geralmente, são as primeiras a terem os sintomas
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Resumo: O uso de redes neurais artificiais para identificação de plantas é um
procedimento comum na área acadêmica (CHAKI; PAREKH; BHATTACHARYA,
2015; ZHANG et al., 2020b). Este artigo apresenta uma abordagem que
segue três etapas: visão computacional para manipulação de imagens; rede
neural convolucional para extração de caracterı́sticas importantes; e rede
neural artificial profunda (rede neural profunda) para identificação de padrões.
O método citado mostrou-se competente em diferenciar classes de plantas
distintas, isto é, classificar uma planta corretamente.

1. Apresentação

As plantas exercem um papel importante na sociedade, elas são
utilizadas como fonte de alimentos, medicamentos e outros (DOURADO-FILHO;
CALUMBY, 2021; ZHANG et al., 2020a). Isso é possı́vel em virtude da
diversidades delas no planeta, segundo estimativas, existem cerca de 422.127
espécies de plantas no mundo (GOVAERTS, 2001). Infelizmente, identificar
espécies de forma acurada é uma tarefa muito complicada e demorada,
isso porque é necessário um botânico ou especialista que consiga destacar
caracterı́sticas morfológicas como cor, textura ou formato (WU et al., 2022;
GAO; GUAN; MA, 2022; GANGULY et al., 2022). Como mencionado
anteriormente, identificar uma planta é uma atividade que consome muito tempo
para profissionais da área, isso porque é necessário um grande volume de
conhecimento, além de grande nı́vel de atenção aos detalhes inerentes de cada
espécie (WU et al., 2022; GANGULY et al., 2022). Consequentemente, o uso
de técnicas como visão computacional, redes neurais convolucionais e redes
neurais profundas podem agilizar o processo de identificação de espécies, além
de oferecer grande nı́vel de precisão nos resultados (ABDELAZIZ; BASSEM;
WALID, 2022). Existem várias abordagens para identificar espécies de plantas
(CHAKI et al., 2019; LI; NIE; CHAO, 2020; ZHANG et al., 2020a). Esse processo
pode ser dividido em duas partes: extração de caracterı́sticas de cada espécie
e a configuração para a rede profunda. A primeira seção é realizada por
redes neurais convolucionais que definem quais são as caracterı́sticas mais
importantes da imagem, isso acontece porque o processamento de todas as
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IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE MADEIRA UTILIZANDO DEEP LEARNING 

Primeiro Autor(a): Vitor Manoel A. da Silva; manoelvitor@ufg.discente.br; UFCAT 
Orientador(a): Nubia Rosa da Silva Guimarães; nubia@ufcat.edu.br; UFCAT 

Nos últimos anos o Cerrado vem sofrendo com o aumento de queimadas ilegais e 
desmatamento. Em maio de 2022 foram registrados 3578 focos de incêndio, sendo o 
segundo maior número registrado desde 1998, de acordo com o Programa 
Queimadas do Instituto de Pesquisas Espaciais. No ano de 2021 foi registrado um 
aumento no desmatamento desse bioma, entre janeiro e dezembro foram 
desmatados 4.321,83 km2, pesquisa realizada pelo MapBiomas Alerta. Tais números 
alarmantes preocupam e despertam interesse no combate a extinção de espécies da 
fauna e flora. Com o avanço da tecnologia é possível criar novas aplicações da 
Ciência da Computação em estudos biológicos, assim, auxiliando profissionais na 
rápida identificação de plantas. Algoritmos de deep learning utilizados para a 
classificação de imagens tem se tornado uma técnica promissora na identificação de 
plantas. Neste trabalho será realizado um estudo sobre diferentes métodos 
computacionais de deep learning e a aplicação de uma CNN para identificação de 
plantas nativas do Cerrado. 

Palavras-chave: Deep Learning, Plantas, CNN. 
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AS TATUAGENS DO TEMPO PELO CORPO 

 
 

Primeiro Autor(a): João Victor Silva Freitas; silva.freitas@discente.ufcat.edu.br; 
Universidade Federal de Catalão 

Orientador: Ulysses Rocha Filho; ulysses_filho@ufcat.edu.br; Universidade Federal 
de Catalão 

 
 

Esta pesquisa tem como escopo a busca introspectiva da velhice através da 
morte nos poemas do livro Miserere, de Adélia Prado. A proximidade de Adélia 
Prado com a religião, com seu odor de coisa velha e dessemelhante à aceitação 
do sofrido destino, tende-se para um grito de misericórdia dum pungente pedido 
de socorro e contestação do envelhecimento e da morte. De forma sucinta, o 
eu lírico mostra almejar a vida, mesmo que pouco esperançoso. O passar do 
tempo, o envelhecimento, chicoteia perspectivas e o caminhar daqueles que 
estão sobrevivendo, mas não vivendo. Desmitificando o tema de forma sutil, a 
mineira contorna o estigma do decesso e acaba nos levando a aceitá-la de bom 
grado. Percebe-se na obra da escritora mineira o rompimento com o tradicional, 
no sentido formal. Zelar pelo corpo, mas não pelo espírito, torna-se um dos 
assuntos criticados pela escritora. O passar do tempo, o envelhecer e o exício, 
chicoteiam perspectivas e o caminhar daqueles que estão sobrevivendo, mas 
não vivendo. Com um gancho das teses de Simone de Beauvoir (1970), 
observamos o modo como o envelhecimento feminino pode ser retratado, e 
com o também aporte teórico de Gaston Bachelard (2002) e Ecléa Bosi (1977) 
nos aprofundamos no paralelo mundo poético místico-religioso que a obra 
adeliana nos permite analisar. A forma como a poesia de Adélia retrata a figura 
feminina em sua concepção de idade já avançada, se desdobra no 
sentimentalismo mais escavado possível, onde marcas do tempo retratam todo 
o sentimento mais profundo da circunstancial experiência ao longo da vida. 
Para tanto, será investigado no poemário da escritora o modo como a 
longevidade e parca são percebidas e recebidas. Esta obra adeliana refaz essa 
ligação, buscando desde o título Miserere, em latim, ressignificar a ascensão 
do caminho que trilhamos, nutrindo-nos com os possíveis adubos comuns do 
nosso ser: o mistério e o encontro, a memória, a carne, e o prazer das coisas 
mais simples. O acervo que obtemos da obra de Adélia consuma uma 
ressignificação física e sacra: visando a dor de viver, sua aceitação e 
compaixão.  

 
Palavras-chave: Adélia Prado; envelhecimento; morte. 
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Resumo: O objetivo principal desse Projeto Pesquisa é o de pensarmos a respeito da 

construção de representações identitárias transversais do envelhecimento e da 

velhice na literatura, bem como sobre a ação e objetivos de mecanismos sociopolíticos 

e culturais que produzem tais imagens e dinamizam tanto o universo ficcional, criado 

por escritores/as quanto por nossas práticas individuais e coletivas de nossas 

realidades factuais. Para esse trabalho, optamos por pesquisar as discursividades 

literárias da obra goiana Cora Coralina (nome artístico de Ana Lins dos Guimarães 

Peixoto Bretas, nascida na Cidade de Goiás - GO., em 20 de agosto de 1889 e falecida 

em Goiânia - GO., em 10 de abril de 1985. Propõe-se aqui, com a temática exposta 

acima, ler de modo crítico-analítico as obras de Cora Coralina: Melhores poemas 

(2004). Os Estudos Culturais permitirão maiores configurações dos temas e das 

estratégias discursivas colocadas pelas obras em estudo. A própria questão do 

envelhecimento e da velhice, representadas no modo literário, pressupõe essa 

transdisciplinaridade, pois aí, estética e vivência factual hibridizam-se criando obras 

literárias que falam tanto à fruição artística quanto às variadas possibilidades de 

leituras que movimentam reengenharias comportamentais da recepção.  A 

metodologia é, pois, heterogênea e vai ao encontro dos discursos também 

naturalmente heterogêneos que conformam o corpus literário escolhido. 

Palavras-chave: Memória, envelhecimento, Cora Coralina. 
 
Agradecimentos:  Registramos o agradecimento e fomento ao CNPq – referente ao edital 
PROIP UFCAT 2021/2022. 



Caderno de Resumos - VERSÃO PRELIMINAR 

Caderno de Resumos / IV Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em 
Inovação – UFCAT / Novembro - 2022 

155 

 

 
 

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA  
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
Modalidade: Iniciação Científica (PIBIC / voluntário) 

Área Temática: linguística, letras e artes 
 

 
ESPÉCIES E TIPOS DOCUMENTAIS OITOCENTISTAS SOBRE ESCRAVIZAÇÃO 
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Resumo: Este trabalho visa a dar visibilidade e fazer conhecer os diversos tipos e 
espécies documentais oitocentistas relacionados à escravização de negros em 
Catalão-GO. Partimos à análise de documentos cartoriais que se encontram editados 
no estudo de Almeida (2017) para traçar um panorama dos tipos e espécies 
comumente utilizados para registrar a escravização nesta localidade. A partir das 
concepções de Bellotto (2002), elaboramos a discussão das espécies e tipos 
documentais e, por conseguinte, os gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003) em que 
estes documentos se apresentam. Em relação à metodologia empregada, lançamos 
mão da leitura e seleção de dez documentos oitocentistas concentrados no estudo de 
Almeida (2017); em seguida, tecemos considerações acerca da tipologia documental 
e como o processo de escravização se apresenta nestes fólios, voltando atenção, em 
especial, ao tratamento de negros escravizados nos distintos tipos e espécies 
documentais selecionados. Com estudos desta gênese, visamos contribuir às 
investigações em curso sobre Catalão-GO e as práticas escravistas em sua história 
social, além de dar visibilidade a pesquisas que discutem questões raciais. 
 
Palavras-chave: Tipos documentais, Espécies documentais, Escravização negra.  
 
Agradecimentos: agradecemos ao CNPq, agência financiadora desta pesquisa, pela 
concessão da bolsa que tornou possível a realização deste estudo.  
 
 
 
 
 
 



Caderno de Resumos - VERSÃO PRELIMINAR 

Caderno de Resumos / IV Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em 
Inovação – UFCAT / Novembro - 2022 

156 

 

IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO

Modalidade: Iniciação Científica (PIBIC)
Área Temática: Linguística, Letras e Artes

EXPERIÊNCIAS TRANS: NARRATIVAS DE PERTENCIMENTO E

(TRANS)FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS
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Orientadora: Viviane Cabral Bengezen; vivianecabral@ufcat.edu.br; UFCAT

Nesta pesquisa, busco compreender narrativamente as experiências vividas

por/com mulheres trans e travestis, sob a perspectiva teórico-metodológica da

pesquisa narrativa de Clandinin e Connelly (2000). A participante desta pesquisa é

uma mulher trans, que aceitou se engajar em uma pesquisa narrativa comigo,

enquanto fui bolsista de Iniciação Científica. Enquanto a relação ética entre

pesquisador e participante se desenvolvia, a pesquisa também se desenvolveu,

impulsionando-me a compor sentidos de experiências desviadas dos padrões

cis-heteronormativos, vividas no passado e no presente, imaginando histórias futuras

sobre quem sou e quem estou me tornando nas paisagens do conhecimento de

professores de língua inglesa. Considerando o espaço tridimensional metafórico da

pesquisa narrativa (tempo, interação e lugar), com foco nas nossas identidades e

como nos posicionamos nas paisagens do conhecimento docente, especificamente

na área de formação de professores de língua inglesa no Brasil, busquei responder

às perguntas de pesquisa i) Que histórias vivemos e construímos, quando abrimos

nosso coração e nossa mente para um relacionamento ético com mulheres trans? e

ii) Como essas histórias se chocam com a narrativa dominante das escolas/espaços

acadêmicos e como nos ajuda na criação de espaços seguros nas aulas de língua

inglesa? Nas escolas e universidades, há um potencial extraordinário em se viver,

contar, recontar e reviver histórias de experiências vividas de modo relacional por

estudantes e docentes, para a composição de vidas nessas paisagens. Sobreleva

salientar, com esta pesquisa, o quanto o debate a respeito das transvivências,

especialmente no meio escolar, é impreterível, por isso, deve ser investigado,

(re)pensado e analisado.
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