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132 CRESCIMENTO RELATIVO DA CONCHA DE ANODONTITES TRAPESIALIS (LAMARCK, 1819) E A ASSOCIAÇÃO COM O PESO DA MASSA VISCERAL, EM UMA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATALÃO
(GO)
Letícia Tiemi Ribeiro Nishimura, Emerson Contreira Mossolin
133 DESCRIÇÃO DA ANATOMIA MACROSCÓPICA ÓSSEA DO MEMBRO TORÁCICO DO TAMANDUÁBANDEIRA (MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA)
Vinicius Goncalves Fontoura, Roseâmely Angélica de Carvalho Barros, Thiago Sardinha de Oliveira, Zenon Silva
135 ENSAIOS DE BIOLOGIA MOLECULAR BASEADOS NA ANÁLISE DE MATERIAL GENÉTICO PARA DETECÇÃO DOS VÍRUS DA DENGUE E ZIKA EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS
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AGROTÓXICO TIABENDAZOL EXTRAÍDO E PRÉCONCENTRADO DE AMOSTRAS DE TOMATE PELA
TÉCNICA DE PONTO NUVEM USANDO ELETRODO DE DDB
Jessica Santos Silva, Leonardo Santos Andrade
160 DESIGN E PROPRIEDADES ÓPTICAS NÃO LINEARES (NLO), UTILIZANDO ABORDAGEM DFT PARA
NOVA BASE DE LEWIS E COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO II
James Michael Silva, Lincoln Lucilio Romualdo
161 DETERMINAÇÃO DE DELTAMETRINA EM TOMATES POR HPLC-UV
Gustavo Martins dos Santos, Katia Roberta Anacleto Belaz
162 DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE AGROTÓXICOS EM AMOSTRAS DE BATATA UTILIZANDO EXTRAÇÃO POR PONTO NUVEM COM SURFACTANTE TRITON X-100
Luiz Fernando da Silva, Luciana Melo Coelho, Priscila Afonso Rodrigues de Sousa
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217 DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DE POSICIONAMENTO PARA TOCHAS DE SOLDAGEM
André Alves de Resende, Sheila Ramos Félix
218 DESENVOLVIMENTO DE UM VEÍCULO AUTOGUIADO
Micael Oliveira Fernandes, Ricardo Ribeiro Moura
219 DINÂMICA MOLECULAR CLÁSSICA EM PLANILHAS ELETRÔNICAS
Walterson Adriano Rojas Lopes, Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos
220 EFEITO DO REVESTIMENTO COMESTÍVEL OBTIDO DO ÓLEO DA POLPA E AMÊNDOA DA ACROCOMIA ACULEATA (JACQ.). LODD. EX MART. (MACAÚBA) EM MAÇÃS ROYAL GALA MINIMAMENTE
PROCESSADAS
Pedro Hudson Rodrigues, Jupyracyara Jandyra de Carvalho Barros, Isabela Bilancieri Luz
221 ESTUDO DA FORMAÇÃO DE SEMICONDUTORES UTILIZADOS EM CÉLULAS SOLARES DE PEROVSKITAS (PSCS) BASEADAS EM HALETOS ORGÂNICO-INORGÂNICOS
Camila dos Santos de Jesus, Mario Godinho Junior
222 ESTUDO DAS PROPRIEDADES FOTOLUMINESCENTES E FOTOCATALÍTICAS DO BIPO4 DOPADO COM
NÍQUEL
Lucas Gomes Rodrigues, Rosana de Fátima Gonçalves, Kellen Cristina M. Borges
223 ESTUDO DE TÉCNICAS ESTOCÁSTICAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE INCERTEZAS EM SISTEMAS
MECÂNICOS
Luis Felipe Gondim Ferreria, Romes Antonio Borges
224 ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE ÓRTESES CONSTRUÍDAS POR MANUFATURA ADITIVA PARA
MELHORIA DO DESEMPENHO LABORAL
Samuel Barbosa Soares, Marcelo Henrique Stoppa
225 ESTUDO INTRODUTÓRIO ENVOLVENDO ESTRUTURAS PERIÓDICAS
Vanilton Rodrigues de Sousa, Romes Antonio Borges
226 ESTUDO SOBRE COLETOR ALTERNATIVO PRODUZIDO A PARTIR DO ÓLEO DE CANOLA NA FLOTAÇÃO
DE APATITA
Luiz Fernando de Jesus Rocha, André Carlos Silva
227 EXTRAÇÃO DE AMIDO DE SORGO PARA FLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO
Paulo Pereira de França Neto, Elenice Maria Schons Silva, André Carlos Silva, Carlos Eduardo Domingues da
Mata
228 FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA AUXÍLIO NO DIMENSIONAMENTO DE BIODIGESTORES
Vanessa da Silva Machado, Antover Panazzolo Sarmento
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229 FLOTAÇÃO DE MONAZITA EM ESCALA DE BANCADA, UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Jonatha Eduardo da Silva Souza, André Carlos Silva
230 FLOTAÇÃO DE ROCHA FOSFÁTICA EM CÉLULA MECÂNICA DE BANCADA COM AMIDO E FARINHA
DE SORGO
Athos André Razanauskas Lino, André Carlos Silva
231 IMPLEMENTAÇÃO DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL DE ENXAME PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMA INVERSO VOLTADO A IDENTIFICAÇÃO PARAMÉTRICA EM MODELOS
Euller Santos Miranda, Wanderlei Malaquias Pereira Junior
232 INFLUÊNCIA DA MATURAÇÃO DO COLETOR NA FLOTABILIDADE DA CALCITA
João Pedro Pereira Neto, André Carlos Silva
233 INFLUÊNCIA DA METODOLOGIA DA GELATINIZAÇÃO E DA RETROGRADAÇÃO DE AMIDOS NA
FLOTAÇÃO MINERAL
Jaciany Mayara Batista Soares Cabral, Elenice Maria Schons Silva
234 INTRODUÇÃO À ROBÓTICA - PRIMEIROS PASSOS RUMO À INDÚSTRIA 4.0
Max Paulo S. Teixeira, Marcelo Henrique Stoppa
235 OTIMIZAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE CINZAS DE BIOMASSA PARA PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS
DE ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO
Paula Campos Perini, Heber Martins de Paula
236 OTIMIZAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE CINZAS DE BIOMASSA PARA PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS
DE ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO
Mateus Ferreira de Castro, Heber Martins de Paula
237 POTENCIAL ENERGÉTICO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS PRODUZIDOS EM CATALÃO-GO
Gustavo Lopes de Paulo, Antover Panazzolo Sarmento
238 PRÁTICAS ENXUTAS APLICADAS EM UMA EMPRESA DE CONSULTORIA
Stephanie Manrhara Borges Santana, Naiara Faiad Sebba Calife Garcia
239 PRÁTICAS ENXUTAS APLICADAS EM UMA FARMÁCIA HOSPITALAR DO SUDESTE GOIANO
Karina Peixoto de Oliveira, Naiara Faiad Sebba Calife Garcia
240 PRODUÇÃO DE CERÂMICAS PIEZOELÉTRICAS LIVRES DE CHUMBO UTILIZANDO PROCESSAMENTO
HIDROTÉRMICO ASSISTIDO POR MICRO-ONDAS
Robson Antonio Macedo Filho, Mario Godinho Junior
241 PROSPECÇÃO DA ATIVIDADE FERMENTATIVA DE BACTÉRIAS LÁTICAS CULTIVADAS EM EXTRATO
HIDROSSOLÚVEL DE AMÊNDOA (PRUNUS DULCIS L.) SUPLEMENTADO COM ÓLEO DA MACAÚBA
(ACROCOMIA ACULEATA JACQ.)
Paulo de Tarso da Costa, Marcella Resende de Melo, Jupyracyara Jandyra de Carvalho Barros, Isabela Bilancieri
Luz
242 UNIVERSIDADES SUSTENTÁVEIS
Rigley César Matias Gonçalves, Meirilaine Silveria Rodrigues, Emerson Gervásio de Almeida
243 USO DO ÓLEO DA POLPA DE MACAÚBA COMO COLETOR DE ROCHA FOSFÁTICA: TESTES EM
CÉLULA MECÂNICA DE BANCADA
Arianne Sthéfanny Borges Ribeiro, Elenice Maria Schons Silva, André Carlos Silva, Ramon Vinhas Oliveira Lima
244 UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL PARA DETERMINAÇÃO DE
PARÂMETROS PARA MODELOS CONSTITUTIVOS DE CONCRETO
João Vitor Coelho Estrela, Wanderlei Malaquias Pereira Junior
245 Linguística, Letras e Artes
246 A AUTORIA COMO ATO RESPONSÁVEL NA EDUCAÇÃO DA MULHER: O QUE VIRGÍNIA WOOLF TEM
PARA NOS ENSINAR
Bruna Carolina Ribeiro da S. Machado, Grenissa Bonvino Stafuzza
247 A FOME DE TODOS NÓS: O QUE O SERIAL KILLER E O CANIBAL NA LITERATURA NOS ENSINAM
SOBRE O CORPO E O OUTRO
Estela Fiorin, Alexander Meireles da Silva
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248 A REPRESENTATIVIDADE NEGRA NA LITERATURA INFANTIL COM FOCO NA OBRA DE KIUSAM DE
OLIVEIRA - O MUNDO BLACK POWER DE TAYÓ
Danielle Rodrigues Alves, Fabiana Rodrigues Carrijo
249 A RESISTÊNCIA DE VIDAS NEGRAS QUE “SOBREVIVEM NO INFERNO”
Anna Clara Cavalcante , Antônio Fernandes Júnior, Raquel Guimarães
250 A VIAGEM E A DIÁSPORA NA SAGA DO RETIRANTE EM OBRAS DA SEGUNDA FASE DO MODERNISMO
Fabio de Freitas Santana , João Batista Cardoso
251 AS VARIAÇÕES DIATÓPICAS E OS DICIONÁRIOS ESCOLARES DE TIPO 3: REGISTROS E REFLEXÕES
Jhonatta Fellipe Biembengut Fruhauf, Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves
252 CORPOS SUJEITOS À LÓGICA HOSPITALOCÊNTRICA: ANÁLISE DISCURSIVA DA NOTA TÉCNICA
11/2019 E SEUS EFEITOS PARA OS SUJEITOS DESVIANTES
Cleiton Rodrigues, Bruno Franceschini
253 DESIGUALDADE SOCIAL E MARGINALIZAÇÃO DA CRIANÇA PERIFÉRICA: UMA ANÁLISE DE “ZAÍTA ESQUECEU DE GUARDAR OS BRINQUEDOS” DE CONCEIÇÃO EVARISTO
Danielly Carvalho Alfonso, Fabiana Rodrigues Carrijo
254 DISCURSO E MEMÓRIA: UMA ANÁLISE DA ESCRITA DE SI NAS CRÔNICAS DE BRAZ JOSÉ COELHO
Andrêssa de Oliveira Andrade, Antônio Fernandes Júnior, Marcelo Vinícius Costa Amorim
255 DISCURSO RELIGIOSO: UMA ANÁLISE SISTÊMICO-FUNCIONAL DAS REPRESENTAÇÕES NA ORAÇÃO
SACERDOTAL DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO JOÃO
Leonardo Coutinho dos Santos, Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida
256 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ANÁLISE DE
AVALIATIVIDADE
Jordana Pires Neto, Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida
257 INTIMIDADES: SIGNOS DA MORTE COMO EXPRESSÃO DO EROTISMO EM CONTOS DE AUTORIA
FEMININA
Kezia Viana da Silva, Luciana Borges
258 INVESTIGAÇÃO SOBRE OS GÊNEROS DISCURSIVOS DIGITAIS NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA
PORTUGUESA
Gabriela Assuncao Santos, Anair Valênia Martins Dias
259 "LADRÃO": DISCURSO, DISPOSITIVOS DE PODER E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE EM DJONGA
Ana Vitoria Guerreiro Domingues, Antônio Fernandes Júnior
260 LENDAS, CONTOS POPULARES E SUPERSTIÇÕES: O IMAGINÁRIO DO SERTÃO NA LITERATURA
BRASILEIRA
Beatriz Tuxen Santos, Fabianna Simão Bellizzi Carneiro
261 LEXICULTURA DOS COMPROMISSOS DOS HOMENS PRETOS NO LIVRO DA IRMANDADE DE NOSSA
SENHORA DO ROSÁRIO DO ARRAYAL DO BOMFIM DE GOYAZ (1751)
Carolina Faleiros Felicio, Maria Helena de Paula
262 MODA E COMPORTAMENTO: ESTUDO LEXICAL NO BLOG GAROTAS ESTÚPIDAS
João Wagner Barroso de Oliveira, Vanessa Regina Duarte Xavier, Pauler Castorino Oliveira Barbosa
263 MONSTROS URBANOS, ESPELHOS DA CIDADE: REPRESENTAÇÕES DA MARGINALIDADE NA INGLATERRA
VITORIANA
Giovana Guimaraes Gonzaga, Alexander Meireles da Silva
264 O AMÁLGAMA TEMPORAL E A CHEGADA (2016): MEMÓRIA DE FUTURO NO DISCURSO CINEMATOGRÁFICO
Artur Gonçalves Sá Teles, Grenissa Bonvino Stafuzza
265 O LÉXICO DA MODA E A CULTURA DO CONSUMO NA CATEGORIA VESTUÁRIO DOS SITES DAS
LOJAS HERING E RENNER
Giovanna Maria Tavares Netto, Vanessa Regina Duarte Xavier, Pauler Castorino Oliveira Barbosa
266 PAISAGENS DO CONHECIMENTO PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE LÍNGUAS: UM PANORAMA
DAS HISTÓRIAS VIVIDAS E NARRADAS NO BRASIL
Hingrid Cristal Costa Nascimento, Viviane Cabral Bengezen, Amanda Magalhães Santiago
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267 PELOS SERTÕES LINGUÍSTICOS DE GUIMARÃES ROSA: O UNIVERSO DAS PLANTAS E OS SABERES
TRADICIONAIS EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS
Vitória Pacheco Fernandes, Gabriela Guimarães Jeronimo, Maria Helena de Paula
268 POR UM DISPOSITIVO DE FAKE NEWS: CARTOGRAFANDO DISCURSOS EM “OS ÚLTIMOS DIAS
DA HUMANIDADE’, DE KARL KRAUS, EM DIÁLOGO COM PRÁTICAS DE FAKE NEWS CONTEMPORÂNEAS
Julio Cesar Albuquerque da Rocha, Antônio Fernandes Júnior
269 QUE NOMES TÊM OS DESCENDENTES DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL? UM ESTUDO EM DICIONÁRIOS
BRASILEIROS DO SÉCULO XX
Lucas Victalino Nascimento, Amanda Moreira de Amorim, Maria Helena de Paula
270 REMEMORAR E ESQUECER: MEMÓRIA E ESQUECIMENTO EM PÁGINAS DA LITERATURA JUVENIL
BRASILEIRA.
Luciana Oliveira Felix, Silvana Augusta Barbosa Carrijo
271 TECNOLOGIAS DIGITAIS E INCLUSÃO NO ENSINO APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA
Raisse Alexandre Vicente Gomes, Viviane Cabral Bengezen
272 "UM DEFEITO DE COR" E OS PROCESSOS DE RESISTÊNCIA PRODUZIDOS PELOS RELATOS DE UMA
MULHER NEGRA
Jessica Soares Lacerda, Antônio Fernandes Júnior
273 UM PEDAÇO DE MIM: A ESCRITA DE SI E A PRODUÇÃO DA SUBJETIVIDADE DO SUJEITO AUTISTA
NOS POEMAS DE JULIETA AX
Ana Paula Moreira Aquino;, Bruno Franceschini
274 UM SER TÃO ASSOMBRADO: AS CRIATURAS DO MEDO, O OUTRO E AS ALTERIDADES QUE HABITAM
O IMAGINÁRIO DO SERTÃO BRASILEIRO
Lucas Teixeira, Fabianna Simão Bellizzi Carneiro
275 VAMPIRAS, FATAIS, HEROÍNAS OU DONZELAS? A VIOLÊNCIA FEMININA NA LITERATURA GÓTICA
CONTEMPORÂNEA
Mirian Lúcia Ferreira, Fabianna Simão Bellizzi Carneiro
276 VELHICE E INSTITUCIONALIZAÇÃO: PROPOSTA DE REINVENÇÃO DA SUBJETIVIDADE DE IDOSOS
NO LIVRO ESCRITA DE UMA MEMÓRIA QUE NÃO SE APAGA, DE ANGELA MUCIDA
Gabriella de Carvalho Siqueira, Antônio Fernandes Júnior, Marcelo Vinicius Costa Amorim
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
8ª FEIRA DE CIÊNCIAS DA UFG/RC: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO
DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Leonardo Oliveira Costa1, Gabriel Stéfano de Oliveira Marques2, Simara Maria Tavares
Nunes3
As feiras de ciências vêm ganhando espaço e evidenciam a importância da extensão para
os licenciandos em formação docente, que tem a oportunidade de interação e contato com
os estudantes e a rede da educação básica. A participação do bolsista Probec (Programa
de Bolsas de Extensão e Cultura) na organização da 8ª Feira de Ciências da UFG/RC,
juntamente com os demais membros da comissão organizadora, é essencial para se
realizar um evento em que os estudantes, professores e gestores da rede básica de ensino
sejam acolhidos pela comunidade da universidade, numa relação sociedade civil e
universidade. Neste evento, a comunidade escolar é convidada a mostrar os resultados
de suas pesquisas inovadoras para a comunidade universitária e catalana e assim
compreendem o quão grande e satisfatório é o resultado do estudo. A temática desta
oitava edição foi “Ciência Brasileira: Por que e Para que?” e o destaque da personalidade
homenageada, professor Dr. Braz J. Coelho, ex diretor desta Universidade e professor
aposentado da mesma. O primeiro passo da organização foi à divulgação da Feira de
Ciências nas escolas de Catalão e região, convidando a direção, coordenação,
professores e alunos da educação básica através de cartazes e folders. Também foram
realizadas explicações sobre o evento e monitoria para a inscrição. Nas orientações foi
destacado que os trabalhos deveriam se encaixar nos eixos temáticos sugeridos e
deveriam se inscrever em uma das categorias de ensino (Ensino Infantil, Ensino
Fundamental I, Ensino fundamental II, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos
(EJA), Ensino Técnico ou Profissionalizante). Foram 122 trabalhos/pesquisas/projetos
inscritos e apresentados na realização da Feira, que ocorreu no dia 19 de novembro de
2019. Compareceram em torno de 330 alunos expositores e 60 professores orientadores
de 34 instituições de ensino, sendo 21 estaduais, 7 municipais, 2 federais e 4 privadas ou
conveniadas. Foram 12 cidades goianas participantes (Catalão (sede), Ouvidor, Santo
Antônio do Rio Verde, Campo Alegre de Goiás, Posse, Piracanjuba, Anhanguera, Nova
Aurora, Goiatuba, Jussara, Cristalina e Corumbaíba. O evento ocorreu das 7:00 horas até
as 18:00 horas, sendo que no período da manhã ocorreu a fixação e apresentação dos
trabalhos/maquetes/banner/experimentos dos alunos expositores e professores
orientadores para os visitantes (alunos da rede básica, graduandos da universidade,
comunidade interna e externa e comissão de avaliação dos trabalhos). No período da tarde
os alunos e visitantes tiveram oficinas guiadas em laboratórios de diversos cursos da
universidade, para que assim desfrutassem dos recursos e conhecimentos que a
academia dispõe. Enquanto isso, a comissão organizadora e avaliadora apurou os
resultados dos melhores trabalhos. Destaca-se o trabalho ganhador do ensino médio,
intitulado “Biocanudo”, do Colégio Estadual João Netto de Campos de Catalão-GO, que
mostrou uma pesquisa de qualidade, sustentável, com poucos recursos, com resultados
que trazem esperança para a ciência brasileira. As 17:00 horas ocorreu a cerimônia de
premiação e encerramento, momento de muita emoção e de trocas entre comissão
organizadora e participantes.
Palavras-chave: Feira de Ciências, Educação Básica, Formação Docente.
1. Acadêmico do Curso de Bacharelado em Química da Universidade Federal de Catalão, email:
leonardo.oliveirac1@gmail.com, Catalão-GO; 2. Acadêmico do Curso de Licenciatura em
Geografia da Universidade Federal de Catalão, e-mail: gabrielstmarques@hotmail.com, CatalãoGO; Docente da Unidade Acadêmica de Educação da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
simaramn@gmail.com, Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
A AMAMENTAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DA CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: UM PROJETO DE EXTENSÃO
Jordana Aleluia Castilho1, Natália Silva Mesquita2, Efigênia de Fátima Barbosa 3, Ana Beatriz
Rosa4, Mateus Aquino Alves5, Ana Vitórya Costa Ribeiro6, Tharine Louise Gonçalves Caires7
Sabe-se que a gravidez é um momento em que a mãe e família criam diversas expectativas
relacionadas a chegada do recém-nascido, especialmente em relação à amamentação. É
necessário compreender e respeitar a decisão da mulher e família, entretanto, é papel da equipe
de saúde multiprofissional orientá-la e ajudá-la, principalmente diante de um instrumento de fácil
acesso pela mulher e que contém informações essenciais para uma amamentação eficaz: a
Caderneta de Saúde da Criança. Diante da pandemia da COVID-19 muitas dúvidas surgiram,
principalmente na prevenção desta doença durante o processo de amamentação. O objetivo é
relatar as atividades desenvolvidas, durante a pandemia da COVID-19, no projeto de extensão
intitulado: Amamentação e cuidados com recém-nascido: promovendo a saúde através da
caderneta de saúde da criança. Este trabalho trata-se de um projeto de extensão, iniciado em
agosto/2019, dos cursos de enfermagem e psicologia da Universidade Federal de Catalão,
orientado a partir da Caderneta de Saúde da Criança Ministério da Saúde (MS), a fim de sanar
dúvidas de puérperas, e transmitir informações para amamentação e cuidados com o recémnascido em tempos de COVID-19. O projeto era realizado na Santa Casa de Misericórdia,
localizada na cidade de Catalão-GO. Todavia, com a pandemia, a partir de março de 2020, está
acontecendo através de reuniões síncronas, por meio de plataformas digitais (Google Meet,
Whatsapp), onde é discutida a produção de materiais (vídeos, panfletos, postagens) para que o
público alvo seja atingido. Considerando a pandemia, surgiu a necessidade da elaboração de
materiais digitais que pudessem alcançar as puérperas internadas na Santa Casa de
Misericórdia. Elaboraram-se folders que foram entregues à direção do hospital, e repassados
para as puérperas e vídeos abordando a amamentação e os cuidados com o recém-nascido,
ambos com foco na prevenção da COVID-19 a serem compartilhados nas redes sociais.
Atualmente, está em fase de criação: um grupo no Whatsapp, composto pelos participantes do
projeto e pelas puérperas interessadas; uma conta no Instagram e no Facebook, contendo
postagens semanais sobre amamentação e sobre o projeto; e um aplicativo também voltado para
dúvidas e informações sobre amamentação. Todas essas estratégias são tentativas de
aproximação com as puérperas, público-alvo do projeto, e que ficaram prejudicadas com a
suspensão das atividades na Santa Casa, devido à pandemia. Assim, planeja-se atingir o
máximo de puérperas possíveis, utilizando da tecnologia digital para realizar orientações
baseadas na Caderneta de Saúde da Criança e Ministério Público de Saúde sobre os cuidados
referente a amamentação e cuidados com a COVID-19, mesmo dispondo de ferramentas
limitadas.
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Cuidados De Enfermagem. Saúde Da Mulher. RecémNascido.
1. Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
castilhojordana_23@discente.ufg.br, Catalão- GO; 2. Docente da Unidade Acadêmica Especial de
Biotecnologia da Universidade Federal de Catalão, e-mail: nataliasmesquita@ufg.br, Catalão- GO; 3.
Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
efigeniabarbosa00@gmail.com, Catalão- GO; 4. Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade
Federal de Catalão, e-mail: anabrenf@gmail.com, Catalão- GO; 5. Acadêmico do curso de Enfermagem
da Universidade Federal de Catalão, e-mail: mateusalpe52@gmail.com, Catalão- GO; 6. Acadêmica do
curso de Enfermagem da Universidade Federal de Catalão, e-mail: anavyribeiro@gmail.com, Catalão- GO;
7. Docente da Unidade de Enfermagem da Universidade Federal de Catalão, e-mail: tharinecaires@ufg.br,
Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
A BRINQUEDOTECA COMO ESPAÇO PARA A EXPERIMENTAÇÃO DE PAPÉIS SOCIAIS
Amanda Fernandes Morais1, Deborah Évelin de Alcantara Pereira 2, Francisco Magela de Oliveira
Franco Filho3, Ana Carolina Silva Busse 4, Eduardo Almeida Pedrosa 5, Fernanda de Souza
Freitas6, Gabriel Siqueira Cunha7, Sabrina Alves de Almeida8, Augusto César da Fonseca Neto9
O Projeto de Extensão Intervenção para qualificação parental na primeira infância 2019-2020,
tem como objetivos promover a saúde através da melhoria na relação entre a criança, o
brinquedo, os pares e os cuidadores, observar os padrões interacionais da criança com todos os
elementos integrantes de ambientes de brincar, promover o estudo e intervenção com criança e
seus cuidadores a partir de espaços qualificados para o brinquedo e a brincadeira, avaliar o efeito
das intervenções junto aos cuidadores na melhora das relações com as crianças. O projeto
ocorreu na Associação Laços de Bem localizada no Bairro Bela Vista em Catalão-Goiás,
especificamente numa atividade chamada Projeto Brincar. Este trabalho é um recorte das
experiências que ocorreram num dos espaços qualificados para o brincar chamado brinquedoteca
onde ficam centenas de pequenos brinquedos como bonecas, carrinhos, blocos de montar,
panelas, animais de pelúcia de todos os tamanhos, miniaturas de heróis, de animais variados e
várias fantasias de todos os tipos. Esta sala é sala preferida das crianças menores que 6 anos
que podem até frequentar outras atividades e salas, mas sempre passam por ela, sendo que
muitas só ficam ali. Observou-se que as crianças exploram todas as possibilidades da
brinquedoteca, brincam “de boneca”, “de casinha”, “de carrinho”, de construir fazendinhas ou de
se fantasiar e brincar fantasiados. Quando o projeto é aberto, elas entram sozinhas ou já
acompanhadas com seus pares de brincadeira que se repetem ao longo das semanas. Com
respeito aos adultos presentes na sala, elas aceitam sua presença, mas às vezes como plateia,
outras vezes como participante das brincadeiras e com o passar do tempo ocorreu que algumas
crianças chegavam à sala, começavam a brincar mas logo passavam brincar com os membros
do projeto usando a sala apenas como cenário. Não foram observados situações de conflito entre
crianças por disputa por brinquedos específicos, pela grande quantidade e variedade de
brinquedos e espaços disponíveis. Os debates em torno das vivências observadas apontou que
as crianças experimentam papéis que observam em seu cotidiano, vivem os papéis que o
fantástico e o faz-de-conta inspira, exploram sua versão dos heróis e figuras que o varal de
fantasia permite, mas também vem para uma conversa com o que tem de identidade naquele
instante. As intervenções pensadas para criar vínculos iniciavam com a presença próxima ao
local que a criança brincava, seguida pelo contato verbal curioso sobre o que ocorria, e então se
observava o resultado. Algumas crianças seguiam suas agendas, mas a maioria delas aceitava
a presença dos membros do projeto acompanhando seus brinquedos e depois participando deles.
A interação com crianças até 6 anos em brinquedoteca aponta que elas aceitam, querem e
procuram um adulto para participar com elas de algum modo nas brincadeiras. A proximidade e
a disposição em interagir no ambiente lúdico, respeitadas as regras postas naquela interação
foram elementos suficientes para garantir esta conexão.
Palavras-chave: Infância. Brinquedo. Lúdico.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO AMBIENTE HOSPITALAR
Abraão Oliveira Pacheco1, Lara Gonçalves do Carmo 2, Bruna de Souza Magalhães3, Eduarda
Gomes de Alcântara4, Isadora Aquino de Oliveira 5, Pedro Felipe Moura Barbosa 6, Juliana Martins
de Souza7
Este trabalho relata a experiência do projeto de extensão “O Brincar no Ambiente Hospitalar”, no
qual participaram discentes dos cursos de Enfermagem, Psicologia e Pedagogia da Universidade
Federal de Catalão sendo desenvolvido na Pediatria da Santa Casa de Catalão – GO. É um projeto
de extensão que tem como objetivo levar o brincar às crianças hospitalizadas e desta forma
contribuir no desenvolvimento infantil, pois abrange aspectos físicos, cognitivos, sociais e afetivos.
O brincar é a principal atividade da criança durante a infância, cuja etapa tem significativa
importância no processo do desenvolvimento humano. A partir do brincar, é estimulado na criança
múltiplos desenvolvimentos, tais como, o sensitivo, motor, cognitivo e social, além de permitir
também, com que ela interaja e explore às possibilidades à sua volta. Todavia, diante do
adoecimento e sobretudo da hospitalização infantil, o brincar como direito da criança é por vezes
negligenciado, tendo suas contribuições limitadas. O referido projeto visa a colaboração e
empenho no que tange a internação e enfermidade da criança por meio de atividades lúdicas,
tendo uma abordagem interdisciplinar. Como procedimento metodológico para o desenvolvimento
do projeto, são desenvolvidas atividades lúdicas e pedagógicas com as crianças e adolescentes,
atividades de manutenção e higienização dos brinquedos e grupo de estudo sobre o tema. Sobre
as atividades lúdicas realizadas são realizadas brincadeiras com brinquedos doados e
selecionados que encontram-se à disposição dos pacientes, tais como: bonecas, carrinhos, jogo
da memória, livros, quebra-cabeça, filmes, dentre outros, fornecendo dessa maneira, momentos
de descontração, interação, comunicação e aprendizagem para as crianças hospitalizadas. Assim,
proporciona a construção de um ambiente mais leve e ameno, o qual permite que mesmo estando
hospitalizada, tenha a continuidade no processo de desenvolvimento da criança, além de diminuir
os impactos oriundos da internação e da enfermidade, promover bem-estar físico e psicológico
com leituras, filmes e brincadeiras. Com o decorrer do projeto podemos notar que as visitas e
brincadeiras diárias geram nas crianças que estão passando por uma fase tão difícil, bem-estar e
alegria. As brincadeiras e jogos tiram um pouco da atenção do foco hospitalar, levando diversão,
entretenimento, criando assim um ambiente mais receptivo, aconchegante, facilitando o processo
de recuperação, pois o brincar propicia a criança se acalmar e também facilita o trabalho da equipe
de saúde, além de possibilitar ao acompanhante um momento de descanso, já que a atenção da
criança fica voltada aos voluntários. Desta forma, o projeto almeja proporcionar momentos lúdicos
às crianças hospitalizadas; auxiliar no tratamento, minimizando as consequências da doença e
possibilitando maior interação entre pais, filhos e discentes, além de colaborar com a formação
dos discente gerando uma grande empatia com o próximo. Espera-se que os discentes, docentes
e profissionais envolvidos no projeto, possam refletir e tornar cidadãos, profissionais e professores
mais qualificados, pessoas mais humanas e aptas para atender e ajudar os pacientes da melhor
forma possível.
Palavras chave: Brinquedoteca, Desenvolvimento Infantil, Interdisciplinar.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
A MÚSICA COMO AÇÃO PROMOTORA DA SAÚDE NO CONTEXTO DA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA (UTI)
Bruna de Souza Magalhães1, Érica Magão de Lima2, Gabriela Rosa Silva3, Isadora Vieira Netto Rabelo4,
Karen Cristiny Dias Lourenço5, Vilmar de Assis Gonçalves Júnior6, Zartha Gabryella Marques7, Poliana
Rodrigues Alves Duarte8
O uso da música para finalidades terapêuticas como, a promoção do bem-estar físico, mental, emocional e
espiritual, data desde os tempos remotos, visto que, de uma perspectiva histórica, diversas sociedades
primitivas utilizavam-na como forma de promover a saúde ou provocar a cura. Apesar disso, o primeiro
registro da música como estratégia de cuidado e humanização, foi referida apenas em 1859, pela enfermeira
pioneira da enfermagem moderna, Florence Nightingale. Ademais, somente em meados do século XX com
o surgimento da musicoterapia, a música passou a ser sistematizada cientificamente como um recurso
terapêutico. Embora a musicoterapia seja uma atividade limitada ao profissional musicoterapeuta, é possível
empregar termos como “música terapêutica” para designar a música como um recurso utilizado pelos
demais profissionais interessados em proporcionar bem-estar ao cliente. Nessa perspectiva, é objetivo deste
resumo elucidar a utilização da música com vistas à promoção do bem-estar e qualidade de vida da equipe
interprofissional e pacientes internados na UTI. Para tanto, sob ótica de uma abordagem interprofissional e
com subsídio do projeto de extensão “Música: como instrumento de promoção da saúde da equipe
interprofissional e pacientes no contexto de Unidade de Terapia Intensiva Humanizada”, código: PJ303 2020, a equipe executora encontra como principal finalidade realizar encontros periódicos no Hospital Nasr
Faiad de Catalão - GO, de modo a proporcionar, a partir da música, momentos de bem-estar, relaxamento
e interação, buscando minimizar sentimentos desagradáveis decorrentes do agravo/doença e
hospitalização, além de compartilhar, posteriormente, tais experiências em eventos científicos. O público
alvo como já supracitado, são pacientes no setor da UTI, mesmo aqueles com acuidade auditiva diminuída
ou em estado de inconsciência, ao passo que, segundo estudos, a audição é o último sentindo a se fenecer,
ou seja, a música é armazenada no subconsciente ainda que o indivíduo não se recorde ao acordar. Além
dos pacientes, a equipe interprofissional de saúde da UTI também é foco da ação, intencionando a melhora
no ambiente de trabalho. A seleção das músicas a partir de um questionário aplicado para fins internos, tem
o cuidado de considerar o gosto popular e subjetivo, com vistas em melhores resultados na: redução de
estresse e ansiedade, qualidade do sono, comunicação, promoção de vínculos, promoção de
autoconhecimento, dentre outras contribuições. Além disso, visando fundamentar gradativamente as ações
desenvolvidas no ponto de vista teórico-científico, demais atividades do projeto incluem por exemplo, um
grupo de estudos que tem o escopo de proporcionar momentos de discussão e reflexão acerca da música
como estratégia terapêutica para as diferentes profissões. Este grupo também atua sob uma perspectiva
interprofissional visto a importância de momentos com trocas de conhecimentos e experiências no âmbito
da saúde. A partir dos produtos obtidos pelo grupo de estudos e pelas experiências vivenciadas, incorporase ainda às atividades do projeto de extensão a produção intelectual no ambiente acadêmico, que incluem
dentre outras modalidades relatos de experiências, revisões de literatura, materiais didáticos-pedagógicos
e material de sonoplastia. Diante o exposto, almeja-se contribuições mútuas a todos os envolvidos,
pacientes, equipe interprofissional de saúde e equipe executora.
Palavras chave: Música terapêutica, Projeto de extensão, Promoção da saúde.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
A QUESTÃO DOS CUIDADORES DAS CRIANÇAS NO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA
INTERAÇÃO PARENTAL
Gabriel de Castro Ribeiro1, Deborah Évelin de Alcântara Pereira2, Francisco Magela de Oliveira
Franco Filho3, Amanda Fernandes Morais4, Gabriel Siqueira Cunha5, Fernanda de Souza Freitas6,
Sabrina Alves de Almeida7, Ana Carolina Silva Busse8, Augusto César da Fonseca Neto9
O Projeto de Extensão Intervenção para qualificação parental na primeira infância 2019-2020, foi
construído para atender o objetivo promover a saúde através da melhoria na relação entre a criança,
o brinquedo, os pares e os cuidadores, observar os padrões interacionais da criança com todos os
elementos integrantes de ambientes de brincar, promover o estudo e intervenção sistemática com
criança e seus cuidadores a partir de espaços qualificados para o brinquedo e a brincadeira e avaliar
o efeito das intervenções junto aos cuidadores na melhora das relações com as crianças. O projeto
ocorreu regularmente atingindo os objetivos propostos, evoluindo os debates em torno das questões
infância, brinquedo e brincadeira de modo cada vez mais complexo à medida que a observação dos
problemas promovia inquietações nos discentes e fazendo com que buscassem leituras que
fundamentasse a compreensão da questão. A questão dos cuidadores que vinham com as crianças
passou a dominar as discussões a partir de janeiro quando a equipe começou a conversar com os
pais e registrar quem vinha com as crianças para o projeto pensando já em intervenções não só
focais, numa interação individualizada, mas preparando para ações coletivas e então, o grupo se
surpreendeu ao perceber que no período de observação, 24 crianças tinham 6 anos ou menos e
destas 12 (50%) vinham os pais ou avós, 9 vinham com outra criança, dos quais só 6 eram parentes,
os outros 3 vinham com vizinhos, nenhum com mais de 13 anos e 3 vinham sozinhos. Esta situação
por si aponta a complexidade da situação que é envolver os cuidadores das crianças em qualquer
atividade, pois pelo menos 50% das crianças não estavam acompanhados de um cuidador adulto.
Estas informações foram obtidas primeiro, perguntando às crianças com quem tinham vindo, e após,
foi feita junto aos responsáveis pelas crianças uma conversa exploratória sobre como percebiam
suas crianças nas atividades desenvolvidas ali. Foi observado que a aproximação da equipe para a
avaliação dos casos provocou, na maioria dos poucos cuidadores presentes, uma atitude mais
participativa em relação às brincadeiras e atividades que seus filhos realizavam na instituição. Nos
relatos iniciais de muitos, percebeu-se que era comum os cuidadores, se verem como instrumento
de acesso ao espaço apenas. Considerando a importância da criança brincar com pares, mas
também com seus cuidadores para o fortalecimento do laço entre eles, a equipe organizou uma
programação de visitação aos cuidadores ausentes que foi interrompido pela pandemia de COVID19.
Observou- se, assim, que uma interação simples da equipe com o cuidador sobre a visão dele da
importância das atividades daquele projeto para sua criança promove mudanças no discurso dele
sobre a criança e sobre o brincar ao longo do tempo. O problema das crianças sem cuidadores
adultos com elas será abordado após a volta das atividades com a visita e entrevista destes
cuidadores para compreender o que é apontado como motivo esta situação.
Palavras-chave: Saúde. Brinquedo. Brincadeira.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
ACESSO E USO DA TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO POR PRATICANTES DE
BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA
DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19
Rodrigo Soares da Costa 1, Carolina de Fátima Guimarães2, Jalusa Andreia Storch Díaz3,
Leomar Cardoso Arruda4, Maria Paula Machado 5, Naiara Pereira Caixeta de Campos6, Lana
Ferreira de Lima7
A pandemia do Covid-19 provocou mudanças significativas no cotidiano das pessoas em
decorrência das restrições impostas pelas regras do distanciamento social e devido aos novos
hábitos de limpeza e higiene exigidos para combater a propagação do vírus. Assim como os
idosos e doentes crônicos, as pessoas com deficiência também são consideradas população
de risco e suscetíveis a contrair o novo coronavírus (SARS-COV-2) devido aos cuidados diários
de home care, equipe terapêutica e cuidadores para as atividades diárias, bem como o contato
com diferentes equipamentos de locomoção como muletas, bengalas, cadeiras de roda. O atual
cenário é marcado por incertezas, o que pode desencadear episódios de ansiedade e maior
vulnerabilidade. Nesse sentido, é importante construir recursos e redes sócio afetivas para
amparar a população, especialmente as pessoas com deficiência. Logo, uma das alternativas
viáveis é a utilização de recursos tecnológicos para estreitar laços e facilitar a comunicação.
Tecidas essas considerações, o presente relato objetiva descrever o acesso e o uso da
tecnologia de comunicação na retomada da atividade física junto às pessoas com deficiência
participantes da ação de extensão: “Basquetebol em Cadeira de Rodas: Inclusão, Saúde e
Cidadania”, do Curso de Educação Física da Universidade Federal de Catalão. Os dados que
subsidiam esse relato foram coletados por meio de ligações telefônicas realizadas para quinze
participantes do projeto (nove da cidade de Catalão e seis de Araguari-MG), sendo treze
homens e duas mulheres com idade entre 22 e 59 anos. Enquanto resultados identificamos: a)
todos os participantes tiveram suas rotinas alteradas; b) quartoze pessoas têm acesso a
internet de banda larga e sem limite para uso de dados; c) quinze participantes utilizam o celular
e dentre estes um total de cinco possuem, ainda, o computador/notebook; d) em termos de
plataforma, para realizar vídeo chamadas, enviar/receber e fazer download de vídeos de
atividade física orientada, a mais citada foi o aplicativo multiplataforma WhatsApp®; e) todos
informaram que suas residências possuem espaço para a prática de atividades físicas, bem
como para participar de webconferência/vídeo chamada. Os dados evidenciam que o aplicativo
multiplataforma WhatsApp® é a ferramenta acessível a todos os participantes do grupo. Por
meio deste recurso tecnológico duas vezes por semana são realizadas vídeo chamadas, com
duração de quarenta minutos cada, durante as quais os participantes realizam atividades
físicas (alongamento, exercícios de fortalecimento e resistência muscular com materiais
alternativos) orientadas por dois monitores. Conclui-se que a utilização da vídeo chamada pelo
aplicativo WhatsApp®, possibilitou a retomada das atividades do projeto por meio da realização
de atividade física orientada, o que tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida dos
participantes da ação de extensão na medida em que lhes proporciona a redução do nível de
ansiedade e estresse, bem como o fortalecimento dos vínculos sociais e afetivos.
Palavras-chave: Pessoa com Deficiência. Esporte Adaptado. Recursos Tecnológicos de
Comunicação.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E A VISIBILIDADE DO BASQUETEBOL EM
CADEIRA DE RODAS NA CIDADE DE CATALÃO-GO
Lana Ferreira de Lima1, Rodrigo Soares da Costa 2, Carolina de Fátima Guimarães3, Jalusa
Andreia Storch Díaz4, Leomar Cardoso Arruda 5, Maria Paula Machado6, Naiara Pereira Caixeta
de Campos7
Historicamente a relação das pessoas com deficiência com as atividades esportivas foi marcada
por diferentes sentidos e objetivos, sendo o esporte adaptado tratado como um meio para
reabilitação, lazer, educação e trabalho. Mais recentemente, por meio da transmissão dos Jogos
Paralímpicos, o esporte adaptado, assim como os atletas e as equipes que o praticam, tem
ganhado maior visibilidade, bem como vem ocorrendo um aumento na oferta de atividades
esportivas destinadas a essa população. A par de todos os benefícios proporcionados pelo
esporte adaptado às pessoas com deficiência e do aumento da oferta das práticas esportivas
adaptadas, é fato que boa parte da sociedade, e, inclusive das próprias pessoas com deficiência,
apresenta um desconhecimento sobre as inúmeras possibilidades esportivas. Desse modo, há a
necessidade de serem desenvolvidas ações que contribuam para o conhecimento, a visibilidade
e a inserção do esporte adaptado na rotina das pessoas com deficiência. Este relato de
experiência tem como objetivo apresentar as ações para o desenvolvimento e a visibilidade do
basquetebol em cadeira de rodas na cidade de Catalão, modalidade esportiva que é ofertada
pelo Curso de Educação Física da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), desde 2011, por
meio da ação extensionista “Basquetebol em Cadeira de Rodas: Inclusão, Saúde e Cidadania”,
a saber: 1) demonstração do basquetebol em cadeira de rodas em eventos culturais e esportivos
nas escolas (públicas e particulares) de Catalão e região, atendendo a um público aproximado
de cem pessoas por evento; 2) aulas de basquetebol, duas vezes por semana, na quadra do
complexo poliesportivo do referido curso, envolvendo dezesseis pessoas com e sem deficiência
da comunidade interna e externa da UFCAT; 3) participação, apresentação de trabalhos e oferta
de oficinas em eventos acadêmico-científicos, a nível local, regional e nacional; 4) realização e
participação em competições esportivas no estado de Goiás contando com um público estimado
em torno de 150 pessoas por evento esportivo; e, recentemente, 5) realização de duas webinars
tratando de temas relativos ao esporte adaptado, deficiência e basquetebol contando com um
público de sessenta participantes. Uma avaliação preliminar, com base em registros fotográficos,
vídeos, listas de frequência e de inscrição de participantes nas ações realizadas, permite pontuar
que estas contemplaram, até o momento, um número aproximado de 1100 pessoas com e sem
deficiência. Contudo, torna-se importante, ainda, ampliar e fortalecer estratégias, junto a
parcerias interinstitucionais, que favoreçam a visibilidade, o acesso e mobilizem um maior
número de pessoas com deficiência a conhecer e praticar o esporte adaptado em Catalão e
região.
Palavras-chave: Pessoa com Deficiência. Esporte Adaptado. Projeto de Extensão.
1. Docente do Curso de Educação Física da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
lanafl2002@gmail.com, Catalão-GO; 2. Acadêmico do curso de Educação Física da Universidade Federal
de Catalão, e-mail: rodrigosoaresdacosta@hotmail.com, Catalão-GO; 3. Técnica Administrativa da
Universidade Federal de Catalão, e-mail: carolina_guimaraes@ufg.br, Catalão-GO; 4. Docente do Curso
de Educação Física da Universidade Federal de Catalão, e-mail: jastorch@ufg.br, Catalão-GO; 5. Docente
do
Curso
de
Educação
Física
da
Universidade
Federal
de
Catalão,
e-mail:
leocardoso_2005@hotmail.com, Catalão-GO; 6. Acadêmica do Curso de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Federal de Catalão, e-mail: mariapaulamp07@hotmail.com, Catalão-GO; 7. Acadêmica
do
Curso
de
Educação
Física
da
Universidade
Federal
de
Catalão,
e-mail:
naiaracampos_13@outlook.com, Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Vinícius Nolasco Marra1, Glayton Ricardo Germano Martins2, Sarah Michele da Costa
Silva Martins3, Regina Rodrigues dos Santos4, Vanilton Rodrigues de Sousa 5, Keliane
Andrade Silva6, Andressa Rodrigues de Araujo 7, Juliana Bernardes Borges da Cunha 8
O projeto “Integrar – Escola e Matemática” foi criado para gerar uma aproximação entre
as instituições de ensino fundamental e a Universidade Federal de Catalão,
apresentando novas abordagens para o ensino da matemática. Estas abordagens
incluem a pesquisa, desenvolvimento e a aplicação de jogos matemáticos aos alunos
das instituições de ensino fundamental. O objetivo principal deste trabalho é
proporcionar um espaço que estimule aos alunos uma aprendizagem das operações,
expressões e fórmulas matemáticas de uma forma mais natural e espontânea. Outro
objetivo do projeto é oferecer aos professores novas possibilidades de atividades que
incentivem o desenvolvimento dos alunos dentro da escola. O projeto contribui para a
aprendizagem de conteúdos que estejam ao nível de cada turma de forma mais lúdica.
Este projeto se estendeu de agosto de 2019 a julho de 2020 e foi dividido em duas fases:
primeiro foi a pesquisa de atividades de acordo ao conteúdo de matemática de cada
série. Posteriormente a seleção e desenvolvimento das atividades e por fim as visitas,
nas quais foram realizadas as aplicações dos jogos. Durante a primeira fase do projeto
foram pesquisados e confeccionados alguns jogos pela equipe executora do projeto.
Estes jogos foram feitos com materiais simples, baratos e de fácil acesso. Para
complementar os jogos confeccionados foram utilizados jogos do acervo permanente
do Laboratório de Educação Matemática. De agosto a dezembro de 2019 foram
agendadas as visitas. Foram feitas visitas a escolas de nível fundamental. Durante a
visita, primeiramente a equipe se apresentou e fez um breve resumo do projeto.
Posteriormente, a equipe dividiu os participantes em grupos e em cada um deles, um
integrante da equipe executora foi monitor. Logo após, os jogos e suas regras foram
apresentados e por fim os jogos foram aplicados. Estas aplicações foram realizadas nas
salas de aula das instituições de ensino fundamental. Os alunos e professores ficaram
contentes e receptivos com as visitas. Durante as visitas foram aplicados os seguintes
jogos: Futebol de Operações, Pega Pega Tabuada, Dominó da Divisão e Tabuada
Divertida. Desta forma, o projeto permitiu mostrar para os professores atividades
diferenciadas e lúdicas que podem ser aplicadas para trabalhar o conteúdo de
matemática. Durante as visitas a equipe executora pode sanar algumas dúvidas do
conteúdo de matemática e contribuir com a aprendizagem dos estudantes. Percebe-se
pelo entusiasmo dos participantes e pelo envolvimento nas atividades propostas que
este projeto alcançou seus objetivos.
Palavras-chave: Jogos. Projeto. Lúdico.
1.
Acadêmico
do
curso
de
Matemática
Industrial
da
UFCAT,
e-mail:
viniciusnolasco16@gmail.com, Catalão-GO; 2. Acadêmico do curso de Matemática Industrial da
UFCAT, e-mail: gr.martins@outlook.com, Catalão-GO; 3. Acadêmico do curso de Ciências
Biológicas da UFCAT, e-mail sarahmichele2908@gmail.com, Catalão-GO; 4. Acadêmico do
curso de Matemática Industrial da UFCAT, e-mail: reginards123@gmail.com, Catalão-GO; 5.
Acadêmico do curso de Matemática Industrial da UFCAT, e-mail: vanih.2016@gmail.com,
Catalão-GO; 6. Acadêmico do curso de Matemática Industrial da UFCAT, e-mail:
kelianeandrade_15@hotmail.com, Catalão-GO; 7. Acadêmico do curso de Matemática Industrial
da UFCAT, e-mail: andressa-mvd@hotmail.com, Catalão-GO; 8. Docente da unidade Especial
de Matemática e Tecnologia da UFCAT, e-mail: julianabborges@gmail.com, Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
CICLO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA
Rhayanne Rafaela Rodrigues Ribeiro1, Antonio Nilson Zamunér Filho2
O Projeto de Extensão “Ciclo de cursos de Capacitação em Engenharia” surgiu a partir da
necessidade de capacitar a comunidade em assuntos técnicos, estabelecendo um elo entre a
Sociedade e a Universidade. Tendo como objetivo capacitar a comunidade em ferramentas e
conceitos novos e clássicos da engenharia, que são amplamente utilizáveis nas mais diversas
áreas do conhecimento sendo indispensáveis para o aprimoramento profissional. Foi preciso
identificar as demandas com maior interesse do público alvo, através da aplicação de
questionários, além de estabelecer contato com profissionais capacitados e disponíveis para
atender as necessidades apresentadas. Após definidos os prazos, locais de realização e
quantidade de vagas de cada evento, realizou-se a divulgação através de cartazes e mídias
sociais, estabelecendo vagas para a comunidade interna e externa da Universidade. Com o
término da atividade de extensão, os participantes foram questionados sobre a satisfação com o
evento desenvolvido, nesse processo houve inúmeros resultados positivos. O projeto foi
desenvolvido num período de dois semestres, 2019/2 e 2020/1. No primeiro momento foram
realizados cursos e eventos de forma presencial, como o curso: Ferramentas DATAMINE e o
curso de LATEX, ambos atenderam um público de 15 participantes. Esses eventos se
desenvolveram nos laboratórios da Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, devido
principalmente a necessidade de softwares específicos. No segundo período as atividades de
capacitação foram desenvolvidas através de plataformas online, devido à situação de isolamento
social estabelecida com a pandemia do COVID-19. Nesse segundo momento foi realizada uma
seleção de eventos e conteúdos digitais que se encaixassem nas demandas inicialmente
apresentadas, e após essa análise foi feita a divulgação em mídias sociais. Dentre os cursos e
eventos divulgados estão, Webmeeting: Remineralização de Solos; Mulheres na Engenharia
Civil: Desafios e Perspectivas; Webinar: Recarbonização de Solos Globais. O que permitiu aos
participantes um momento de capacitação mesmo diante da situação adversa que enfrentamos.
Dessa forma, podemos perceber que o presente projeto possui relevância acadêmica, uma vez
que permite que discentes tenham acesso a capacitações e conhecimentos que muitas vezes
não estão disponíveis nas atividades acadêmicas diárias. Além do estreitamento do laço entre a
Universidade e a comunidade de Catalão, já que ela tem acesso às ações desenvolvidas. E
apesar das diversidades e limitações enfrentadas durante o período de desenvolvimento do
projeto, o propósito não deixou de ser alcançado, permitindo aos participantes uma melhor
preparação para o mercado de trabalho.
Palavras-chave: Extensão. Educação Continuada. Profissional.

1.Acadêmica do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
rhayanne2008@gmail.com, Catalão-GO; 2. Docente da Unidade Acadêmica Especial de Engenharia da
Universidade Federal de Catalão, e-mail: antoniozamuner@ufg.br, Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
CINECLUBE UNIVERSITÁRIO: UTOPIAS DO CERRADO
Bruna Caroline Machado Gomes1, Rogério Bianchi de Araújo 2
Esse projeto de extensão teve como objetivo a criação do Cineclube Universitário no
âmbito da Universidade Federal de Catalão, buscando promover o contato da
comunidade acadêmica e externa interessada, além da oportunidade de ter acesso e
interação com a arte cinematográfica, por meio de exibições periódicas e debates
públicos sobre cinema, documentários nacionais e internacionais, filmes clássicos e
alternativos. O cineclube pretende-se para além dessa etapa do projeto, manter-se por
meio de exibições de películas onde seja possível dialogar juntamente com os presentes
acerca das temáticas, vivências e realidades despertadas, realizando discussões
mediadas pelos próprios participantes de forma democrática e horizontal. Após cada
sessão foi possível estabelecer o diálogo entre os presentes possibilitando a
aproximação com o cinema e criando familiaridade com sua linguagem e também com
que tenham acesso a filmes nacionais de circulação alternativa. A presença de
debatedores, como professores e especialistas, para algumas sessões, foi importante
com o intuito de manter o mesmo formato de participação e interação do público. Cada
sessão buscou ter no máximo quatro horas de duração, a divulgação e o convite para
as atividades do cineclube foram realizados por meio das mídias sociais da
universidade. O cineclube não pretendeu se restringir ao espaço universitário, mas
durante esse período buscou-se o contato objetivando realizar exibições de filmes nas
escolas e espaços públicos, com o apoio das secretárias de educação e cultura do
município de Catalão - GO. As reuniões para construção dos encontros do cineclube
durante o projeto foram fundamentais, desde a fundamentação teórica até a elaboração
do material visual para divulgação das atividades, a organização e divulgação ampla na
universidade. Buscou-se durante o projeto estabelecer contato com produtores de
audiovisual e possibilidades de exibição em outros espaços, como escolares e nos
espaços públicos do munícipio. Além da busca de parceria, como a Rede de Exibidores
Taturana que é distribuidora de filmes nacionais e que tem por objetivo criar espaços de
exibição e fortalecer os circuitos alternativos para democratização do acesso ao cinema.
Com essa parceria foi possível a realização de eventos que endossam o propósito do
Cineclube Universitário. O grupo de estudo de História do Cinema Mundial também teve
seu início e foi importante para a formação e utilização do cinema como forma de
conhecimento. A participação do Cineclube a nível regional e nacional no Conselho de
Cineclubista permite a construção de novos espaços para interação social, indo também
além dos muros da universidade. Participar de um projeto de extensão como esse
permitiu a discente investigar pesquisas filmográficas teóricas, acessar obras
cinematográfica, a organização de eventos, participar de discussões e debates relativos
aos filmes exibidos, perceber o compartilhamento entre os saberes e realizar a
mediação. Por meio do projeto construiu-se novos espaços para o desenvolvimento de
uma compreensão crítica do mundo através de sua problematização por intermédio do
cinema e em parceria com a comunidade. A pandemia atravessou o planejamento das
atividades fazendo-se necessário a readequação do projeto para o modo remoto, no
entanto, buscou-se manter o mesmo propósito em um novo formato.
Palavras-chave: Cineclube; Universidade; Cinema.
1. Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
brunamachadoufg@gmail.com, Catalão-GO; 2. Docente da unidade de História e Ciências
Sociais da Universidade Federal de Catalão, e-mail: rbianchidearaujo@gmail.com, Catalão-GO.

Caderno de Resumos

·

1o CEPEx - Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão - UFCAT

·

Outubro - 2020

·

12

1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
DIÁLOGOS EM CIÊNCIAS: SEMENTE PARA DESPERTAR O PENSAMENTO CIENTÍFICO
Neurivelton André Luis Barreto1; Bárbara Pedro Fonseca Tavares2; Jupyracyara Jandyra de
Carvalho Barros3; Klayton Marcelino de Paula4
Diante a dinamização da sociedade, é imprescindível que a Educação Básica motive os
estudantes para o despertar científico. É válido lembrar que não se trata apenas de direcionálos para a ciência e transformá-los em cientistas mirins, mas auxiliá-los em seu empoderamento
científico para que esses possa interagir de forma consciente com a sociedade onde estão
inseridos. Face ao exposto o presente trabalho fundamentou-se na difusão do conhecimento
acerca das práticas pedagógicas entre docentes e futuros docentes à formação inicial do jovem
cientista. Inicialmente, foram realizadas atividades de pesquisas acerca de clubes de ciências
e realizado contato com o docente do Colégio participante da proposta para organizar um
espaço para as atividades em Ciências. Em seguida, devido ao momento COVID-19, as
atividades foram reestruturadas e foi possível desenvolver estratégias de difusão do saber
científico acerca Educação em Saúde juntamente com o Curso de Enfermagem da
Universidade Federal de Catalão (UFCAT) e Secretaria Municipal de Saúde de Catalão - GO
(SMS). Ainda no período da pandemia, foi possível cooperar no Projeto da Equipe Edubio
ofertando um curso de formação continuada sobre “Atividade experimental na Educação
Básica” com carga horária de 8 horas. Durante a execução desta proposta, infelizmente não
foi possível organizar um local apropriado e fixo para se tornar lócus do clube de ciências, mas
foi estruturado um documento para buscar parceria junto às empresas localizadas em Catalão
– GO. A parceria com o Curso de Enfermagem e SMS resultou na produção de dois boletins
intitulado “Alto Lá, Cuide-se!” (Boletim 1: contextualizou informações científica acerca da
Influenza; Boletim 2: apresentou informações sobre o isolamento social. No decorrer do curso
de formação continuada “Atividade experimental”, foi possível registrar 24 indivíduos (24/40)
que finalizaram o curso com ao menos 75% de frequência e 60% de aproveitamento. Diferentes
foram os impasses vivenciados no decorrer desta proposta, contudo a equipe se mantém
motivada em trabalhar no futuro com propostas de oficinas maker, uma vez que as mesmas
permitem o emprego de diferentes técnicas de baixo custo e ambientes flexíveis quanto a
estrutura. O material pedagógico elaborado “Alto Lá, Cuide-se!” permitiu o repasse de
informações científicas acerca da Educação em Saúde. Os saberes compartilhados durante o
curso na Equipe EDUBIO permitiram a todos os envolvidos a ampliarem seus conhecimentos
sobre a importância de atividades experimentais na formação do jovem cientista.
Palavras-chave: Atividade experimental. Formação continuada. Cientista.
1. Acadêmico do curso de Ciências Biológicas, Instituto de Biotecnologia, Universidade Federal de
Catalão, e-mail: andreneurivelton@gmail.com, Catalão-GO; 2. Acadêmica do curso de Ciências
Biológicas,
Instituto
de
Biotecnologia,
Universidade
Federal
de
Catalão,
e-mail:
barbarapedrobio@gmail.com, Catalão-GO; 3. Orientadora. Docente do Departamento de Ciências
Biológicas,
Instituto
de
Biotecnologia,
Universidade
Federal
de
Catalão,
e-mail:
upyracyarabarros@ufg.br; 4. Co-orientador, Departamento de Ciências Biológicas, Instituto de
Biotecnologia, Universidade Federal de Catalão, e-mail klayton@ufg.br, CatalãoGO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
ESPORTE COMO MEIO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO INTERPROFISSIONAL
Ana Isabela Almeida Egídio1; Aline Cardoso Dourado2; Carolina Lima de Oliveira3; Felipe Kenned de
Oliveira Martins4; Keila Marine Pedrosa dos Santos5; Maria Paula Machado6; Pedro Alexandre
Lisboa Campos7; Thaynara Araújo de Assis8; Jalusa Andréia Storch Díaz9
Previsto como direito da Pessoa com Deficiência (PcD), o esporte configura-se como instrumento de
equiparação de oportunidades, conforme a Lei Brasileira De Inclusão (Lei nº 13.146/2015). Nesse
contexto, o Projeto Paralímpico Catalão é uma ação de caráter extensionista, isto é, uma atividade
que aproxima universidade e comunidade, por meio de práticas educativas, culturais e científicas.
Assim, o projeto visa oportunizar a prática do esporte paralímpico para PcD na cidade de Catalão,
colaborando com a promoção da saúde, socialização, qualidade de vida e inclusão. Considerando o
perfil acadêmico heterogêneo do grupo que assina este texto, a temática é articulada sob diferentes
óticas, ressaltando o pilar da extensão universitária e a interprofissionalidade. Partindo do exposto, o
presente relato foi desenvolvido dentro das ações de extensão e objetiva descrever as vivências dos
participantes do Projeto Paralímpico Catalão em relação à promoção da saúde e inclusão social de
PCD por meio das práticas esportivas paralímpicas. Com relação ao método, trata-se de uma pesquisa
descritiva, utilizando a técnica do relato de experiência, com análise qualitativa. Os dados foram
coletados ao longo do mês de agosto de 2020, destacando as percepções de 17 participantes do
projeto, sendo 13 mulheres e quatro homens, dentre eles acadêmicos de graduação da UFCAT e UNA
Catalão (Educação Física, Psicologia, Medicina e Fisioterapia) e profissionais de saúde da rede, com
idade entre 19 e 37 anos. Como instrumento, utilizou-se um formulário eletrônico do GoogleForms,
disponível no link https://forms.gle/2RxScteG1oeWyD1r9, composto por cinco perguntas que
avaliaram o andamento do projeto. Para embasar o resultado, extraiu-se uma pergunta que versava
sobre a percepção dos participantes em relação ao esporte como meio de promoção da saúde e
inclusão de PcD. Em relação ao procedimento de coleta dos dados, encaminhou-se o link aos
participantes via e-mail e WhatsApp, solicitando o preenchimento do formulário. A análise dos dados
foi realizada de modo qualitativo, por meio da técnica narrativa analítica. Os resultados revelaram que
os participantes do projeto percebem o esporte paralímpico como recurso de transformação que
proporciona aumento da autoestima e independência dos praticantes com deficiência. Também que
o esporte melhora a saúde física, mental e a qualidade de vida e contribui favoravelmente na
socialização desses participantes, desenvolvendo senso de união e sentimento de pertencimento,
através da troca de experiências. As respostas ainda apontaram que o esporte é reconhecido como
promotor de lazer, integração e equiparação de oportunidades das PcDs, levando à superação de
estereótipos e propiciando o estabelecimento de vínculos dentro de uma coletividade. Apesar disso,
os participantes salientam falta de acessibilidade das PcD para as práticas esportivas na cidade,
especialmente em locais públicos. Por fim, reitera-se que o neurocirurgião Dr. Guttmann, criador dos
esportes paralímpicos, utilizava das práticas esportivas como meio de tratamento físico e psicológico
de PcDs, com o intuito de promover a saúde, socialização e inclusão dos mutilados que sobreviveram
a Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, no Projeto Paralímpico, as percepções dos
participantes do projeto alinham-se aos princípios idealizados pelo Dr. Guttmann, almejando no futuro
a visibilidade da PcD perante a sociedade.
Palavras-chave: Paralímpico. Extensão. Percepção.
1. Acadêmica do curso de Psicologia da UFCAT, e-mail: anaisabelaegidio@gmail.com, Catalão-GO; 2.
Acadêmica do curso de Psicologia da UFCAT, e-mail: alineecdourado@gmail.com, Catalão-GO; 3. Acadêmica
do curso de Medicina da UFCAT, e-mail: carol.lima98@gmail.com, Catalão-GO; 4. Acadêmico de Psicologia da
UFCAT, e-mail: kennedfelipe2@gmail.com, Catalão-GO; 5. Psicóloga do CAPS/Catalão, e-mail:
keilamarinepsico@yahoo.com.br, Catalão-GO; 6. Graduada em psicologia e acadêmica no curso de Pós
Graduação em Educação na UFCAT, e-mail: mariapaulamp07@hotmail.com, Catalão-GO; 7. Acadêmico do
curso de Psicologia da UFCAT, e-mail: pedro.13.lisboa@gmail.com, Catalão-GO; 8. Acadêmica do curso de
Medicina da UFCAT, e-mail: thaynaraujo11@gmail.com, Catalão-GO; 9. Coordenadora do Projeto Paralímpico
Catalão, Docente do curso de Educação Física, Unidade Acadêmica de Biotecnologia da UFCAT, e-mail:
jastorch@ufg.br, Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
INTERVENÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO PARENTAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA 2019/2020
Francisco Magela de Oliveira Franco Filho 1, Deborah Évelin de Alcantara Pereira 2, Sabrina Alves
de Almeida3, Amanda Fernandes Morais4, Fernanda de Souza Freitas5, Gabriel Siqueira Cunha6,
Ana Carolina Silva Busse7, Augusto César da Fonseca Neto 8
O projeto Qualificação da interação parental na primeira infância - 2019/2020 desenvolveu-se
na Associação Laços de Bem, uma instituição no Bairro Bela Vista - Catalão-GO, com o objetivo
de Promover a saúde através da melhoria na relação entre a criança, o brinquedo, os pares e
os cuidadores; observar os padrões interacionais da criança com todos os elementos integrantes
de ambientes de brincar; promover o estudo e intervenção sistemática com criança e seus
cuidadores a partir de espaços qualificados para o brinquedo e a brincadeira. A sistemática do
projeto se orientou metodologicamente pelas etapas do arco de Maguerez (observação, pontoschave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade), sendo a primeira e última
realizadas junto às crianças nas muitas atividades do projeto (parquinho, brinquedoteca, sala de
leitura, sala de jogos e outras), que ocorreram duas vezes por semana durante uma hora e meia,
e as demais em reuniões de estudo, reflexão e planejamento. A leitura dos relatórios das
reuniões mostrou debates em fases: primeiro a fase dominada pela dúvida da relação das
crianças e comunidade com o projeto e a instituição, a seguir veio outra a fase voltada para as
inquietações sobre a realidade de cada uma das infâncias que se mostrava ali e por fim, a última
fase com as questões ligadas aos cuidadores das crianças. Na primeira fase percebeu-se que
o fato do local de intervenção desenvolver atividades com a comunidade a mais de duas
décadas, dá ao projeto quase um caráter de herança, pois muitos pais frequentaram a instituição
quando eram crianças, quase uma naturalização do projeto no imaginário das crianças. Na
segunda fase de discussões se percebeu a importância do brincar e da brincadeira para a
infância e principalmente a importância do brincar junto, percebido como uma necessidade
praticamente universal das crianças e, dolorosamente a ruptura com o modelo idealizado de
infância em favor de um modelo mais real e cheio de privações e sofrimentos. Por fim, na terceira
fase, a constatação que a grande maioria das crianças não vinham ao projeto acompanhadas
dos pais nem de adultos ligados à família, antes, muitas vezes sozinhas, ou acompanhadas de
outras crianças, nem sempre parentes. Entre os resultados do projeto foi o surgimento no da
Universidade discurso de cuidadores e crianças, a mudança de percepção dos alunos sobre as
complexidades das questões relacionadas à infância, o brinquedo e o brincar, destaque-se que
a observação de que praticamente metade das crianças vem ao projeto desacompanhada de
seus cuidadores promoveu debates no sentido de serem feitas intervenções neste sentido,
infelizmente interrompidas pela pandemia de COVID-19. O projeto foi uma experiência potente
no sentido de proporcionar visibilidade para a Universidade junto à comunidade, como permitir
aos alunos vivenciarem dentro de uma metodologia, um processo de percepção e intervenção
junto à comunidade e a instituição se beneficiou pelas considerações feitas pelo grupo sobre a
analise sistemática feita a respeito do brincar de crianças de zero a seis anos aprimorando
algumas de suas rotinas.
Palavras-chave: Crianças. Brinquedo. Lúdico.
1. Acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
franciscomoffilho@hotmail.com, Catalão-GO; 2. Acadêmica do curso de Medicina da Universidade
Federal de Catalão, e-mail: derkuss_k@hotmail.com, Catalão-GO; 3. Acadêmica do curso de Medicina
da Universidade Federal de Catalão, e-mail: sabrinaalvesdealmeida639@gmail.com, Catalão-GO; 4.
Acadêmica do curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
amanda_fmorais@hotmail.com, Catalão-GO; 5. Acadêmica do curso de Medicina da Universidade
Federal de Catalão, e-mail: fernanda.freitas2305@gmail.com, Catalão-GO; 6. Acadêmico do curso de
Medicina da Universidade Federal de Catalão, e-mail: gasicunha@gmail.com, Catalão-GO; 7. Acadêmica
do curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão, e-mail: kbusse13117@gmail.com, CatalãoGO; 8. Docente do curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
augusto_fonseca@ufg.br, Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
INTERVENÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO PARENTAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA 2020 –
ADAPTAÇÕES MEDIANTE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS
Sabrina Alves de Almeida1, Deborah Évelin de Alcantara Pereira 2, Francisco Magela de Oliveira
Franco Filho3, Amanda Fernandes Morais4, Eduardo Almeida Pedrosa 5, Fernanda de Souza
Freitas6, Gabriel Siqueira Cunha7, Ana Carolina Silva Busse8, Augusto César da Fonseca Neto 9
O Projeto de extensão Intervenção para qualificação parental na primeira infância 2020-2021, foi
construído a partir dos seguintes objetivos: observar os padrões interacionais da criança com todos
os elementos integrantes de ambientes de brincar; promover o estudo e intervenção sistemática
com criança e seus cuidadores a partir de espaços qualificados para o brinquedo e a brincadeira;
promover a saúde através da melhoria na relação entre a criança, o brinquedo, os pares e os
cuidadores ;e avaliar o efeito das intervenções junto aos cuidadores na melhora das relações com
as crianças. O projeto realizou suas intervenções no Projeto Brincar, desenvolvido pela Associação
Laços de Bem, no bairro Bela Vista em Catalão-Goiás, com reunião semanal de estudo e
planejamento das ações, reflexo da avaliação da edição anterior do projeto. Então, ocorreu a
Pandemia de Covid-19 e foi necessário repensar toda a lógica do projeto, uma vez que o Projeto
Brincar não poderia funcionar pelo risco de contaminação, e também pela interrupção das aulas
presencias na universidade, o que provocou o retorno da maioria dos acadêmicos para suas cidades
de origem, impondo o desafio de mudança que foram as seguintes: foi proposto que as mães
filmassem suas crianças brincando em casa e comentassem como elas estavam vivendo este
momento de pandemia em relação ao brincar. Os vídeos enviados para os coordenadores, estão
sendo editados e disponibilizados para análise dos integrantes do projeto e seriam discutidos em
atividade de análise individual através de formulário do Google (GoogleForm) e coletivamente aos
que puderem participar de reunião semanal pelo Google Meet. Quando questionados sobre esta
metodologia de trabalho todos qualificaram a proposta como muito pertinente. Enquanto as mães
das crianças menores de 6 anos estavam sendo contatadas, a equipe alternou entre estudos sobre
reflexão e análise de vídeos sobre brincar e brincadeira presentes na internet. Embora as mães
tenham aceito produzir e enviar o vídeo para continuidade do projeto, não cumpriram os prazos
estabelecidos, o que motivou outra mudança no processo, passando os coordenadores a combinar
com uma mãe/cuidador e sua criança por vez, no espaço do projeto, garantindo todos os cuidados
de proteção, como máscara e álcool em gel para higienização das mãos, e nós mesmos filmarmos
para posterior análise do grupo. Os vídeos contemplam uma fala da mãe sobre a criança e as
brincadeiras dele durante o distanciamento social na pandemia e em seguida a criança brincando
na brinquedoteca. Os vídeos são analisados como disparadores das reflexões e debates em torno
da realidade, geando propostas de intervenção para serem desenvolvidas com as famílias das
crianças. A demora/dificuldade das mães em enviar os vídeos será avaliada ainda pela equipe em
momento oportuno, pois que todas são vinculadas a instituição onde se desenvolve o projeto pelo
acolhimento que recebem para si e para seus filhos, mas, podemos inferir que esse fato conta do
incômodo de se expor num momento que certamente está sendo mais difícil que se pode imaginar
em virtude da pandemia.
Palavras-chave: Saúde. Brinquedo. Brincadeira.
1. Acadêmica do curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
sabrinaalvesdealmeida639@gmail.com, Catalão-GO; 2. Acadêmica do curso de Medicina da Universidade
Federal de Catalão, e-mail: derkuss_k@hotmail.com, Catalão-GO; 3. Acadêmico do curso de Medicina da
Universidade Federal de Catalão, e-mail: franciscomoffilho@hotmail.com, Catalão-GO; 4. Acadêmica do
curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão, e-mail: amanda_fmorais@hotmail.com, Catalão-GO;
5. Acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
eduardopedrosa@discente.ufg.br, Catalão-GO; 6. Acadêmica do curso de Medicina da Universidade Federal
de Catalão, e-mail: fernanda.freitas2305@gmail.com, Catalão-GO; 7. Acadêmico do curso de Medicina da
Universidade Federal de Catalão, e-mail: gasicunha@gmail.com, Catalão-GO; 8. Acadêmica do curso de
Medicina da Universidade Federal de Catalão, e-mail: kbusse13117@gmail.com, Catalão-GO; 9. Docente do
curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão, e-mail: augusto_fonseca@ufg.br, Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
ISOLAMENTO SOCIAL INCLUSIVO: ACÃO DE CAPACITAÇÃO EM LIBRAS PARA
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE CATALÃO-GO
Kassia Mariano de Souza1, Rita de Cassia Pedrosa Santos2, Melissa Ribeiro de Jesus
Pereira3, Camila da Cruz Santos de Souza 4, Júlio Cesar Albuquerque da Rocha 5
O presente trabalho visa relatar uma ação de capacitação em Língua Brasileira de Sinais
(Libras) como parte das atividades desenvolvidas no projeto de extensão “De Mãos em
Mãos: reconhecimento da Libras e empoderamento linguístico de alunos surdos nas
instituições de ensino de Catalão-GO. O projeto visa a difusão da Libras na sociedade
e consequentemente a eliminação de barreiras comunicacionais ainda existentes entre
pessoas surdas e ouvintes, uma vez que estas, assim como os ouvintes, se fazem
presentes em todos os espaços sociais e necessitam de uma verdadeira inclusão. Nos
primeiros meses do ano de 2020, a equipe executora do projeto iniciou a ação de
extensão em uma escola pública da cidade de Catalão-GO em que há a presença de
um aluno surdo. A intervenção se deu a partir de uma reunião inicial com todos os
professores, coordenadora e diretora da instituição com o objetivo de esclarecer o que
é a Língua de Sinais, como se dá a aquisição linguística por parte do aluno com surdez
e a importância da promoção de um ambiente linguisticamente acessível para este
aluno. O ambiente escolar acessível foi iniciado por meio do processo de ensino e
aprendizagem da Libras para os alunos ouvintes do segundo e terceiro ano do Ensino
Fundamental, entretanto devido ao isolamento social em decorrência da COVID-19, a
ação presencial na escola foi interrompida e iniciada uma capacitação remota para
professores da instituição na qual o projeto era executado e outras instituições de
ensino. A ação contou com a participação de vinte docentes e teve a duração de três
meses totalizando em sessenta horas divididas entre aulas teóricas e práticas
ministradas semanalmente através do aplicativo Zoom e vídeo aulas enviadas por
aplicativos de celular. O conteúdo teórico abarcou a história da educação de surdos, a
conduta ética do professor diante do aluno com surdez e o papel do profissional
intérprete de Libras na educação de surdos. Já as aulas práticas compreenderam a
formação de frases em Libras, apresentação de diálogos e simulação de atendimento
ao aluno com surdez. A participação dos docentes foi efetiva e todos relataram a
necessidade que sentiam em relação ao aprendizado da Libras, sendo também unânime
o pedido de continuidade do projeto na escola após a volta das aulas presenciais. Os
resultados da ação foram positivos no sentido de ter alcançado o objetivo de tornar as
escolas acessíveis e minimamente preparadas para receber os alunos com surdez.
Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais. Ambiente escolar acessível. Inclusão.
1.Docente da unidade acadêmica de Letras e Linguística da UFCAT, e-mail:
kassia_mariano@ufg.br, Catalão-GO; 2. Docente da unidade acadêmica de Engenharia da
UFCAT, e-mail: rita.pedrosa@ufg.br, Catalão-GO; 3. Acadêmica do curso de Ciências Biológicas
da UFCAT, e-mail: melissa.rjp@gmail.com, Catalão-GO; 4. Acadêmica do curso de Ciências
Sociais da UFCAT, e-mail: camiladacruz.cs@gmail.com, Catalão-GO; 5. Acadêmico do curso de
Letras da UFCAT, e-mail: juliocabulquerque@gmail.com.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
LUTAS - CULTURA CORPORAL E PRÁTICA PEDAGÓGICA
Jamilson Aires da Silva1, Caroline Matos Storck2, José Francisco Silva Sampaio 3, Raul
Mendes da Silva4, Leonardo Ribeiro da Silva 5, Augusto César da Fonseca Neto 6, Maristela
Vicente de Paula7
O projeto de extensão Lutas – Cultura Corporal e Práticas Pedagógicas está vinculado ao
Laboratório de Lutas do Curso de Educação Física/Unidade Acadêmica Especial de
Biotecnologia. Surgiu da necessidade de democratizar o ensino das Lutas, historicamente
oferecido prioritariamente por instituições de ensino particulares, restringindo a participação
de parte significativa da população com impedimento econômico. Além do que, embora seja
conteúdo obrigatório da disciplina de Educação Física na educação básica, pouco tem sido
garantido seu conteúdo na escola, em virtude de duas razões preponderantes, o preconceito
que associa as lutas a violência e uma lacuna na formação de professores que não se sentem
preparados para ministrar o conteúdo de Lutas previstos nos documentos oficiais. O projeto
tem como objetivos, promover o acesso as manifestações de Lutas sistematizadas em
diferentes modalidades, democratizando o conhecimento nos seus aspectos de
fundamentação histórica, técnica, cultural e ética, com vistas a proporcionar elementos de
formação para temáticas pertinentes as Lutas, tanto quanto da vivência do gestual próprio de
cada modalidade; verticalizar os conhecimentos em torno das Lutas na formação de
professores de Educação Física na formação inicial e continuada, seja na condição de
aprendiz, seja no exercício da prática pedagógica; colaborar para a construção de uma
identidade popular da prática da Lutas, como elemento da cultura corporal e componente de
formação humana. Ao longo de seus onze anos de existência, o projeto de Lutas tem oferecido
a cada ano diferentes modalidades de Lutas, dentre elas, a Capoeira, o Caratê, o Jiu Jitsu, o
Judô, o Muay Thai, o Kickboxing, o Kung Fu e o Taekwondo, dependendo da disponibilidade
de monitores com formação específica para as modalidades e a sistematização dos horários
para a utilização do Laboratório de Lutas. O projeto atende a comunidade interna e externa,
crianças, jovens e adultos sem necessariamente limite de idade, embora, em algumas
circunstâncias tenha sido oferecido turmas para atender a uma demanda específica como
uma faixa etária delimitada ou gênero. No corrente ano o projeto abriu também uma turma
fora do laboratório de Lutas, para atender a demanda de uma comunidade localizada em outro
extremo da cidade, no bairro Bela Vista, nas dependências das Associação Laços de Bem.
Essa turma foi identificada com Valentes – Lutas para meninas, tendo como objetivo principal
proporcionar o acesso do universo das lutas para o gênero feminino, particularmente
adolescentes, buscando tematizar não somente as Lutas corporais, mas também os desafios
colocados para o feminino no mundo contemporâneo. As diversas possibilidades
desenvolvidas no projeto de Lutas colaboram para a articulação da relação, ensino, pesquisa
e extensão que compõe o processo de formação acadêmica do professor de Educação Física,
verticalizando os conhecimentos sobre as Luta tratados na graduação especificamente
apenas em uma disciplina, tornando-se então um espaço de formação continuada e exercício
da docência, bem como de promoção de ambiente favorável a produção de estudos sobre a
temática das Lutas.
Palavras-chave: Educação Física. Ensino de lutas. Democratização.
1. Acadêmico do curso de Educação Física da UFCAT, e-mail: jamil.aires@hotmail.com, Catalão-GO;
2. Acadêmica do curso de Educação Física da UFCAT, e-mail: cstoorck@gmail.com, Catalão-GO; 3.
Acadêmico do curso de Mestrado em Educação da UFCAT, e-mail: jfssampaio.efe@gmail.com,
Catalão-GO; 4. Acadêmico do curso de Educação Física da UFCAT, e-mail: raul-a7x@live.com,
Catalão-GO; 5. Acadêmico do curso de Mestrado em História da UFCAT, e-mail: leoriber@hotmail.com,
Catalão-GO; 6. Docente do curso de Medicina da UFCAT, e-mail: augusto.cesar.fonseca@gmail.com,
Catalão-GO;
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Docente
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curso
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Educação
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da
UFCAT,
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
O EXERCÍCIO DA (DES)COBERTA: FORMAÇÃO ANTIRRACISTA DE PROFESSORES
Jaqueline Gonçalves dos Santos¹, Viviane Cabral Bengezen²
O projeto de Extensão “O Exercício da Coberta” surgiu a partir de uma experiência vivida no
Canadá, chamada The Blanket Exercise, que é uma simulação da história da colonização no
Canadá e começa com cobertas espalhadas no chão, representando a terra antes da chegada
dos colonos europeus. Neste trabalho, apresentamos os resultados do plano de trabalho da
bolsista PROBEC, cujo foco foi produzir o roteiro brasileiro, além de mediar o roteiro
canadense em escolas públicas de Catalão. Como o Exercício retrata o processo de
colonização do Brasil, incluímos o povo negro nesse processo, tendo em vista que o Brasil foi
o último país da América Latina a abolir a escravidão. Segundo o IBGE, os negros
representam 54% da população brasileira. Realizamos pesquisas sobre histórias da
colonização no Brasil, principalmente de fontes indígenas (orais e/ou escritas); realizamos o
Exercício da Coberta (versão canadense) na UFCAT e nas escolas de Catalão. Concluímos
que, com este projeto, criamos espaços de debate e reflexão sobre formação antirracista de
professores, multiculturalismo, relações étnico-raciais e perspectivas decoloniais de ensino
de línguas, já que o exercício contribuiu para inserir os alunos como participantes integrantes
do processo histórico da formação socioespacial brasileira. É neste se colocar no lugar do
outro que são percebidos os benefícios que o processo de (des)cobrimento deixou como
legado histórico. Para os negros, a subalternização no tecido social, para os índios, a perda
de terras e para o branco os benefícios. É preciso reafirmar que ainda nos dias atuais a luta
continua, o horizonte, isto é, o futuro, ainda está sendo trilhado, não apenas para uma
indenização em relação ao passado recente, mas com o objetivo de instaurar uma sociedade
que reconheça a pluralidade multiétnica e a pluralidade de cosmovisões em relação ao bem
viver e desenvolvimento e não a perspectiva de ordem (como imposição) e progresso (como
horizonte inalcançável).
Palavras-chave: Estudos decoloniais. Relações étnico-raciais. Multiculturalismo.
1. Acadêmica do curso de Geografia da Unidade Acadêmica Especial Instituto de Geografia da
UFCAT, e-mail: jaquelinesantoscvc@gmail.com, Catalão – GO; 2. Docente da Unidade Acadêmica
Especial de Letras e Linguística da UFCAT, e-mail: vbengezen@gmail.com, Catalão – GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
O LEAN MANUFACTURING E SUA RELAÇÃO COM A QUARTA REVOLUÇÃO
INDUSTRIAL
Guilherme Januskiewicz Moreno 1, Guilherme Aires Camargo dos Santos2, Bruno Garcia de
Oliveira3
Um dos pilares da Universidade é o compromisso de levar por meio da extensão ideias e
adaptações à comunidade externa que contribuam para inovação e afim de resolver problemas
sociais e econômicos. À medida que as novas tecnologias criam um ambiente mais dinâmico, é
importante entender qual caminho tomar para potencializar esta mudança. Neste sentido, a
integração pesquisa-extensão é importante para que engenheiros, gestores empresarias,
pesquisadores da área e executivos atualizem-se às novas metodologias e filosofias de
produção. Como forma de contribuir com a sociedade, compartilhando conhecimento com as
empresas parceiras, este artigo tem o propósito entender de forma mais aprofundada o vínculo
entre a Produção enxuta e a indústria 4.0. Dada a característica cutting edge dos temas
abordados, este trabalho auxilia na formação da equipe do projeto de extensão, que foi
responsável por eventos sobre produção, bem como treinamentos com empresas e parceiros. O
artigo conecta Industria 4.0 e Produção Enxuta, identificando suas principais características,
estado da arte, métodos de pesquisa, maturidade do tema, e sua importância. Assim, por meio
de uma sistemática revisão de literatura, 46 artigos do periódico “web of Science” foram
categorizados e analisados minunciosamente, a fim de proporcionar um estudo de natureza mais
quantitativa, com gráficos e comentários agregadores. Os resultados mostraram observações
valiosas para empresas que visam a melhoria contínua e a adesão das novas tecnologias 4.0.
Percebe-se que a quarta revolução industrial levará as empresas a um maior patamar
competitivo, cumprindo as lacunas vigentes entre a intersecção das novas tecnologias com a
filosofia mais renomada conceitualmente, o Lean Manufacturing. Como extensão, o artigo
capacita discentes e docentes a trilharem caminhos que fomentem estas tecnologias em
empresas, resolvendo problemas locais por meio de ferramentas e filosofias de produção
atualizadas com a realidade tecnológica globalmente discutida dentro e fora da academia.
Palavras-chave: Tecnologias 4.0. Lean Manufacturing. Intersecção.
1. Acadêmico do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
gjm.ufg2018@gmail.com, Catalão-GO; 2. Acadêmico do curso de Engenharia de Produção da
Universidade Federal de Catalão, e-mail: guilhermeaires20@gmail.com, Catalão-GO; 3. Docente da
unidade de UAE - Gestão de Negócios da Universidade Federal de Catalão, e-mail: brunogarcia@ufg.br,
Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
POR UMA UNIVERSIDADE PARA TODOS: FORTALECENDO A POLÍTICA DE COTAS
ÉTNICO-RACIAIS NA UFG/RC
Carmelice da Cunha Santos1, Bruna Barbosa da Silva 2, Cedrick dos Santos Batista 3, Ivone
Pereira de Souza4, Matheus Vinícius Oliveira das Neves5, Mônica Luiz de Lima Ribeiro 6,
Thieely Ribeiro Lima da Silva 7
A Lei de Cotas faz parte das Políticas de Ações Afirmativas que envolvem práticas temporárias
promovidas pelo Estado para garantir a reparação social e econômica de grupos
populacionais que têm sido, historicamente, excluídos dos direitos concedidos a apenas parte
da população. Assim, a continuidade desse projeto, que tem sido desenvolvido com o apoio
do financiamento da UFG/PROEC, tem como objetivo geral a integração da universidade com
a sociedade no debate acerca das políticas de cotas raciais na UFG, agora Universidade
Federal de Catalão (UFCAT). Com o desenvolvimento do projeto, desde o ano de 2018,
iniciamos diálogo com outras Instituições de Educação Superior (IES), instituição jurídica da
Bahia e com escolas de Ensino Médio de Catalão e região. Com os eventos promovidos sobre
a discussão da temática das relações étnicos-raciais, que contaram com a participação de
professores da rede municipal e estadual de educação, de integrantes da comunidade
interessados na temática tivemos um alcance presencial total de cerca de 700 (setecentos)
pessoas da comunidade interna e externa, e um alcance virtual, por meio da publicação da
gravação de alguns eventos na rede social Facebook, de cerca de 2000 (duas mil) pessoas.
Entendemos que as atividades deste projeto, dentro das possibilidades, foram realizadas.
Ressaltamos que no ano de 2019, o foco do projeto foi a visita em escolas de ensino médio,
conversando e discutindo com os estudantes do 3º ano a política de cotas raciais, atividade
essa que foi realizada em mais de 10 (dez) escolas, tanto da região de Catalão, quanto nas
cidades vizinhas, atingindo em média cerca de 700 (setecentos) estudantes do 3º ano do
ensino médio. No primeiro semestre de 2020, tínhamos o objetivo de visitar as escolas das
comunidades indígenas e quilombolas, devido a contratempos, a pandemia que afetou o
mundo, mudamos o percurso e refizemos a proposta com a discussão de temáticas, por meio
de reuniões no Google Meet, passamos a acompanhar as discussões sobre o tema a partir
de lives de autores renomados e começamos a criação de vídeos à serem postados na página
da COMPAD, a fim de mostrar a importância das cotas raciais, dita pelos próprios cotistas.
Esperamos que os vídeos que ficarão disponíveis no site <ppqi.catalao.ufg.br> constitua-se
como uma forma de comunicação que terá um alcance maior de pessoas, do que o que foi
proposto no projeto. A pandemia do Coronavírus está mudando o hábito das pessoas, sendo
o isolamento social uma das formas de evitar a propagação do vírus, assim a postagem nos
vídeos é uma alternativa para continuarmos discutindo a questão das cotas raciais e evitando
o contato social de acordo com as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde).
Palavras-chave: Ações Afirmativas. Comunidade. Integração.
1. Acadêmica do curso de Pedagogia da UFCAT, e-mail: cunha.carmeliceufg@gmail.com, Catalão-GO;
2. Acadêmica do curso de Engenharia de Minas da UFCAT, e-mail: brunabarbosareis123@gmail.com,
Catalão-GO; 3. Acadêmico do curso de Ciências da Computação da UFCAT, e-mail:
cdrck.2014@gmail.com, Catalão-GO; 4. Acadêmica do curso de Enfermagem da UFCAT, e-mail:
ivonepereiraufg@gmail.com, Catalão-GO; 5. Acadêmico do curso de Geografia da UFCAT, e-mail:
matheusvinicyus@hotmail.com, Catalão-GO; 6. Técnica Administrativa da UFCAT, e-mail:
monica_ribeiro@ufg.br, Catalão-GO; 7. Acadêmica do curso de Engenharia de Civil da UFCAT, e-mail:
thieely@gmail.com, Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
PRAÇA DE LAZER DA LUDOTECA UFCAT
Matheus Oliveira Lobo1, Carla Cristina de Matos Storck2, Maria do Carmo Morales Pinheiro 3
Este trabalho é produto de uma ação pensada e desenvolvida pela Ludoteca UFCAT intitulada
“Praça de Lazer”, cujo principal objetivo foi comemorar publicamente o mês das crianças, que
no Brasil, é outubro. Esse evento foi uma iniciativa da Ludoteca UFCAT, um dos laboratórios
da Licenciatura em Educação Física, e propôs a sua realização com os seguintes objetivos:
1) Comemorar o Mês das Crianças de modo público em uma arena aberta, ocupando o
espaço público da Praça de maneira democrática e organizada, exercitando o direito de
cidadania de adultos e crianças; 2) Constituir a Praça de Lazer como um lugar social de
experimentação do lazer, da arte, da cultura e da alegria de viver o corpo; 3) Despertar nos
participantes a necessidade e a importância de ocupar os espaços públicos de modo
qualificado e vivê-los com responsabilidade e apreço, o que ensina a lidar de forma mais
humanizada e comprometida com a res pública; 4) Proporcionar integração e
compartilhamento de informações, saberes, fazeres, hábitos, emoções e diferenças, tanto
entre as crianças quanto entre crianças-adultos e/ou adultos-adultos; 5) Promover ludicidade
e amizade entre todos/as os/as envolvidos/as, fortalecendo a abertura para a vida e para a
criação. Para atingir esses objetivos, metodologicamente, a Praça foi ambientada para que
nela ocorressem Oficinas variadas e uma Apresentação de Palhaçaria, todas atravessadas
pela ludicidade do corpo, que dispara um sem-número de aprendizagens a partir dos
encontros proporcionados. Nossa Praça de Lazer teve como cenário a Praça Irca Victória da
Fonseca, localizada no Setor Universitário, ambiente que foi decorado com balões, som
mecânico com música infantil de qualidade cultural enriquecida, além da presença de um
Carrinho de Pipoca. Nesse cenário, foram organizadas Oficinas de Brincação Corporal –
Tecido Acrobático, Malabares, Slackline, Acrobacias de Solo, Pernas de Pau, Pintura Facial,
Yoga para Crianças, Pintura e Desenho –, cujos materiais interagiram com a natureza
presente na Praça. Assim, havia tecidos acrobáticos pendurados em árvores, colchonetes e
tapetes de yoga dispostos na grama, Slacklines esticados entre árvores, Pintura Facial e
Malabares sob as árvores. A Praça também contou com a participação de uma Trupe que
apresentou sua Palhaçaria, momento cênico que contou com a participação atenta e ativa do
público, encerrando o evento. Nele estiveram presentes 250 pessoas entre crianças e adultos,
cuja tarde interativa e lúdica, mostrou uma entrega ao momento, vista nas expressões de
espanto, alegria e coragem de nossas crianças, que sentindo-se desafiadas e convocadas a
experimentarem o mundo com seus corpos, tiveram gestos de abertura e acolhimento do
novo. Também os cuidadores das crianças foram afetados afirmativamente pela proposta, o
que pode ser visto em seu envolvimento e inúmeras trocas realizadas nesta tarde. A
apresentação deste trabalho enfocará uma avaliação acerca dos objetivos e das expectativas
deste evento a partir do diálogo com algumas imagens do acervo fotográfico resultante do
encontro promovido pela Ludoteca UFCAT entre os corpos lá presentes e a ludicidade das
atividades expressivas e artísticas que compuseram nossa Praça de Lazer.
Palavras-chave: Ludicidade. Infância. Corpo.
1. Acadêmico do curso de Educação Física da Unidade Acadêmica de Biotecnologia da Universidade
Federal de Catalão - UFCAT, e-mail: ma.atheus@live.com, Catalão-GO; 2. Acadêmica do curso de
Educação Física da Unidade Acadêmica de Biotecnologia da UFCAT, e-mail: carlastorck2@gmail.com,
Catalão-GO; 3. Docente do curso de Educação Física da Unidade Acadêmica de Biotecnologia da
UFCAT, e-mail: carmopin@gmail.com, Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
PRÓ IDOSO: PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA UM ENVELHECIMENTO ATIVO
Laura Gaspar Rasmussem1, Nayline Martins Pereira2, Bruno Franceschini3, Mariela
Cordeiro de Castro4, Luípa Michele Silva5
A promoção da saúde como estratégia de intervenção no campo do envelhecimento está
de acordo com as políticas globais contemporâneas e a agenda da Organização Mundial
da Saúde. Atualmente, os grupos de promoção da saúde são considerados instrumentos
que possibilitam o empoderamento dos idosos frente aos desafios do envelhecimento. Dito
isso, o objetivo principal deste projeto é o desenvolvimento de um grupo que estimule o
envelhecimento ativo de idosos que vivem no domicílio e oferecer aos alunos de graduação
a oportunidade de desenvolverem atividades que estimulem a manutenção da
independência e autonomia nos/dos idosos. Como metodologia, adota-se a Pesquisa-ação
cuja intervenção é realizada no Centro de Convivência da Terceira Idade João Fayad, na
cidade de Catalão - GO, com idosos de ambos os sexos, residentes na comunidade, que
apresentam independência funcional e participam das atividades do centro de convivência.
As atividades são desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar, partindo do método de
educação libertadora de Paulo Freire, havendo o levantamento das necessidades dos
idosos e concomitantemente a revisão da literatura. Para implementação das atividades foi
elaborado um plano de trabalho, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Catalão, sob o número CAEE 27626619.0.0000.8409, cujo
conteúdo abarca os seguintes itens: tema, objetivos e método para o desenvolvimento da
proposta. Já as ações elencadas foram: avaliação das condições de saúde, momentos de
aprendizado e atividades manuais. Após coleta, análise e discussão dos dados, os
resultados obtidos até o momento foram: avaliação de 19 idosos, maioria do sexo feminino,
casadas, mães, com baixo nível de escolaridade, professando o catolicismo e apresentando
problemas relacionados à visão. Os idosos apresentaram durante as aferições uma média
de temperatura axilar de 35,6 oC; média da frequência respiratória 19 irpm; média de 78,9
bpm aferidos no pulso; a média da pressão arterial foi de 116/71,8 mmHg; a média da
circunferência abdominal foi de 95,3 cm. Além das aferições, foram realizadas atividades
educativas como roda de conversa sobre si, palestras com biólogos sobre a fauna e flora
da região, oficinas de trabalhos manuais e produtos de higiene pessoal, aula prática de
primeiros socorros, e atividades físicas. Na pandemia, a busca ativa pelos idosos foi através
de chamadas telefônicas para números fornecidos pela equipe do Centro de Convivência,
advindos de um banco de dados dessa instituição. Entretanto, os idosos não se sentiram
confortáveis em responder questionamentos sobre sua vida pessoal, seu cotidiano e
anseios na volta do projeto durante a chamada telefônica, resultando em uma baixa adesão
por parte deles à coleta de dados que propusemos; o mesmo foi observado quanto à
interação via aplicativo de mensagens durante a pandemia. Tendo em vista o exposto,
conclui-se que, para os idosos, o projeto contribui na aprendizagem, no compartilhamento
de sentimentos e experiências, e na socialização, promovendo suporte emocional,
relacionamento interpessoal, integração, adaptação social e mudanças nos hábitos de vida.
Porém, com o isolamento social imposto pela pandemia, surgiram barreiras devido à quebra
na convivência presencial e ao uso de tecnologias, pois muitos não se sentem confortáveis
em utilizá-las.
Palavras-chave: Idoso. Interprofissionalidade. Centros de Convivência para Idosos.
1. Acadêmica do curso de Engenharia de Minas da UFCAT, e-mail: laurarasmussem@gmail.com,
Catalão-GO; 2. Enfermeira, e-mail: naylineptu@hotmail.com, Catalão-GO; 3. Docente da unidade de
Letras da UFCAT, e-mail: Franceschini.bf@gmail.com, Catalão-GO; 4. Docente da unidade de
Biologia da UFCAT, e-mail: mariela.castro.paleo@gmail.com, Catalão-GO; 5. Docente da unidade
de Enfermagem da UFCAT, e-mail: luipams@gmail.com, Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
PROJETO CONSERVAMOS CERRADO
Welita dos Reis Alves1, Natália de Paula Lopes2, Mariela Cordeiro de Castro 3, Frederico
Gemesio Lemos4, Fernanda Cavalcanti de Azevedo 5
O Cerrado é considerado a savana tropical mais rica em biodiversidade do mundo.
Originalmente, ocupava 21% do território brasileiro, porém atualmente é o segundo
ecossistema nacional mais devastado. Neste cenário, o projeto socioambiental
ConserVamos Cerrado nasceu em 2018 com o objetivo de disseminar conhecimentos
científicos sobre o Cerrado, assim como promover sua conservação por meio da educação
ambiental e da valorização de seus aspectos biológicos, geográficos e culturais. O
ConserVamos Cerrado utiliza como métodos atividades educativas presenciais, bem como
postagens em mídias sociais. No presente trabalho apresentamos os principais resultados
obtidos entre agosto de 2019 e julho de 2020. A equipe participou de quatro eventos
presenciais, sendo três regionais e de cunho acadêmico, e um popular. No último caso,
desenvolvemos palestras e oficinas junto aos idosos que frequentam o Centro de
Convivência da Terceira Idade de Catalão. Já entre os eventos acadêmicos, em dois deles,
destinados a estudantes de Biologia de diversas instituições, o projeto montou estande de
divulgação com materiais biológicos do Cerrado. Por fim, apresentamos uma palestra na
Calourada 2020 dos cursos de Ciências Biológicas da UFCAT. Devido à pandemia de
COVID-19, as atividades educativas previstas para o primeiro semestre de 2020, em
escolas de Cumari-GO, foram adiadas. Já a atuação do projeto em ambiente virtual foi
mantida através das contas criadas nos aplicativos Instagram (@conservamoscerrado) e
Facebook (Projeto ConserVamos Cerrado). Nelas, o projeto realiza publicações, com
temáticas diversas e conteúdos interativos, versando principalmente sobre a flora, fauna e
processos ecológicos relativos ao Cerrado. No período, foram elaboradas 138 postagens,
incluindo séries com temas específicos (apresentação da equipe, #fiqueemcasa, datas
comemorativas, convites para lives e série “Manejo de Fauna”). No contexto do isolamento
social, foram também realizados encontros ao vivo com pesquisadores que atuam na
conservação do Cerrado. Esta série de lives no Instagram foi intitulada “Uma prosa de
Cerrado” e contou com 14 convidados. Em termos quantitativos as redes sociais do projeto
ConserVamos Cerrado somaram 4.298 novos seguidores (Instagram) e 1.137 curtidas
(Facebook). Quanto ao perfil dos seguidores, o Instagram indica que 60% do público é do
sexo feminino, a maioria está na faixa etária entre 18 e 34 anos, e que a localização com
maior número de seguidores é Brasília-DF. Quanto às postagens nesta rede social, a média
de curtidas foi de 157 e a média de alcance foi 954 contas por postagem. Por fim, o projeto
concedeu uma entrevista a um portal de notícias voltado à área ambiental (Portal Terra da
Gente, G1, Globo). Considerando as diferentes formas de atuação do ConserVamos
Cerrado nesses 12 meses, o projeto atingiu um público amplo e diverso, superando a
expectativa inicial, e a troca de saberes com a comunidade, como indicado pelo diálogo
estabelecido com esse público, de maneira presencial ou virtual indica que o projeto tem
alcançados os objetivos a que se propôs.
Palavras-chave: Conservação. Divulgação científica. Rede social.
1. Acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Catalão, e-mail: welitara@hotmail.com, Catalão-GO; 2. Mestranda em Biologia Comparada da Universidade de São Paulo,
e-mail: nataliaplopes@yahoo.com, Ribeirão Preto-SP; 3. Docente da Unidade Acadêmica Especial
de Biotecnologia da Universidade Federal de Catalão, e-mail: marielaccastro@yahoo.com.br,
Catalão-GO; 4. Docente da Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia da Universidade Federal
de Catalão, e-mail: lemos.pcmc@gmail.com, Catalão-GO; 5. Docente da Unidade Acadêmica
Especial de Biotecnologia da Universidade Federal de Catalão, e-mail: cavalcantifer@yahoo.com,
Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
PROJETO PARALÍMPICO CATALÃO: EXPECTATIVAS E CONTRIBUIÇÕES DOS
PARTICIPANTES
Thaynara Araújo de Assis1, Ana Isabela Almeida Egídio 2, Aline Cardoso Dourado3, Carolina Lima
de Oliveira4, Felipe Kenned de Oliveira Martins5, Keila Marine Pedrosa dos Santos6, Maria Paula
Machado7, Pedro Alexandre Lisboa Campos8, Jalusa Andreia Storch Díaz9
O Projeto Paralímpico Catalão é uma atividade extensionista caracterizada pelo processo
educativo, cultural e científico que integra universidade e sociedade. Possui um caráter
interprofissional, que visa promover a saúde e qualidade de vida de pessoas com deficiência (PCD)
por meio de ações esportivas. Ademais, no contexto da pandemia da Covid-19, o projeto valeu-se
do uso de recursos tecnológicos para a sua estruturação inicial, especialmente adotando as
ferramentas do Google®. Partindo do exposto, o objetivo geral do presente trabalho é descrever as
expectativas e as contribuições dos participantes em relação à ação extensionista Projeto
Paralímpico Catalão. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. Os dados foram
obtidos no mês de agosto de 2020, contabilizando as respostas de 17 participantes do projeto,
sendo 13 mulheres e quatro homens, dentre eles acadêmicos de graduação da UFCAT e
profissionais de Saúde, com idade variando entre 19 e 37 anos. Utilizou-se como instrumento de
coleta de dados um formulário eletrônico do Google Forms (https://forms.gle/2RxScteG1oeWyD1r9)
encaminhado aos participantes via e-mail e WhatsApp, destinado à avaliação do projeto. Das cinco
perguntas que compuseram o formulário, extraíram-se duas para embasar os resultados. A primeira
questionava subjetivamente as expectativas dos participantes, cujas respostas foram analisadas
pela técnica da narrativa analítica, com abordagem qualitativa. Já a segunda pergunta, de caráter
objetivo, versava sobre as intenções da contribuição dos participantes, que foram analisadas
quantitativamente, por meio de frequências absolutas e relativas. Os resultados demonstraram
inicialmente o perfil dos participantes e dentre a formação acadêmica tem-se uma Técnica em
Segurança do Trabalho (5,9%), duas Psicólogas (11,8%), três alunos da Medicina (17,6%), seis
alunos da Psicologia (35,3%), um aluno da Fisioterapia (5,9%), e quatro alunos da Educação Física
(23,5%). Em relação aos estados de residência dos participantes, 13 são de Goiás (76,5%), três de
Minas Gerais (17,6%) e uma do Distrito Federal (5,9%). Quanto a expectativa dos participantes em
relação ao projeto, encontrou-se que todos estão entusiasmados e engajados na sistematização e
início das atividades do projeto. Constatou-se uma expectativa de inclusão de PCD e promoção de
bem estar físico e mental por meio das ações esportivas. Os participantes também esperam obter
qualificação acadêmica, profissional e desenvolvimento pessoal, aprofundar os conhecimentos
sobre o tema. De outra parte, sobre as formas de contribuição para o projeto, analisou-se que 82,4%
pretendem contribuir divulgando o projeto, 64,7% produzindo materiais escritos e informativos,
41,2% colaborando com a coleta de dados, 5,9% contribuindo tecnicamente e 5,9% compartilhando
conhecimentos específicos da Psicologia. Assim, apesar do contexto da Covid-19 e consequente
necessidade de adaptação do projeto para atividades remotas, as ferramentas do Google têm
favorecido o desenvolvimento de ações, integrando discentes, docentes e servidores técnicos da
UFCAT e profissionais de saúde. Evidenciou-se que os participantes apresentam boas expectativas
em relação ao projeto, especialmente para o crescimento acadêmico e profissional, e de modo
interprofissional têm se engajado na participação das reuniões, divulgações do projeto, produção
de materiais informativos e compartilhando conhecimentos.
Palavras-chave: Esporte. Pessoa com deficiência. Extensão.
1. Acadêmica do curso de Medicina da UFCAT, e-mail: thaynaraujo11@gmail.com, Catalão-GO; 2.
Acadêmica do curso de Psicologia da UFCAT, e-mail: anaisabelaegidio@gmail.com, Catalão-GO; 3.
Acadêmica do curso de Psicologia da UFCAT, e-mail: alineecdourado@gmail.com, Catalão-GO; 4.
Acadêmica do curso de Medicina da UFCAT, e-mail: carol.lima98@gmail.com, Catalão-GO; 5. Acadêmico de
Psicologia da UFCAT, e-mail: kennedfelipe2@gmail.com, Catalão-GO; 6. Psicóloga do CAPS/Catalão, e-mail:
keilamarinepsico@yahoo.com.br, Catalão-GO; 7. Graduada em Psicologia pela UFCAT, e- mail:
mariapaulamp07@hotmail.com, Catalão-GO; 8. Acadêmico do curso de Psicologia da UFCAT, e- mail:
pedro.13.lisboa@gmail.com, Catalão-GO; 9. Coordenadora do Projeto Paralímpico Catalão, Docente da
unidade de Educação Física da UFCAT, e-mail: jastorch@ufg.br, Catalão-GO.
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
RESULTADO DAS AÇÕES DA LIGA DA MAMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
(UFG) NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA NO ESTADO DE GOIÁS
Pedro Henrique de Ávila Perillo 1, Bruno Henrique de Aguiar Brito 2, Julio Montes Garcia
Barbosa3, Paula de Oliveira Caetano Queiroz4, Arthur Gomes Pidde5, Daniel Bispo de Sousa6,
Vinicius Thomé Santiago7, Carolina Daher Alencar Neves8, Ruffo de Freitas Junior9
A Liga da Mama, única liga de Mastologia de uma faculdade de medicina do estado de Goiás,
atua diretamente no combate e na prevenção do câncer de mama, que segundo o Instituto
Nacional do Câncer (INCA) não só corresponde à neoplasia, excluindo o de pele não
melanoma, de maior incidência e mortalidade no público feminino, como também foi a
neoplasia que em 2018 causou 17763 mortes, sendo 99% dessas em mulheres. Esse valor
correspondeu, conforme dados do INCA, a cerca de 30% dos óbitos femininos por câncer, o
que reforça que o trabalho realizado pela Liga da Mama é imprescindível para ampliar os
diagnósticos e tratamentos precoces, que, além de melhorar a sobrevida e outros indicadores
de saúde, cumpre as determinações previstas nos princípios e diretrizes da Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde da Mulher. O presente estudo tem como objetivo mostrar as ações
e resultados na prevenção, cuidados e combate do câncer de mama promovidos na
comunidade goiana, de agosto de 2019 até agosto de 2020, pelo trabalho da Liga da Mama.
Foi utilizado como metodologia o tripé ensino-extensão-pesquisa. Para isso, foi ofertado, por
profissionais da área da saúde, capacitação aos membros na temática do câncer de mama ao
longo de 28 aulas teórico-práticas multidisciplinares. Posteriormente, os alunos foram levados
para campos de prática tanto intra-hospitalar, quanto extra-hospitalar, onde puderem
empregar, de forma supervisionada, o conteúdo teórico aprendido. Ademais, ao longo do
desenvolvimento do conhecimento teórico-prático os membros eram inseridos nas atividades
científicas desenvolvidas no programa de Mastologia do Hospital das Clínicas da UFG (HCUFG). Diante disso, o projeto Liga da Mama obteve, na totalidade desse período, os seguintes
resultados: presença em 90 dias de ambulatório do serviço de mastologia do HC-UFG, onde
acompanhou e deu suporte nos atendimentos, publicou, em congressos médicos importantes
como o Brazilian Breast Cancer Symposium, mais de 10 trabalhos, que foram providos da
parceria de profissionais e acadêmicos e, por fim, esteve presente em 50 campanhas de saúde
em meio a comunidade, realizando promoção de saúde e prevenção do câncer de mama, tendo
atingido um público total aproximado de 7000 pessoas. Pode-se, portanto, concluir que as
ações da Liga da Mama foram essenciais para conscientização e combate do câncer de mama
em Goiás, visto que ela foi a principal efetora de campanhas de promoção de saúde
relacionadas à prevenção do câncer de mama no estado. Além disso, o projeto promoveu
capacitação e formação multidisciplinar de centenas de estudantes e profissionais da saúde de
diversas instituições goianas.
Palavras-chave: Saúde. Ensino. Extensão. Pesquisa. Comunidade. Multidisciplinaridade.
1. Acadêmico do curso de medicina da Universidade Federal de Goiás, e-mail:
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da Universidade Federal de Goiás, e-mail: juliomontesgarcia@hotmail.com, Goiânia -GO; 4. Acadêmico
do curso de medicina da Universidade Federal de Goiás, e-mail: paulaocq@gmail.com, Goiânia-GO; 5.
Acadêmico do curso de medicina da Universidade Federal de Goiás,
e-mail:
arthurpidde@discente.ufg.br, Goiânia-GO; 6. Acadêmico do curso de medicina da Universidade Federal
de Goiás, e-mail: daniel13redex@gmail.com, Goiânia-GO; 7. Acadêmico do curso de medicina da
Universidade Federal de Goiás, e-mail: vinicius@discente.ufg.br, Goiânia-GO; 8. Acadêmico do curso
de medicina da Universidade Federal de Goiás, e-mail: carolinadaher28@gmail.com, Goiânia -GO; 9.
Docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, e-mail: ruffojr@terra.com.br.
Goiânia-GO; Orientador do projeto Liga da Mama cadastrado no Programa de Bolsas e de Voluntários
de Extensão e Cultura (PROBEC/PROVEC 2019/2020).
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1ª MOSTRA DE EXTENSÃO
USO DE RECURSOS DA GSUITE NAS AÇÕES DE MAPEAMENTO DE INSTITUIÇÕES
VINCULADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Felipe Kenned de Oliveira Martins1, Leomar Cardoso Arruda2, Lana Ferreira Lima3, Cristiane da
Silva Santos4, Neila Maria Mendes Borges5, Maristela Viscente de Padua 6, Jean Nunes7, Heliany
Pereira8, Jalusa Andreia Storch Díaz9
O Projeto Paralímpico Catalão é um projeto extensionista que tem a finalidade de fomentar o esporte
paralímpico para pessoas com deficiência (PCD) na cidade de Catalão. O projeto conta com uma
equipe gestora interprofissional que iniciou suas ações em agosto de 2020 e frente ao contexto de
pandemia têm utilizado-se de tecnologias virtuais do GSuite da Google® para a estruturação e
continuidade das ações remotas. O objetivo do estudo foi descrever os procedimentos adotados
pelos participantes para a organização das reuniões e meios de contatos para o mapeamento de
instituições relacionadas à PCD em Catalão-GO. O método foi definido pela pesquisa descritiva,
pautada no relato de experiência relativo às ações de mapeamento das instituições vinculadas às
PCD. O procedimento do mapeamento foi composto pelas etapas: a) divisão da ação entre a equipe
executora para o levantamento das instituições; b) cada membro da equipe contactou uma ou mais
instituições, utilizando ligações telefônicas, via Whatsapp® e/ou e-mail, visando convidar os
representantes das instituições para conhecer o projeto; c) após o convite, foi encaminhada uma
carta convite da reunião informando as datas, horários e o link da reunião via Google Meet®; d) as
reuniões entre a equipe gestora do projeto e os representantes das instituições, com a finalidade
de articular os saberes acadêmicos e populares sobre o tema, com duração de uma hora; e) ao final
da reunião, foi enviado para as instituições uma cópia do projeto de extensão e o link de um
formulário eletrônico via Google Forms® para o cadastro de PCD. Os resultados da ação do
mapeamento demonstraram a participação expressiva de instituições relacionadas direta ou
indiretamente à PCD em Catalão, totalizando oito instituições e 10 participantes, sendo elas:
ADISGO - Associação dos Diabéticos do Sudoeste Goiano (n=01); Núcleo de Acessibilidade da
UFCAT (n=02); Secretaria de Educação Especial de Catalão (n=01); Secretaria dos Esportes de
Catalão (n=01); Secretaria Municipal de Saúde de Catalão (n=02); Sub Secretaria de Educação
Especial do Estado (n=01); Curso de Fisioterapia da UNA (n=01); Reitoria Pró-Tempore da UFCAT
(n=01). Ao final das reuniões, abriu-se um espaço para fala dos representantes, na qual o projeto
recebeu um feedback positivo devido a importância das ações, sua amplitude e o incentivo a
visibilidade da PCD no campo esportivo como ferramenta para promoção de saúde, socialização e
prevenção de doenças. Em contrapartida, as instituições estabeleceram os seguintes
compromissos com o projeto: a) participar das reuniões; b) divulgar o projeto por meio de cartazes
e cartões convite; c) encaminhar PCDs; d) acolher as necessidades do projeto; e) auxiliar na
confecção e distribuição de material informativo sobre o esporte paralímpico e a PCD; f) propiciar
formas de transporte da PCD até os locais do projeto; g) apoiar festivais paralímpicos na cidade. Ao
final, entendeu-se que o uso das ferramentas Google® permitiram que a ação extensionista
pudesse ser mantida durante a pandemia, as quais foram imprescindíveis para as ações de
mapeamento de instituições relacionadas à PCD, além de favorecer parcerias intersetoriais que
colaborarão com a continuidade do projeto, tanto na ótica da extensão, ensino e pesquisa.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Levantamento. Deficiências.
1.Acadêmico do curso de Psicologia da UFCAT, e-mail: kennedfelipe2@gmail.com, Catalão-GO; 2. Docente
do curso de Educação Física da UFCAT, e-mail: leocardoso_2005@hotmail.com, Catalão-GO; 3. Docente do
curso de Educação Física da UFCAT, e-mail: lanafl2002@gmail.com, Catalão-GO; 4. Docente do curso de
Educação Física da UFCAT, e-mail: crisfrutal@hotmail.com, Catalão-GO; 5. Docente do curso de Educação
Física da UFCAT, e-mail: neilamariamendes@gmail.com, Catalão-GO; 6. Docente do curso de Educação
Física da UFCAT, e-mail: maristela.vicente.paula@gmail.com, Catalão-GO; 7. Docente do curso de Educação
Física da UFCAT, e-mail: jean.c.nunes@hotmail.com, Catalão-GO; 8. Docente do curso de Educação Física
da UFCAT, e-mail: helianyps@yahoo.com.br, Catalão-GO; 9. Coordenadora do Projeto Paralímpico Catalão,
Docente da unidade de Educação Física da UFCAT, e-mail: jastorch@ufg.br, Catalão-GO.
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O GOOGLE EARTH COMO PROPOSTA DE METODOLOGIA ATIVA NO
ENSINO DE GEOGRAFIA

Danilo Pereira Nogueira
Universidade Federal de Catalão
Acadêmico bolsista do Programa Residência Pedagógica
E-mail: danilopufg@gmail.com
Prof. Dr. Adriano De La Fuente
Universidade Federal de Catalão
Instituto de Geografia – IGEO
E-mail: adrianofuente@ufg.br

A pesquisa tem como objetivo principal investigar as potencialidades da
metodologia ativa Google Earth no Ensino de Geografia. Parte-se da hipótese que
a aplicação desse tipo de metodologia poderá contribuir significativamente para
a concretização do ensino e da aprendizagem em Geografia. As metodologias
ativas têm demonstrado papel importante na educação, sobretudo, no atual
contexto de aulas remotas, tanto no planejamento como na execução das aulas
síncronas e nas práticas desenvolvidas de forma assíncrona. O processo de
ensino e aprendizagem com o uso das metodologias ativas permite inserir o
aluno como sujeito investigador, autônomo, participativo e construtor de
soluções e alternativas, a partir de situações-problema pautadas na realidade,
conforme

temas

aplicabilidades

e

elaborados

pelo(a)

possibilidades

de

professor(a).

abordagem

do

Dentre
Google

as

diversas

Earth

pelo(a)

professor(a) de Geografia, pode-se citar os exercícios sobre as noções de
localização; a exploração dos mapas imersivos e coordenadas geográficas;
navegação pelos localidades de moradias dos sujeitos, onde os mesmos terão a
opção de uso do Google Street View, e a partir das imagens de satélite, observar
terrenos e construções em 3D, possibilitando-lhes analisar as condições
socioespaciais nas múltiplas escalas. Esse tipo de metodologia poderá ser
acessado tanto pelo computador como pelo smartphone. A metodologia utilizada
para

o

desenvolvimento

da

pesquisa

considerar-se-á

inicialmente

o

levantamento bibliográfico, ou seja, a história da arte sobre as metodologias
ativas, e suas potencialidades no processo de ensino e aprendizagem em
Geografia.

Posteriormente,

investigar-se-á

a

partir

de

questionário

semiestruturado sobre as práticas desenvolvidas pelos professores nas escolas
públicas municipais e/ou estaduais no município de Catalão. Diante do
levantamento das informações iniciais, será proposto atividades utilizando-se do
Google Earth com os participantes da pesquisa (professores e estudantes), afim
de confirmar as hipóteses do estudo. Diante dos resultados preliminares é
possível pensar de maneira crítica sobre os fenômenos geográficos, bem como
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as possíveis interrelações sociais, políticas, econômicas, culturais oriundas das
vivências dos sujeitos em seus territórios. Neste sentido, espera-se que esse tipo
de metodologia possibilite aos professores e aos estudantes o acesso aos novos
recursos tecnológicos disponíveis, e que utilizem devidamente em todas suas
possibilidades e funções, bem como, as múltiplas abordagens possíveis
conforme os conteúdos geográficos estudados. Ademais, a proposta da pesquisa
busca desvincular-se da prática de ensino de Geografia tradicional, onde os
conteúdos geralmente são tratados de maneira estanque, decoreba e enfadonho,
inserindo os alunos na condição de meros espectadores, ouvintes passivos. Na
proposta apresentada como metodologia ativa, espera-se um processo inverso,
ou seja, os alunos serão estimulados a ser tornarem protagonistas do próprio
conhecimento. Neste sentido, o(a) professor(a) poderá exercitar o importante
papel de mediador(a) nas aplicações das metodologias ativas, procurando
elaborar conteúdos e temas geradores e problematizadores da realidade,
respeitando a diversidade e as experiência de vida dos estudantes. Reitera-se
que, a proposta de pesquisa encontra-se em fase inicial, porém encontra-se
estruturada em objetivos, os quais, serão desenvolvidos juntamente com as
demais atividades organizadas a partir do núcleo de Residência Pedagógica em
Geografia do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Catalão.
Palavras-chave: Aprendizagem, Tecnologia. Diversidade.
Agradecimentos:

Aos meus pais, professor orientador, e ao Programa

Residência Pedagógica - Núcleo Geografia da Universidade Federal de Catalão.
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ATUAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM NA PANDEMIA DA COVID-19: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Matheus Henrique Rodrigues da Silva Santos1, Hevellyn Silva Matias2, Suienny Ferreira
Ramos3, Joice Rodrigues de Queiroz4, Eduardo Viana Silva5, Alexandre de Assis Bueno6
Introdução: O Vírus SARS-CoV-2 pertencente à família do coronavírus, responsável por causar
a doença denominada COVID-19, foi descoberto na cidade de Wuhan na China em 31 de
dezembro do ano de 2019, e, pela decorrente rápida capacidade de propagação, foi identificada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como pandemia em 11 de março de 2020. Até o dia
29 de setembro havia 4.777.522 casos confirmados no Brasil, 207.760 em Goiás e 2.394 em
Catalão-GO. Com o aumento no quantitativo de casos em Catalão, a Secretaria Municipal de
Saúde consolidou a parceira com o Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Catalão
(UFCAT) por meio da instituição do serviço denominado TeleCOVID, com a finalidade de
colaborar nas ações da Vigilância Epidemiológica, além de oferecer a comunidade o cuidado
humanizado em situações relacionadas ao período de pandemia COVID-19. Objetivo: Relatar a
experiência vivenciada por estudantes do curso de Enfermagem, durante o Estágio Curricular
Obrigatório, em ações de prevenção e controle da COVID-19 em Catalão-GO, por meio do
telemonitoramento, teleatendimento e tele-enfermagem. Descrição da Experiência: Trata-se de
um relato de experiência vivenciada durante a atuação dos estudantes do Estágio Curricular
Obrigatório do curso de Enfermagem na pandemia da COVID-19. Os estudantes foram
inicialmente capacitados para a realização das atividades e também realizaram diversos cursos
em plataformas online acerca da temática “Novo Coronavírus”. Os discentes aturam em diversas
ações, sendo: I – Campanha de Vacinação da Influenza na modalidade Drive-thru; IITeleMonitoramento dos casos suspeitos e confirmados que eram encaminhados pelo Núcleo de
Vigilância Epidemiológica; III- Esclarecimentos de dúvidas da população em relação a COVID19; IV – Triagem de indivíduos suspeitos que apresentavam sintomas sugestivos para o novo
coronavírus; V – Testagem rápida dos servidores e discentes da UFCAT; VI – Montagem de
Equipamentos de proteção Individual do tipo “Face Shields”. Parte dos serviços desenvolvidos
pelos estudantes contribuíram para diminuir aglomerações da população em serviços de saúde,
atuando de forma paralela e aliada no combate a pandemia. Além disso, todo o protocolo de
atendimento da Rede de Atenção à Saúde do Município, foi organizado tendo como porta de
entrada o TeleCOVID. Ressalta-se que em todas as ações desenvolvidas os estudantes
contavam com a supervisão de um docente da universidade. Considerações finais: Acreditase que a atuação dos estudantes contribuiu de forma significativa, uma vez que as ações
possibilitaram o enfrentamento da mesma. Destaca-se que atuar nos serviços mencionados foi
uma experiência que proporcionou o enriquecimento dos conhecimentos, tendo em vista que as
ações desenvolvidas trouxeram benefícios não somente para a população atendida, mas
também para os discentes, pois viabilizou o crescimento profissional de cada, especialmente por
estarem atuando em uma pandemia, momento delicado e que exige muito dos profissionais.
Palavras-chave: Coronavírus. Estudantes de Enfermagem. Estágios.

1. Acadêmico do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
matheus_mhrss@hotmail.com, Catalão-GO; 2. Acadêmica do curso de Enfermagem da
Universidade Federal de Catalão, e-mail: hevellynufg@gmail.com, Catalão-GO; 3. Acadêmica do
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curso de Enfermagem da Universidade Federal de Catalão, e-mail: eduardovianaufg@gmail.com,
Catalão-GO; 6. Docente da unidade acadêmica especial de Biotecnologia da Universidade Federal
de Catalão, e-mail: alexissbueno@ufg.br, Catalão-GO.
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CENTRAL HUMANIZADA DE ORIENTAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS
(TELECOVID): um relato de experiência
Hevellyn Silva Matias1, Matheus Henrique Rodrigues da Silva Santos2, Suienny Ferreira
Ramos3, Joice Rodrigues de Queiroz4, Eduardo Viana Silva5, Renata Alessandra Evangelista6
Introdução: A COVID-19 é uma doença que está associada a uma síndrome respiratória aguda
grave causada pelo vírus SARS-CoV-2, atualmente está classificada como uma emergência de
saúde global, tendo iniciado uma pandemia em 30 de janeiro de 2020. O conhecimento exato
sobre o vírus ainda está escasso, contudo, sabe-se que o mesmo possui uma alta velocidade de
disseminação e evolução no indivíduo. O Ministério da Saúde regulamentou o serviço de
TeleSaúde para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, para evitar a busca nos serviços
de saúde provocando aglomerações aumentando o risco de contaminação. O intuito do
TeleSaúde está pautado em disponibilizar para a população através de uma triagem clínica:
retirada de dúvidas, informações e monitoramento. Objetivo: Descrever a experiência
vivenciada pelos estudantes do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Catalão
(UFCAT) no desenvolvimento da Central Humanizada de Orientações sobre Coronavírus
(TeleCOVID). Descrição da Experiência: Relato de experiência baseado na vivência dos
estudantes de Enfermagem da UFCAT na criação e desenvolvimento da Central Humanizada de
Orientações sobre o Coronavírus (TeleCOVID) que surgiu após a percepção dos alunos e
professores do curso de enfermagem e da necessidade de uma central de atendimento onde a
população pudessem sanar dúvidas sobre a COVID-19, seus sintomas, o que fazer em
determinadas situações a exposição e serem triados e instruídos caso houvesse algum sintoma
sugestivo. O programa foi criado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Catalão.
Foi realizado uma rede de telefonia 0800 e disponibilizado para os alunos uma sala na
Universidade contendo 5 telefones, e divulgado o número para que a população pudesse ser
atendida afim de sanar suas dúvidas, visto que esta pandemia gerou grande pânico e dúvidas
em toda a população. Incialmente a demanda de atendimentos era baixa, porém, conforme a
melhor divulgação em redes sociais, rádios e disponibilização de cartazes em unidades de saúde
a demanda de atendimentos aumentou, os alunos atendiam em média 20 a 25 pacientes por dia.
Os atendimentos de pacientes que apresentavam sintomas eram guiados através do aplicativo
CORONAVÍRUS SUS, que conforme os sintomas, realizava a triagem e o classificava quanto a
urgência do caso, conforme a classificação de baixo a alto risco de contaminação. Os estudantes
orientavam os pacientes a manterem o isolamento, monitorando os sintomas diariamente ou
procurarem um serviço de saúde. As demandas dos atendimentos se classificavam em retirada
de dúvidas sobre sintomas, risco de contaminação após contato com caso positivo, local de
realização de testes e queixas de sintomas. Considerações finais: A criação do TeleCOVID em
Catalão-GO foi enriquecedora para os alunos envolvidos. A mesma minimizou a ansiedade da
população em sanar dúvidas sobre o COVID-19, minimizou a aglomeração de pessoas em
serviços de saúde para retirada de dúvidas sobre exposição, além de evitar que os mesmos se
deslocassem até os hospitais quando desnecessário. Assim como o serviço serviu de apoio para
a população, teve a sua contribuição para os alunos participantes que puderam ter uma
experiência em TeleAtendimento em enfermagem, troca de experiências e aperfeiçoamento do
conhecimento sobre o vírus.
Palavras-chave: Coronavírus. Estudantes de Enfermagem. Estágio.
1. Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
hevellynufg@gmail.com, Catalão-GO;
2. Acadêmico do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
matheus_mhrss@hotmail.com, Catalão-GO;
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ESTÁGIO CURRICULAR EM PROJETOS INDUSTRIAIS
Laura Olegário da Silva1, Marcos Vinicius Agapito Mendes2
O estágio curricular obrigatório foi realizado no período entre 02 de janeiro de 2020 a 28 de
fevereiro de 2020 na ECM Projetos Industriais, empresa de engenharia fundada em 1984,
localizada na capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. Sua equipe desenvolve
estudos e projetos multidisciplinares para vários clientes no segmento minero-metalúrgico
seguindo a metodologia Front-End Loading (FEL). A empresa adota em sua estrutura
organizacional um sistema de disciplinas, termo usado para designar os setores que
constituem a empresa. Sendo assim, o estágio foi realizado na disciplina “Processos” e
consistiu primeiramente no aprendizado das normas e procedimentos operacionais que guiam
e padronizam o andamento e arquivamento dos projetos em execução. Na sequência iniciou-se
a fase de acompanhamento de algumas atividades atribuídas ao engenheiro de processos.
Para os diferentes projetos executados existe uma rotina de adequações e emissões de
documentos típicos da disciplina em questão (Processos). Os documentos trabalhados foram
Memória de cálculo do dimensionamento de equipamentos de processo, que consiste em uma
planilha para cálculos padronizada para cada tipo de equipamento; Balanço de massa, feitos
através de tabelas que descrevem os fluxos de massas para dentro e fora do sistema de um
processo; Fluxogramas, que representam visualmente o passo a passo de ações que envolvem
um determinado processo (nos projetos em questão foram executados fluxogramas de
processo, de reagentes, de balanço de água macro e de distribuição de água); Folha de dados,
que são tabelas que compilam as informações necessárias para o processo de licitação de
fornecedores e compra de diferentes equipamentos; Lista de equipamentos mecânicos com
potências e pesos (LEM), consistindo em um documento que lista todos os equipamentos
envolvidos no projeto, com respectiva identificação numérica, modelo, dimensões, peso,
potência, condição de operação, status de construção, presença ou não de carga de
emergência e inversor de frequência; e Memorial descritivo, que são textos que descrevem
passo a passo e em sequência toda a rota do processo representado nos fluxogramas. Com o
desenvolvimento das atividades na empresa durante o período de estágio foi possível entender
a importância e o nível de detalhamento que existe na realização de um projeto de mineração
voltado para usinas de tratamento de minérios. Foi possível enxergar exatamente onde
conhecimentos teóricos específicos podem ser aplicados, coletando e entendendo informações
multidisciplinares, que no fim resultam na conclusão de um projeto.
Palavras-chave: Consultoria, Processamento Mineral, Documentos.
Agradecimentos: À minha família, amigos, equipe da ECM Projetos Industriais e ao orientador
Marcos Vinícius Agapito Mendes.
1. Acadêmico (a) do curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
lauraolegario72@gmail.com, Catalão-GO; 2. Docente da unidade de Engenharia da Universidade
Federal de Catalão, e-mail: marcos.vinicius@ufg.br, Catalão-GO.
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ESTÁGIO DE LITERATURA: ESPAÇOS PARA REFLEXÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
NA LIDA LITERÁRIA
Igor D’ Aguiar Siqueira de Lemos1, Beatriz Tuxen Santos 2, Fabianna Simão Bellizi Carneiro 3,
O estágio busca compreender as vozes e contextos que perpassam estudantes de
graduação no processo de formação como profissional de Letras. Em detrimento dessa
formação, a disciplina de Estágio de Literatura permite a inserção do aluno de graduação no
campo de atuação, isto é, a sala de aula. Para observação e regência de aulas em escolas
conveniadas com a Universidade Federal de Goiás, nesse espaço, foram desenvolvidas
reflexões sobre a lida de mediar conhecimento para os alunos, nesse caso, a mediação em aulas
de literatura do 8º ano do ensino regular. Essas observações e regências permitiram
compreender como o conhecimento acadêmico influi nas tessituras sociais, como também, a lida
reflexiva do panorama das problemáticas encontradas no processo de ensino e aprendizagem.
Ao passo que essa escrita reflexiva compreenderá os pontos de encontro entre a teoria e a
prática e suas possibilidades de sentido para formação identitária do aluno da Escola Municipal
Nilda Margon Vaz, nesse contexto, o estágio possibilita a formação do futuro docente que
conecta as reverberações teóricas e sua aplicabilidade em sala de aula, o que articula pontos de
conexão entre o saber teórico e prático, por conseguinte, o acadêmico contribui à formação social
e espacial que a escola está inserida. O estágio é o espaço para articular o caminho trilhado na
graduação e suas perspectivas para o futuro contexto profissional como professor. Para
elaboração de intervenções na escola escolhida, foi necessário aporte teórico para reflexão do
fazer poético literário em sala de aula, além de contextualizar a filosofia humanizada que tem
como objeto de reflexão o direito à literatura como forma de sensibilização para o sujeito que
está em contínua construção social e cultural, a partir desse movimento poético foi possível
estabelecer um ponto de encontro de movimentações intelectuais sobre as problemáticas que
permeiam a sociedade contemporânea, isto é, a falta de sensibilidade que torna os corpos mais
vulneráveis à superficialidade crítica e afetiva.
Palavras-chave: Diversidade. Ensino. Mediação.
1. Acadêmico do curso de Letras da UFCAT, e-mail: igordaguiar@hotmail.com, Catalão - GO; 2.
Acadêmica do curso de Letras UFCAT, e-mail: beatuxen@gmail.com, Catalão - GO 3. Docente da unidade
de Letras e Linguística da UFCAT, e-mail: fabianna_bellizzi@yahoo.com.br, Catalão - GO.
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JOGOS DIDÁTICOS COMO FERRAMENTA DE ENSINO DE PROBABILIDADE NO 2° ANO
DO ENSINO MÉDIO
Larissa Camila de Souza1, Marta Borges2
Esta pesquisa foi desenvolvida como parte das atividades do Estágio Supervisionado, para a
obtenção do trabalho de conclusão do Curso de Licenciatura de Matemática, apresentando os
jogos didáticos como ferramenta de apoio ao professor e aos alunos no ensino e na
aprendizagem da matemática. Teve como objetivo investigar, selecionar e desenvolver
atividades com jogos didáticos, especificamente no conteúdo de probabilidade, para ampliar o
conhecimento e o raciocínio matemático, além de incentivar a socialização e a comunicação.
Com o intuito de buscar respostas à seguinte pergunta norteadora: Quais contribuições os jogos
didáticos oferecem para a aprendizagem matemática no conteúdo de probabilidade?, foi
realizada uma pesquisa qualitativa, caracterizada como estudo de caso, com alunos de duas
turmas do 2° ano do Ensino Médio de um Colégio Estadual, situado no município de CatalãoGO. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para ampliar a compreensão sobre os
jogos didáticos. Dentre as opções encontradas, foi escolhido o Detetive, um jogo de tabuleiro de
fácil confecção e aplicação, e também por ser possível conciliá-lo ao conteúdo e ao tempo
disponível para execução das atividades. Em seguida, na pesquisa de campo realizada nos
meses de setembro e outubro de 2019, o referido jogo foi construído e aplicado aos alunos
durante as aulas. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados: um questionário
diagnóstico aplicado antes de serem ministradas as aulas, os relatórios feitos pelos alunos ao
final da utilização do jogo e as anotações no diário de campo da pesquisadora ao vivenciar a
situação. Os dados coletados foram analisados por meio da criação de três eixos, definidos a
partir do material obtido na pesquisa de campo, a saber: Percepções prévias dos alunos a partir
do questionário diagnóstico; Percepções dos alunos após as atividades realizadas; e
Contribuições para a aprendizagem a partir do jogo. Os dados indicaram que houve participação
satisfatória da maior parte das turmas, uma vez que, dos 53 participantes, 43 responderam
positivamente e 10 responderam negativamente em relação às aulas. Em relação à
aprendizagem, a maioria (48 alunos) percebeu que o jogo facilitou a apresentação do conteúdo,
embora 28 alunos tenham destacado, em seus relatórios, que não constataram relação com o
conteúdo aplicado. Esse fato evidencia a necessidade de o professor estar atento aos modos de
explorar a matemática presente nas atividades lúdicas de ensino. No entanto, notou-se que
alguns alunos demostraram mais interesse ao conteúdo matemático. Foi possível perceber, a
partir dos relatos dos alunos, que a utilização do jogo Detetive foi produtiva e dinâmica,
contribuindo para a interação e o companheirismo em sala de aula. Chegou-se, portanto, à
conclusão de que é possível ensinar probabilidade utilizando jogos didáticos, a fim de
desenvolver competências e habilidades, como o raciocínio lógico e a assimilação de conceitos
específicos, assim como proporcionar momentos de comunicação, interação e diversão às aulas
de matemática.
Palavras-chave: Matemática. Jogo Detetive. Aprendizagem.
Agradecimentos: Aos estudantes participantes da pesquisa, à professora supervisora de
estágio e ao colégio, obrigada pela colaboração.
1. Acadêmica do curso de Matemática da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
larissa_camila95@hotmail.com, Catalão-GO;
2. Docente da unidade de Matemática e Tecnologia (IMTec) da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
martaborges@ufg.br, Catalão-GO.
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MODELAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TEORES DE UM DEPÓSITO DE REJEITO
Lucas Alves Corrêa1, Cibele Tunussi2, Alexandre Martins Lourenço3, Bruno Palhares Milanezi4
O acúmulo de rejeitos provenientes das atividades de mineração aumenta constantemente
devido ao consumo de bens minerais pela população mundial. Com isso os recursos minerais
apresentam-se cada vez mais escassos, fazendo com que as empresas invistam em alternativas
para reaproveitamento de seus rejeitos. Estudos de análise química a partir de amostras
coletadas em um depósito de rejeito de nióbio da CMOC Brasil podem indicar, a partir do
modelamento e distribuição de teores, se o material possui potencial de ser reaproveitado. Como
atividade de estágio curricular não-obrigatório, foi acompanhada a realização de uma sondagem
em profundidade vertical no depósito de rejeito e posteriormente foram recebidos os dados de
análise química, coordenadas e orientação espacial dos pontos amostrados. Além desses dados
foram obtidos os resultados químicos de uma amostragem por trincheiras, realizadas no mesmo
depósito. Esses dados foram modelados no software de mineração Datamine Studio RM© e a
partir desse modelamento foi possível visualizar como ocorre a distribuição dos teores de minério
nos blocos que representam esse depósito de rejeito. Ao realizar o modelamento percebeu-se
que 100% dos teores de nióbio (Nb2O5) dos blocos do depósito apresentam-se acima do teor
de corte que possibilita ser recuperado pelo pela etapa de processamento. A variação entre o
teor mínimo e máximo do depósito de rejeitos foi aproximadamente 53,2%. Os teores se
classificam em zonas de baixo, médio e alto teor e foi indicado que 40,1% do volume do depósito,
na zona de baixo teor, possui teor médio 14% maior que o teor de corte; 53,6% do volume do
depósito está na zona de médio teor e apresenta teor médio 27,4% acima do teor de corte e
6,3% do volume do rejeito depositado está na zona de alto teor e possui teor médio 42,5% maior
que o teor de corte. A zona de médio teor está distribuída homogeneamente por todo depósito,
enquanto que a zona de baixo teor se concentra na parte noroeste e sul e na parte nordeste e
sudeste do depósito localiza-se a zona de alto teor. Outros trabalhos são necessários para
concluir sobre a viabilidade econômica do reprocessamento desse material, como o
levantamento de custos de investimento e operação, estudo da retomada do rejeito até a usina
de beneficiamento e o dimensionamento de equipamentos de carregamento e transporte. Essas
atividades estão alinhadas com a proposta de inserção do estudante de engenharia de minas no
ambiente profissional.
Palavras-chave: Análise química, Nióbio, Reprocessamento.
Agradecimentos: Agradeço a Universidade Federal de Catalão, a minha orientadora Profa. Ma.
Cibele Tunussi, por contribuir com minha formação acadêmica, a empresa CMOC Brasil pela
oportunidade de desenvolvimento profissional e ao meu supervisor de estágio Alexandre e ao
meu gerente Bruno pelo compartilhamento de experiências na mineração.
1. Acadêmico (a) do curso de Engenharia de Minas da UFCAT, e-mail: lucas.eng.ufg@gmail.com, Catalão
- GO; 2. Docente da Faculdade de Engenharia da UFCAT, e-mail: cibele.tunussi@ufg.br, Catalão - GO; 3.
Engenheiro de Minas da CMOC Brasil, Ouvidor-GO; 4. Geólogo da CMOC Brasil, Ouvidor-GO.
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O TELEMONITORAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E
CONFIRMADOS DA COVID-19: um relato de experiência
Joice Rodrigues de Queiroz1, Hevellyn Silva Matias2, Suienny Ferreira Ramos3,
Matheus Henrique Rodrigues da Silva Santos4, Eduardo Viana Silva5, Renata
Alessandra Evangelista6
Introdução: A partir de dezembro de 2019, a COVID-19 vem se alastrando por
diferentes continentes, segundo a OMS 80% dos pacientes com a doença
manifestam

sintomas

leves

e

sem

complicações,

15%

progridem

para

hospitalização e 5% necessitam ser atendidos imediatamente em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI). Nesses momentos difíceis da pandemia, a tecnologia se
destacou como uma importante ferramenta de prevenção e diagnósticos da
COVID-19, trazendo de forma efetiva o monitoramento remoto, que possibilita a
interação do profissional de saúde com os pacientes. O município de Catalão-GO,
estabeleceu uma parceria entre o curso de Enfermagem da Universidade Federal
de Catalão e a Secretaria Municipal de Saúde a partir de um programa que
pudesse monitorar os casos positivos e suspeitos da COVID-19, denominado
TeleCOVID, com intuito de realizar o Tele monitoramento dos usuários positivos
e suspeitos que necessitassem de atendimento, monitoramento do seu estado

de saúde, orientação e dúvidas relacionada a doença. Objetivo: Relatar a
experiência vivenciada por acadêmicos do curso de Enfermagem na atuação
durante o serviço de monitoramento de casos suspeitos e confirmados da

COVID-19 no município de Catalão-GO. Descrição da Experiência: Refere-se a
um relato de experiência vivenciada pelos acadêmicos do curso de Enfermagem
na atuação do Tele Monitoramento. O serviço de Tele monitoramento ocorreu na
Universidade, no horário de 09h às 18h, de segunda a sexta-feira, com a
participação dos acadêmicos de enfermagem e um professor supervisor. A
princípio foi elaborado um roteiro, baseado nas orientações da Organização
Mundial de Saúde, com o intuito de conduzir as ligações durante os
atendimentos e facilitar a comunicação entre os estagiários e usuários. As
ligações no primeiro mês ficaram abaixo do esperado, e a maioria delas não
estavam relacionadas ao atendimento da COVID-19. Com o aumento dos casos
confirmados na comunidade, dúvidas e questionamentos sobre a doença,
cuidados e isolamento começaram a surgir e as ligações tornaram mais
frequentes. Diariamente as notificações dos resultados dos testes realizados
eram encaminhadas pela Vigilância Epidemiológica, e através delas, o primeiro
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contato por telefone com os usuários que testaram positivos ou estavam como
suspeito era realizado. A organização do Tele monitoramento, era através de
modelos de planilhas no Excel com dados pessoais dos usuários e seus
contactantes. A cada 24 h era realizado o contato com o usuário para avaliar o
seu estado de saúde, e se havia alguma intercorrência. Usuários com sintomas
graves que entravam em contato com o Tele monitoramento, após triagem a
ligação era transferida para Tele Consulta médica. Ademais, em todos os
atendimentos, as medidas de precauções, prevenções e orientações da COVID-

19 eram ressaltadas. Considerações finais: Na atuação durante todo este
período de monitoramento, os acadêmicos tiveram a oportunidade de contribuir
para a população catalana, de forma ética, profissional, responsável e cuidadosa
com todos os usuários que necessitavam de atendimento. Apesar da experiência
ser satisfatória e enriquecedora para todos os envolvidos, tivemos pontos
negativos nas ligações não atendidas, ligações atendidas por terceiros e pessoas
que recusava atendimento. O TeleMonitoramento tornou se uma intervenção
positiva no controle e combate ao Coronavírus.
Palavras-chave: Coronavírus. Pandemia. Tele Monitoramento.
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Práticas e Didáticas no Estágio Supervisionado em Geografia
Leonoura Katarina Santos1, Claudio José Bertazzo2
O presente informe resulta das interações de uma proposta de intervenção lúdico-didática, que
consiste em uma Oficina de Cartografia realizada ao longo de 7 aulas no Ensino Básico.
Realizada pelos discentes do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de
Catalão durante o Estágio Supervisionado em Geografia no ano de 2019, com os alunos do 6°
ano “B” do Ensino Fundamental II do Instituto de Educação Matilde Margon Vaz na cidade de
Catalão (GO). A Oficina de Cartografia teve o objetivo construir os saberes por meio do processo
ensino-aprendizagem em alfabetização cartográfica a partir de diálogos, e do uso de jogos e
atividades lúdicas. E dessa forma, debater sobre a história da Cartografia e seu avanço até a Era
Moderna, os elementos básicos de um mapa (título, legenda, escala, coordenadas, orientação e
fonte), as categorias geográficas, coordenadas geográficas e orientação no espaço geográfico.
Com o propósito alcançar uma mediação didática significativa partindo de ensinamentos
concebidos por meio da vivência dos alunos e em escalas locais/globais, exercitando as
habilidades e competências dos escolares e dos estagiários, denotando e elencando a
importância da Cartografia nas ações rotineiras do cotidiano. Os materiais e métodos lançaram
mãos de pesquisa bibliográfica , uso da técnica da Tempestade de Ideias (várias palavras em
fichas como: Mapa, planta, croqui, latitude, longitude e rosa dos ventos), produção de materiais
didáticos, observações de campo, metodologias participativas com diálogos direcionados pela
Maiêutica, construção de saberes por meio de jogos didáticos e questionamentos reconstrutivos
após apresentação de vídeos e exposição de fenômenos e processos. As 3 primeiras aulas foram
realizadas na sala de vídeo da escola, pois utilizou-se o Data show, nas 4 últimas aulas foram
realizadas atividades lúdico-pedagógicas. Dentre os resultados foram construídos juntamente
com os alunos, globos em esferas de isopor demarcando o Equador e os paralelos e meridianos,
as latitudes e longitudes, para um melhor entendimento das coordenadas geográficas, os alunos
empolgados com a elaboração dos globos criaram designações para internaliza-las e apreendelas, são elas: Latitude, 0° à 90° graus, Horizontal, Equador e Paralelos, associando a latitude aos
paralelos. E Longitude, 0° à 180°, Vertical, Meridianos, Greenwich e Fusos Horários, remetendo
a longitude aos meridianos e fusos horários. Posteriormente foi mostrado as coordenadas
geográficas de Catalão e imagens de satélite da cidade pelo Google Earth (desconhecido pelo
alunado), por meio da projeção do Data Show. Partindo-se de imagens da terra vista do espaço,
passando pela América do Sul, Brasil, Goiás até chegar à escola. Depois houve a inserção dos
jogos e brincadeiras sobre a temática, como por exemplo, o Racha Cuca Cartográfico elaborado
a partir do programa Power Point com ativação da ferramenta Hiperlink para direcionar os
números as perguntas, com 40 questões; o Caça Palavras Cartográfico e o Bingo Cartográfico.
Conclui-se que as experiências adquiridas durante a realização da Oficina, foram de suma
importância para formação dos estagiários, elencando uma mediação didática crítica, libertadora
e significativa, ressaltando também a importância dos recursos lúdicos no Ensino de Geografia.
Pois, os resultados desta ação vieram cerceada de ótimos resultados, principalmente no que
tange a empolgação, participação e a verificação de aprendizagem dos alunos em relação as
aulas de Geografia.
Palavras-chave: Ensino, lúdico, Cartografia.
1. Acadêmica do curso de Geografia da Universidade Federal de Catalão, email:leonouracatarina@hotmail.com, Catalão (GO); 2. Docente da Unidade Especial de Geografia da
Universidade Federal de Catalão, e-mail: cbertazzo@gmail.com, Catalão (GO).
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SOBRE A
ATUAÇÃO NA TESTAGEM RÁPIDA DE COVID-19 DURANTE A PANDEMIA
Suienny Ferreira Ramos1, Joice Rodrigues de Queiroz2, Eduardo Viana Silva3,
Matheus Henrique Rodrigues da Silva Santos4, Hevellyn Silva Matias5, Renata
Alessandra Evangelista6
Introdução: A COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, inicialmente
descrita na província de Hubei, na China em dezembro de 2019, é a grande
responsável por causar a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), além de
estar associada a Pneumonias Virais graves, que comprometem o sistema
respiratório dos indivíduos. A propagação desse vírus ocorre principalmente
através da dispersão de gotículas e aerossóis expelidos pela pessoa contaminada,
quando a mesma apresenta sintomas respiratórios, tais como tosse seca,
espirros, coriza e dispneia. Sendo descrita pela Organização Mundial da Saúde
(OMS)

como uma

pandemia

em

março deste

ano,

observou-se que

o

comportamento desse vírus em diferentes países e sua elevada taxa de
mortalidade, exigiu das autoridades de saúde e órgãos competentes um árduo
trabalho

para

identificar

métodos

de

diagnósticos

laboratoriais

para

complementar o diagnóstico clínico, de forma rápida e eficaz. Desse modo, a
aplicação de testes rápidos para detecção de anticorpos do SARS-CoV-2 tem sido
cada vez mais frequente em instituições de saúde. O crescente número de casos
da doença registrados no município de Catalão-GO aliado ao afastamento de
profissionais da saúde do serviço, reforçou a parceria da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) com o Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Catalão,
no intuito dos estudantes atuarem na testagem rápida na população. Objetivo:
Descrever a experiência vivenciada pelos estudantes do curso de Enfermagem
na realização de testes rápidos para COVID-19 na população de Catalão-GO.
Descrição da Experiência: Refere-se a um relato de experiência baseado na
vivência dos estudantes de Enfermagem da referida Universidade, acerca da
atuação na testagem rápida na população catalana, especialmente pacientes
com confirmação do diagnóstico da doença, que necessitavam de reteste, bem
como os seus principais contactantes, com o propósito de identificar os
indivíduos que foram expostos ao vírus e, à partir dessa identificação, seguir
recomendações e protocolos instituídos pelo Ministério da Saúde (MS) para
acompanhamento/monitoramento dos casos suspeitos e/ou confirmados da
doença. Antes da atuação prática, os estudantes

receberam cursos de

capacitação, através de aula teórica expositiva e prática, ofertados por um
profissional da SMS. Além disso, os acadêmicos participaram da organização da
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dinâmica da testagem, de modo a estruturar uma escala de rodízio para que a
testagem ocorresse semanalmente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS)
do município, visando maior comodidade e alcance da população. Durante a
atuação, os estudantes puderam aprimorar a técnica da coleta da amostra, além
de ser uma oportunidade para esclarecimento de dúvidas e reforço das
orientações das medidas de precaução, para minimizar a disseminação do vírus.
Considerações finais: Embora a experiência tenha sido enriquecedora para a
formação dos estudantes que vivenciaram a prática da testagem durante a
pandemia, foi observada uma baixa adesão da população a este serviço ofertado
pela SMS. A parceria estabelecida entre a Universidade e a Secretaria Municipal
de Saúde é fundamental para reafirmar o compromisso e a estratégia ensinoserviço-comunidade, primordial para a formação profissional e humana dos
estudantes do Curso de Enfermagem, além de trazer benefícios para os
colaboradores, gestores e sobretudo, os usuários do serviço de saúde.
Palavras-chave: Coronavírus. Diagnósticos Laboratoriais. Serviços de Saúde.
Teste Rápido.
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E TELECOVID CATALÃO: UMA PARCERIA
ESTRATÉGICA
Eduardo Viana da Silva1, Suienny Ferreira Ramos2, Joice Rodrigues de Queiroz3,
Matheus Henrique Rodrigues da Silva Santos4, Hevellyn Silva Matias5, Alexandre de Assis
Bueno6
A COVID-19 é uma patologia respiratória aguda provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2,
com evolução clínica que varia de quadros assintomáticos a quadros severos que
necessitam de internação especializada. Desde o primeiro caso em Wuhan, na China, a
doença apresentou uma acelerada disseminação, e acarretou um aumento de casos
constantes em diversos países. Perante este cenário, vale ressaltar o papel imprescindível
dos profissionais de saúde, dentre eles os profissionais que trabalham no contexto da
vigilância. O termo vigilância é definido como um complexo de condutas direcionadas a
avaliação de determinantes, riscos e prejuízos à saúde da população, fundamentadas em
um cuidado integral com uma perspectiva individual e coletiva dos problemas de saúde. A
vigilância é dividida em diversas linhas de atuação como vigilância sanitária, vigilância
ambiental, vigilância em saúde do trabalhador, dentre outras. Ao considerar o contexto
pandêmico, convém destacar a vigilância epidemiológica e sua competência em identificar
as principais doenças de notificação compulsória como a COVID-19; monitorar e manter
atualizado às informações acerca da situação epidemiológica de doenças e possíveis
condições que às propiciam, entre outras responsabilidades relativas à saúde da
população. A partir do que foi exposto, o objetivo deste trabalho é descrever a vivência de
um Estágio Curricular Obrigatório desenvolvido junto ao serviço de Vigilância do município
de Catalão, Goiás. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência acerca
da participação de estudantes da área da saúde no TeleCOVID – Catalão, como objetivo
de colaborar nas ações de Vigilância Municipal no atendimento, monitoramento e suporte
à comunidade no protocolo de atendimento no enfrentamento à pandemia da COVID-19. O
serviço surgiu de uma estratégia de enfrentamento do município diante a pandemia da
COVID-19, a função dos estudantes no trabalho era pautada nas seguintes ações: atender
e solucionar dúvidas da população; monitorar a evolução do quadro clínico dos casos
suspeitos e/ou positivos; encaminhar pacientes para teleconsulta com o profissional
médico, quando necessário; contabilizar e atualizar diariamente o Informe Epidemiológico
dos casos. Identificou-se durante a experiência que os estudantes puderam vivenciar o
cotidiano real do trabalho no âmbito da Vigilância Epidemiológica, de modo a reforçar e
implementar conhecimentos adquiridos durante as disciplinas da graduação. Por intermédio
do estágio, foi possível aprender a organizar o tempo conforme a demanda e necessidade
do trabalho; conhecer o fluxo de trabalho e atendimento de um serviço de vigilância e
reconhecer a importância do trabalho colaborativo entre profissionais de diferentes
categorias. Percebeu-se ainda que a vivência de estagiar em um serviço no âmbito da
saúde dentro de um cenário pandêmico, estimulou os estudantes a buscarem ainda mais
por conhecimentos técnico-científicos, posto que a complexidade de questionamentos
vindos da população, se tornavam progressivamente mais complexos. Conclui-se que o
Estágio Curricular Obrigatório é uma alternativa significativa capaz de preparar ainda mais
os estudantes para sua futura atuação profissional, promovendo vivências que podem
ampliar os limites de aprendizagem, por meio de um ambiente que propicia o
aprimoramento de conhecimentos e habilidades.
Palavras-chave: Pandemias. COVID-19. Monitoramento Epidemiológico.
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A COLONIZAÇÃO DO BRASIL NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA BRASILEIROS
E PORTUGUESES
Monique Conceição Silva1, Eliane Martins de Freitas2
Resumo: A pesquisa foi realizada no âmbito do Programa de Licenciatura (Prolicen) da
Universidade Federal de Goiás (UFG). Partindo da importância dos estudos sobre a
construção da consciência história, no ambiente escolar e de investigações sobre o ensino
de História e a aprendizagem histórica, a presente pesquisa, com o recorte temporal e
temático no Brasil Colônia, com ênfase na questão racial, tem como objetivos produzir uma
discussão sobre o papel do livro didático do 7º ano de história brasileiro e o livro didático do
8º ano português na construção da consciência histórica de jovens estudantes, levando em
consideração como o mesmo encoraja estudantes no tratamento das fontes históricas e
entendimento da História. A pesquisa foi dívida em: pesquisa bibliográfica exploratória;
seleção, leitura e fichamento bibliográfico; leitura dos livros didáticos e seleção dos que serão
usados; leitura da temática nos livros didáticos selecionados; análise da narrativa, das
atividades e das fontes históricas utilizadas; análise comparativa dos livros didáticos
português e brasileiro. E, foi pautada pelo método qualitativo de análise dos livros didáticos
selecionados, também comparamos as formas de abordagem sobre a temática nos livros
didáticos, foram analisadas imagens e atividades propostas. Analisamos termos empregados
no livro didático português, como “aculturação” e “assimilação”, que suavizam o processo
violento de escravização dos povos não europeus, sendo problemático. Já no livro didático
brasileiro há um avanço na troca do termo “escravo” por “escravizados”, pois consideramos
que os povos africanos não nasceram escravos, mas foram vítimas. Como é de
conhecimento, o corpo do negro foi coisificado e tido como sem direito algum, o que deixou
sequelas até os dias atuais na sociedade. E como mencionado, o processo de escravização
não foi pacífico. Ressaltamos também que o livro didático brasileiro aborda mais afundo a
temática dado a existência da Lei nº10.639, de 2013, que obriga o ensino de história e cultura
afro-brasileira.
Palavras-chave: Aprendizagem; Brasil colônia; Livro didático; Ensino de história.
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I MOSTRA DO PROLICEN
A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE INICIAL DOCENTE PROMOVIDA PELAS
FEIRAS DE CIÊNCIAS DA UFCAT
Gabriel Stéfano de Oliveira Marques1, Leonardo Oliveira Costa2, Simara Maria Tavares
Nunes3

As Feiras de Ciências da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), são eventos de
extensão promovidos por docentes e discentes da UFCAT e voltados para alunos e
professores da Educação Básica. Os alunos dos Cursos de Licenciatura envolvidos como
monitores nesse projeto, ao fazerem parte desta ação de extensão, tem a oportunidade de
entrar em contato com alunos e professores da Educação Básica através do oferecimento
de oficinas de elaboração de projetos e a oportunidade de monitorar/auxiliar os alunos na
elaboração e desenvolvimento de seus trabalhos, tendo a oportunidade de vivenciar à
docência. Dessa forma, este trabalho, teve o objetivo de identificar aspectos que pudessem
subsidiar discussões sobre a contribuição da articulação de atividades de Extensão, Ensino
e Pesquisa na formação inicial crítico-reflexiva de licenciandos envolvidos como monitores
das Feiras de Ciências da UFCAT. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa qualitativa,
tendo questionários como instrumentos de coleta de dados que foram respondidos pelos
licenciandos envolvidos nas oito edições do evento. Nos questionários, os ex monitores
foram chamados a refletir sobre sua experiência formativa ao atuar no evento, relatando
sobre qual a contribuição desse tipo de atividade de extensão para sua formação inicial
docente. Os dados coletados a partir dos questionários foram tratados através da
metodologia da Análise Textual Discursiva, tendo sido criadas quatro categorias: 1)
Possibilidade de contato com a escola: futuro local de atuação profissional; 2) Construção
da identidade docente e formação do professor pesquisador; 3) Contato com metodologias
diferenciadas de ensino e oportunidade de aprendizado da mediação do conhecimento e 4)
Possibilidade de relação teoria x prática na formação inicial docente. Acredita-se que a
participação em ações de extensão como as Feiras de Ciências da UFCAT auxiliam na
formação de profissionais com uma visão muito mais reflexiva sobre a prática docente,
sendo que boa parte dessa reflexão se dá quando o licenciando tem contato com uma vasta
gama de possibilidades que vão além dos livros e teorias, partindo de cenas que o façam
protagonista.

Palavras-chave: Formação Inicial Docente, Extensão Universitária, Relação Universidade Escola.
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A PRODUÇÃO ACADÊMICA DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

STRICTO SENSU DA REGIÃO CENTRO-OESTE SOBRE LIVRO DIÁTICO
DE HISTÓRIA

Paula Rayanne Rodrigues Silva 1, Eliane Martins de Freitas2

Resumo
A presente pesquisa foi realizada através de pesquisa em repositórios
institucionais e eventualmente no site Capes, a fim de mapear as dissertações e
teses defendidas nos programas de pós-graduação nas áreas de História e
Educação das Universidades Federais na região Centro-Oeste, cuja temática e/ou
objeto de pesquisa foi o livro didático de História. Metodologicamente, essa
pesquisa se encaixa como qualitativa e quantitativa, feita a partir da leitura e
análise de resumos sendo realizada através do conceito “Estado da Arte”. O
Objetivo dela, é analisar as produções acadêmicas com base no tema “livro
didático de História”, pois acredita-se que a partir dessa análise pode-se ter
conhecimento sobre o que está sendo debatido no âmbito científico e
aperfeiçoar esses debates. Dentre os resultados alcançados destacamos a
proeminência da produção sobre o tema na área da História, contrariando
pesquisas nacionais que localizam esta proeminência na área da Educação. Bem
como o peso do Mestrado profissional de História da UFG/RC.
Palavras-chave: Livro didático de História. Programas de pós-graduação. Teses.
Dissertações.
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I MOSTRA DO PROLICEN
APONTAMENTOS INICIAIS SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO TEMPO
COMUNIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA
UFCAT
Gabriel Miguel Silva1, Simara Maria Tavares Nunes2
A Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Catalão compreende um
Curso de formação interdisciplinar de professores com habilitação em Ciências da Natureza.
Por se enquadrar em uma área que favorece a discussão sobre o meio ambiente, a Educação
do Campo tem como foco e atenção as questões socioambientais. Este curso é organizado
a partir de dois espaços/tempos formativos – o tempo universidade e o tempo comunidade.
O tempo universidade é definido como o encontro pedagógico nos espaços acadêmicos da
universidade, no qual se realizam as aulas e se trabalham conteúdos teóricos e práticos das
componentes curriculares. Este se alterna com o tempo comunidade, no qual se realizam
vivências e experiências investigativas voltados a assuntos sobre o aprendizado trabalhado
em sala de aula. Com ênfase em temáticas que envolvem a relação entre o território, a cultura
rural, as comunidades e populações do campo, o tempo comunidade representa uma
oportunidade de se articular teoria e prática na discussão das questões ambientais. Por estar
inserida em um meio onde se discutem temas sobre o meio ambiente, esta modalidade de
ensino relaciona diversos estudos a respeito de saberes da área de ciências da natureza. A
apresentação das ações desempenhadas neste intervalo é executada nos seminários de
integração. Este trabalho tem o intuito de mostrar um levantamento inicial da proposta de
avaliação da Educação Ambiental durante as atividades desenvolvidas nos tempos
comunidade realizados pelo curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade
Federal de Catalão desde o início desta graduação em 2014 até o segundo semestre de
2019. Por meio de verificação no portal da coordenação de graduação, pôde-se identificar
com esta análise 48 seminários de integração ofertados neste período. Com esta pesquisa,
conseguiu-se também fazer um diagnóstico preliminar refletindo sobre as principais temáticas
propostas pelos professores do Curso durante a realização do tempo comunidade. Os roteiros
das atividades propostas serão analisados através da metodologia da Análise Textual
Discursiva, buscando-se assim detalhar como foi trabalhada a Educação Ambiental ao longo
dos períodos desta licenciatura. Para a formação de professores, este projeto propiciou refletir
sobre os tópicos e ideias que foram desenvolvidos ao longo dos semestres do curso durante
o período do tempo comunidade, revelando ser de grande importância para entender como
foram propostos os planos de trabalho e suas atividades pedagógicas.
Palavras-chave: Educação do Campo, Seminário de Integração, Alternância.
Agradecimentos: Ao Programa Bolsas de Licenciatura (PROLICEN) da Universidade
Federal de Catalão (UFCAT) pela concessão de bolsa institucional.
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I MOSTRA DO PROLICEN
A AVALIAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA SOBRE A BNCC – UMA ANÁLISE
A PARTIR DO SISTEMA DE AVALIATIVIDADE.

Welison de Camargo Vieira¹, Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida²

Resumo: Esta pesquisa se encarregou de fazer um mapeamento da opinião de diversas
pessoas, de diversas áreas, sobre a nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Para
tal, foram coletados dados de uma das principais redes sociais onde podemos encontrar o
assunto em discussão, o Twitter. O corpus é constituído por resultados provenientes de uma
busca simples no mecanismo do próprio site, utilizando os termos “#BNCC, e #MEC” dos
quais foram selecionados os primeiros 50 comentários. Organizados de forma cronológica
desde 2015 até 2019, esses resultados foram filtrados e categorizados por grau de relevância
quanto ao assunto, permitindo que houvessem comentários de professores, políticos, órgãos
de comunicação, dentre outros. A Metodologia empregada é de cunho quanti-qualitativo,
utilizando procedimentos de coleta de dados que resultaram em dados numéricos que foram
posteriormente analisados por meio de métodos estatísticos a luz da Linguística SistemicoFuncional (Halliday, 1994). Além de realizar o mapeamento das opiniões disponibilizados na
internet, foi possível ampliar os estudos sobre análise do discurso de base sistêmicofuncional, mais especificamente, o sistema de Avaliatividade, bem como, entender melhor e
levar em consideração os diversos posicionamentos relacionados a construção e implantação
do documento. Os desdobramentos dos fatos que acompanham a trajetória da BNCC,
partindo de sua versão preliminar, até a chegada da terceira e atualmente última versão,
sofreram influência das transições políticas, transformações sociais e a própria situação
caótica criada pela pandemia do COVID-19. Influência essa que permitiu a propagação de
diversas incertezas quanto ao seu conteúdo e a qualidade ou mesmo relevância para com a
educação brasileira.

Palavras-chave: Palavras-chave: Sistêmico-Funcional, BNCC, Avaliatividade.
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AVANÇOS E RETROCESSOS NO DEBATE SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE
NAS ESCOLAS: DO GOVERNO DO PT AO BOLSONARISMO

Vinicius Mendes1, Carmem Lúcia Costa2
O presente trabalho tem por finalidade apresentar os resultados de pesquisa,
que teve como objetivo investigar as políticas públicas na área da educação
implementadas durante os governos do PT e que atenderam a uma demanda
histórica de professores/as para a formação e trabalho com a temática de gênero
e sexualidades. Ainda, tem o propósito , analisar como foi o percurso após o
golpe de 2016 e a ascensão ao poder de setores da ultra direita, conservadora,
neoliberal que flerta diretamente com o fascismo na figura do Bolsonarismo, que
tem como uma das caraterísticas o discurso de valorização da família tradicional,
propriedade privada, meritocracia, contrapondo-se radicalmente ao o avanço no
campo do debate sobre gênero e sexualidade iniciado no governo anterior,
como a criação de Conselhos, ministérios e secretarias - como a SECADI, por
exemplo. Valendo-se de instrumentos como o movimento Escola Sem Partido, o
Bolsonarismo instituiu uma política de perseguição e desativou todos os
programas nesta área. Desta, optou-se pela metodologia de levantamento de
dados em fontes secundárias e em referências teóricas foi realizada a leitura de
livros e artigos científicos para fundamentar a discussão em torno os conceitos
de gênero, sexualidade, diversidade e educação, e para isso foram exploradas
obras como: Beauvoir (1970), Scott (1989), Rubin (2003), Raffestin (1980)e,
ainda análises da conjuntura política foram como Sader (2013), Argolo e Rubim
(2018), Proner et al (2018), Galego (2018). Para debater as políticas públicas em
foco principal as de educação, diversidade e gênero, também buscamos Santos
(2013), Frigotto(2017), Dickmann; Bernart (2017), Ramos; Heinsfeld, mas por se
tratar de um assunto recente, sites, blogs e reportagens também foram
explorados. O trabalho justifica-se pela necessidade de analisar o atual contexto
de transição de um governo democrático de centro esquerda para um governo
ultraconservador, a partir da leitura das políticas educacionais de gênero,
sexualidade e diversidade. Como resultado inferimos o desmonte das políticas
referentes às questões de gênero e sexualidade além da extinção de vários
programas e verbas para o combate à violência, por exemplo, além da adoção
de um discurso de ódio contra todos os corpos não normativos.
Palavras-Chave: Ensino, Diversidade, Politicas Publicas, Formação.
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I MOSTRA DO PROLICEN
ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
REVISÃO SISTEMÁTICA DO PERÍODO 2014-2019
Isabela Victória Teixeira¹, Elis Regina da Costa², Maria Paulina de Assis³, Isabella Farias
Batista4
Estudantes autorregulados são mais conscientes de suas capacidades e dificuldades e
utilizam estratégias na realização de tarefas, monitorando e avaliando a eficiência de seu
comportamento de estudo. A Psicologia Cognitiva baseada na Teoria do Processamento da
Informação compreende estratégias de aprendizagem como qualquer atividade, técnica ou
procedimento empregados para adquirir, armazenar ou utilizar informações, facilitando o
controle, o processamento e a recuperação na memória em longo prazo. Nesse sentido, o
professor deveria entender o relevante papel da aprendizagem autorregulada e o uso
competente de estratégias para a promoção de um melhor desempenho no contexto
educativo. O objetivo geral do estudo foi realizar uma revisão sistemática sobre estratégias
de aprendizagem em trabalhos defendidos nos programas brasileiros de Pós-Graduação nos
últimos seis anos. Especificamente, mapeou-se as tendências acerca do tópico e as
contribuições na área da formação inicial e continuada de professores. Buscou-se pesquisas
disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior, no período entre 2014 e 2019, a partir dos termos “estratégias de
aprendizagem”, “autorregulação da aprendizagem” e “aprendizagem autorregulada”. Foram
analisados 70 trabalhos, sendo 13 teses e 57 dissertações. Os resultados mostraram que a
maioria advém das regiões Sudeste (49%) e Sul (40%), com destaque para a Universidade
Estadual de Londrina com o maior número de pesquisas (15). O nível de ensino Graduação
foi o mais pesquisado, seguido pelo Ensino Fundamental. A respeito das características
metodológicas, a maior parte utilizou delineamento descritivo-correlacional e abordagem
quantitativa. O assunto mais investigado foi a utilização geral da autorregulação/estratégias
de aprendizagem em amostras de discentes. Temas recorrentes relacionados foram
resolução de problemas matemáticos, compreensão leitora e motivação. Os dados sugeriram
poucos estudos na área do ensino de estratégias de aprendizagem junto a docentes em
formação inicial e continuada. Entre eles, houve mais estudos com educadores em formação
inicial, principalmente do curso de Pedagogia. Com alunos de licenciaturas, as intervenções
demonstraram mudanças nas concepções sobre ensinar e aprender, na motivação nas
práticas pedagógicas, além da promoção de competências autorregulatórias. Os trabalhos
com professores em serviço propiciaram, de modo geral, uma reflexão a respeito de sua
atuação e aplicação das estratégias de aprendizagem junto aos alunos. Reitera-se a
necessidade de investigações e reflexões mais profundas acerca das estratégias de
aprendizagem, tanto por estudantes quanto por professores, visto a importância da
autorregulação e autonomia para um processo ativo e reflexivo do aprender.
Palavras-chave: Aprendizagem autorregulada. Técnicas de estudo. Formação docente.
Agradecimento: À Universidade Federal de Catalão (UFCAT) pelo apoio financeiro sob
forma de bolsa à primeira autora.
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EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORES DE LÍNGUAS COM ALUNOS EM
TRATAMENTO DE SAÚDE PROLONGADO: uma busca por resultados de
pesquisa no Brasil

Rafael Alves Machado1, Sarah Thayne Rodrigues Silva dos Santos2, Viviane Cabral
Bengezen3

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma busca por pesquisas com
foco nas experiências de professores de línguas com alunos em tratamento de saúde
prolongado. A pesquisa, desenvolvida por um graduando em Letras e coorientada por uma
pós-graduanda, se justifica pois entende-se que sistematizar as pesquisas sobre
experiências vividas com alunos em tratamento médico e/ou psicológico pode ajudar outros
professores e pesquisadores da área da Linguística Aplicada a refletir sobre como os
professores de línguas lidam com esses acontecimentos, bem como contribuir para as
discussões práticas e acadêmicas sobre como o conhecimento dos professores é
(re)construído nas paisagens educacionais, com que tipos de situações os professores de
línguas lidam e de que forma eles lidam com os desafios da sala de aula. Para a seleção
das pesquisas, foram feitas buscas no Banco de Teses e Dissertações da CAPES e em
periódicos nacionais da área da Linguística Aplicada. Os resultados apontam para grande
escassez de pesquisas sobre o tema e para a urgência por mais integração entre os níveis
de ensino e entre a escola e a universidade, para que as histórias vividas nas salas de aula
de línguas e que muitas vezes são evadidas das discussões possam ganhar visibilidade e
que ações futuras sejam planejadas para a solução de problemas.

Palavras-chave: Formação de Professores. Aprendizes de línguas em tratamento médico.
Aprendizes de línguas em tratamento psicológico.
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IDENTIDADE DOCENTE, INCLUSÃO ESCOLAR E AS NECESSIDADES
FORMATIVAS

Maria Eduarda Oliveira Santos1, Dulcéria Tartuci2, Lidiene Policena dos Santos
Palavras-chave: Inclusão Escolar. Docência. Ensino Colaborativo. Identidade
Docente. Educação Infantil. Anos Iniciais.
Essa pesquisa é resultado de um estudo realizado no âmbito do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Pesquisa das Licenciaturas (PROLICEN) e
teve como objetivo investigar as atribuições dos professores de estudantes
público alvo da educação especial, as demandas da inclusão escolar e as
repercussões destas para constituição da identidade profissional dos professores
desses estudantes. O estudo está pautado na abordagem qualitativa, de caráter
exploratória, e para a coleta de dados realizamos entrevistas semiestruturadas
com quatro educadoras, sendo duas duplas – professora regente e profissional
de apoio – uma da educação infantil e outra de anos iniciais do ensino
fundamental, que atuavam em condição de bidocência em salas de aulas
envolvendo estudantes público alvo da educação especial. Observou-se neste
estudo que as professoras demonstraram assumir posturas identitárias de
atuação distintas diante da inclusão desses estudantes. A professora regente e a
profissional de apoio da educação infantil em condição de bidocência tem
efetuado uma atuação com características do ensino colaborativo e indícios de
desenho universal de aprendizagem. E a professora e profissional de apoio de
anos iniciais demostraram ter uma forma de atuação em que há uma divisão de
tarefas em relação a estudantes com e sem deficiência, sem uma articulação de
papéis. A atuação das profissionais pode ser articulada com a formação, uma vez
que há um traço distintivo na trajetória profissional de ambas, que é a
participação em cursos de formação continuada. Inclusive esta formação se
revela na relação que a professora de educação infantil estabelece com a
profissional de apoio, sendo suporte para ampliação dos estudos desta última na
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área da educação das crianças com deficiência. Quanto as demandas formativas
para a inclusão dos estudantes público alvo da educação especial as professoras
elencaram

como

necessidades

formativas:

formação

continuada

sobre

transtornos do espectro autista; formação inicial com ênfase tecnológica,
apontou-se ainda a necessidade de disciplinas sobre a educação de estudantes
público alvo da educação especial. Por outro lado, é importante que as
demandas formativas sejam incorporadas não somente pela formação inicial,
mas na formação continuada/em serviço, uma vez que as demandas são
crescentes e as realidades vão sofrendo novas configurações.
Agradecimentos: Agradeço a minha orientadora Dulcéria Tartuci pelas valiosas
contribuições dadas durante todo o processo de construção dessa pesquisa, suas
indicações fizeram toda a diferença. Agradeço também a minha co-orientadora
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(Neppein) e a todos os seus integrantes, pela cooperação. E por fim, agradeço ao
Programa de Bolsas de Licenciatura Prolicen, pelo fomento financeiro.
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INVENTÁRIO CARTOGRÁFICO PARA O MUNICÍPIO DE CATALÃO (GO): atlas analógico e
digital
Robério Francisco de Macedo 1, Teudas Moreira de Azevedo 2, João Donizete Lima 3, Odelfa
Rosa 4

O presente trabalho trata das experiências desenvolvidas e as implicações da criação de um
inventário cartográfico para o município de Catalão/GO para o Ensino Fundamental. A iniciativa
surge no momento em que se observou a ausência de materiais de ensino para o estudo do
espaço geográfico em nível local, tal escassez impossibilita aos escolares o reconhecimento dos
elementos naturais, sociais e culturais de seu lugar de vivência. Desse modo, têm-se como
objetivo principal construir um Atlas Geográfico Escolar do Município de Catalão (GO),
possibilitando dessa maneira, que o aluno tenha uma visualização de modo reduzido do espaço
local e aumentando o entendimento da dinâmica espacial, tanto em aspectos naturais como nos
aspectos socioeconômicos. A metodologia desenvolvida na pesquisa consiste no levantamento
bibliográfico em fontes primarias e secundarias, levantamento de campo para o registro de
imagens e informações. Para a elaboração dos mapas utilizou-se o programa de Softwares no
QGIS (Quantum Gis), os mapas do município de Catalão foram elaborados a partir do SIGAs –
2000/UTM 23s, sistema das coordenadas geográficas, e adaptados no formato A3 (29,7 X 41,99
cm). Com relação aos resultados alcançados elenca-se, uma compilação de mapas elaborados
em diferentes escalas de análises, textos informativos e descritivos para o trabalho de conceitos,
fotografias dos principais pontos da cidade no qual possibilitará o trabalho a partir da percepção
do aluno, como forma de divulgação destes resultados. A partir desses resultados conclui-se
que, a construção do Atlas Geográfico para o Ensino Fundamental no município de Catalão
contribuirá substancialmente para as aulas de Geografia, e de forma ainda mais ampla, para o
uso no ensino da Cartografia escolar. Durante o desenvolvimento do projeto, algumas
dificuldades foram encontradas tais como, na obtenção de informações sobre a história local, no
qual, pelos menos três correntes tradicionais buscam explicar a origem do município. O atlas
segue em etapa de finalização e ao final, obter-se-á um material inédito com rica fonte de estudo
do Município de Catalão/GO.
Palavras-chave: Espaço. Catalão. Atlas Geográfico. Ensino.
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I MOSTRA DO PROLICEN
NEGROS E NEGRAS TÊM LUGAR NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA
PORTUGUESA USADOS NO BRASIL?
Ana Vitória Gomes Moreira1, Maria Helena de Paula2.
Resumo: O presente estudo visa a discutir como os negros e as negras são
representados nos livros didáticos em língua portuguesa, pois, em 2003 foi sancionada
a lei nº 10.639/03 que determina que em instituições de ensino públicas e privadas do
território brasileiro se faça cumprir o ensino de cultura e história africanas e afrobrasileiras. Deste modo, analisamos a coleção de livros didáticos intitulada Português
Linguagens, de Cereja e Magalhães (2015), referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019.
Para dar cabo à nossa empreitada, lançamos mão de vários autores que discutem
temas como educação étnico-racial, ações afirmativas no ensino de língua e educação
antirracista, sempre voltando nosso olhar para as obras didáticas relacionadas à referida
lei, uma vez que no transcorrer da investigação, notamos que elas são fundamentais na
formulação das aulas, contudo, não bastam em si mesmas e necessitam de
complementação. Sabemos que as coleções didáticas passam por um processo de
escolha por parte da escola e professores, que terão de analisá-las criticamente e optar
por uma que será posteriormente distribuída pelo Plano Nacional do Livro Didático
(PNLD). O PNLD torna disponível um edital com as coleções para a consulta e alguns
critérios a ser levados em conta, como o que diz respeito à obrigatoriedade de se
trabalhar os temas postulados pela lei nº 10.639/03. Isto posto, para que nosso trabalho
atingisse os objetivos propostos se faz necessária uma metodologia que se pautou na
leitura do referencial teórico pertinente aos assuntos supracitados, na coleta de dados
realizada após intensa observação das obras em estudo e a catalogação de ocorrências
obedecendo a critérios previamente estabelecidos, como por exemplo, atividades que
retratavam os negros e as negras, levando em conta a História e sua cultura. Dentro
destes critérios ainda averiguamos se essas atividades possuem estereótipos ou não.
Nossos dados foram vultosos e a partir deles fizemos uma análise quantitativa
(registrada em tabela) e qualitativa. Os dados obtidos e lidos com base na teoria que
fundamentou nossa discussão a respeito das hipóteses que formulamos no plano de
trabalho nos encaminharam a concluir que a lei nº 10.639/03 ainda não está sendo
efetivamente cumprida, mesmo após dezessete anos de seu decreto. A esse fator, os
autores estudados postulam que os currículos ainda são constituídos levando em conta
ideais de currículo europeu. Nesse sentido, os livros didáticos, sozinhos, não são
capazes de cumprir efetivamente a proposta da lei, sendo necessário que o professor
busque formações complementares que o constituirão enquanto um docente antirracista
perpassado pelos estudos étnico-raciais. Também se faz importante que professores
ajam criticamente acerca das obras didáticas despertando esse impulso do mesmo
modo em seus discentes.
Palavras-chave: Lei nº 10.639/2003. Negritude. Obras Didáticas.
Agradecimentos: Agradecemos, pois, o fomento à pesquisa por parte da Universidade
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I MOSTRA DO PROLICEN
O DIREITO À INDIFERENÇA NA FORMAÇÃO DOCENTE: MAPEANDO O DEBATE
SOBRE GÊNERO NA UFG/REGIONAL CATALÃO
Isadora Aquino de Oliveira¹, Carmem Lúcia Costa²

Tendo em vista a importância do estudo de gênero, verificamos com está o debate sobre a
temática de Gênero no ensino superior, especificamente na Universidade Federal de GoiásRegional Catalão (UFG/RC) - Universidade Federal de Catalão - em transição (UFCAT).
Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo geral promover um levantamento sobre
o desenvolver do trabalho com a categoria Gênero nos cursos de formação de
professores/as do ensino superior, delimitando o estudo a UFG/RC -UFCAT em transição.
Nesse contexto, este trabalho utilizou do levantamento bibliográfico de autores que
discorrem sobre a questão do gênero, estabelecendo uma introdução e contextualização
sobre a temática, sendo crucia para a compreensão e levantamento de discussões. Além
disso, sendo este estudo uma pesquisa qualitativa, foi feito um levantamento na
Coordenação de Graduação e no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
(SIGAA) para obter dados de como os cursos estão abordando a questão do Gênero em
disciplinas e/ou projetos de pesquisa e extensão, eventos e outros. Dessa maneira, coletouse dados sobre a formação de profissionais na Regional no que tange à questão de gênero
e promoveu debates sobre a importância de ações afirmativas que envolvem a temática no
âmbito da UFG/RC -UFCAT em transição. Assim, além da coleta das disciplinas ministradas
por todos os cursos fornecidos pelas Unidades Acadêmicas da instituição, foi levantado
também o quantitativo e o sexo do corpo docente da Universidade, assim como
especificados o nome das disciplinas ofertadas que se relacionam aos estudos de gênero.
Desse modo, a partir de levantamentos bibliográficos, com apoio teórico, juntamente com
a Coordenação de Graduação e do SIGAA, foram efetivadas discussões reflexivas sobre o
estudo do Gênero nesse âmbito educacional, com intuito de estabelecer melhorias na
formação docente e na diversidade no ensino analisando o quantitativo de disciplinas que
abordam a temática gênero, juntamente com o levantamento do corpo docente desta
instituição de ensino.

Palavras-Chave: Debate. Diversidade. Faculdade.
1.Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade Federal de Catalão – em transição (UFCat), email: isadoraufg@gmail.com, Catalão- GO; 2. Docente da Unidade de Geografia da Universidade
Federal de Catalão – em transição (UFCat), e-mail: clcgeo@gmail.com, Catalão- GO.
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I MOSTRA DO PROLICEN
O QUE OS PRONTUÁRIOS NOS REVELAM ACERCA DA QUEIXA ESCOLAR?
ANÁLISE À LUZ DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL.
Débora Cristina de Araújo¹, Janaina Cassiano Silva²
Este trabalho refere-se a um estudo de Iniciação Científica que teve como objetivo geral
realizar um mapeamento das crianças atendidas com queixa escolar no Centro de Estudos
Aplicados em Psicologia- CEAPSI da Universidade Federal de Catalão que frequentam a
Rede Municipal de Ensino de Catalão/GO. Como específicos: traçar um perfil escolar
(idade, série, escola) das crianças atendidas e, discutir o processo de avaliação psicológica
das crianças com queixa escolar. A metodologia desta pesquisa pautou-se nos
fundamentos metodológicos e filosóficos do materialismo histórico-dialético, tendo como
base os referenciais teóricos da Psicologia Histórico-Cultural. Inicialmente foi constatada a
prevalência de uma lógica individualizante, como o foco voltado para a culpabilização do
aluno. Dessa forma, a orientação a queixa escolar surge enquanto abordagem breve e
focal, partindo da origem e natureza da queixa escolar no processo de escolarização. É
importante que se saiba como, quando, onde e de que maneira as dificuldades foram
construídas. O atendimento com a criança e/ou adolescente terá o objetivo de compreendêlos enquanto agentes ativos no processo de escolarização. Além disso, ocorrem mais
encaminhamentos do que devoluções pela justificativa de que há muita demanda e pouca
procura por um retorno por parte da escola, contudo, entende-se que a devolução seja
obrigatória independente da busca pela direção da escola. Os prontuários também revelam
que a escola não tende a aparecer como parte da queixa, mostrando que os diálogos sobre
a participação escolar não costumam ser evidenciados nas entrevistas. Ademais, revelam a
presença de um forte preconceito a crianças portadoras de deficiência. Os estudos
realizados evidenciaram a falta de preparo de profissionais que lidam com essas crianças,
uma vez que a maioria ainda acredita ser um processo intrínseco a elas. Compreendeu-se
que os professores costumam estar sobrecarregados de tarefas e exigências e não têm
condições de parar e refletir sobre o seu trabalho. A Queixa Escolar representou 50% dos
encaminhamentos infantis, predominantemente em meninos. As meninas apresentam mais
relatos de situação de humilhação na escola e descrições que apresentaram alto grau de
sofrimento psíquico. Os meninos apresentam mais queixas de problemas de
comportamento e evasão escolar do que as meninas. Desse modo, todo o seu processo
educacional e o desenvolvimento do seu psiquismo fica comprometido, podendo apresentar
dificuldades no processo de escolarização. As séries correspondentes ao terceiro, quarto e
quinto ano possuem a maior frequência de crianças com queixa escolar, uma vez que
representam o período de maiores mudanças como à alfabetização, inserção de regras,
padrões de comportamento e cumprimentos de conteúdos de aprendizagem. As queixas de
maiores incidências foram dificuldades na escola com sessenta e uma vezes, agressividade
ou irritabilidade quarenta e duas e Hiperatividade/ TDAH/ Dificuldades de concentração/
Dificuldade de atenção trinta e quatro. Destacamos a ausência de dados nos prontuários, o
que dificulta uma análise mais aprofundada, sendo importante olhar para essas queixas
enquanto um conjunto multifacetado, que não aparecem isoladas nos prontuários. O
instrumento utilizado em sua coleta permitiu a apreensão de que as crianças apresentam
mais de uma dessas queixas, normalmente múltiplas queixas.
Palavras-chave: Fracasso Escolar. Clínica Escola. Teoria Histórico-Cultural.
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Porque crianças e jovens também rememoram e também se esquecem: memória
e esquecimento em páginas de manuais didáticos de Língua Portuguesa
Thaís Geovana da Silva Botelho1
Silvana Augusta Barbosa Carrijo2
Resumo
Considerando os temas e subtemas da memória e do esquecimento como essenciais para a
formação dos sujeitos, bem como a sua estreita relação com a Literatura, o dado trabalho
possui como objetivo a apresentação do percurso e dos resultados de uma pesquisa realizada
com duas coleções de Livros Didáticos de Língua Portuguesa que foram adotadas em uma
escola da rede pública de ensino no município de Catalão-GO, voltando o seu foco principal
para o modo com que a temática em questão foi abordada no corpus escolhido. Os materiais
selecionados se direcionam a turmas do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) sendo eles as
coletâneas Português: Linguagens (CEREJA e COCHAR, 2015), vigente na escola dos anos
de 2017 a 2019, e Se liga na língua: leitura, produção de texto e linguagem (ORMUNDO e
SINISCALCHI, 2018), vigente de 2020 a 2023, ambas devidamente avaliadas e
disponibilizadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). A realização dessa
pesquisa se deu à luz de aportes teóricos que contemplam os temas pertinentes ao trabalho,
sendo eles a literatura infantil e juvenil, o livro didático de língua portuguesa, a escolarização da
leitura literária, bem como a memória, o esquecimento e os subtemas que lhes são
congêneres. Os estudos realizados se pautaram na intenção de responder algumas questões
norteadoras, sendo elas: 1) Há em cada livro didático analisado unidades que se direcionam ao
estudo dos temas e subtemas da memória e esquecimento? 2) Em caso afirmativo, de que
forma os materiais apresentam os textos literários desse gênero? 3) As atividades de
exploração dos textos que contemplam a temática em pauta fomentam ou inviabilizam um
satisfatório processo de formação leitora dos estudantes? Os resultados alcançados através
das análises destacam desde pontos positivos e que podem ser aprimorados nos manuais
didáticos, principalmente na questão de desenvolvimento de atividades interpretativas e
disponibilização de textos literários memorialistas, até grandes lacunas em relação à
abordagem dos referidos temas, motivo que ocasionou a criação de um blog com a finalidade
de compartilhar propostas de atividades lúdico-cognitivas e materiais que proporcionem um
trabalho mais proveitoso e significativo do conteúdo em sala de aula.
Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil; Livros didáticos; Rememorar; Esquecer.
Agradecimentos: Destaco aqui a grande contribuição que a realização desse projeto de
pesquisa trouxe para a minha formação pessoal e acadêmica, tornando-a mais completa e
abrindo portas para a minha inserção na pesquisa científica, bem como nos campos de estudo
sobre a literatura infantil e juvenil. Dessa forma, agradeço a todos os fatores que tornaram essa
realização possível, entre eles, a disponibilidade da escola pública com o material analisado, a
orientação recebida e o financiamento por bolsa PROLICEN provido pela UFCAT.
1. Acadêmica do curso de Letras – Português e Inglês da UFCAT, e-mail: thaisgeovanasb@gmail.com,
Catalão-GO; 2. Docente da unidade Acadêmica de Letras e Linguística da UFCAT, e-mail:
silvana.carrijo@gmail.com, Catalão-GO.
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REPRESENTAÇÕES ANTIJUDAICAS NA OBRA A GUERRA NO BOM FIM:
DEBATENDO A QUESTÃO DA ALTERIDADE NA SALA DE AULA

SILVA, Aline de Fátima Camargo da, alinef.camargo@hotmail.com1 (bolsista/ PROLICEN)
CARNEIRO, Fabianna Simão Bellizzi, fabianna_bellizzi@yahoo.com.br2 (orientadora)
Universidade Federal de Goiás-Regional Catalão (em transição) Unidade Acadêmica
Especial de Letras e Linguística
RESUMO: O presente relatório tem como objetivo apresentar as reflexões, análises e
observações que foram confeccionadas durante a pesquisa do Programa de Licenciatura PROLICEN, a partir do projeto "Representações antijudaicas na obra Guerra no Bom Fim:
Debatendo a questão alteridade na sala de aula". Por meio da figura do judeu, procurou-se
evidenciar como a Literatura, neste caso, a fantástica, proporciona ao docente a criação e
exploração de diálogos acerca de temas globais e sociais aos quais os discentes também
não estão imunes dentro do ambiente escolar, visto que, tal instituição é igualmente uma
extensão da reprodução social vigente. Assim, assuntos tais como: xenofobia,
antissemitismo, Holocausto, bullying, preconceito racial, social, econômico, dentre outros,
que, maiormente, não são trabalhados de maneira crítica nos Livros Didáticos, encontrariam
na Literatura um pujante respaldo para se debater sobre a alteridade, bem como, a sua
importância nos dias atuais. Para tanto, o referencial respaldou-se na obra “A Guerra no
Bom Fim”, de Moacyr Scliar (2008) para o desenvolvimento da pesquisa com o intuito de
levar para o ambiente escolar não só uma formação tecnicista que se é esperada ao
lecionar as disciplinas normativas, mas igualmente, de fomentar o próprio conhecimento
humano e constitutivo do sujeito, pois, o docente ao expor mediante o texto literário tais
alteridades, incita em seus alunos a criação de alternativas com o objetivo de discutir e
renovar uma visão sobre o seu direito e dever de cidadão, além de formular um senso crítico
autônomo, oportunizando, desta feita, a humanização da aprendizagem, e logo rompendo os
muros que separam a escola da sociedade.
Palavras-chave: Literatura Fantástica. Antissemitismo. Educação.
Agradecimentos: Agradeço a Deus, a minha família e a minha orientadora Profª Drª
Fabianna Simão Bellizzi Carneiro, que com sua competência e brilhante conhecimento,
prestou o auxílio necessário para que pudéssemos construir durante a pesquisa um
desenvolvimento magistral e alcançar os resultados pretendidos pelo nosso Plano de
Trabalho. Por fim, agradeço a bolsa concedida pela Universidade Federal de Catalão Goiás (em transição) que possibilitou a minha participação em eventos acadêmicos e
aquisição de livros para a pesquisa.

Acadêmica do curso de Letras Língua Portuguesa e Inglesa. E-mail para contato:
alinef.camargo@hotmail.com. Este trabalho vincula-se ao Programa de Iniciação Científica PIBIC–
PROLICEN, da Universidade Federal de Goiás/Regional de Catalão (em transição), sob a orientação
da Profª. Drª. Fabianna Simão Bellizzi Carneiro.
2
Professora Adjunta da Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística da Universidade Federal
de Goiás/ Regional de Catalão (em transição). Este trabalho vincula-se ao projeto de pesquisa:
HORROR, MEDO, ASSOMBRAMENTO, O INSÓLITO E O INUSITADO: MANIFESTAÇÕES DO
FANTÁSTICO E SUAS VERTENTES NA LITERATURA, da UFG/Catalão. E-mail para contato:
fabianna_bellizzi@yahoo.com.br.
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
A CAMINHADA EM GRUPO COMO FORMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA
PESSOAS COM DIABETES E HIPERTENSÃO: PET-SAÚDE
INTERPROFISSIONALIDADE COMO DISPARADOR
Ana Carolina Silva Busse1, Fabrício Gonçalves Ferreira2, Gabriela Ferreira Mendes3,
Wanessa Batista dos Anjos4, Renata Alessandra Evangelista5, Leomar Cardoso Arruda6
Introdução: Pesquisas brasileiras têm constatado um aumento significativo da população
hipertensa e diabética nas últimas décadas, sendo essas patologias recorrentes nos
atendimentos da Atenção Básica. Dentre os vários fatores de risco para o desenvolvimento
dessas doenças crônicas, nota-se, ainda, que o elevado índice de sedentarismo leva à
eclosão dessas condições e várias comorbidades que podem ser evitadas com a associação
do tratamento à prática de atividade física. Objetivos: Descrever uma das ações
desenvolvidas pelo grupo 3 HIPERDIA do PET-Saúde: a caminhada semanal, realizada em
Catalão-GO. Essa intervenção foi implementada em maio de 2019 e apresenta-se como um
instrumento de promoção da saúde, destinado às pessoas com Diabetes Mellitus (DM) e
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Metodologia: A caminhada é uma das estratégias
construídas para o fortalecimento do HIPERDIA da Unidade Básica de Saúde (UBS) Divano
Elias. Conta com participantes cadastrados no programa, com idades entre 50 e 65 anos e
ocorre semanalmente entre 07:10 e 08:30 às sextas-feiras. Tem como recursos a garagem
da UBS, academias ao ar livre e vias asfaltadas próximas a unidade. As atividades são
orientadas por professores, alunos e preceptores dos cursos de Educação Física,
Enfermagem, Medicina, Psicologia e Serviço Social. Resultados: A ação em grupo permite
que a promoção de saúde seja oferecida a um maior número de pessoas, além de propiciar
aos participantes o aumento de suas interações e fortalecimento dos vínculos sociais.
Também, há melhora do autocuidado e da percepção de saúde, aumentando a capacidade
funcional, considerada como a habilidade em realizar de forma autônoma atividades
fundamentais para sua sobrevivência. Os integrantes relatam melhora na qualidade de sono
e nos índices glicêmicos e pressóricos, além da diminuição de peso, porém, referem
dificuldade em realizar a caminhada em outros dias da semana, como recomendado, pela
ausência de companhia e segurança. A prática regular de exercício físico é benéfica tanto na
prevenção quanto no tratamento da HAS e DM, assim como confere autonomia e
empoderamento dos sujeitos nos cuidados com a saúde. Conclusão: A caminhada tem uma
função indutora, a qual busca alavancar a prática de atividades físicas e conscientizar a
comunidade para os benefícios que ela promove. Assim, a construção do vínculo, a escuta e
o acolhimento do grupo auxiliaram a mudança de hábitos e potencializaram a adesão regular
à prática de exercícios. Além disso, os benefícios da caminhada para o Hiperdia e a adesão
da comunidade demonstram que há demanda para o município e potencial para expansão
dessa iniciativa piloto.
Palavras-Chaves: Atividade física. Prevenção. Promoção da Saúde. Doenças Crônicas Não
Transmissíveis.
Agradecimentos: "Agradecemos ao apoio financeiro, na forma de bolsas de estudo, do
Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS)
para a realização do PET-Saúde Interprofissionalidade no município de Catalão/GO e a
Secretaria Municipal de Saúde local por permitir a participação dos colaboradores"
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de PSICOLOGIA da Universidade Federal de Catalão, e-mail: gabrielaferreiramendes3@gmail.com,
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I MOSTRA PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE
A CONTRIBUIÇÃO DO PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE NA FORMAÇÃO
BASEADA EM COMPETÊNCIAS COLABORATIVAS
Pollyana Sousa Almeida 1, Juliana Martins de Souza 2, Janaina Cassiano Silva3, Emilse
Terezinha Naves4
O Programa Educação pelo Trabalho e Saúde - Interprofissionalidade (PETSaúde/Interprofissionalidade) é uma iniciativa do Ministério da Saúde e do Ministério da
Educação criada em 2006, com o intuito de transformar a formação de futuros profissionais da
saúde, capacitando-os ao trabalho interprofissional e contribuindo dessa forma, ao tomo de uma
melhor assistência ao usuário do Sistema Único de Saúde. Contemplado na Universidade
Federal de Catalão (UFCAT) em 2019, este programa é desenvolvido a partir da articulação
ensino-serviço-comunidade e tem como um dos objetivos a formação baseada em competências.
Este resumo tem como objetivo relatar a experiência do PET-Saúde Catalão na discussão do
desenvolvimento das competências colaborativas nas atividades desenvolvidas pelo projeto no
primeiro ano de implantação. Inicialmente, foi elaborado um questionário eletrônico para os
participantes elencarem as atividades desenvolvidas e quais competências identificavam.
Posteriormente, este material foi analisado e organizado pelo grupo de tutores articulando as
ações/atividades desenvolvidas no primeiro ano de trabalho, os cursos envolvidos e as
competências comuns, específicas e colaborativas. Neste relato destacamos a articulação com
as competências colaborativas. Ao todo, apresentamos no relatório 41 (quarenta e uma)
atividades/ações. Destacamos neste trabalho as ações gerais e comuns a todos os grupos do
PET-saúde de Catalão/GO, a saber: 1) os eventos de abertura e encerramento do primeiro ano
do projeto, 2) evento Integra Saúde, 3) participação na Calourada UFCAT 2020-1 e 4) reuniões
de acompanhamento e planejamento das ações do PET-Saúde/ Interprofissionalidade em
Catalão. Com relação aos eventos acreditamos que as competências colaborativas geradas
foram: trabalho em equipe, integração dos participantes do projeto PET-Saúde/
Interprofissionalidade Catalão, compartilhamento de saberes e experiências para a prática
interprofissional e, comunicação interprofissional. A competência compartilhamento de saberes
e experiências para a prática interprofissional também esteve presente no evento Integra Saúde,
além da empatia, do trabalho interprofissional em saúde, da escuta ativa, comunicação e
relacionamento interprofissional, capacidade de organização, sistematização e avaliação dos
dados e ética. Destacamos que estas competências colaborativas também estiveram presentes
na ação da Calourada UFCAT 2020-1 e nas reuniões de acompanhamento e planejamento,
sendo que nesta última ação também podemos acrescentar a capacidade de discussão
compartilhada. Em síntese, percebemos que o exercício de refletir acerca destas competências
nos auxiliou no entendimento da educação interprofissional e em sua relação com o ensinoserviço e comunidade. Dessa forma, o desenvolvimento dessas competências é de fundamental
importância para o aprimoramento tanto da formação em saúde como para a indução de
mudanças no trabalho em saúde, propiciando a coparticipação de todos os atores envolvidos
dividindo suas ideias e experiências, o que levará a uma concepção ampliada e integral do
processo saúde-doença.
Palavras-chave: Ensino, Educação interprofissional, Serviço.
Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro, na forma de bolsas de estudo, do Ministério
da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS) para a
realização do PET-saúde interprofissionalidade no município de Catalão/GO e a Secretaria
Municipal de Saúde local por permitir a participação dos colaboradores.
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IBIOTEC, curso de Psicologia e no Programa de pós-graduação em Educação, coordenadora do grupo 4
do PET-Saúde, e-mail: janacassiano@ufg.br, Catalão-GO. 4. Docente do curso de Psicologia e
coordenadora do grupo 1 do PET-Saúde, e-mail: emilsenaves@yahoo.com.br, Catalão-Go.
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
A EXPERIÊNCIA DA TUTORIA NO PET- SAÚDE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
INTERPROFISSIONAL
Emilse Terezinha Naves1, Ligia Maria Maia Souza2, Anna Paula de Mendonça Barros3
Objetivo. A proposta desse estudo é relatar sobre a atividade tutorial e sua importância
na potencialização do desenvolvimento de competências colaborativas na formação
acadêmica do estudante universitário e no trabalho em saúde dos profissionais da rede
municipal de saúde de Catalão dos participantes do Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde, tem como eixo temático a Educação Interprofissional, (PETSaúde/Interprofissionalidade), a partir da experiência do grupo Núcleo Ampliado de
Saúde da Família (NASF): uma experiência piloto para intento de consolidação.
Metodologia. O desenvolvimento da tutoria é realizado por três professores dos cursos
de Enfermagem e Psicologia da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), que têm a
função de orientação global e mediação dos encontros dos participantes do projeto, que
consta com oito alunos dos cursos de Enfermagem, Educação Física, Medicina e
Psicologia e quatro preceptores das áreas de Enfermagem, Farmácia, Nutrição e
Psicologia. São realizadas ações coletivas que compreendem estudos teóricos de
temas pertinentes aos objetivos do grupo de trabalho, planejamento das ações a serem
desenvolvidas, processos avaliativos do trabalho realizado. Todas essas atividades de
caráter coletivo são baseadas no contexto de orientação tutorial que contempla as
estratégias de discussão, reflexão e construção de saberes e compartilhamento de
experiências. O período de desenvolvimento da experiência de tutoria aqui relatada,
aconteceu entre abril de 2019 e julho de 2020, ocorrendo semanalmente. Resultados
Esperados. Observamos que a experiência vivenciada no processo de tutoria do PETSaúde/Interprofissionalidade nos deu a oportunidade de ampliar os objetivos
acadêmicos e de orientação de um trabalho específico, dando-nos, nessa perspectiva,
condições para o desenvolvimento de uma formação integral dos sujeitos inseridos ao
possibilitar-lhes um conjunto de ações experienciadas que contribuíram para o
desenvolvimento e a potencialização de competências colaborativas que
desencadearam habilidades como autonomia, trabalho em equipe, capacidade de
tomada de decisões, comunicação interprofissional, entre outras. Na perspectiva da
formação, o método tutorial permite a integração entre ensino, pesquisa e extensão,
promovendo a participação do aluno em atividades extracurriculares que estimulam a
aprendizagem através da prática dando mais condições para uma formação ancorada
na transformação social. Quanto ao contexto do trabalho em saúde, a tutoria representa
uma mediação e fortalecimento da interprofissionalidade, promovendo a colaboração e
interação entre diversas profissões e induzindo mudanças de paradigmas em relação
às práticas de saúde no sentido do cuidado integral em saúde. Conclusão. A
experiência da tutoria vivenciada no PET- Saúde/Interprofissionalidade, possibilitou o
exercício da mediação e indução de processos de mudança nos dispositivos de
aprendizagem do discente em relação a uma prática compartilhada e ampliada na sua
atuação profissional futura, bem como também para os profissionais de saúde que
desenvolveram uma perspectiva de atuação biopsicosocial nas práticas em saúde. Em
suma, o trabalho tutorial é uma ferramenta fundamental para o fortalecimento de
indução de mudanças na formação e no trabalho em saúde, o que consequentemente
determina avanços na melhoria da qualidade de atenção à saúde.
Palavras-chave: Educação em Saúde; Serviços de Saúde; Saúde Pública.
Agradecimentos: Agradecimento ao Ministério da Saúde e à OPAS/OMS (Organização
Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde) - Edital nº 10 de 23 de julho
2018 – DOU pela concessão de bolsas aos participantes do projeto.
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM A COMUNIDADE DE HIPERTENSOS E
DIABÉTICOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NA CIDADE DE CATALÃO-GO
Adailton da Costa Assunção¹, Ana Carolina Silva Busse², Fabrício Gonçalves Ferreira³,
Gabriela Ferreira Mendes4, Leiliane de Sousa Marques5, Renata Alessandra Evangelista6
Introdução: A partir do princípio da integralidade presente como um dos principais atributos
da Atenção Primária à Saúde, que visa não somente o processo saúde/doença, mas
abrange o indivíduo em sua totalidade, nos aspectos sociais, culturais e físicos, houve a
necessidade de buscar ações que pudessem aproximar e retomar o vínculo construído
antes da pandemia com os participantes do Programa Hiperdia da Unidade Básica de
Saúde (UBS) Divano Elias na cidade de Catalão-GO. Objetivos: Relatar uma das
experiências do Pet-Saúde, do Grupo 3-HIPERDIA, na confecção e entrega de kits de
saúde como forma de garantir a proximidade com os integrantes da comunidade que
participavam das atividades do Hiperdia. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, do
tipo relato de experiência, desenvolvido no projeto Pet-Saúde, do Grupo 3-HIPERDIA. Ao
longo das reuniões online, os integrantes elaboraram a produção dos materiais e a entrega
dos kits. Após sua montagem, os kits foram deixados na UBS para que os integrantes do
PET pudessem distribuir individualmente nas casas dos usuários do Programa Hiperdia.
Vale ressaltar que todos os cuidados foram adotados, como a utilização de máscara,
distanciamento social e higienização das mãos. Resultados: O PET-Saúde
Interprofissionalidade, antes da pandemia, conduzia ações presenciais na referida UBS,
mas diante do agravo da conjuntura atual e das medidas restritivas de isolamento social
propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) não foi possível dar continuidade às
atividades programadas. O vínculo e a relação pessoal duradoura entre o paciente e o
profissional da saúde permitem que o elo criado se estreite e haja adesão às ações
propostas, facilitando assim a continuidade das atividades de educação em saúde, assim
como do autocuidado. Nesse sentido, foi pensado em formas de viabilizar esse retorno sem
afligir as orientações recomendadas pela OMS e que, ao mesmo tempo, pudesse manter o
vínculo construído. No Kit-Saúde, distribuído na comunidade, continha almanaque impresso
produzido pelo grupo com informações e atividades relacionadas ao contexto de pandemia
e aos cuidados de hipertensos e diabéticos, cartão com mensagens afetivas e de apoio e
fotos das ações desenvolvidas, um manual com sugestões de exercícios físicos para serem
feitos em casa, juntamente com álcool em gel e máscaras de tecido que foram recebidos de
doação. A ação pretendia restabelecer e fortalecer o vínculo com os participantes. A partir
desse instrumento, foi possível rever essas pessoas que eram semanalmente assistidas e
ouvidas pelo grupo, além de obter uma dimensão de como está a realidade delas frente ao
atual contexto e, assim, construir mais possibilidades de cuidado de acordo com as
demandas relatadas. Conclui-se, portanto, que o impacto foi positivo, tendo em vista que foi
alcançado os intentos da ação, como a escuta sobre as demandas enfrentadas na
pandemia, o entusiasmo por parte dessas pessoas por ter recebido o kit feito pelo grupo e,
principalmente, ter sido uma forma segura e viável para manter o vínculo construído antes
da pandemia.
Palavras-chave: Kit-saúde, Hiperdia, PET-Saúde, Integralidade.
Agradecimentos: "Agradecemos ao apoio financeiro, na forma de bolsas de estudo, do
Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS/OMS) para a realização do PET-Saúde interprofissionalidade no município de
Catalão/GO e a Secretaria Municipal de Saúde local por permitir a participação dos
colaboradores"
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A PRÁTICA INTERPROFISSIONAL NAS UNIVERSIDADES:
DESENVOLVIMENTO DE UMA DISCIPLINA INTERPROFISSIONAL
Maria Fernanda Costa Troncha Gomes 1 , Lucas Barros de Araújo 2 , Larissa Azevedo dos
Santos 3 , Alexandre de Assis Bueno 4 , Aurélio Goulart Rodovalho 5 , Cristiano Ricardo de
Abreu 6

O desenvolvimento do trabalho em equipe tem sido um grande desafio para as
organizações de saúde. Existem muitos relatos sobre o êxito da liderança eficaz em equipes
intraprofissionais, porém, o trabalho de equipes interprofissionais para o setor saúde
permanece como um grande desafio na proposta de organização dos serviços de saúde na
oferta do cuidado integral. Este desafio se estende para os profissionais de saúde, uma vez
que essas características normalmente não são trabalhadas de forma efetiva durante a
formação acadêmica. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é descrever a elaboração
de um componente curricular para formação interdisciplinar com oferta direcionada ao
público interno e externo do meio universitário. Trata-se de um relato de experiência acerca
do processo de composição do componente curricular para a formação interprofissional no
trabalho em saúde realizado pelo Grupo 5- Fortalecimento das Redes em Atenção à Saúde:
foco na transição do cuidado do PET-Saúde Interprofissionalidade da Universidade Federal
de Catalão. A proposta foi desenvolvida sob a coordenação dos estudantes e servidores da
Secretaria Municipal de Saúde, com a participação de docentes da universidade, e com o
objetivo de que a disciplina represente os interesses e necessidades de aprendizagem do
estudante e do servidor. Desta forma, foi elaborado um percurso sistemático com início no
estabelecimento do objetivo de aprendizagem, descrição da ementa, definição dos tópicos
da disciplina, metodologia de ensino-aprendizagem e referência bibliográfica. Assim, a
proposta se configura pela oferta de um componente curricular dividido em quatro módulos
que se complementam no conteúdo, porém são suficientes em si mesmos. As temáticas
abordadas serão: 1. Macropolítica da Assistência; 2. Micropolítica da Assistência em Saúde;
3. Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde e 4. Prática Interprofissional. O
primeiro módulo se encontra sob uma rodada de avaliação por profissionais especialistas da
área, a fim de que seja finalizada a proposta. Vale ressaltar que, para alcançar o objetivo de
uma formação efetiva, a proposta prevê a interação no ambiente de ensino entre estudantes
e servidores municipais com as vagas do componente curricular sendo ofertadas aos dois
grupos representativos, de forma a favorecer a reorientação do serviço de saúde pela
capacitação de seus servidores e a formação dos futuros profissionais. A disciplina será
ofertada inicialmente como núcleo livre, entretanto, têm-se a possibilidade de a mesma ser
ofertada. posteriormente,como disciplina regular dos cursos de saúde da universidade a fim
de que possa também ter seu impacto no trabalho docente e no meio acadêmico. O
processo de formação do componente curricular contribuiu de forma significativa na
interação docente, discente e servidor e apresenta como resultado um produto que
representa um interesse direto de aprendizagem da parte de todo o grupo, além de
favorecer para a formação do espírito crítico-reflexivo de todos os participantes.
Palavras-chave: Componente Curricular, Liderança, Trabalho em Equipe.
Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro, na forma de bolsas de estudo, do
Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS/OMS) para a realização do PET-Saúde Interprofissionalidade no município de
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A PRÁTICA INTERPROFISSIONAL NO ATENDIMENTO DOMICILIAR (AD) EM
CATALÃO-GO
Felipe Cruvinel Lemes1, Maria Fernanda Costa Troncha Gomes2, Hudson Vieira Gomes3,
Juliana Cassiano Silva4, Alexandre de Assis Bueno5
No contexto atual, tem sido, cada vez mais necessário, a reorientação dos serviços de
saúde para que atinjam a finalidade de compor modelos de cuidado que contemplem
diferentes saberes na busca de um cuidado integral e promocional da saúde. Assim, a
busca por modelos mais abrangentes precisa superar os entraves burocráticos dos serviços
de saúde como também os modelos tradicionais na formação do profissional de saúde e na
organização dos processos de trabalho em saúde. Para tanto, o Programa de Atenção
Domiciliar (PAD) traz a oportunidade de superação de barreiras históricas para a
composição do cuidado integral e interprofissional, uma vez que a Atenção Domiciliar se
compõe a partir do pressuposto da interprofissionalidade e da integralidade no cuidado.
Nesse sentido, este trabalho objetiva relatar os fatores envolvidos na elaboração dos
prontuários no cuidado ao usuário do Programa de Atenção Domiciliar (PAD) articulado ao
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) como cenário mobilizador
para a adoção da educação interprofissional (EIP). As metodologias utilizadas para
elaboração dos prontuários foram, observação da rotina dos profissionais, estudo do
funcionamento de outros serviços similares e com bom índice de performance, estudo de
prontuários de profissões, na perspectiva das diretrizes do Ministério da Saúde e também
da classe federativa das profissões como o Conselho Federal de Enfermagem(COFEN).
Dessa forma foi criado um prontuário padrão para o serviço. Os resultados alcançados na
construção do prontuário indicam elementos que se caracterizam como de competências
comuns, específicas e colaborativas, como por exemplo a pressão arterial (PA), altura,
peso, comorbidades, que integrava o núcleo das profissões: medicina, enfermagem,
nutrição e fisioterapia. Dessa forma, os prontuários foram elaborados a favorecer a
colaboração interprofissional enquanto um processo de convivência no espaço comum
entre diferentes profissões que desenvolvem a clínica ampliada, envolvendo o processo de
comunicação e tomadas de decisões compartilhadas com o objetivo de compor um cuidado
integral em saúde. Durante o processo de construção dos instrumentos, o prontuário foi
elaborado sem repetição de dados, com alternância das informações entre as áreas de
atuação, como por exemplo, a aferição da pressão arterial, que ficou sob a responsabilidade
dos profissionais da enfermagem. Essa distribuição foi realizada para estimular a
comunicação entre os membros da equipe na busca pela complementaridade dos dados e
uma, consequente avaliação integral do usuário como consequência do trabalho
colaborativo. Assim, os prontuários assumem um objetivo para além dos dados coletados e
se torna uma ferramenta para a construção da prática interprofissional e assume, por
finalidade, alcançar o resultado de um cuidado integral para os pacientes do programa.
Palavras-chave: Competências colaborativas; Organização; Prontuário.
Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro, na forma de bolsas de estudo, do
Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS/OMS) para a realização do PET-Saúde interprofissionalidade no município de
Catalão/GO e a Secretaria Municipal de Saúde local por permitir a participação dos
colaboradores"

Caderno de Resumos

·

1o CEPEx - Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão - UFCAT

·

Outubro - 2020

·

78

¹Acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão e discente do G5 PET-Saúde,
email: felipelemes75@gmail.com, Catalão-GO; ²Acadêmica do curso de Enfermagem da
Universidade Federal de Catalão e discente do G5 PET-Saúde, email: mariagomes@discente.ufg.br,
Catalão-GO; ³Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade Federal de Catalão e discente do
G5 PET-Saúde, email: hudsonvieiragomes@gmail.com, Catalão-GO; 4 Médica veterinária da
Secretaria Municipal de Saúde e preceptora do G5 PET-Saúde, e-mail: jullivet@yahoo.com.br,
Catalão-GO; 5 Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Catalão e coordenador
do G5 PET-Saúde, e-mail: alexissbueno@ufg.br, Catalão-GO.

Caderno de Resumos

·

1o CEPEx - Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão - UFCAT

·

Outubro - 2020

·

79

I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
AÇÕES INTERPROFISSIONAIS VOLTADAS PARA A SAÚDE DA MULHER: O
OLHAR DAS DISCENTES
Victoria Barbaresco Rocha¹, Ana Carolina Marques Ribeiro², Tharine Louise Gonçalves
Caires³
A interprofissionalidade vem sendo discutida mais intensamente nos últimos anos, mas pouco
se percebe sua construção na graduação, o que é preocupante visto que é essencial uma
equipe interprofissional nos serviços de saúde. Nesse sentido, o Programa de Educação para
o Trabalho em Saúde (PET-Saúde) foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde com o intuito
de aproximar os discentes à realidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Especificamente
sobre o PET-Saúde Interprofissionalidade, a proposta é fomentar a construção de
conhecimentos a respeito do trabalho colaborativo na formação profissional, promovendo
impacto no SUS. Em Catalão, o programa foi implementado na Universidade Federal de
Catalão (UFCAT) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, integrando os cursos de
saúde da UFCAT com a realidade vivenciada no SUS do município e envolvendo diferentes
profissões na elaboração e realização das práticas do projeto. O PET-Saúde
Interprofissionalidade Catalão possui cinco grupos tutoriais de trabalho, sendo o grupo quatro
intitulado “Atenção à Saúde da Mulher e da Criança e Adolescente”. O objetivo é relatar a
experiência das alunas participantes do projeto do grupo quatro nas ações de saúde da
mulher. O PET-Saúde Interprofissionalidade Catalão iniciou em abril de 2019 com previsão
de término em abril de 2021. O grupo quatro desenvolve ações basicamente no Centro
Integrado da Mulher (CIM) e na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Centro de Atenção
Integral à Criança (CAIC). Após a realização de cursos online disponíveis no Ambiente Virtual
de Aprendizagem do SUS (AVASUS) e de um diagnóstico situacional do território do CAIC,
contemplou-se as seguintes temáticas nas ações do primeiro ano para as mulheres:
planejamento reprodutivo e familiar, desmistificações do aleitamento materno, métodos
contraceptivos e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis, higiene íntima e
transtornos de ansiedade. Participaram duas discentes, uma do curso de Medicina e outra do
curso de Psicologia, duas preceptoras, ambas enfermeiras, e uma professora tutora do curso
de Enfermagem. Antes de cada atividade realizada, houve um amplo estudo a respeito da
temática abordada, o que para as acadêmicas possibilitou compreender a importância de
outras profissões na construção de um método eficaz, capaz de fornecer um cuidado integral
às diversas demandas em saúde da mulher. Esta vivência interprofissional foi extremamente
importante para que as estudantes percebessem os desafios e as potencialidades que o SUS
impõe na atuação dos profissionais, inerentes aos aspectos relacionados à saúde da mulher,
e possibilitou o desenvolvimento de competências e habilidades que se relacionassem com
a abordagem interprofissional. Além disso, foi uma oportunidade de trocar experiências com
profissionais já inseridos no serviço público de saúde, além de ter acesso a temas inéditos às
estudantes e de compartilhar informações confiáveis com as pessoas que se encontram em
estado de vulnerabilidade. Dessa forma, compreende-se a importância de abordar a temática
da interprofissionalidade no ensino acadêmico, visto que os profissionais possuem
dificuldades ao depararem-se com a complexidade do trabalho público de saúde, o que pode
gerar a fragmentação na atenção ao usuário, a baixa qualidade do serviço ofertado e o
adoecimento psíquico dos profissionais.
Palavras-chave: Estudantes. Saúde Pública. PET-Saúde.
Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro, na forma de bolsas de estudo, do
Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/MS)
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade

ALMANAQUE COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA
PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE EM
TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19
Gabriela Ferreira Mendes1, Ana Carolina Silva Busse2, Fabrício Gonçalves

Ferreira3, Wanessa Batista dos Anjos4, Leomar Cardoso Arruda5, Renata
Alessandra Evangelista6

Introdução: O almanaque é um material que reúne cultura popular e
informações científicas, o qual precisa ter um caráter educativo e uma
linguagem objetiva e acessível. Esse instrumento permite que a Educação
em Saúde seja trabalhada de forma contextualizada, além das atividades
envolverem o lúdico, demonstrando ser uma
ferramenta pedagógica
eficiente que fomenta diálogos e a disseminação de práticas e saberes em
saúde para a comunidade. Objetivos: Relatar a experiência do grupo 3:
HIPERDIA, do PET-Saúde Interprofissionalidade de Catalão-GO na elaboração
e distribuição de dois almanaques ocorridos entre os meses de abril a julho
de 2020. O primeiro almanaque, versão impressa, retratou os mitos e
verdades a respeito do coronavírus, enquanto o segundo, versão impressa e
também disponível no site da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) e
em outras plataformas digitais, correlacionava a pandemia com aspectos
referentes à saúde mental, direitos sociais e
auxílio emergencial,
orientações sobre doenças crônicas, termos técnicos de saúde utilizados
pela mídia, exercícios físicos, alimentação e informações sobre o Sistema
Único de Saúde (SUS). Uma vez que se compreende a educação como
ferramenta capaz de promover uma prática libertadora, pensou-se a partir
desse instrumento a construção de possibilidades de autonomia e cuidado
junto a comunidade no contexto de pandemia. Metodologia: A confecção
do material se deu a partir de levantamentos bibliográficos e formulação de
atividades referentes às temáticas, as quais foram feitas por subgrupos com
aproximadamente quatro pessoas por tema. Outrossim, utilizou-se
ferramentas como o Word, Paint e Canva para escrita e formatação.
Resultados: O contexto ocasionado pela COVID-19 foi responsável por
desencadear uma série de enfrentamentos à saúde pública. A população,
desassistida em diversos aspectos pelas
classes governamentais e
sanitárias, foi bombardeada por uma intensa propagação de fake news. O
almanaque, nesse sentido, cumpre o papel de decodificar a situação posta à
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população e promove possibilidades para o entendimento e enfrentamento
do contexto presente, pois suscita o acesso a informações amparadas pelo
rigor científico. Vale informar que foram produzidos 100 unidades do
primeiro almanaque, os quais foram distribuídos pelos membros do grupo 3.
Em relação ao segundo, foram feitos 600
exemplares, sendo estes
entregues a Secretária Municipal de Saúde de Catalão-GO que distribuiu o
material entre os serviços de saúde. E, com o intuito de ampliar a
socialização dos materiais produzidos, a versão do segundo almanaque
encontra-se disponível no site da UFCAT para download. Conclusão: Assim,
é a partir de formas facilitadas que se constrói possibilidades de autonomia
e cuidado integral com os grupos populares, na medida em que o pensar
com a comunidade é também continuar o
processo de investigação,
libertação e reflexão. Ações desta natureza solidificam o
trabalho
colaborativo e fortalecem a interprofissionalidade, além de oportunizar
conhecimento e empoderamento a população.
Palavras-Chaves: Instrumento colaborativo. Pet-Saúde. Ensino-serviçocomunidade.
Agradecimentos: "Agradecemos ao apoio financeiro, na forma de bolsas
de estudo, do Ministério da Saúde em parceria com a Organização PanAmericana de Saúde
(OPAS/OMS) para a realização do PET-Saúde
interprofissionalidade no município de Catalão/GO e a Secretaria Municipal
de Saúde local por permitir a participação dos colaboradores"
1. Acadêmica do curso de PSICOLOGIA da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
gabrielaferreiramendes3@gmail.com, Catalão-GO; 2. Acadêmica do curso de MEDICINA
da Universidade Federal de Catalão, e-mail: kbusse13117@gmail.com, Catalão-GO; 3.
Acadêmico do curso de PSICOLOGIA da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
fabriciogoncalves914@gmail.com, Catalão - GO; 4. Preceptora do grupo HiperDia,
assistente social da Unidade Básica de Saúde CAIC, e-mail wanessasersocial@gmail.com,
Catalão-GO; 5.
Docente da Unidade Acadêmica de BIOTECNOLOGIA-Curso de
EDUCAÇÃO
FÍSICA
da
Universidade
Federal
de
Catalão,
e-mail:
leocardoso_2005@hotmail.com, Catalão-GO; 6. Docente da Unidade Acadêmica de
BIOTECNOLOGIA-Curso de ENFERMAGEM da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
renata_evangelista@ufg.br
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
ATUAÇÃO DO PET-SAÚDE INTERPROFISSONALIDADE NA PRODUÇÃO DE
MATERIAIS INFORMATIVOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
Matheus Henrique Rodrigues da Silva Santos¹
Keytli Cardoso Paulino2
Gabriel Lopes de Oliveira3
Ligia Maria Maia de Sousa4
Anna Paula de Mendonça Barros5
Emilse Terezinha Naves6
O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) é uma estratégia
do Ministério da Saúde cujo objetivo é incentivar grupos de aprendizagem sob tutoria na
Atenção Primária à Saúde. O programa proporciona o aperfeiçoamento e a especialização
em serviços de saúde ao estimular os discentes dos cursos da área da saúde e profissionais
da rede pública de saúde o trabalho através da integração ensino-serviço- comunidade. Em
Catalão-GO o programa foi instituído em 2019, formalizado em parceria entre a Universidade
Federal de Catalão (UFCAT) e Secretaria Municipal de Saúde, sob o eixo temático da
Educação Interprofissional, denominado PET-Saúde/Interprofissionalidade, que instiga o
desenvolvimento da prática colaborativa, aproximando os participantes dos processos de
trabalhos comuns. Devido a pandemia da COVID-19 e seguindo as normativas nacionais e
estaduais, a UFCAT suspendeu o calendário acadêmico e as atividades práticas presenciais,
sendo necessário repensar coletivamente possibilidades de ações para que o PETSaúde/Interprofissionalidade contribuísse no contexto da pandemia. Com o intuito de produzir
informações corretas e seguras sobre medidas de prevenção e precaução à doença e
minimizar a proliferação de informações falsas, denominadas “Fake News”, o grupo intitulado
“Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF): uma experiência piloto para intento de
consolidação” do PET-Saúde/Interprofissionalidade - Catalão, estruturou ações de educação
e práticas interdisciplinares destinado à comunidade e aos profissionais de saúde. Objetivase relatar a atuação do grupo “Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF): uma
experiência piloto para intento de consolidação” na produção de materiais informativos
durante a pandemia da COVID-19. Os grupos de trabalho do PETSaúde/Interprofissionalidade de Catalão produziram diversos materiais educativos
direcionados a população em geral, entre eles panfletos, folders, cartilhas, jogos infantis,
vídeos. Inicialmente esses materiais foram compartilhados com a população por meios de
redes sociais, como WhatsApp©, Instagram©, Facebook©. Os materiais produzidos pelo grupo
NASF abordaram os seguintes temas: Alimentação e Imunidade; Mitos e Verdades sobre a
COVID-19; Instruções para o uso correto da máscara. Posteriormente alguns desses
materiais foram impressos e distribuídos às unidades de saúde do município. A produção dos
conteúdos educativos utilizando as redes sociais, contribuíram significativamente para o
combate às Fake News e desinformação da comunidade, ao orientar medidas
comportamentais durante a pandemia, contribuindo para ampliação de medidas preventivas
à COVID-19, sendo possível atingir outras camadas da população com a impressão do
material educativos. Nessa compreensão, o PET- Saúde/Interprofissionalidade promoveu
cuidado em saúde, uma vez que a elaboração destes materiais exige aprofundamento teórico,
com vistas à produção de conteúdo com base cientifica e informação qualificada de forma
clara e acessível à população.
Palavras-chave: Educação Interdisciplinar. Práticas interdisciplinares. Infecções por
Coronavírus.
Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro, na forma de bolsas de estudo, do
Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS)
para a realização do PET-Saúde interprofissionalidade no município de Catalão/GO e a
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
AUTORREFLEXÃO ACERCA DE SITUAÇÕES RELACIONADAS A EDUCAÇÃO
INTERPROFISSIONAL (EIP): CONSTRUÇÃO DO DIAGRAMA DE AFINIDADE
Alexandre de Assis Bueno1, Jalusa Andréia Storch Díaz2, Priscilla Martins Borges3, Kalil
Abdul Reda Jacoub4, Silvia Queiroz de Souza Matos, Renata Alessandra Evangelista6
A educação interprofissional (EIP), consiste em oportunidades de formação conjunta para o
desenvolvimento de aprendizagem compartilhada, com atuação de diferentes profissionais.
Objetivo apresentar um diagrama de afinidade oriundo da percepção do trabalho
interprofissional e intersetorial desenvolvido pelos integrantes do PET Saúde
Interprofissionalidade da UFCAT. Método, utilizamos o diagrama de afinidade como
ferramenta para despertar a criatividade dos participantes do grupo, explorar a capacidade
intuitiva e raciocínio lógico. O diagrama foi confeccionado em dois momentos, sendo o
primeiro, as percepções individuais e o segundo momento, as percepções coletiva, análise e
agrupamento de todas as ideias do grupo. O momento individual teve como questões
norteadoras: 1. Como a minha identidade profissional pode ajudar (possibilidade) ou ser
barreira (desafio) para as nossas atividades no PET Saúde Interprofissionalidade? 2. Como
os aspectos relacionados à instituição na qual desenvolvo as atividades do PET podem ajudar
ou ser barreira para as atividades do meu grupo? 3. Como os aspectos sociais e culturais
podem ajudar ou serem barreiras para as minhas atividades do PET? 4. Como as relações e
interações profissionais que se estabelecem no cotidiano das atividades do projeto podem
ajudar ou serem barreiras para o PET? O segundo momento, partiu das reflexões,
discussões, análise e um agrupamento das ideias afins sobre cada uma das questões.
Resultados e discussão: O Diagrama de Afinidade foi oriundo do trabalho desenvolvido
pelos integrantes (discentes, docentes e preceptores) do PET Saúde Interprofissionalidade
das cinco linhas de trabalho: a) Grupo 1 - NASF; b) Grupo 2 - PICS; c) Grupo 3 - HiperDia; d)
Grupo 4 - Saúde da Criança, Adolescente e Mulher; Grupo 5 – Rede de Atenção à Saúde.
Devido ao atual período de pandemia, não foi possível desenvolver uma discussão
presencial, entretanto, distribuímos as atividades remotas para cada um dos cinco grupos e
posteriormente realizamos a discussão a partir de um encontro na Plataforma Google Meet,
https://meet.google.com/hha-sxnx-hyc . O diagrama de afinidade apresenta a percepção de
40 participantes, em relação aos desafios e possibilidades relacionados à identidade
profissional, aspectos institucionais, culturais, sociais e relacionais, os quais apontaram as
barreiras do atual modelo de ensino e gestão em saúde, vislumbrando possibilidades futuras
de ações que articule a Universidade, Secretaria Municipal de Saúde e a Rede de Atenção à
Saúde, e favoreça as discussões interprofissionais e autonomia dos atores envolvidos, tanto
estudantes, docentes, preceptores e usuários. O grupo compreende que, os desafios se
referem ao processo de desconstrução do antigo modelo de atenção à saúde e construção
de um olhar integral voltado ao atendimento interprofissional. Temos a concepção atual de
que a universidade e os sistemas de saúde não favorecem o trabalho interprofissional, pois
apresenta estruturas físicas e relacionais enrijecidas. Considerações finais: Percebemos
que, diante das barreiras institucionais, a elaboração de uma estratégia de educação
interprofissional em saúde com foco na construção da dupla identidade: profissional e
interprofissional, diversificando estratégias metodológicas, em cenários formais e informais,
presencial ou remoto, seja uma solução para o fortalecimento da rede de atenção a saúde e
desenvolvimento do trabalho colaborativo.
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Palavras-chave: Educação Interprofissional. PET-Saúde. Diagrama de Afinidade. Hiperdia.
Interprofissionalidade
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
CONTRIBUIÇÕES DO PET-SAÚDE PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA E
PROFISSIONAL DO ALUNO
Sofia Ribeiro Alves1, André Cardoso de Oliveira2, Matheus Henrique Rodrigues da
Silva3, Keytli Cardoso Paulino4, Emilse Terezinha Naves5, Anna Paula de Mendonça
Barros6
Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde
Interprofissionalidade (PET-Saúde) é uma estratégia do Ministério da Saúde (MS) em
parceria com a Organização Pan Americana da Saúde (OPAS/OMS) e tem como como
objetivo obter melhorias para o Sistema Único de Saúde (SUS) e para a formação
acadêmica através da integração ensino-serviço-comunidade, visando fortalecer o
conceito de humanização do cuidado e o princípio da integralidade da assistência. O
presente estudo refere à atuação do grupo “Núcleo Ampliado de Saúde da Família
(NASF): uma experiência piloto para intento de consolidação” do PETSaúde/Interprofissionalidade na Universidade Federal de Catalão. Objetivo: Relatar as
atividades desenvolvidas e as contribuições do PET-Saúde para a formação acadêmica
e profissional do discente. Descrição da experiência: No primeiro ano do programa
(março de 2019 a março de 2020) foram realizadas capacitações presenciais e online
com temáticas do SUS. Concomitantemente aos estudos, os membros do grupo NASF
subdividiram para a realização da clínica compartilhada em uma Unidade Básica de
Saúde (UBS), atendendo pacientes encaminhados pela equipe. A clínica compartilhada
contou com atendimentos domiciliares e discussão de casos entre os membros do
projeto e da equipe da UBS, resultando na participação de um dos encontros do
HIPERDIA (grupo composto por pacientes diabéticos e hipertensos). Além disso, o
grupo NASF realizou atividade de Educação Permanente com os membros da UBS e
elaborou o estudo do território de abrangência da unidade, com a finalidade da
construção do mapa de saúde. Ademais, foi realizada uma visita ao NASF de Três
Ranchos - GO para conhecer o trabalho de uma equipe já consolidada. Por fim, todos
os grupos de trabalhos do PET-Saúde Catalão se reuniram para realização do evento
Integra Saúde, que foi uma ação aberta à comunidade contando com rodas de
conversas, Práticas Integrativas e Complementares, jogos, brincadeiras e entre outras
atividades. Considerações finais: O impacto na formação dos discentes foi percebido
como positivo, considerando todas as experiências vivenciadas. As ações realizadas
levaram a melhor compreensão sobre a interprofissionalidade em saúde e ao
desenvolvimento de conhecimentos, atitudes, habilidades e competências necessárias
para a promoção do cuidado integral e humanizado. Os discentes desenvolveram
competências para trabalhar em equipe e aprender conjuntamente com profissionais de
outras áreas, realizando o compartilhamento de saberes uns com os outros, uma vez
que passaram a ter mais clareza dos papéis de cada um na atuação em saúde,
desenvolvendo habilidades de comunicação interpessoal e de proatividade. Além disso,
a experiência foi essencial na capacitação dos estudantes para atuação no campo da
saúde, pois suas provocações influenciaram na criação de maior organização e
planejamento, na construção de uma personalidade autônoma, empática e capaz de dar
a atenção necessária aos usuários dos serviços de saúde e intervir adequadamente. O
PET-Saúde também é responsável por fortalecer os vínculos entre ensino-serviçocomunidade e originar discussões disparadoras para mudanças curriculares nos cursos
da saúde. Por fim, cabe destacar a importância do PET-Saúde na formação
interprofissional, pois o programa contribui de forma a proporcionar conhecimentos e
experiências, desenvolvendo uma concepção ampliada de saúde.
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Saúde.
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I Mostra do PET-Saúde Interprofissionalidade
MAPA DA SAÚDE: AÇÃO DE TERRITORIALIZAÇÃO PROMOVIDA PELO PETSAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE CATALÃO
Keytli Cardoso Paulino1, Matheus Henrique Rodrigues da Silva Santos2, Francieli Cristina da
Silva3, Ana Luiza Alves de Lima4, Anna Paula de Mendonça Barros5, Ligia Maria Maia Souza6
Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde)
Interprofissionalidade é uma estratégia que promove a integração ensino-serviçocomunidade, ao buscar qualificação profissional de acordo com as necessidades do Sistema
Único de Saúde (SUS) por meio da Educação Interprofissional e de práticas colaborativas
que permitem o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e competências,
colaborando em âmbito profissional e acadêmico. Uma das estratégias utilizadas na
organização do trabalho em saúde são ações no território de atuação que analisam a situação
de saúde da população, abarcando características e necessidades do local com vistas à
organização e execução de práticas de saúde apropriadas ao enfrentamento dos problemas
existentes. Este processo é caracterizado como territorialização em saúde. Após o
recolhimento desses dados é necessário estudo e a realização de um diagnóstico comunitário
em saúde. O diagnóstico é a base para o planejamento das ações em saúde a serem
realizadas no território, com vistas a atender as demandas apresentadas pela comunidade e
observadas pela equipe de saúde. Objetivo: Relatar a experiência sobre o processo de
territorialização realizado pelos membros do grupo “Núcleo Ampliado de Saúde da Família
(NASF): uma experiência piloto para intento de consolidação” do PETSaúde/Interprofissionalidade de Catalão – Goiás. Descrição da Experiência: Inicialmente,
foi realizado por todos os membros do grupo, capacitação por meio do curso
“Reconhecimento do território” disponível na plataforma AVA-SUS para compreensão dos
aspectos envolvidos na saúde que são identificados através do conhecimento do território e
da população que ali se encontra. Em seguida, o grupo se dividiu para observação in loco da
região de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), sendo realizado também a
pesquisa demográfica com os dados da unidade. Foi identificado o território com ruas
pavimentadas, porém com água empoçada, quadras com pelo menos um lote sem
construção, presença de entulhos e fossas sépticas com tampas quebradas, poucas áreas
verdes. Em relação a provimento de serviços, observou-se ausência de serviço privado de
saúde, porém consta com uma UBS e Unidade de Pronto Atendimento (UPA), presença de
Universidade e escola pública, diversos comércios e muitas residências. Após a observação
e coleta de dados, o grupo realizou a sistematização dos dados e a elaboração do mapa de
saúde descritivo do território através de photoshop©. Considerações finais: A UBS não
possuía nenhum mapa de saúde descritivo, apenas mapa geográfico desatualizado
disponibilizado pela prefeitura local. A construção do mapa de saúde possibilitou visão ampla
dos elementos que constituem o território, proporcionando olhar centralizado pelos membros
grupo de PET e da equipe da UBS, embora a etapa de entrevistas com a comunidade para
saber suas necessidades, ação essencial para aprimoramento das ações, não pôde ser
realizada, devido a pandemia de COVID-19 que interrompeu as atividades programadas e a
proposta teve que ser interrompida. Ressalta-se a importância de inserir a comunidade no
diagnóstico do território e no planejamento das ações da UBS, e da interprofissionalidade,
que proporciona interação entre os membros promove-se a expansão da concepção de saúde
e dos seus determinantes.
Palavras-chave: Território. Educação Interprofissional em Saúde. Atenção Primária em
Saúde.
Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro, na forma de bolsas de estudo, do
Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS)
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para a realização do PET-Saúde Interprofissionalidade no município de Catalão/GO e a
Secretaria Municipal de Saúde local por permitir a participação dos colaboradores.
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
METODOLOGIA ATIVA DE ENSINO NA FORMAÇÃO EM SAÚDE: EXPERIÊNCIA
DO GRUPO HIPERDIA
Renata Alessandra Evangelista1, Priscilla Martins Borges2, Silvia Queiroz de Souza Matos 3,
Uilma Viuhene Soares dos Santos4, Wanessa Batista dos Anjos5, Nunila Ferreira de Oliveira6
Introdução. O PET-Saúde/Interprofissionalidade Catalão, é um espaço de ensino e formação
em saúde, que estimula e envolve os estudantes, preceptores e tutores em atividades cada
vez mais complexas, com clareza de papeis, tomada de decisão, criatividade, iniciativa e
liderança. Objetivo: descrever sobre a utilização da metodologia ativa de ensinoaprendizagem no grupo HiperDia. Metodologia: por meio da utilização das metodologias
ativas, problematização, exercícios de observação e de representação com discentes,
preceptores e tutores buscou-se o atendimento profissional para uma situação específica de
saúde/doença com ações interdisciplinares realizadas entre os cursos de Educação Física,
Enfermagem, Medicina e Psicologia da UFCAT. Esta experiência foi realizada em três fases
que favoreceram o processo ensino-aprendizagem através da ação/reflexão/ação. Na 1ª.
Fase foi realizado o diagnóstico da população a partir da avaliação interprofissional com base
na estratificação de risco de doenças crônicas. Na 2ª. Fase, denominada, operacionalização,
estudantes, preceptores e tutores dirigiram à Unidade Básica de Saúde Divano Elias (UBS)
para realizar o atendimento aos usuários cadastrados no Programa HiperDia. A 3ª. Fase,
denominamos de socialização e discussão das experiências, em que o grupo se reuniu em
um laboratório do Curso de Enfermagem da UFCAT para uma Simulação Realística de
atendimento de dois casos de usuários com hipertensão e diabetes. Resultados e
Discussão: o grupo HiperDia realizou a classificação de risco dos usuários cadastrados no
HiperDia, realizou intervenções interprofissionais, rodas de conversas e educação em saúde
nos meses de abril a dezembro de 2019. Constatou-se que, a socialização e discussão dos
casos, permitiu integração, interação e intersubjetividade no processo de formação crítica e
reflexiva. Estudantes demonstraram proatividade para organizar as reuniões, discutir os
casos clínicos da doença alvo, e à partir da abordagem interprofissional desenvolver
estratégias para avaliação do paciente e intervenção. Outra ação desenvolvida foi a
organização de uma festa temática de São João na UBS. A situação temática (festa junina)
foi um elemento capaz de mobilizar os usuários atendidos pelo HiperDia de forma lúdica e
divertida, inclusive vestidos a caráter. Nessa ação, os estudantes, preceptores e tutores
utilizaram a festa junina como uma situação estratégica para promover orientações acerca
da nutrição saudável para os participantes. Ao final, realizaram uma atividade de alongamento
muscular e desfrutaram de quitutes juninos com baixo teor de sal e açúcar. Considerações
finais: a Metodologia Ativa foi utilizada com intuito de estimular o envolvimento dos
estudantes no processo de aprendizagem, permitindo que todo o grupo desenvolvesse
atividades complexas e tivessem uma busca constante por tomada de decisões mais
assertivas quanto aos problemas surgidos ao longo do desenvolvimento do projeto.
Oportunizou que cada participante pudesse relatar seus anseios, dúvidas, medos, bem como,

Caderno de Resumos

·

1o CEPEx - Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão - UFCAT

·

Outubro - 2020

·

92

compreender a visão de cada profissional e suas competências específicas, comuns e
colaborativas.
Palavras-chave: PET-Saúde. Interprofissionalidade. Educação em Saúde. Método Ensino
Aprendizagem
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I MOSTRA DO PET- SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE
O OLHAR DOS(AS) PRECEPTORES(AS) PARTICIPANTES DO PET-SAÚDE-EIP DA
UFCAT/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE O 1º ANO DO PROGRAMA
Uilma Viuhene Soares dos Santos1, Leiliane de Sousa Marques2, Khalil Abdul Reda Jacoub³,
Keila Marine Pedrosa dos Santos4, Wanessa Batista dos Anjos5, Leomar Cardoso Arruda6
O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) é uma iniciativa dos
Ministérios da Saúde e da Educação, em parceria com a Organização Pan-Americana de
Saúde/Organização Mundial da Saúde, destinado ao aperfeiçoamento e capacitação nos
serviços de saúde através das vivências compartilhadas entre profissionais e acadêmicos da
área e usuários do Sistema Único de Saúde. No eixo temático da Educação Interprofissional
(EIP), as atividades do PET-Saúde na Universidade Federal de Catalão (UFCAT), com a
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oferecem assistência às equipes de Saúde, atuando
na Atenção Primária à Saúde (APS). A preceptoria possibilita a interlocução ensino-serviçocomunidade e ainda é um desafio refletido pelos frágeis incentivos institucionais para
formação e atuação interprofissional, baixa cobertura da Estratégia de Saúde da Família e
centralização de serviços. Objetivos: Relatar as principais impressões dos preceptores do
PET-Saúde-UFCAT e discutir sobre desafios e possíveis mudanças no trabalho em saúde
com a implantação deste Programa. Metodologia: A partir dos dados coletados entre maio e
julho de 2020 por meio de um formulário eletrônico (Google Forms) elaborado pela equipe
gestora do PET-Saúde-UFCAT para produção do seu Relatório Parcial de Atividades, o
presente trabalho considera os relatos dos preceptores (17) em resposta ao tópico “Indução
de mudanças no trabalho em saúde” e faz um paralelo entre as realidades anteriores e
posteriores às construções locais do programa. Resultados: De acordo com os (as)
preceptores (as), os principais desafios no serviço em saúde estão em: a) dificuldade de
compreender e atuar em EIP e no ensino-serviço-comunidade; b) pouca diversidade de
profissionais de diferentes áreas do conhecimento nas equipes; c) escassa participação em
eventos promovidos pela UFCAT e dificuldades na produção de trabalhos científicos; d)
cuidado fragmentado em saúde e centralizado no modelo biomédico. Indicaram, ainda, que
as seguintes ações têm propiciado refletirem sobre a sua atuação profissional: a) capacitação
dos membros do PET-Saúde, explorando temas como a EIP e a APS; b) escuta interdisciplinar
das demandas da saúde e comunicação interprofissional; c) realização de eventos resultantes
do trabalho coletivo entre os participantes do PET-Saúde, como o Integra Saúde e as
atividades na Calourada UFCAT/2020, e participação em eventos científicos; d) sensibilização
para a necessidade de conhecer o território e de desenvolver a clínica compartilhada.
Ademais, os(as) preceptores(as) disseram que ações de educação permanente, diálogo
colaborativo entre o PET-Saúde e a Rede, ampliação da inserção de profissionais de saúde
do município em atividades educativas, fortalecimento de vínculo entre a universidade e a
SMS e valorização do trabalho multiprofissional (intra e intersetorial) com vistas à manutenção
do cuidado integral em saúde e atendimento humanizado são construções que vislumbram
expandir junto à SMS. Estes resultados expressam impactos reconhecidamente positivos dos
diálogos colaborativos entre discentes, docentes, preceptores e demais atores da saúde, da
conciliação teoria-prática (sem esquecer das legislações), da produção de conhecimento em
saúde e educação e do atendimento humanizado e consonante com as realidades de cada
paciente e território. Há necessidades de investimentos no fortalecimento do vínculo ensinoserviço-comunidade para superar desafios e construir estratégias transversais.
Palavras-chave: Serviços de saúde. Preceptoria. Capacitação interprofissional.
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
O PET – Interprofissionalidade e o desenvolvimento de atividades para crianças
em tempos de pandemia.
Andressa Fernandes dos Santos1, Gabriela Araújo Barbosa 2, Janaína Cassiano Silva3
Jennifer Ester de Sousa Bastos4.
Este relato refere-se a uma das atividades propostas para crianças pelo Pet-Saúde
Interprofissionalidade, Grupo 4: Atenção à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente,
da Universidade Federal de Catalão no período da Pandemia, realizada por
estudantes do curso de Psicologia, Enfermagem e Educação Física, juntamente com
três docente da instituição. Foram produzidos quatro vídeos animados e uma cartilha
referente aos mitos e verdades a respeito da prevenção, sintomas e formas de
transmissão da COVID-19. Ademais, foi confeccionado um caderno de atividades e
panfletos com a mesma temática. Objetivou-se com a construção destes materiais
promover a autonomia das crianças de forma lúdica ao combate contra a COVID-19.
Entendendo que, por meio da brincadeira, a criança se humaniza, se desenvolve e lida
com a realidade que está posta de maneira lúdica, o trabalho propôs auxiliar as
crianças a compreenderem a nova realidade da pandemia. Entendemos aqui que a
brincadeira também é um ato de socialização e que a infância é uma experiência
humana, não apenas um momento transitório na vida. Além disso, a criança é
entendida enquanto sujeito concreto, inserida em uma realidade histórico-cultural.
Foram produzidos quatro vídeos com duração de aproximadamente um minuto, em
formato de animação 2D dublados pelos próprios discentes. O enredo se desenvolve a
partir das interações entre os personagens da Liga da Saúde composta por cidadãos,
profissionais de saúde e produtos de higiene usados na prevenção e combate ao
Coronavírus, além disso os personagens em vários momentos se direcionaram
diretamente ao telespectador. O caderno de atividades e os panfletos utilizaram o
mesmo conjunto de personagens e contaram com atividades lúdicas como caçapalavras, jogo dos sete erros, atividades para colorir e materiais informativos sobre
mitos e verdades acerca da Covid-19. Em razão da divulgação dos vídeos ter sido
feita a partir de compartilhamentos via redes sociais, tivemos a satisfação do acesso
não ter se limitado apenas ao município. Já o caderno de atividades e panfletos foram
impressos e distribuídos nos espaços de saúde de Catalão. Dessa forma, as
informações foram repassadas rapidamente e recebemos feedbacks dos cuidadores
das crianças acerca da boa aceitação que os materiais tiveram. Ademais, as crianças
relataram que gostaram muito de assistir e os materiais auxiliaram na compreensão da
importância do isolamento social. Sendo assim, constata-se a importância da
disponibilização de materiais destinados a crianças que contribuam para a apropriação
das mesmas frente ao momento de pandemia que é marcado por bruscas alterações
em suas realidades concretas.
Palavras-chave: Covid-19; Infância; Trabalho remoto.
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(OPAS/OMS) para a realização do PET-saúde interprofissionalidade no município de
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O PET-Saúde Interprofissionalidade e a elaboração de políticas de saúde para o
fortalecimento do Programa de Atenção Domiciliar (PAD) do município de Catalão-GO
Juliana Cassiano Silva1, Alexandre de Assis Bueno2, Sarah Silva Rocha Barros3, Lorena Silva
Vargas4, Felipe Cruvinel Lemes5, Hudson Vieira Gomes6.
O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Interprofissionalidade)
disparou movimentos de reformas curriculares com foco na adoção de iniciativas
interprofissionais e na interface do serviço com o meio acadêmico. Suas contribuições podem
ocorrer em diversos níveis institucionais, sendo que no nível macro as políticas de saúde são
fundamentais para a reorientação do processo de formação dos profissionais da saúde e do
modelo de atenção à saúde. Desta forma, o presente resumo tem por objetivo descrever as
ações voltadas para a construção das políticas de saúde para a organização do Programa de
Atenção Domiciliar (PAD) por meio de portarias da Secretaria Municipal de Saúde para
direcionamento de normas e critérios do serviço. Foram produzidas três portarias, sendo a
primeira sobre a criação do PAD, a segunda sobre ações de telessaúde e a terceira que diz
respeito à visita domiciliar e admissão de usuários no PAD. Essas atividades foram
desenvolvidas pelos docentes, discentes e preceptores do PET-Saúde Interprofissionalidade,
Grupo 5- Fortalecimento das Redes em Atenção à Saúde: foco na transição do cuidado da
Universidade Federal de Catalão. Através da portaria de criação do PAD pretende-se a
regulamentação do serviço, uma vez que esse programa é uma modalidade de atenção
integrada à Rede de Atenção à Saúde caracterizada por um conjunto de ações de prevenção,
tratamento, reabilitação e paliação prestadas em domicílio configurado como serviço
substitutivo ou complementar à internação hospitalar. Diante do cenário atual de pandemia fez
se necessário a regulamentação das ações de telessaúde no PAD, onde os profissionais da
saúde habilitados deverão empregar esse meio de atendimento interprofissional com objetivo
de realizar promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, educação em saúde,
monitoramento, acompanhamento, orientação dos usuários, gerar e registrar indicativos de
saúde do município na plataforma e-SUS. Para atender o fluxo de serviço dentro do PAD foi
desenvolvida uma portaria para regulamentar e operacionalizar as ações no que diz respeito às
visitas domiciliares e admissão do usuário no PAD sob responsabilidade da Equipe
Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e o devido encaminhamento à Equipe
Multiprofissional de Apoio (EMAP). A participação nas atividades descritas proporcionou aos
servidores envolvidos a reflexão sobre seu papel no redirecionamento dos serviços a que estão
vinculados. Para os estudantes, essa oportunidade trouxe a possibilidade de compreender a
aplicação prática dos conceitos discutidos no meio acadêmico. E para o docente, foi possível a
análise crítica-reflexiva sobre os conteúdos ministrados e a eficácia das metodologias
empregadas no processo ensino-aprendizagem em seu cotidiano.
Palavras-chave: Educação Interprofissional; Normas; Regulamentação.
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I Mostra do PET-Saúde Interprofissionalidade

O PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE E O EVENTO INTEGRA SAÚDE: FAMÍLIA,
ESCOLA E COMUNIDADE

Hallysson Ribeiro da Silva1, Thamara Rubia Camargo Jesus2, Juliana Martins de Souza3,
Janaina Cassiano Silva4.

Este relato refere-se ao evento I Integra Saúde: família, escola e comunidade, promovido pelo
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) Interprofissionalidade da
Universidade Federal de Catalão (UFCAT), em parceria com equipes da Escola e Unidade
Básica de Saúde (UBS) do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC),
no dia quatorze (14) de março de dois mil e vinte (2020), com o objetivo de divulgar as ações
do projeto PET-Saúde e promover a integração entre a ensino, serviço e comunidade. Foram
ofertados atendimentos à comunidade, serviços e práticas que envolvem desde o cuidado a
saúde física, mental, promoção do autocuidado e lazer para criança. As atividades foram
desenvolvidas em diversas áreas: orientações Hiperdia; práticas integrativas; orientação
odontológica; atualização do cartão de vacina; coleta de preventivo; oficina de planejamento
familiar; avaliação nutricional; rodas de conversa; corte de cabelo, maquiagem, massagem,
design de sobrancelha; pintura infantil; jogos e brincadeiras. Estas atividades foram
sistematizadas em diversos espaços do CAIC, desde locais mais privados, a espaços mais
abertos. As ações abarcaram desde o público infantil, até o adulto, enquanto os pais
realizavam algumas atividades voltadas a este público, as crianças estavam em outras,
principalmente nos jogos e brincadeiras. O evento contou com a adesão da população local,
na qual, a diversidade de ações propostas pela organização facilitou este processo, tendo
aproximadamente 90 (noventa) atendimentos, sendo aproximadamente: 15 (quinze) coletas
de preventivo, 15 (quinze) participantes na oficina de planejamento familiar, 35 (trinta e cinco)
orientações odontológicas, 05 (cinco) participantes nas práticas integrativas, 10 (dez)
avaliações nutricionais, 05 (cinco) cortes de cabelo, 05 (cinco) participantes do mini curso de
auto maquiagem. Além das pessoas que passaram nas atividades que não foram registradas.
Destaca-se que atividades como estas possibilitam maior aprendizado para todos os
envolvidos, reforçam a promoção da saúde de maneira interprofissional e o compromisso
ético, político e social do PET-Saúde e da UFCAT com a comunidade, assim como o
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esclarecimento e a disseminação do acesso à saúde pública, e como a população pode e
deve ocupar esses locais.

Palavras-chave: Integração. População. Promoção de Saúde.
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para a realização do PET-Saúde interprofissionalidade no município de Catalão/GO e a
Secretaria Municipal de Saúde local por permitir a participação dos colaboradores"
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O TELEMONITORAMENTO COMO FERRAMENTA DE CUIDADO EM SAÚDE
Larissa Azevedo dos Santos1*, Graciela Beatriz Soares da Silva Rodrigues 2 Lorena
Silva Vargas3, Luípa Michele Silva4, Maria Fernanda Costa Troncha Gomes5, Sarah
Silva Rocha Barros6.
As mudanças devido a pandemia de SARS-CoV-2, agente etiológico da COVID-19,
modificaram o cotidiano mundial e geraram um contexto de incertezas e de isolamento
social. Para diminuir os efeitos da pandemia, o uso de tecnologias vem sendo
estimulado, seja ele para a comunicação ou manutenção de atividades educativas e
laborais. Nesta mesma perspectiva, os serviços de saúde tiveram que se adaptar ao
novo contexto e garantir uma assistência adequada ao usuário. Diante do novo contexto,
o Programa de Atenção Domiciliar (PAD) em conjunto com o Programa de Educação
pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde) e a Secretaria Municipal de Saúde,
desenvolveram um protocolo de telemonitoramento para dar continuidade à assistência
prestada aos usuários do PAD. O objetivo é apresentar as experiências e as atividades
vividas durante a implantação do protocolo de telemonitoramento do Programa de
Atenção Domiciliar no município de Catalão-GO. Este trabalho é um relato de
experiência que descreve aspectos vivenciados durante a pandemia de COVID-19 e a
implantação do protocolo de telemonitoramento pelo PAD. O olhar qualitativo surgiu
após a problemática ser desenhada a partir de métodos descritivos e observacionais.
Como resultado, verifica-se que o protocolo de Telemonitoramento, tem por finalidade
assegurar a continuidade na assistência atendimento integral e eficaz ao usuário, além
de colaborar para a investigação remota de vulnerabilidades em decorrência da COVID19. Esse instrumento proporciona maior flexibilidade em relação ao acompanhamento,
além de atuar na promoção e prevenção de doenças. Durante a sua implantação,
primeiro foi pensada a rotina de assistência dos pacientes em oxigenoterapia, com a
elaboração de "check list’s", para atualização de dados cadastrais, além de situar os
profissionais sobre as atuais condições de saúde, e em segunda mão, para o
monitoramento interprofissional de cada indivíduo. Outra demanda importante, foi o
rastreamento da COVID-19, uma vez que os usuários assistidos são mais susceptíveis
a nova doença, portanto, eles foram divididos em grupos de baixa, média e alta
complexidade, criando prioridades no atendimento, o qual será de acordo com as
condições de saúde de cada usuário. Ficou definido pela equipe interprofissional, que
os usuários do grupo de alta complexidade, serão telemonitorados uma vez por semana;
os de média complexidade, a cada duas semanas; e os de baixa complexidade, uma
vez ao mês, afim de proporcionar uma assistência de equidade. É importante ressaltar,
que as visitas domiciliares continuam a ser executadas pela equipe, respeitando-se
todas as medidas de segurança, e elas ocorrem de acordo com as necessidades
observadas durante o telemonitoramento ou diante a procura do serviço por um familiar.
Os dados gerados a partir desta ação estão sendo lançados na plataforma online do
Melhor em Casa, na tentativa de suspender o uso do prontuário físico e melhorar a
resolutividade e assistência do serviço. A partir desse processo, percebe-se que é
significativa a mudança, pois observa-se inúmeros benefícios como organização do
serviço e do atendimento prestado, estreitamento de vínculos entre usuário e equipe,
diminuição no intervalo de tempo da assistência prestada e uma assistência mais
humanizada, a qual prioriza as necessidades do binômio usuário-família.
Palavras-chave: Continuidade na assistência. Oxigenoterapia. Organização do serviço.
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O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NA DISSEMINAÇÃO DE
INFORMAÇÕES NA CAMPANHA “AGOSTO LILÁS”

Ana Carolina Marques Ribeiro¹, Victoria Barbaresco Rocha², Danichele Bráz Brandão³,
Juliana Martins de Souza4.

A violência contra a mulher representa uma demanda complexa tanto para a justiça quanto
para os serviços de saúde, uma vez que o município de Catalão apresenta serviços
insuficientes diante de tal complexidade. Considerando o contexto de pandemia do novo
Coronavírus e seus agravos nas condições de vulnerabilidade social, as ações da
campanha Agosto Lilás tem como objetivo chamar atenção para a violência contra a mulher
e representam uma importante iniciativa de enfrentamento dessa violência. Este relato tem
como objetivo apresentar o uso das tecnologias de informação (TICs) como ferramenta de
melhoria do serviço de saúde e difundir informações especializadas ao público do Centro
Integrado da Mulher (CIM) e à toda a comunidade a respeito das formas de violência contra
a mulher, seus impactos na saúde e meios de enfrentamento. Para isso, o PET-Saúde
propôs uma live através do Instagram do PET-Saúde de Catalão (@petcatalao) com o título:
“Violência contra mulheres: reflexões sobre saúde em tempos de pandemia”, contando com
uma palestrante especialista em violência contra a mulher e com uma docente tutora do
PET-Saúde como mediadora. A live foi ofertada na sala de espera do CIM, através de uma
TV para aproximadamente 45 pacientes que aguardavam por consultas de pré-natal e
ginecologia, 24 funcionárias do serviço de saúde em formato virtual, dentre outros (as)
participantes externos, com o alcance total de 255 visualizações. No CIM, uma preceptora
do PET/Saúde ficou como apoio presencial para mediar a discussão na sala de espera e
encaminhar as dúvidas das espectadoras para a palestrante da live. A atividade foi bem
recebida pelas usuárias e funcionárias do CIM, assim como para o público em geral, não
apenas pela urgência do assunto, como também pela apresentação expositiva e clara do
conteúdo, trazendo respostas às perguntas e comentários do público que acompanhou ao
vivo, bem como pela distribuição de um panfleto informativo ao final da apresentação. Dado
o exposto, conclui-se que o uso das tecnologias de informação tem sido de suma
importância no atual contexto pandêmico de distanciamento social, cumprindo a mediação
entre a produção acadêmica e a comunidade externa, difundindo o conhecimento produzido
na universidade para o alcance da população e ainda proporcionando debates acerca da
violência contra a mulher no município.
Palavras-chave: Violência contra a mulher. TICs. Atenção Básica.
Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro, na forma de bolsas de estudo, do
Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS/OMS) para a realização do PET-Saúde Interprofissionalidade no município de
Catalão/GO e a Secretaria Municipal de Saúde local por permitir a participação dos
colaboradores.
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O USO DAS TICs NO FORTALECIMENTO DO TRABALHO COLABORATIVO NO PETSAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE: O PETCAST
Sarah Silva Rocha Barros1, Larissa Azevedo dos Santos2, Maria Fernanda Costa Troncha
Gomes3, Lídia Brelaz da Silva4, Alexandre de Assis Bueno5.
A pandemia ocasionada pelo SARS-CoV-2 e seu impacto nas relações e atividades diárias,
resultou em novas demandas de proteção à saúde e na necessidade de reinventar as formas
de interação social. A adaptação e uso das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs), fez-se necessária frente ao novo cenário atual e esse conjunto de recursos
tecnológicos que, incorporados entre si, impulsionam a automação e a interação nos
processos coadjuvantes, visando agregar e expandir no compartilhamento de informações e
experiências para o trabalho em equipe e interprofissional. O objetivo deste está em relatar
as experiências dos integrantes de um dos grupos de trabalho (GT) do Programa de
Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde Interprofissionalidade) da Universidade
Federal de Catalão (UFCAT), a respeito do uso das TICs como ferramenta para o
desenvolvimento e continuidade do trabalho colaborativo, estratégia de comunicação e
instrumento de socialização da informação. O distanciamento físico entre as pessoas é uma
realidade ocasional e imposta, levando consequentemente à perda do contato relacional,
fazendo com que as formas colaborativas de trabalho fossem realizadas à distância sendo
sujeitas a fatores externos. O seguimento das ações que colaboram para edificação da ponte
entre o ensino-serviço e comunidade desenvolvidas pelo PET-Saúde Interprofissionalidade e
que atuam no fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde (RAS), foram drasticamente
afetadas e interrompidas presencialmente em meio a pandemia. Como estratégia de
promover a democratização à informação, como aliada no processo de empoderamento em
saúde e conhecimento da comunidade interna e externa a universidade, foi pensando o uso
do podcast. O conceito de podcast surgiu a fim de entregar um conteúdo no formato de
ficheiros de multimídia (áudio) na internet, sendo que o conteúdo pragmático é desenvolvido
de acordo com demandas pessoais ou coletivas. Esta ferramenta, semelhante a um programa
de rádio mas com a facilidade de ser acessado a qualquer momento por estar gravado e salvo
em uma plataforma de streaming, tem ganhado a atenção das novas gerações e despontado
no número de internautas ouvintes e inteirados de uma infinidade de assuntos variados que
vão desde cultura até a política. Sendo assim, o “PETCast” viabilizou a retomada e
aprimoramento do trabalho colaborativo, oportunizando ainda a participação dos demais
grupos de trabalho do PET-Saúde, que de forma conjunta contribuíram com informações que
permitem a comunicação com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo Brasil,
especialmente aos que habitam Catalão. Percebe-se, pelo relato dos participantes e ouvintes,
que o PETCast tem um potencial de estabelecer uma nova alternativa para o
desenvolvimento das competências colaborativas no ensino interprofissional (EIP), pois
permite um diálogo direto e informal, prezando por uma linguagem menos academicista. A
partir deste formato estão sendo criadas novas formas de levar educação em saúde para a
sociedade, a fim de informar sobre as ações realizadas pelos GTs no município, além de
permitir a divulgação da estratégia e conhecimento interprofissional, fortalecendo assim as
RAS e atuando na defesa do SUS ao reforçar sobre sua importância e relevância
democrática.
Palavras-chave: Competências colaborativas. Educação interprofissional. Comunicação
democrática.
Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro, na forma de bolsas de estudo, do
Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS)
para a realização do PET-Saúde interprofissionalidade no município de Catalão/GO e a
Secretaria Municipal de Saúde local por permitir a participação dos colaboradores.
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
PERFIL DOS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO ANO DO PROJETO PET SAÚDE
E INTERPROFISSIONALIDADE DA UFCAT
Eduardo Viana da Silva1, Gabriel Siqueira Cunha2, Yandra Karol da Silva3, Jalusa Andreia
Storch Díaz4, Ana Carolina Scarpel Moncaio5, Caliope Pilger6
O Programa de Educação pelo trabalho para a Saúde e Interprofissionalidade (PET-Saúde)
é uma proposta interministerial entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação e
interprofissional no campo da saúde, com vistas à possibilitar o aprimoramento e
qualificação em serviço, assim como a introdução ao trabalho, estágios e vivências,
direcionados aos trabalhadores, estudantes da área da saúde e usuários dos serviços de
saúde, conforme demanda do Sistema Único de Saúde. A finalidade do Programa PETSaúde é propiciar a integração ensino-serviço-comunidade, objetivando a consolidação da
educação pelo trabalho em saúde. Com base no que foi exposto, o objetivo deste trabalho
foi traçar o perfil dos participantes e descrever suas vivências diante de um ano do projeto
PET-Saúde/Interprofissionalidade. Trata-se de uma pesquisa descritiva e transversal.
Participaram do estudo 63 integrantes do programa, sendo 10 docentes, 36 estudantes e
17 preceptores, sendo eles profissionais da rede básica de saúde do município de Catalão.
Para a coleta de dados utilizou-se um questionário eletrônico desenvolvido na plataforma
Google Forms® pelos pesquisadores, abrangendo gênero, idade, tempo de participação no
Programa, além da formação acadêmica e opinião diante a efetivação dos objetivos de cada
grupo. O PET-Saúde e Interprofissionalidade da Universidade Federal de Catalão, é
sistematizado em cinco linhas de trabalho, sendo elas: 1-Núcleo Ampliado de Saúde da
Família: uma experiência piloto para intento de consolidação; 2-Práticas Integrativas e
Complementares e Educação Popular em Saúde como ferramentas para estruturação de
grupos de Promoção de Saúde; 3-HIPERDIA: Interprofissionalidade no fortalecimento da
atenção às pessoas com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus; 4-Atenção à Saúde da
Mulher, da Criança e Adolescente; 5-Fortalecimento das Redes em Atenção à Saúde: foco
na transição do cuidado. Foram contemplados com o Programa quatro cursos de graduação
da área da saúde, sendo eles o curso de Educação Física, Enfermagem, Medicina e
Psicologia. Os resultados identificaram as respostas de 63 participantes, sendo 48
mulheres (76,1%) e 15 homens (23,8%), com idade de ±29,2 anos. Quando questionados
sobre o tempo de participação no Projeto verificou-se que mais da metade dos participantes
estão inseridos há mais de 13 meses (n=46, 73,0%). Em relação à formação acadêmica
dos participantes, constatou-se que grande parte dos integrantes são do curso de
Enfermagem (n= 29;46,0%) e Psicologia (n=17, 26,9%). Quando questionados sobre a
opinião do cumprimento dos objetivos propostos pelos grupos de trabalho no primeiro ano
de Projeto, percebeu-se que 49 participantes (77,7%) consideram que as metas em cada
linha de trabalho foram parcialmente atingidos. Os dados foram amplamente discutidos
pelos tutores e coordenadores para organização do relatório parcial de um ano do
programa. Neste relatório, a gestão do município e da universidade não participaram devido
ao momento histórico que vivemos da Pandemia da COVID-19. Diante do exposto, concluise que o Programa PET-Saúde caracteriza-se em grande parte pela permanência dos
participantes (docentes, discentes e preceptores) desde o início das ações, o que favorece
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o cumprimento dos objetivos e a continuidade das ações no munícipio de Catalão, de modo
que elas sejam efetivadas mesmo após o término do Programa.
Palavras-chave: Educação Interprofissional. Universidades. Atenção Primária à Saúde.
Agradecimentos: A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e Ministério da Saúde,
além de toda equipe do Programa de Educação pelo Trabalho para a saúde (PETSaúde/Interprofissionalidade) da Universidade Federal de Catalão (UFCAT).
1. Acadêmico do curso de ENFERMAGEM da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
eduardovianaufg@gmail.com, Catalão-GO; 2. Acadêmico do curso de MEDICINA da Universidade
Federal de Catalão, e-mail: gasicunha@gmail.com, Catalão-GO; 3. Acadêmica do curso de
ENFERMAGEM da Universidade Federal de Catalão, e-mail: yandraakarol@gmail.com, CatalãoGO; 4. Docente da Unidade de BIOTECNOLOGIA da Universidade Federal de Catalão, e-mail:
jalusastorch@gmail.com, Catalão-GO; 5. Docente da Unidade de BIOTECNOLOGIA da
Universidade Federal de Catalão, e-mail: carolina_scarpel@ufg.br, Catalão-GO; 6. Docente da
Unidade de BIOTECNOLOGIA da Universidade Federal de Catalão, e-mail: cpilger@ufg.br, CatalãoGO.
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
Pet-Saúde Interprofissionalidade: produção de materiais informativos sobre
COVID-19 na Saúde da Mulher

Adriane Erbs de Abreu¹, Aura Camila Coimbra², Thaiane Furtado Macedo³, Thaila Sperotto
Soares4, Tharine Louise Gonçalves Caires5
Introdução: A COVID-19 (doença infecciosa causada por um novo coronavírus) foi
considerada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia dia 11 de março de 2020,
afetando milhares de pessoas. Com sua chegada ao Brasil, surgiram outros desafios além
do combate à pandemia, como por exemplo o impacto das desigualdades no acesso à
saúde e as notícias falsas denominadas “fake news”, que interferem diretamente no
enfrentamento à pandemia. Nesse sentido, esse movimento afeta, em especial, grupos de
risco como grávidas e puérperas, uma vez que, a relação da COVID-19 com a gestação e
possíveis formas de transmissão vertical ainda não estão totalmente esclarecidos.
Objetivo: Com o intuito de combater essas notícias falsas, o Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Interprofissionalidade) da Universidade Federal de
Catalão (UFCAT) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Catalão elaborou
materiais informativos às mulheres baseados nas publicações do Ministério da Saúde (MS)
e OMS. Metodologia: O PET-Saúde Interprofissionalidade é uma iniciativa do MS e da
Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), com o objetivo de fomentar grupos na
Estratégia de Saúde da Família (ESF) e facilitar a integração entre ensino-serviçocomunidade. É constituído por estudantes, preceptores (profissionais do serviço de saúde
municipal) e tutores (professores da UFCAT). Iniciou-se em abril de 2019, contendo cinco
grupos de trabalhos. O grupo setorial 4, intitulado Atenção à Saúde da Mulher, do
adolescente e da Criança, desenvolvia suas atividades na ESF Centro Atenção Integral à
Criança (CAIC), e Centro Integrado da Mulher (CIM). Com a pandemia da COVID-19, nos
meses de abril e maio de 2020 os objetivos foram reestruturados, e como forma de
disseminar o conhecimento científico e combater as “fake news” sobre a COVID-19 na
saúde da mulher, desenvolvemos dois vídeos e uma cartilha impressa, apresentando o
tema de forma clara e com uma linguagem acessível para serem distribuídos à população,
tanto por meio físico quanto digital. O conteúdo dos vídeos e da cartilha foram divididos
entre informações gerais sobre o COVID-19 (surgimento da doença, principais formas de
transmissão, sintomas, prevenção, tratamento e alguns esclarecimentos sobre “fake news”)
e informações específicas da COVID-19 na saúde da mulher: cuidados no pré-natal,
gravidez, parto, puerpério e cuidados gerais com o bebê. Resultados: Os materiais
impressos foram disponibilizados à Santa Casa de Misericórdia de Catalão a fim de ser
entregue às puérperas e ao CIM. Neste último, eles estão sendo distribuídos às gestantes,
juntamente com um kit que contém: panfletos, máscaras descartáveis e materiais
produzidos por outro seguimento do nosso grupo, relativos à saúde da criança. Além da
divulgação em redes sociais, os vídeos também foram disponibilizados ao CIM, sendo
reproduzidos na sala de espera – onde há o maior fluxo de usuários. Consideramos que
nosso objetivo foi alcançado, visto que recebemos feedbacks positivos de usuários e de
profissionais do município, que utilizaram os materiais como base para sanar dúvidas
expostas nos atendimentos.
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Palavras-chave: Estudantes, Prevenção, Saúde pública.
Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro, na forma de bolsas de estudo, do
Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS/OMS) para a realização do PET-Saúde interprofissionalidade no município de
Catalão/GO e a Secretaria Municipal de Saúde local por permitir a participação dos
colaboradores.
¹Acadêmica do curso de Psicologia da UFCat, adriane.erbs@gmail.com; Catalão-GO. ²Preceptora do
G4 PET-Saúde e enfermeira, auracamilacoimbra@hotmail.com; Catalão-GO. ³Acadêmica do curso
de Enfermagem da UFCat, thaianefurtado@discente.ufg.br; Catalão-GO. 4Acadêmica do curso de
Enfermagem da UFCat, thailasperotto@discente.ufg.br; Catalão-GO. 5Docente da unidade especial
de biotecnologia da UFCat, tharinecaires@ufg.br; Catalão-GO.
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PET-Saúde na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na
Adolescência

Larissa Juliana Patrocínio da Silva1, Adriane Erbs de Abreu2, Ana Carolina
Marques Ribeiro3, Janaína Cassiano Silva4

Ao considerar que 434 mil adolescentes brasileiras são mães todos os anos,
gerando impactos significativos em suas vidas, famílias e comunidades, torna-se
importante o desenvolvimento de ações de educação em saúde dirigidas a este
público visando a prevenção da gravidez na adolescência. Nesse sentido, o
presente resumo trata de um relato de atividade prática desenvolvida pelos
docentes, discentes e preceptores do PET-Saúde Interprofissionalidade da
Universidade Federal de Catalão, no Centro de Convivência do Jovem Aprendiz
(CCPA), em parceria com o Conselho Tutelar, durante a Semana Nacional de
Prevenção da Gravidez na Adolescência. Foram realizadas palestras instrucionais
em sete salas, com o objetivo de dialogar com os alunos sobre os impactos
sociais de uma gestação na adolescência, qualidade de vida sexual e os métodos
contraceptivos

disponíveis.

Ao

todo

estiveram

presentes

cerca

de

90

adolescentes no período da manhã, que foram divididos em três salas; e 120
adolescentes no período da tarde, divididos em quatro salas, cujas palestras
foram ministradas pelos participantes do PET-Saúde interprofissionalidade com
duração média de duas horas. Foram trabalhados com os alunos os mitos e
verdades sobre métodos contraceptivos, através de uma dinâmica de perguntas
e respostas sobre as discussões feitas previamente, em que todos participaram
respondendo o que achavam ser a resposta correta. Durante essa interação, os
adolescentes se sentiram mais à vontade e relataram seus conhecimentos,
dúvidas, medos e curiosidades. Além disso, também foram apresentados aos
alunos materiais contraceptivos para que os mesmos pudessem conhecer as
opções disponíveis e saber como se usa corretamente. A partir desta atividade
concluímos que é de suma importância a realização de ações interprofissionais
de educação em saúde e do desenvolvimento de programas efetivos para
orientação da população adolescente de Catalão-GO, visto que há carência de
iniciativas nesse aspecto. Também é relevante destacar a divulgação do
conhecimento produzido na universidade acerca da temática para a comunidade
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catalana. Neste sentido, a proposta de articulação entre ensino e trabalho em
saúde do PET-Saúde constitui um importante passo para a efetivação dessa
proposta.
Palavras-chave:

Planejamento

familiar;

orientação

sexual;

gravidez

na

adolescência; interprofissionalidade.
Agradecimentos: agradecemos ao Conselho Tutelar que pensou neste projeto,
ao Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz (CCPA) que disponibilizou toda a
estrutura e alunos para que o mesmo acontecesse e ao apoio financeiro, na
forma de bolsas de estudo, do Ministério da Saúde em parceria com a
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS) para a realização do PETSaúde Interprofissionalidade no município de Catalão/GO.

¹Preceptora do G4 PET-Saúde e farmacêutica da SMS, larissajps_@hotmail.com, Catalão GO; Acadêmica do curso de Psicologia da UFCAT, adriane.erbs@gmail.com, Catalão - GO;
² Acadêmica do curso de Psicologia da UFCAT, e-mail: anacmarques27@gmail.com,
Catalão - GO; ³

4

Docente da Unidade Acadêmica de Biotecnologia - IBIOTEC e no

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFCAT, janacassianos@gmail.com, Catalão
- GO.
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PETCast - Uma experiência piloto
Lídia Brelaz da Silva1, Sarah Silva Rocha Barros2, Juliana Cassiano Silva3, Maria Fernanda
Costa Troncha Gomes4, Alexandre de Assis Bueno5, Hudson Vieira Gomes6
A utilização de tecnologias digitais como meio de informação e educação tem sido marcante
nos últimos anos em diversas áreas do conhecimento. Com o distanciamento social
decorrente da pandemia COVID-19, essa utilização se expandiu rapidamente com grande
diversidade na sua aplicação. O presente resumo é um relato de experiência da execução
do projeto intitulado PETCast Saúde Interprofissionalidade - Nós na Rede, realizado pelo
Programa de Educação pelo Trabalho - PET-Saúde Interprofissionalidade no município de
Catalão/GO. O projeto consiste na elaboração e publicação de um arquivo digital de áudio
transmitido através da internet (podcast) com o intuito de ser um espaço de diálogo a
respeito de temas relacionados ao programa. A elaboração, desenvolvimento e direção
ficou a cargo dos discentes do subgrupo 5 (Fortalecimento das Redes em Atenção à Saúde:
foco na transição do cuidado) com o objetivo de que o programa fosse um retorno dos
trabalhos desenvolvidos à comunidade. A proposta metodológica se caracterizou pela
realização da primeira temporada com 11 episódios a serem lançados nas principais
plataformas de podcast (Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts,
RadioPublic e Spotify), tendo como convidados cada um dos subgrupos do projeto
PET-Saúde da Universidade Federal de Catalão (Grupo 1- Núcleo ampliado de saúde da
família (NASF): uma experiência piloto para intento de consolidação; Grupo 2- Práticas
integrativas e complementares e educação popular em saúde como ferramentas para
estruturação de grupos de promoção de saúde; Grupo 3 - HIPERDIA: Interprofissionalidade
no fortalecimento da atenção às pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus e
Grupo 4 - Atenção à saúde da mulher, da criança e adolescente). Todos os grupos
convidados tiveram espaço para contar sobre os desafios e planos de trabalho realizados,
com subsídios para interface com a transição do cuidado, objeto de atividades do referido
Grupo 5. Além disso, em episódios intercalados foram debatidos temas específicos, tais
como: A importância do PETCast na visão dos estudantes, A Vigilância Sanitária na Rede,
A Rede (O SUS), A Interprofissionalidade, O Programa de Assistência Domiciliar (PAD) na
Rede, O Usuário na Rede e O PET, para tais episódios contamos com a participação de
profissionais da área, além de ter tido a presença da coordenadora geral do programa na
gravação do último episódio com ênfase sobre a funcionalidade e importância do
PET-Saúde. Os encontros foram realizados por meio da plataforma Google Meet e as
gravações e edições dos episódios foram feitas por meio da plataforma Anchor e do
programa Audacity - ambos de uso gratuito. Entendemos que com a gravação dos
episódios foi possível um diálogo sobre diferentes temas, além do que possibilitou o
desenvolvimento das competências colaborativas e alinhamento dos subgrupos envolvidos
no projeto no município de Catalão. Ademais, foi espaço de educação continuada para os
profissionais que participaram de cada episódio e de educação em saúde para a
comunidade ouvinte.
Palavras-chave: Educação. Tecnologias. Podcast.
Agradecimentos: Agradecemos ao apoio financeiro, na forma de bolsas de estudo, do
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Catalão/GO e a Secretaria Municipal de Saúde local por permitir a participação dos
colaboradores.
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
PRECEPTORIA PET-SAÚDE-INTERPROFISSIONALIDADE: DESAFIOS NA
CONTRIBUIÇAO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM NASF PILOTO
Amanda Elias Marques1, Gracielle Ribeiro Torres2, Mara Rúbia Maria Gomes3, Synara
Coelho4; Emilse Terezinha Naves5
Introdução: O presente trabalho visa discutir a contribuição da preceptoria no programa PETSaúde/Interprofissionalidade especificamente do grupo NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da
Família): uma experiência piloto para intento de consolidação, no processo de capacitação
dos profissionais, participantes do referido projeto. O Programa é uma parceria da
Universidade Federal de Catalão e a secretaria municipal de saúde (SMS) ao promover
experiências interprofissionais por meio da implementação de um NASF Piloto, buscando
identificar fragilidades e potencialidades dos serviços de saúde. A preceptoria é composta de
quatro categorias profissionais vinculados a SMS sendo representados por uma psicóloga,
uma nutricionista, uma enfermeira e uma farmacêutica tendo como função, dentre outras
ações, contribuir para a formação do estudante, sendo elo entre o ensino e o trabalho;
proporcionar vivência profissional e; colaborar no diagnóstico e determinação de prioridades
de atuação no território onde exerce a função de preceptor. Objetivo: Apresentar a percepção
dos preceptores do PET-Saúde/Interprofissionalidade na implementação de um NASF piloto.
Descrição da experiência: Todas as ações práticas dos preceptores do PETSaúde/Interprofissionalidade, sobretudo do grupo NASF, foram desenvolvidas na Unidade
Básica de Saúde (UBS) Divano Elias. A execução das atividades teóricas iniciou a partir de
estudos individuais e em grupo para todos os integrantes do grupo NASF, com oferta de
educação continuada para equipe, estudo e revisão de prontuários de pacientes do programa
de tabagismo para eleger alguns pacientes para participar da interconsulta a partir da
perspectiva da clínica ampliada e compartilhada. Divididas em quatro subgrupos, onde cada
preceptor pode acompanhar um grupo alunos na realização de consultas compartilhadas,
com os pacientes escolhidos, fundamentada no olhar interprofissional da clínica ampliada.
Após essa etapa foram realizadas ainda visita domiciliar aos pacientes, com intuito de
reconhecer outras necessidades dentro do território. Ao final, aconteceram discussão de
casos clínicos com os membros do grupo NASF e equipe da UBS, onde foi observado
algumas condições e aspectos comuns a todos os pacientes participantes, como por exemplo
o uso incorreto da medicação e alimentação desregrada. Nesse sentido, foi proposto roda de
conversa com os pacientes e toda população adscrita, a partir do evento HIPERDIA que
acontece todos os meses na UBS. Resultados Esperados: Com base na experiência
realizada percebemos a melhora na habilidade de trabalhar de forma interprofissional;
sensibilização quanto a real necessidade e importância da assistência multiprofissional;
desenvolvimento de habilidades de aprendizagem colaborativa e compartilhamento de
conhecimento entre as áreas profissionais. Elementos esses que nos permite aprimorar
nossa prática clínica na perspectiva do atendimento integral ao usuário, desenvolvendo uma
concepção ampliada de saúde e, como consequência, ofertar um cuidado de melhor eficácia
e qualidade a fim de alcançar melhores resultados em saúde da população.

Palavras-chave: Preceptoria; Educação Interdisciplinar; Atenção Primária a Saúde.
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
PROJETO TERAPEUTAS SOLIDÁRIOS: CUIDANDO DE QUEM CUIDA
Jalusa Andréia Storch Díaz1, Eduardo Viana da Silva2, Yandra Karol da Silva3, Gabriel
Siqueira Cunha4, Caliope Pilger5, Ana Carolina Scarpel Moncaio 6
O Projeto Terapeutas Solidários é uma proposta piloto que estabelece uma rede de cuidados
aos profissionais de saúde do município de Catalão-Goiás, por meio de Terapeutas
capacitados que oferecem atendimentos gratuitos utilizando as Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (PICS), oferecendo atendimentos de Relaxamento por Imagem
Guiada, Automassagem, Reiki e Terapia Floral. Essa proposta foi desenvolvida pelo grupo
das PICS inserido no Programa de Educação pelo Trabalho para à Saúde (PET-Saúde) da
Universidade Federal de Catalão. A criação do programa se deu mediante as repercussões
ocasionadas pela pandemia da COVID-19, como a sobrecarga dos profissionais de saúde e
a necessidade do isolamento domiciliar. Frente ao exposto, criou-se essa rede de cuidados
direcionados para promoção da saúde e prevenção de doenças. No programa existiam duas
modalidades de inscrição, sendo elas a inscrição do profissional e a inscrição de terapeutas
voluntários, buscando-se fomentar a consolidação de vínculos. Partindo do exposto, objetivo
deste trabalho foi descrever os resultados e vivências iniciais obtidos com o projeto. Trata-se
de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, referente aos atendimentos realizados
no Projeto entre os meses de março e abril de 2020. O processo de divulgação e
cadastramento no projeto se deu pelas mídias digitais como Instagram, WhatsApp e páginas
da World Wide Web. Após a inscrição, os participantes do Programa realizavam as devidas
orientações e direcionavam os atendimentos de acordo com as informações de cadastro. Os
atendimentos eram realizados por intermédio de Tecnologias da Informação e Comunicação,
utilizando ferramentas como Google Hangouts, Google Meet, WhatsApp e Skype. A duração
e frequência do atendimento dependeram da técnica terapêutica a ser realizada e da
avaliação do terapeuta. Foram realizadas 16 inscrições de profissionais de saúde e 40
inscrições de terapeutas voluntários. Todos os profissionais que realizaram o cadastro foram
atendidos, sendo que dos 16 atendimentos realizados quatro (25%) foram com a técnica
Reiki; quatro (25%) foram com a Terapia Floral; quatro (25%) foram com a técnica de
Relaxamento por Imagem Guiada e quatro (25%) foram com a Automassagem. Identificouse através da devolutiva verbal dos participantes atendidos, que os atendimentos foram
capazes de promover diversos benefícios à saúde física, mental e emocional. Após a
finalização desse acompanhamento, os profissionais relataram a diminuição da ansiedade,
estresse, medo, tensão e impotência vivenciadas no cotidiano de trabalho e a promoção do
bem-estar e do relaxamento. Percebeu-se a baixa adesão dos profissionais do município no
projeto, fato que pode estar vinculado ao desconhecimento dessas práticas terapêuticas, a
falta de uma divulgação nos serviços de saúde e a própria rotina de trabalho durante a
pandemia. Conclui-se o potencial das tecnologias diante o cenário pandêmico pelo fato de
manter as relações interpessoais que permitem a realização de cuidados em saúde com uma
nova perspectiva digital. A estratégia piloto do projeto mostrou-se inovadora e relevante no
cenário de saúde atual e, desse modo almeja-se a ampliação do projeto buscando atender
qualquer profissional ou pessoa interessada.
Palavras-chave: Terapias Complementares. Tecnologia da Informação. Infecções por
Coronavirus.
Agradecimentos: A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e ao Ministério da
Saúde (MS), além de toda equipe do Programa de Educação pelo Trabalho para a saúde
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I Mostra do PET Saúde Interprofissionalidade
USO DAS TECNOLOGIAS NA PANDEMIA: UMA ESTRATÉGIA PARA A
CONTINUIDADE DAS AÇÕES DO PROGRAMA PET/SAÚDE
Yandra Karol da Silva1, Eduardo Viana da Silva2, Gabriel Siqueira Cunha3, Ana Carolina
Scarpel Moncaio4, Caliope Pilger5, Jalusa Andréia Storch Díaz6
A pandemia da COVID-19 vem acarretando mudanças em diversos cenários, tanto em
relação a aspectos biomédicos e epidemiológicos em proporção mundial, como em
implicações sociais, econômicas, políticas, culturais e históricas como jamais vistas em
histórias atuais envolvendo epidemias. Neste cenário atípico, as ações de ensino, pesquisa
e extensão das Instituições de Ensino Superior têm passado por um período de adaptação
frente às atividades remotas durante a pandemia do novo coronavírus, respeitando as
recomendações das autoridades sanitárias. Nesse contexto pandêmico, uma das
estratégias que vêm sendo utilizadas são as Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICS) para a continuidade das ações acadêmicas, inclusive as extensionistas. Partindo do
exposto, o objetivo deste trabalho foi descrever a vivência dos participantes do grupo dois
Práticas Integrativas e Complementares (PICS), inseridos no Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) da Universidade Federal de Catalão, em relação às
atividades desenvolvidas de modo remoto com o uso das TICS. Trata-se de um relato de
experiência envolvendo 12 integrantes do programa PET da instituição, que demonstrou a
dinâmica do grupo diante das atividades remotas desenvolvidas durante a pandemia. Para
a coleta de dados utilizou-se um formulário eletrônico com questionamentos abrangendo as
opiniões dos participantes sobre o trabalho remoto, sendo levantados as principais
fragilidades e potencialidades do trabalho remoto. A análise das informações foi realizada
de modo manual pelos pesquisadores. Quanto aos resultados, identificou-se que o trabalho
remoto foi considerado “Bom” por 10 participantes (83,3%), contudo encontrou-se
dificuldades durante a execução das atividades remotas, destacando-se o a ausência de
reuniões presenciais por 7 participantes (58,3%); bem como a sobrecarga do uso de
aparelhos digitais por 7 participantes (58,3%); a ausência de um ambiente adequado para o
trabalho por 5 participantes (41.7%); a dificuldade de concentração por 5 participantes
(41,7%); a instabilidade de acesso à internet por 5 participantes (41,7%); o horário
incompatível por 2 participantes (16,7%) e a falta de recursos tecnológicos como celular,
computador, notebook e outros dispositivos, por 2 participantes(16,7%). Percebeu-se que
com o trabalho remoto houve a estimulação de diversas competências dos participantes,
como habilidades de comunicação e interação virtual, desenvolvimento de métodos de
problematização grupal, aprendizado colaborativo e o desenvolvimento de habilidades
acerca das tecnologias digitais. Identificou-se ainda, que o trabalho remoto é uma forma
válida para dar continuidade às ações universitárias durante a pandemia, contudo não deve
ser um método que substitua as atividades presenciais, visto que com os encontros
habituais é possível estimular as habilidades humanas através do relacionamento
interpessoal. Conclui-se que a tecnologia digital mediante o uso das TCIS durante a
pandemia é tida como uma ferramenta fundamental e imprescindível para o
desenvolvimento das ações do Programa PET e mais especificamente pelo grupo das
PICS, de modo que os grupos puderam adaptar suas estratégias para continuidade das
ações articulando ações do ensino-serviço-comunidade. Ressalta-se como fator positivo e
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operante do grupo, a comunicação ativa e horizontal, o aprendizado colaborativo, o
compartilhamento de saberes e experiências e a consolidação do relacionamento
interpessoal profissional saudável.
Palavras-chave: Universidades. Coronavírus. Tecnologia da Informação.
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Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)
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I Mostra do PET- Saúde Interprofissionalidade
USO DO INSTAGRAM PELO PROGRAMA PET-SAÚDE COMO FERRAMENTA
DE INFORMAÇÃO E INTERAÇÃO NO PERÍODO DE PANDEMIA
Gabriel Siqueira Cunha1, Eduardo Viana da Silva2, Yandra Karol da Silva3, Caliope Pilger4,
Jalusa Andréia Storch Díaz5, Ana Carolina Scarpel Moncaio6
A rápida disseminação do vírus SARS-CoV-2 e a consequente a pandemia da COVID-19,
trouxe desdobramentos nas esferas sociais, econômicas, políticas, culturais e educacionais.
No último aspecto, as Instituições de Ensino Superior adotaram alternativas de trabalho
remoto na continuidade das atividades, sendo utilizadas uma variedade de tecnologias
digitais. Uma das redes sociais é o Instagram, nela é possível compartilhar fotos e vídeos,
realizar transmissões em tempo real, seguir usuários e páginas com os mais diversos
conteúdos. No cenário acadêmico e da saúde, o Instagram vem sendo utilizado por
profissionais, acadêmicos e docentes que realizam publicações de materiais informativos e
educativos, além de transmissões em tempo real. No Instagram existem facilidades quanto
a quantificação de parâmetros que revelam dados importantes da sua conta, como curtidas,
comentários, compartilhamentos, visitas ao perfil, alcance e engajamento. O objetivo deste
trabalho é descrever os parâmetros das postagens do perfil do Instagram relacionado ao
grupo das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) inserido no Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) da Universidade Federal de Catalão.
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência referente às publicações do
perfil do Instagram das PICS, cujas publicações são desenvolvidas semanalmente pelos
estudantes do Programa. A cada semana é desenvolvido um conteúdo abrangendo
temáticas relacionada à saúde. A seleção das publicações para análise neste trabalho
aconteceu de forma manual, considerando todas as postagens feitas entre os dias 07 de
abril à 23 de julho de 2020, às 18 horas, momento em que o perfil do Instagram contava
com 30 postagens. Como critério de análise utilizou-se os parâmetros fornecidos pelo
próprio Instagram: engajamento, impressão e alcance, que são índices que evidenciam a
visibilidade e a interação do público com o conteúdo apresentado. As postagens foram
organizadas em 11 categorias: “Mitos e verdades: COVID-19”; “O que são as PICs?”;
“Relaxamento por imagem guiada”; “PICs e saúde mental”; “Vigilância em Saúde”;
“Automassagem”; “Atenção Básica”; “Nutrição e Apiterapia”; “Exercício físico”; “Qualidade
de vida, estilo de vida e bem-estar” e “apresentação do Instagram". Os dados expressaram
o total de 737 pontos de engajamento, 4643 pontos de alcance e 6016 impressões. O
engajamento reflete o número de interações ocorridas em uma postagem, englobando o
número de curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos, mostrando que houve
grande interesse por parte dos usuários da rede social. O alcance se refere ao número de
pessoas que tiveram contato com a postagem, contabilizando apenas uma vez por perfil,
portanto, a pontuação descrita evidencia que o trabalho realizado teve contato com 4643
perfis diferentes. Por fim, as impressões demonstram o número de vezes em que a
postagem apareceu para as pessoas, contabilizando mais de uma vez por perfil, portanto, o
número apresentado refere-se a quantidade de vezes que o conteúdo se tornou disponível
para leitura rápida no feed do perfil. Conclui-se que da tecnologia digital, e mais
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específicamente o Instagram, revelou o interesse da comunidade a respeito de assuntos
relacionados à saúde, cuidado e bem-estar, também promovendo a visibilidade das PICS,
do Programa PET e da Universidade.
Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Rede Social. Universidades. Terapias
Complementares.
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ANÁLISE DA EXPRESSÃO DO microRNA MIR-281 EM CÉLULAS C6/36
PRÉ E PÓS- INFECCÃO COM OS QUATRO SOROTIPOS DO VÍRUS DA
DENGUE
Valdemir Moreira1; Amanda Gabrielle da Silva2; Adriana Freitas Neves3
A dengue é uma doença viral transmitida a humanos pela fêmea do mosquito Aedes
aegypti. Essa doença atinge milhões de pessoas todos os anos em regiões tropicais e
subtropicais, como o Brasil. A doença pode apresentar sintomas leves como febre e
dor de cabeça ou pode ate mesmo progredir para hemorragia e risco de morte. Dada à
importância dessa enfermidade endêmica, existem muitas pesquisas que buscam a
compreensão de fatores que estão associados em nível epidemiológico, fisiológico,
imunológico, celular, bioquímico e molecular. O vírus da dengue (DENV), o agente
etiológico da doença, é envelopado e com geometria esférica e possui quatro
sorotipos virais (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). Após infecção, como resposta
ao DENV, ocorrem no mosquito alterações moleculares e celulares que podem ser
utilizadas como biomarcadores moleculares úteis na compreensão dos efeitos
fenotípicos frente à doença. Nesse sentido, essa pesquisa foi realizada a fim de se
compreender fatores moleculares associados na expressão do miRNA-281 em células
C6/36 do mosquito A. albopictus com e sem infecção do DENV. Para isso, foram
realizados o cultivo e manutenção das células C6/36 (descongelamento, troca de
meio, tripsinização, repique e congelamento) e extração do RNA com uso do TRI
Reagent® para, em seguida verificação da integridade e qualidade da extração por
meio da eletroforese fazendo uso de brometo de etídeo e gel de agarose de 0,8%.
Posteriormente realizou-se o processo de transcrição reversa seguida da reação em
cadeia da polimerase (RT-PCR) fazendo uso respectivamente da enzima MMLV-RT e
Taq DNA Polimerase. Com êxito conseguimos extrair, converter e amplificar o RNA de
interesse em células já infectadas com DENV 4. Por fim, conclui-se que foi possível
otimizar os processos de extração e RT-PCR com células infectadas com DENV 4. No
entanto, o objetivo da pesquisa não pode ser concluído devido à pandemia
estabelecida no país, que exigiu a suspensão das atividades universitárias e,
consequentemente, da iniciação científica.
Palavras-chave: Aedes aegypti, Biologia molecular, RNAs.
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ANATOMIA DA ARTÉRIA AORTA E SEUS RAMOS DE OURIÇO-CACHEIRO
(Coendou prehensilis Linnaeus, 1758)

Marcelo Meireles Pereira1, Zenon Silva 2, Thiago Sardinha de Oliveira3, Roseâmely
Angélica de Carvalho Barros4

Compreender a forma e a função do Sistema Circulatório, de animais componentes da
fauna brasileira, é de grande importância, não apenas para conhecimento da biologia
do animal, mas, também como subsídio para criação de programas de preservação e
ou exploração sustentável do bioma. O Sistema Circulatório Sanguíneo de mamíferos
apresenta mais similitudes do que diferenças, pois o curso da natureza preserva os
aspectos bem adaptados e lentamente induz alterações necessárias à preservação da
vida e perpetuação de uma espécie. O objetivo da presente pesquisa é o estudo dos
aspectos macroscópicos da Parte Abdominal da Aorta e seus ramos, em Ouriçocacheiro, com enfoque na identificação e descrição dos Ramos Viscerais e Parietais
oriundos desse importante vaso arterial, sem, contudo, se ater aos detalhes da
distribuição de cada ramo, assim como à análise estatística, até porque, em se tratando
de animais silvestres, os exemplares estudados são carcaças recolhidas às margens de
rodovias e ou doados pelo CETAS-Catalão-GO, o que certamente, dificulta o acesso a.
um maior número de exemplares. Os protocolos experimentais são realizados de acordo
com as recomendações das diretrizes do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal
(COBEA) e aprovados pelo Comitê de Ética em Uso de Animais da Universidade
Federal de Uberlândia - CEUA/UFU nº 067/12 e a nomeação das estruturas segue a
Nomenclatura Anatômica Veterinária. O sistema arterial é injetado com Látex Arte Cola
corado, em vermelho, com pigmento Xadrez, através da A. carótida comum. Após 24h,
o sistema venoso é injetado com solução de formol a 10% para fixação e quando
necessário, injetado, manualmente, com seringa e conservados em igual solução. A
Aorta Abdominal de Ouriço-cacheiro tem início junto ao hiato aórtico, segue,
caudalmente, sobre os corpos vertebrais, entre os pilares diafragmáticos, mas logo é
levemente deslocada para a esquerda, devido à presença da Veia Cava Caudal. Seus
ramos são: o Tronco Celíaco ou Artéria Celíaca, a A. Mesentérica cranial, as aa. Renais
e as aa. Lombares. A Aorta Abdominal termina ao nível da transição abdominopélvica,
quando se trifurca em aa. ilíacas comuns direita e esquerda, além da a. sacral mediana.

Palavras-chave: Anatomia, Animais Silvestres, Vascularização arterial.
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ANATOMIA MACROSCÓPICA DO SISTEMA NEURAL DE OURIÇO-CACHEIRO (Coendou
prehensilis Linnaeus, 1758): Encéfalo

Isabela de Fátima dos Santos1, Roseâmely Angélica de Carvalho Barros2, Thiago Sardinha de
Oliveira3, Zenon Silva 4

Ouriço-cacheiro é maior insetívoro da fauna brasileira, com um comprimento do corpo entre 20
e 30 cm. O Ouriço-cacheiro é um animal arbóreo que vive nos galhos de árvores ou arbustos,
onde se segura com auxílio de uma forte cauda. Raramente desce ao chão e se alimenta,
principalmente, de folhas e frutos. Raramente é visto, até porque, é tímido e, preferencialmente,
notívago. É característico da América do Sul e pode ser também encontrado em regiões do
Cerrado: cerradão, mata, mata ciliar, veredas e ambientes alagadiços. Vive nas florestas da
América do Sul e não deve ser confundido com os porcos-espinhos europeus e americanos, que
pertencem a uma outra família de roedores, ele não apresenta nenhuma semelhança com os
seus parentes da Euroásia e África, exceto, a forma de se defender com espinhos pontiagudos,
de até 5cm, distribuídos no dorso e laterais do corpo. O objetivo desta pesquisa é o estudo e a
descrição dos aspectos macroscópicos do Telencéfalo do Ouriço-cacheiro, com enfoque na
identificação e descrição dos sulcos e giros, eventualmente presentes, uma vez que não há
relatos de estudos anatômicos do Sistema Neural nessa espécie. São utilizados três espécimes
de Ouriço-cacheiro (Coendu prehensilis - Linnaeus, 1758), adultos, porém, sem idade definida,
procedentes do CETAS-Catalão, sob autorização SISBIO 37072-2. No Laboratório são fixados
com solução aquosa de formol a 10%, por perfusão via artéria femoral e conservados em igual
solução, por um período superior a duas semanas até a dissecação. A preparação das peças
anatômicas para análise passa por técnicas usuais em Anatomia macroscópica. A terminologia
adotada para a descrição dos resultados é a International Committee on Veterinary Gross
Anatomical Nomeclature (2017). A pesquisa é desenvolvida com parecer favorável do
CEUA/UFU nº067/12. Foi identificada as seguintes estruturas no Encéfalo de ouriço-cacheiro:
Bulbo Olfatório; Corpos mamilares; Fissura Longitudinal do Cérebro; Fissura Longitudinal
Mediana; Flóculo do cerebelo; Flóculo do Cerebelo; Fossa Interpeduncular; Hemisfério cerebelar;
Hemisférios cerebrais; Infundíbulo da hipófise; Lobo frontal; Lobo Piriforme; Lobo Piriforme;
Medula espinhal; Medula Oblonga ou Bulbo; Nervo óptico; Nervo Trigêmeo; Parte Fechada do
Bulbo; Pedúnculo Cerebral; Pirâmides do Bulbo; Ponte; Quiasma Óptico; Sulco
Pontomesencefálico; Trato Olfatório; Trato óptico; Verme do Cerebelo. Este trabalho por ser
descritivo e não comparativo, não será discutido com a literatura, uma vez que não há registros
de descrições do sistema neural de espécies Lisencefálicas.
Palavras-chave: Anatomia, Sistema Neural, Encéfalo, Ouriço-cacheiro, roedores
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ASPECTOS ANATÔMICOS DO PLEXO BRAQUIAL DE TATU – PEBA
(Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758).

Eduarda de Oliveira Lima1, Roseâmely Angélica de Carvalho Barros2, Thiago Sardinha3, Zenon
Silva4
As investigações anatômicas, em tatus, são raras, principalmente, envolvendo o sistema neural.
Destarte, o objetivo, aqui, é descrever a Anatomia do Plexo braquial, com enfoque na origem e
ramificação dos componentes, discutindo os resultados com a literatura pertinente em animais
domésticos e outros animais silvestres, na tentativa de estreitar conhecimentos sobre a biologia
desse grupo taxonômico. São utilizados 8 exemplares de Tatu-peba (Euphractus sexcinctus-

Linnaeus, 1758), adultos, porém sem idade definida, doados ao Laboratório de Pesquisa em
Anatomia Comparativa Animal e Humana da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), pelo
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS - Catalão-GO) sob autorização SISBIO
37072-2. Os espécimes são fixados em solução aquosa de formol a 10%, via injeção através
da a. femoral, e conservados em igual solução por cerca de três semanas. A preparação das
peças para análise segue técnicas usuais em Anatomia Macroscópica, com a utilização de
bisturi nº 4, lâminas 24 e tesoura de 16 cm. A dissecação é feita a olho nu, ou quando
necessária, utilizando lupa com aumento de 10X. Os resultados são documentados com uma
câmera Cyber Shot, 7.2 mp. Os protocolos experimentais são realizados de acordo com as
recomendações das diretrizes do colégio brasileiro de experimentação animal e aprovados
pelo Comitê de Ética em Uso de Animais da Universidade Federal de Uberlândia CEUA/UFU nº 067/12 e a identificação das estruturas segue a Nomenclatura Anatômica
Veterinária (International Committee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature, 2017).
As observações em Tatu-peba e a análise da literatura pertinente, permitem concluir que,
nessa espécie, o Plexo Braquial é relativamente alongado, em relação a outras espécies,
originando-se a partir das raízes ventrais de C5-T1. A origem do Plexo-Braquial, em
mamíferos, é muito variável, envolvendo raízes ventrais de nervos espinhais cervicais e
torácicos. Na maioria dos animais domésticos e silvestres não ocorre a formação de Troncos
e Fascículos no Plexo Braquial. Os nervos oriundos do Plexo Braquial são os mesmos,
embora suas origens possam ser altamente variáveis.
Palavras-chave: nervos, torácicos, cervicais.
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO EXTRATO ETANÓLICO DA FOLHA DE Annona
coriacea E DO EXTRATO ETANÓLICO DA RAIZ DE Kielmeyera coriacea SOBRE
MICRORGANISMO PATOGÊNICO HUMANO
Álefe Cardoso Cruz¹,²; Felipe Santos Teixeira²; Geraldo Sadoyama Leal²; Vanessa Gisele
Pasqualotto Severino3, Anderson Luiz-Ferreira¹
Resumo: A resistência antimicrobiana (RAM) frente a uma ampla gama de agentes infecciosos
é um crescente risco à saúde pública. Cada vez mais, governos, autoridades de saúde e
comunidade científica em todo o mundo tem se preocupado com esse problema que ameaça a
implementação de terapias medicamentosas com antibióticos. Considerando que a RAM é uma
questão emergente e de alcance global, plantas medicinais surgem como alternativas
promissoras, visto que o uso destas é bastante comum na medicina popular brasileira e em
muitos países em desenvolvimento. A espécie Annona coriacea (Annonaceae), popularmente
conhecida como “marolo”, “araticum", "araticum-liso", tem sido empregada na medicina
tradicional para tratar infecções parasitárias e processos inflamatórios, enquanto a espécie
Kielmeyera coriacea, popularmente conhecida como "pau santo", é tradicionalmente usada no
tratamento diversas doenças tropicais como a leishmaniose e malária, além de infecções por
fungos e bactérias. Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana dos
extratos da folha de A. coriacea (EEFAC) e da raíz de K. coriacea (EERKC) frente a
microrganismo multirresistente, determinando a concentração mínima inibitória e avaliando os
efeitos sinérgicos resultantes da combinação desses extratos com os de antimicrobianos de
diferentes classes. Metodologia: Para as determinações da concentração miníma inibitória
(CMI) e do sinergismo foram utilizados os protocolos de diluição em caldo. A espécie microbiana
gram-negativa Enterobacter asburiae foi cultivada em caldo Muller-Hinton (MH) e,
posteriormente, foi realizada diluição seriada obtendo a concentração de 1 x 106 UFC/ml. Os
extratos foram preparados em caldo MH estéril refrigerado, diluídos em dimetil sulfóxido (DMSO)
a 1% e distribuídos em microplacas de 96 poços com fundo côncavo contendo 100 µL de caldo
MH estéril, sendo utilizado azul de metileno a 1% para leitura visual dos resultados. Resultados:
Ambos os extratos apresentaram inibição do crescimento bacteriano, o CMI do EEFAC variou
entre 1 µg/ml e 256 µg/ml, enquanto no EERKC o valor foi de 256 µg/ml. Houve um sinergismo
total na combinação EEFAC + Azitromicina atingindo um valor de 0,37 µg/ml e um sinergismo
parcial com a combinação EERKC + Polimixina com o valor de 0,75 µg/ml. Conclusões: Ambos
os extratos testados apresentam-se como uma promissora alternativa de tratamento a esta cepa
bacteriana multirresistente. Ademais, mais estudos são necessários para total compreensão dos
mecanismos de ação e possíveis efeitos de sinergismo com outros antimicrobianos.
Palavras-chave: Resistência antimicrobiana, Plantas medicinais, Enterobacter asburiae.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DOS EXTRATOS
ETANÓLICOS DA FOLHA DE Annona coriacea E DA RAIZ DE
Kielmeyera coriacea FRENTE A MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS
HUMANOS
Felipe Santos Teixeira¹, Geraldo Sadoyama Leal ², Álefe Cardoso Cruz ³, Anderson LuizFerreira4
Objetivos: Avaliar atividade sinérgica antimicrobiana dos extratos de plantas do cerrado (A.
coriacea e Kielmeyera coriacea), em conjunto com antibióticos (Tigeciclina, Meropenem,
Azitromicina), através da técnica de diluição em caldo, frente a microrganismos gram-negativos
(Klebsiella pneumoniae e Enterobacter asburiae). Metodologia: Utilizou-se o protocolo da
técnica de diluição em caldo, afim de determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM). As
espécies E.asburiae e K. pneumoniae, foram cultivadas em caldo Muller-Hinton (MH), em
seguida fez-se a diluição seriada obtendo 1 x 106 UFC/ml. Preparou-se os extratos em caldo MH
estéril refrigerado, diluídos em dimetil sulfóxido (DMSO) a 1%, em seguida microplacas de 96
poços com fundo côncavo contendo 100 μL de caldo MH estéril foi feito os testes, utilizando-se
azul de metileno a 1% para visualização dos resultados. Resultados: Ambos extratos
apresentaram inibição do crescimento bacteriano nas concentrações CIM≥64 para Extrato
Etanólico da Folha de Anonna coriacea + Tigeciclina; e CIM≥128 ng/ml para Extrato Etanólico da
Raiz de Kielmeyera coriacea + Tigeciclina. Conclusão: Sendo assim os extratos de Anonna
coriaceae e Kielmeyera coriacea, demonstraram forte potencial cientifico atuando junto aos
antibióticos já existentes, para o desenvolvimento de novos recursos farmacêuticos
Palavras-chave: Sinergismo. E. asburiae. K. pneumoniae.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOFÍDICA DO EXTRATO VEGETAL DE SOLANUM
LYCOCARPUM FRENTE A PEÇONHA DO GÊNERO BOTHROPS
Bárbara Yasmin de Oliveira1, Leonardo Calaça Arruda Wanderlei 1, Karla Graziella Moreira2

O Brasil é o país da América do Sul com maior índice de acidentes ofídicos e o envenenamento
provocado pelas serpentes dos gêneros Bothrops, Bothropoides, Bothriopsis e Bothrocophias
são responsáveis por 72% dos casos relatados pela Rede Nacional de Centros de Informação e
Assistência Toxicológica (RENACIAT). A fisiopatologia dos acidentes é caracterizada por uma
série de eventos complexos tanto sistêmico como locais, e o antiveneno ainda é o único
tratamento utilizado. No entanto, tal tratamento não é totalmente eficaz, uma vez que alguns
efeitos tóxicos, principalmente locais, não são eficientemente neutralizados. Popularmente
conhecida como jurubebão, berinjela-do-cerrado ou lobeira, a planta Solanum lycocarpum A. St.
– Hill, é usada na medicina popular sob a crença de que possui efeito diurético, calmante,
antiespasmódica, antiofídica e antiepilética. O trabalho objetivou avaliar o potencial antiofídico
dos extratos aquoso da folha e etanólico da raiz da planta S. lycocarpum frente o efeito
edematogênico provocado pela peçonha B. moojeni. Camundongos Swiss fêmeas (30–40g)
(n=6) foram tratados com os extratos (0,5 e 1,0 g/Kg) por via intraperitoneal e, posteriormente
receberam 50µL de peçonha na pata traseira esquerda. O edema foi mensurado por
pletismometria nos tempos de 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 e 24h, após a administração da peçonha. Os
resultados foram analisados estatisticamente com o software GraphPad Prism® versão 7.0. O
extrato aquoso da folha diminuiu o edema de forma significativa em todas as doses testadas, já
o extrato etanólico da raiz foi eficiente na dose de 1,0g/kg. Ambos os extratos reduziram o edema
a partir de 1h após a administração da peçonha, tendo efeito máximo 24h após o tratamento com
os extratos, demonstrando uma ação prolongada. Sugere-se que o extrato aquoso da folha de
S. lycocarpum diminui o edema causado pela peçonha de B. moojeni, se mostrando uma
ferramenta complementar promissora para o tratamento de acidentes botrópicos.
Palavras-chave: Edema, Bothops moojeni, Lobeira.
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CRESCIMENTO RELATIVO DA CONCHA DE ANODONTITES TRAPESIALIS
(LAMARCK, 1819) E A ASSOCIAÇÃO COM O PESO DA MASSA VISCERAL, EM
UMA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATALÃO (GO)
Letícia Tiemi Ribeiro Nishimura1, Emerson Contreira Mossolin2

Conhecido popularmente como “prato” ou “saboneteira”, o mexilhão de água doce
Anodontites trapesialis, pertencente a classe Bivalvia, é considerado um bioindicador
natural em monitoramentos ambientais e possui grande importância na aquicultura. Sua
concha possui um formato que varia entre oval e elíptico, com fina espessura e
extremidade posterior arredondada. A espécie possui crescimento rápido e alta
fecundidade, que estão relacionados diretamente com o tamanho do corpo e a idade.
Este estudo buscou analisar o crescimento relativo da concha, verificar a relação da
concha ao peso do animal, além da verificação da condição isométrica entre as valvas
direita e esquerda. Foram coletados 50 animais manualmente, em uma represa no
município de Catalão (GO), entre os meses de agosto a dezembro de 2019. Os animais
foram pesados, analisados morfologicamente e seis medidas da concha foram obtidas.
Em 74% dos animais observou-se a condição isométrica das valvas em todas as
medidas utilizadas. A relação entre as variáveis da altura e comprimento demonstrou
um crescimento relativo significativo (com uma correlação de r2=0,93). Em média, a
altura correspondeu a 63,8% do comprimento da concha. Observou-se que tanto a
altura quanto o comprimento da concha apresentam um crescimento proporcional em
relação a medida da extremidade dorsal anterior até a dorsal posterior. Com relação ao
peso do animal, foi observado que há um aumento do peso diretamente proporcional
em relação ao aumento da altura, do comprimento e da extremidade dorsal posterior
até a ventral. Em relação a extremidade dorsal anterior até a ventral, percebe-se que o
peso do animal aumenta até adquirir um certo tamanho e posteriormente a taxa de
aumento do peso diminui. Os animais encontrados em Goiás mostraram uma correlação
maior na proporção entre a altura e o comprimento se comparados com espécimes de
A. tenebricosus encontrados em São Paulo, que apresentaram em média, a altura
correspondendo a 43% do comprimento. Com este estudo espera-se que as
informações obtidas possam ser utilizadas com análises reprodutivas, e contribuir em
estudos de crescimento das conchas que ampliem o conhecimento de sua biologia,
fundamental para a preservação da espécie.
Palavras-chave: Bivalvia. Cerrado. Mollusca.
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DESCRIÇÃO DA ANATOMIA MACROSCÓPICA ÓSSEA DO MEMBRO TORÁCICO DO
TAMANDUÁ-BANDEIRA (Myrmecophaga tridactyla)
Vinícius Gonçalves Fontoura¹, Roseâmely Angélica de Carvalho Barros², Thiago Sardinha de
Oliveira³, Zenon Silva4

O Tamanduá-Bandeira (Myrmecophaga tridactyla, Linnaeus 1758) é uma espécie inserida
na Ordem Pilosa, pertencente à Superordem Xenarthra e família Mymercophagidae,
apresentando vida média de 16 anos em cativeiro, medindo aproximadamente 2,20 metros
na fase adulta e peso de até 42 quilos. O Tamanduá-Bandeira encontra-se distribuído em
todo território da América Central e do Sul, sendo frequentemente observado no bioma
Cerrado brasileiro e florestas subtropicais em países sul-americanos. Em contrapartida,
apesar de sua ampla distribuição geográfica, essa espécie apresenta declínio populacional
em decorrência da perda de habitat e numerosos casos de atropelamentos. Tendo em vista
que essa espécie está assinalada como vulnerável pelo ministério do meio ambiente se faz
necessário então a organização e implantação de programas de conservação e
preservação, para isso é de extrema valia a compreensão de seu “modus-operandi” e
hábitos de vida. Neste sentido, estudos anatômicos e topográficos desta espécie são de
vital importância na compreensão de suas particularidades, bem como para futuros
protocolos clínicos e cirúrgicos na medicina veterinária, que contribuirão no esclarecimento
dos aspectos evolutivos e melhor manejo dos animais. Metodologia: Para o
desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados exemplares adultos, sendo um macho e
uma fêmea de Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), procedentes do
CETAS/Catalão-GO sob autorização SISBIO 37072-2. Os protocolos experimentais foram
realizados de acordo com as recomendações das diretrizes do Colégio Brasileiro de
Experimentação Animal (COBEA) e aprovados pelo Comitê de Ética em Uso de Animais da
Universidade Federal de Uberlândia - CEUA/UFU nº 067/12. Resultados e Discussão: O
membro torácico do Tamanduá – Bandeira é composto pela escápula (cíngulo do membro),
úmero, radio, ulna, ossos do carpo, metacarpais e falanges. Durante a discrição da
anatomia óssea do membro torácico do tamanduá-bandeira ficou evidente as semelhanças
ósseas e de seus acidentes entre tal animal e seus pares de superordem, como a
semelhança de seu úmero com a do tatu-peba. Sua escápula assemelhou-se com a do
homem, mas guardou distinções consideráveis, como a ausência do processo coracóide.
Conclusão: Ficou evidente que apesar das semelhanças supracitadas, o tamanduábandeira
apresenta estruturas únicas que possibilitam suas atividades de vida singulares. Como os
hábitos de vida dessa espécie são variáveis, como por exemplo sua postura que alterna
entre a bípede e a quadrúpede; sua capacidade de escalar árvores de pequeno porte, e a
alternância de sua dieta que pode exigir maneiras diferentes de conseguir os alimentos,
fazem então dele um animal peculiar que difere dos outros de sua superordem. Por fim, a
descrição encontrada concordou com a existente na literatura, podendo assim evidenciar
as principais estruturas ósseas do Myrmecophaga tridactyla e prover comparações entre
animais mais estudados, a fim de garantir o real entendimento de sua anatomia
macroscópica óssea.
Palavras-chave: Morfologia; Esqueleto. Tamanduá-Bandeira.
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ENSAIOS DE BIOLOGIA MOLECULAR BASEADOS NA ANÁLISE DE MATERIAL
GENÉTICO PARA DETECÇÃO DOS VÍRUS DA DENGUE E ZIKA EM AMOSTRAS
BIOLÓGICAS

Milena Martins do Nascimento¹, Amanda Gabrielle da Silva² e Adriana Freitas Neves³
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, principalmente em áreas tropicais e subtropicais,
acompanhados do seu vetor Aedes Aegypti. Buscando ir de encontro com os interesses do
Ministério da Saúde de aprimoração de políticas públicas na área da saúde, o presente estudo
teve como objetivo a realização de ensaios biomoleculares, Transcrição Reversa seguida da
Reação em Cadeia da Polimerase (RT – PCR), para detecção do DENV e ZIKV em amostras
biológicas de soro e sangue periférico. As 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, quantificação através de espectrofotometria, eletroforese em
gel de agarose. Posterirmente à adaptação e familiarização destes processos, foram realizados
ensaios de RT-PCR para detecção dos flavivírus do estudo e do gene da B2M. Esperava-se
que a amostragem geral fosse de aproximadamente 80, sendo 50 amostras para grupo
controle e 30 de casos infectados. Devido a pandemia que acarretou no fechamento da
Universidade e, consequentemente, do Laboratório de Biologia Molecular (LaBioMol) da
Universidade Federal de Catalão (UFCAT), não foi possível alcançar o proposto objetivo.
Entretanto, através dos resultados obtidos, pode- se concluir que a pesquisa foi satisfatória
pelo fato das metodologias e protocolos utilizados terem sido eficazes, provando que
estávamos habilitados para concluirmos o que foi previsto no plano de traballho. Apesar do
objetivo principal do presente estudo não ter sido alcançado, os estudantes de iniciação
científica conseguiram ter contato com técnicas da biologia molecular utilizadas nos
diagnósticos destes flavivírus bem como o projeto auxiliou na formação humana proporcionada
pelas discussões em torno de os resultados obtidos e artigos científicos relacionados com a
linha de pesquisa.

Palavras-chave: DENV, ZIKV, RT-PCR.
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ESTUDO DA ANATOMIA DAS PRINCIPAIS ARTÉRIAS DO PESCOÇO E SEUS RAMOS EM
TUCANO-TOCO (Ramphastos Toco)

Cora Gabriela de Sousa Santos1, Zenon Silva2, Thiago Sardinha de Oliveira3, Thales Anthony
Duarte de Oliveira4, Daniela Cristina de Oliveira Silva5, Roseâmely Angélica de Carvalho
Barros6
O Tucanuçu,
(Ramphastos toco albogularis), pertence à ordem Piciforme e família
Ramphastidae, constituída, essencialmente, de tucanos e araçaris. Representa um dos símbolos
das florestas tropicais americanas. Possui um enorme bico de cor amarelo-alaranjada, com uma
mancha preta na extremidade, plumagem preta no dorso e ventre, assim como uma borda de
pele amarela e nua ao redor dos olhos. As pálpebras são azuis, o peito é coberto por penas
brancas e a plumagem sob a cauda é avermelhada. Pode medir até 56cm de comprimento e
pesar cerca de 540g, utiliza a extremidade do bico como a pinça, para captura de frutos e outros
alimentos. Esta é uma pesquisa de cunho descritivo e para o seu desenvolvimento são utilizados
8 exemplares de Tucano-toco, adultos, porém sem idade e gênero definidos, doados pelo CETAS
- Catalão-GO, sob autorização SISBIO 37072-2 para o Laboratório de Pesquisas em Anatomia
Comparativa Animal e Humana, da Universidade Federal de Catalão-GO (UFCAT). Os
espécimes são depenados e 4 exemplares são injetados, no Sistema Arterial, com Látex Arte
Cola, corado com pigmento xadrez vermelho, a realçar as artérias a serem dissecadas. Após
esse procedimento, são fixados em solução aquosa de formol a 10% e nesta conservados. Os
outros 4 exemplares são injetados no sistema arterial com Vinilite (acetato de vinila) e submetidos
à corrosão em solução de ácido nítrico a 30%. Os moldes resultantes assim como as peças
dissecadas são analisados e fotografadas com utilização de uma câmera Sony Cybershot 7.2
megapixels. Os protocolos experimentais seguem as recomendações das diretrizes do colégio
brasileiro de experimentação animal e aprovados pelo Comitê de Ética em Uso de Animais da
Universidade Federal de Uberlândia - CEUA/UFU nº 067/12 e a descrição das estruturas segue
o Handbook of Avian Anatomy: Nomina Anatomica Avium (BAUMEL, 1993). A a. Aorta, em
Tucanuçu, nasce na base do ventrículo esquerdo, segue por uma curta distância no sentido
cranial, como Parte Ascendente da Aorta, antes de dobrar à direita e dorsalmente formando o
Arco Aórtico. A partir do Arco Aórtico, nascem as duas grandes artérias Braquiocefálicas Direita
e Esquerda, localizadas ventralmente ao esôfago e traqueia. O aporte sanguíneo à cabeça
ocorre através de A. Carotídea e duas Aa. Vertebrais. É uma ave Levocarotídea, ou seja, possui
uma carótida única. Não ocorre ramificação da Carótida comum próxima à sua origem, mas o
Tronco que origina a a. Vertebral e outras artérias destinadas as estruturas da raiz do pescoço
nascem separadamente da a. Subclávia. A a. Carótida divide-se em a. Carótida direita e a.
Carótida esquerda as quais se dividem em a. Carótida externa, a. Palatina, a. Mandibular, a.
Occipital e a. Carótida interna. As artérias Vertebrais nasce de um grande Tronco Crâniocervicotorácico. Há várias anastomoses entre as Aa. Vertebrais e a Carótida comum, inclusive
duas grandes anastomoses, entre a a. Vertebral esquerda e a Carótida comum na parte média
do pescoço, uma entre C4 e C5 e outra entre C5 e C6.
Palavras-chave: Carótida, Cranial, Ramificação.
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ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS ABELHAS E VESPAS (ORDEM
HYMENOPTERA) DEPOSITADAS NAS COLEÇÕES DIDÁTICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL CATALÃO
Paula Lopes Magalhães1, Emerson Contreira Mossolin2

Os Hymenoptera formam um grande grupo representado pelas abelhas, vespas e formigas, e
são de grande importância para o meio ambiente, realizando tarefas essenciais que garantem a
manutenção do ecossistema. As abelhas são responsáveis por polinizar mais de 70% das
espécies vegetais cultivadas e algumas plantas dependem exclusivamente desses animais.
Esses indivíduos estão presentes em quase todas as regiões do planeta, exceto na Antártida,
por ser uma região com temperaturas muito baixas. Mesmo sendo animais tão importantes,
estes vem sofrendo uma grande diminuição em suas populações devido a uma série de
ameaças, principalmente por ação antrópica que interfere em seus hábitats. O conhecimento
obtido acerca desse grupo é de grande relevância, principalmente nas áreas de polinização,
interesse médico e econômico. Este estudo buscou identificar e organizar os espécimes
presentes em duas coleções didáticas, uma pertencente ao Laboratório Integrado de Zoologia,
Ecologia e Botânica (LIZEB) e outra pertencente ao Laboratório de Biologia Reprodutiva de
Angiospermas (BioRep), da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. Estas coleções
são utilizadas em aulas práticas da disciplina de Zoologia de Invertebrados pelos cursos de
Bacharelado e Licenciatura de Ciências Biológicas, bem como em projetos de pós-graduação.
Foram identificados 110 indivíduos, dos quais 82 eram abelhas pertencentes aos gêneros Apis,
Augochloropsis, Bombus, Centris, Epicharis, Euglossa, Eulaema, Megachile, Oxaea,
Paratrigona, Ptiloglossa, Tetragonisca, Trigona e Xylocopa. As vespas totalizaram 28
indivíduos, compreendendo os gêneros Campsomeris, Pepsis, Polistes e Polybia. Os animais
foram acondicionados em caixas entomológicas, etiquetados e organizados em famílias e
gêneros. Entre estes, os mais abundantes foram as abelhas de gêneros Paratrigona,
Augochloropsis, Epicharis e Apis, nesta ordem. Os gêneros de vespas mais comuns foram
Polistes e Pepsis. Alguns indivíduos foram identificados até o nível de espécie, como as
abelhas Apis mellifera, Paratetrapedia flaveola, Epicharis flava e Trigona spinipes, e as vespas
Polistes canadensis e Polybia occidentalis. Vários animais pertencentes à estas duas coleções
não possuíam registro de procedência ou informações sobre a coleta, o que não permitiu uma
análise mais profunda sobre o lote depositado. Entretanto, com a identificação foi evidente a
diversidade de abelhas e vespas que estão depositadas nestas duas coleções entomológicas,
demonstrando representação de uma parcela significativa de espécies da região e do Bioma
Cerrado. Desta forma, este material agora organizado seguindo os padrões de coleções
zoológicas, servirá como referência a futuros estudos e análises sobre a distribuição das
espécies.
Palavras-chave: Insetos, Entomologia, Polinização.
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ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS COLEOPTERA (CLASSE INSECTA)
DEPOSITADOS NA COLEÇÃO DIDÁTICA DO LABORATÓRIO INTEGRADO DE
ZOOLOGIA, ECOLOGIA E BOTÂNICA DA UFG, REGIONAL CATALÃO
Vincenzo Zanini1, Emerson Contreira Mossolin2
Os Coleoptera compõem a mais diversificada ordem de insetos que existe, e sua
adaptação aos mais variados ambientes permite uma ampla diversidade de espécies,
sendo de grande importância para o ecossistema atuando por exemplo, na polinização,
degradação de matéria orgânica, controle biológico, aeração do solo, manutenção de
ambientes aquáticos, dentre outros que mostram a razão do estudo destes insetos. Sua
característica principal é a presença do segundo par de asas modificado, chamado
élitro, que tem a função de proteger e guardar o primeiro par de asas membranosas,
destinadas ao voo. Para contribuir com a pesquisa de besouros, é fundamental a criação
de coleções entomológicas, que disponibilizam os dados dos animais encontrados em
certa área, onde são armazenados em caixas entomológicas ou frascos com liquido
fixador, com o intuito de fornecer uma estocagem adequada para pesquisas. Neste
estudo, a identificação dos animais foi realizada utilizando chaves e pranchas
disponíveis, analisando estruturas morfológicas que permitem chegar a um certo nível
taxonômico. Foram montadas 3 etiquetas para cada indivíduo, sendo a primeira
contendo informações sobre o local e a data da coleta e o nome do coletor quando
presente, a segunda contendo o táxon do indivíduo, e a terceira contendo o código da
coleção, o sexo, quando possível e o nome do identificador. Foram analisados 530
besouros, separados em famílias e subfamílias, e preparados em posição anatômica,
realizando a alfinetagem na porção superior do élitro direito, utilizando alfinetes
entomológicos de tamanho 2, 1 e 000. Desses animais, 510 foram acondicionados em
5 caixas entomológicas e 20 divididos em 15 frascos contendo álcool 70%. Foram
identificados representantes de 17 famílias, possibilitando o registro de ocorrência de
indivíduos na região, o que auxiliará como ferramenta para futuros trabalhos. Um banco
de dados foi elaborado e disponibilizado nos computadores do Laboratório Integrado de
Zoologia, Ecologia e Botânica (LIZEB) e, tanto a organização da coleção, como a
informatização dos dados contribuirão para o aprimoramento das aulas práticas do
curso de Ciências Biológicas, bem como pesquisas a serem desenvolvidas.
Palavras chave: Besouros, Caixas Entomológicas, Insetos.
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PADRONIZAÇÃO DE PCR MULTIPLEX EM TEMPO REAL PARA DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DOS VÍRUS DA DENGUE

Ricardo Miguel Bruder1, Amanda Gabrielle da Silva2, Adriana Freitas Neves3

A dengue constitui uma doença viral ocasionada pelo arbovírus do gênero Flavivírus, do
qual, utiliza-se de vetores artrópodes para sua propagação, dentre eles, Aedes aegypti
principal espécie transmissora no Brasil. Distinguindo-se por possui quatro diferentes
sorotipos virais, cuja a virulência pode variar, onde alguns sorotipos podem ter maior
potencial de para produzir níveis de viremia em humanos podendo até mesmo levar a
óbito, sendo que as infecções secundárias causadas pelos sorotipos 2 e 3 são mais
propensas a causar o quadro clínico mais grave. Portanto, visto que o antígeno possuí
graus de virulência distintos ocasionando em manifestações clínicas diferentes, o
diagnóstico diferencial pode auxiliar a detecção dos sorotipos circulantes em uma
região, colaborando com o tratamento clínico especifíco e bem como auxiliar nos
estudos epidemiológicos. Dessa forma, o presente trabalho buscou realizar um ensaio
multiplex para detecção diferencial dos sorotipos do vírus da dengue (DENV) via
amplificação da região 5’ não codificantes (UTR) com uso das técnicas de reação em
cadeia da polimerase (PCR) e PCR em tempo real. Para isso, realizou-se a cultura das
bactérias Escherichia coli transformadas e extração por lise alcalina do DNA plasmidial,
a qual continha o inserto do material genético do vírus, a 5’UTR dos quatro sorotipos
virais. Os DNAs extraídos foram analisados por eletroforese em gel de agarose 1,0% e
em seguida amplificado por PCR cujas condições utilizadas foram previamente
padronizadas pelo grupo de pesquisa. O produto amplificado apresentou o tamanho
esperado,150 pares de bases, atestando assim a eficiência do processo de cultura e
extração do DNA plasmidial. Os resultados obtidos demonstram que a metodologia
utilizada está otimizada e pode vir a auxiliar no diagnóstico da doença por meio da PCR
convencional. A partir dessa otimização, futuramente serão feitas análises de PCR
tempo real multiplex para diferenciação dos sorotipos virais por meio da curva de
melting, bem como a quantificação absoluta e verificação de carga viral em amostras
biológicas, etapas não realizadas devido, a pandemia de Sars-Cov-2. Portanto, a partir
dos experimentos realizados, o presente projeto foi capaz de atestar a eficácia do
diagnótico via PCR convêncial. Dessa forma concluindo partes dos objetivos propostos.
.

Palavras-chave: DENV, Detecção, Flavivírus, Antígeno, Plasmídeo, Sorotipo.
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RIQUEZA DE MICROALGAS DE DUAS REPRESAS URBANAS DO
MUNICÍPIO DE CATALÃO

Victor Hugo Oliveira¹, Débora Machado Corrêa²

O trabalho tem como objetivo fazer um estudo a cerca da composição das comunidades
de microalgas e considerações ecológicas de duas represas, sendo elas: Represa do
CESUC e Represa Calixto Abraão, durante o período amostral de agosto de 2019 a
fevereiro de 2020.Como fruto das análises foram encontrados 73 táxons que estão
distribuídos em 8 classes de microalgas, Zygnematophyceae, Bacillariophyceae,
Cyanophyceae, Chlorophyceae, Euglenohyceae, Dinophyceae, Xantophyceae e
Oedogoniophyceae. Apesar do curto tempo de avaliação dos locais, a represa Calixto
Abraão apresenta uma menor diversidade na composição da comunidade de microalgas
em relação a represa do CESUC, que possui características de ambientes mesotróficos.
Em relação a contribuição dos integrantes do fitoplâncton e do perifíton para a riqueza
total das represas investigadas, na represa do CESUC é possível notar que as espécies
perifíticas são as que mais contribuem para os índices de riqueza total. O mesmo não
se observa na represa Calixto Abrão, na qual o fitoplâncton parece ser o que mais
contribui riqueza e por consequência, para produtividade primária deste corpo d’água O
fato da baixa diversidade de microalgas da represa Calixto Abraão pode ser explicado
devido as contribuições antrópicas que esse corpo d’água sofre, uma vez que esta
represa está localizada em um parque no centro da cidade, onde o local é utilizado para
fins recreativos. Ao final dos estudos foi possível calcular o indicie de similaridade entre
as duas represas que totaliza (44,23%). Durante as análises foram encontrados gêneros
de cianobactérias potencialmente produtoras de toxinas, o que indica a importância da
continuidade no monitoramento da qualidade da água destes locais, uma vez que, uma
possível floração destes organismos produtores de toxinas pode acarretar a intoxicação
não só dos peixes que ali habitam, como também dos animais que bebem a água deste
local e das pessoas que utilizam o local.
Palavras-chave: Microalgas, Cianobactérias, Toxinas.
1. Acadêmico do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, e-mail:
victorhugooliveira_vh@hotmail.com, Catalão-GO; 2. Docente da Unidade Acadêmica Especial
de Biotecnologia da Universidade Federal de Goiás, e-mail: debora.machado@ufg.com CatalãoGO.
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ANÁLISE DESCRITIVA BACTERIOLÓGICA DE BRINQUEDOS DE UMA CRECHE
MUNICIPAL LOCALIZADA EM CATALÃO – GO
Joice Rodrigues de Queiroz (IBIOTEC/UFCAT)
Juliana Martins de Souza (IBIOTEC/UFCAT)

Resumo: O brinquedo está incluído nos objetos mais manipulados na infância, sendo normal
que a criança o leve a boca, jogue o no chão e compartilhe entre outras crianças. Isso é muito
comum em creches em que recebem crianças em idade pré escolar. Este trabalho tem como
objetivo analisar e descrever bactérias de brinquedos de uma creche municipal. A coleta das
amostras foram realizadas em dois momentos: antes da criança brincar e após a criança brincar.
Foram selecionados para coleta apenas os exemplares com maior frequência de uso. Em cada
peça, ao longo de sua extensão, foi realizado um esfregaço utilizando um suabe estéril
umedecido em caldo Infusão Cérebro e Coração (BHI). Os meios de cultura utilizados são: Ágar
Manitol Salgado (MS), Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB) e MacConkek (MC). Coletou as
amostras de 5 brinquedos, resultando em duas fases diferentes, antes do brincar e após o
brincar. Nessas 60 placas ocorreram o crescimento de colônias em 29 placas, sendo 15 (52%)
antes do brincar, distribuídas em 5 placas no meio de cultura (MS), 5 em (MC) e 5 em (EMB).
Após o brincar ocorreu o crescimento de 14 (48%), sendo 5 (MS), 5 em (MC) e 4 (EMB). No brasil
a maioria das instituições e creches brasileiras, não possui um padrão de desinfecção necessária
para atender as demandas de higienização no ambiente. É de se perceber que poucos estudos
incluindo contaminação e brinquedos foram realizados.

Palavra Chave: Brincar, Brinquedo, Creche e Desinfecção
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AVALIAÇÃO DA ESPIRITUALIDADE E A RELIGIOSIDADE DOS IDOSOS QUE
PARTICIPAM DE UM GRUPO DE CONVIVÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA
Jéssica Lopes Mota (IBIOTEC/UFCAT)
Deisiane Serrano da Silva (IBIOTEC/UFCAT)
Calíope Pilger (IBIOTEC/UFCAT)
RESUMO: O envelhecimento é um processo natural e progressivo em que ocorre alterações
fisiológicas no indivíduo, que resultam em modificações no organismo. Essas alterações trazem
a diminuição de funções, perdas e desafios para a vida do idoso, e este precisa adotar
mecanismos de enfrentamento para se adaptar as mudanças. A religiosidade e espiritualidade
são recursos importantes utilizados adequar e superar acontecimentos que podem ser encarados
como negativos para os idosos, visto que encontram força e conforto nesses mecanismos. A
religiosidade aborda a crença e prática de uma religião, nível de intensidade que o indivíduo
participa, acompanha e desenvolve a doutrina, com orações e rezas. Espiritualidade está
relacionada a compreensão da essência, sentido e fim da vida, a uma questão universal sobre o
sagrado, o que pode ou não levar a uma prática religiosa. Analisar a religiosidade e
espiritualidade dos idosos que participam do Grupo de Convivência e como estes constructos
estão relacionados com o bem-estar do idoso em suas diversas dimensões. Trata-se de um
estudo exploratório, descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa, realizado com idosos
participantes do Grupo de Convivência “Viver Bem” desenvolvido na Unidade Básica de Saúde
da Família (UBSF) CAIC, situado no município de Catalão – GO. A coleta de dados foi efetuada
por meio de ligações e vídeo chamadas, de acordo com a preferência do indivíduo, por
WhatsApp, pois sucedeu-se no período da Pandemia por Covid-19, com duração de uma hora
cada. Utilizou-se instrumentos estruturados e validados, como a Escala de Religiosidade de Duke
(DUREL) e Escala de Espiritualidade de Pinto e Pais-Ribeiro, além de um questionário
semiestruturado que continha perguntas sociodemográficas e indagações subjetivas a respeito
das dimensões religiosas e espirituais. Estes dados foram agrupados e verificados por estatística
descritiva, já a parte qualitativa foi analisada a partir da Análise Temática Categorial de Bardin.
participaram da pesquisa 8 idosos, 7 do sexo feminino e 1 do masculino. Quanto a etnia, 4 são
brancos, 3 pardos e 1 não declarou. Em relação a religião, há 5 católicos, 2 evangélicos e 1 com
outra designação religiosa. No que tange a escala de DUREL, observou-se altos índices de
religiosidade organizacional, não organizacional e intrínseca entre os idosos. Referente a escala
de espiritualidade, verificou-se elevados níveis desta dimensão entre os participantes da
pesquisa. A partir da análise dos dados qualitativos, estruturou-se duas categorias: 1) Significado
da fé, religiosidade e espiritualidade na vida dos idosos e 2) A importância da dimensão religiosa
e espiritual em tempos de Pandemia e seus significados. Observou-se que a fé, religiosidade e
espiritualidade são essenciais para os idosos, definidas como sendo “tudo” na vida destes e
componentes fundamentais para o enfrentamento de cenários adversos. A partir dos relatos dos
entrevistados, notou-se que a fé, religiosidade e espiritualidade são elementos importantes para
estes, visto que são mecanismos que oferecem conforto, aceitação, acolhimento e conexão com
um ser superior. São elementos relevantes, pois oferecem sentimentos positivos como
segurança, proteção e coragem, os quais auxiliam no enfrentamento de situações estressoras,
de dificuldade e acontecimentos negativos.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Espiritualidade. Religião.
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COMISSÃO DE APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA HIPERDIA:
ANÁLISE DO PROCESSO DE TRABALHO VOLTADO PARA A AMPLIAÇÃO DA
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA

Cybelle Ferreira Coimbra (IBIOTEC/UFCAT)
Nunila Ferreira de Oliveira (IBIOTEC/UFCAT)

Resumo: As condições crônicas (CC) - doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas,
cânceres, diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), entre outras - estão
entre as principais ameaças à saúde humana. Enfermeiros que atuam na Atenção Básica
(AB) podem qualificar o acompanhamento clínico e o autocuidado dessa população com
núcleo de saberes norteado por evidências científicas. A partir de uma realidade em que se
analisou distanciamento da atuação clínica do Enfermeiro no cuidado às pessoas com CC na
Atenção Básica, a presente pesquisa intervenção tem como proposta, a criação de uma
Comissão de Aprimoramento do Programa Hiperdia (CAPH) para estruturar e qualificar a
prática do enfermeiro no atendimento às pessoas com DM e HAS. Analisar à luz do Processo
de trabalho em Saúde as discussões e ações de uma Comissão de Trabalho com articulação
ensino-serviço que tem objetivo de ampliar a prática do Enfermeiro no cuidado às pessoas
com DM e HAS na AB. Pesquisa intervenção (modalidade da pesquisa participante), que
congrega aspectos teóricos e metodológicos envolvidos com a produção de dados do
universo pesquisado de forma conjunta entre pesquisador e participantes. Como ambiente
de pesquisa tem-se serviços da rede de AB de Catalão – GO, por meio da participação dos
enfermeiros na CAPH. Coleta de dados a partir de observação participante e diário de bordo
submetidos a análise temática de conteúdo. Realizados procedimentos para formação da
CAPH frente à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a comissão se formou em novembro
de 2019, composta por seis profissionais enfermeiros de serviços da AB do município e
representante da gestão municipal. Conduzida capacitação com base em instrumento
proposto para consultas de enfermagem e agendamento para sequência das atividades da
CAPH. Os integrantes não compareceram na reunião agendada justificando não confirmação
da agenda via WhatsApp, quando feito contato pelos pesquisadores, foi solicitado próximo
agendamento de reunião para fevereiro de 2020, considerando recessos de final de ano e
férias de profissionais. Registrado movimento que não alcançou o propósito de criação da
comissão, sendo necessários redirecionamentos que excederão tempo do presente Plano de
Trabalho. Os caminhos para articulação ensino-serviço são complexos e requerem ajustes
teórico-praticos enquanto objetos do processo de trabalho para que haja andamento em
projetos conjuntos. A implantação de serviços e fluxos de atendimento em saúde requerem
esforço de mudança que envolve múltiplas instâncias, além de alteração de rotinas e
procedimentos que se articulam na complexidade do trabalho do enfermeiro no contexto da
AB e as subjetividades de relações entre profissionais dos serviços, profissionais da
universidade (docentes/estudantes/pesquisadores) e usuários. Na condução da pesquisa
houveram dificuldades relacionadas à comunicação e direcionamento de ações pelo coletivo
formado, dificultando alcance dos objetivos finais no tempo determinado. Esse resumo
configura-se em recorte de processo que terá continuidade em formato contextualizado com
as necessidades da comissão e da situação pandêmica atual para trabalhar o objetivo de
qualificar a prática assistencial do enfermeiro no cuidado as pessoas com DM e HAS nos
serviços da AB do município.
Palavras-chave: Saúde Coletiva. Condições crônicas. Enfermagem.
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DESCRIÇÃO E FREQUÊNCIA DE Staphylococcus sp e ENTEROBACTÉRIAS
ISOLADOS DE BRINQUEDOS DA BRINQUEDOTECA HOSPITALAR LOCALIZADA
EM CATALÃO – GO
Stéphane Cristina Naves de Matos (IBIOTEC/UFCAT)
Juliana Martins de Souza (IBIOTEC/UFCAT)
Resumo: A brinquedoteca proporciona um ambiente para a criança demonstrar seus
sentimentos durante a internação e diminuir o sofrimento, sendo um dos locais do hospital
lembrados com alegria, em contrapartida, o contato com brinquedos manipulados por várias
crianças podem facilitar as infecções. Com isso, pode ocorrer a contaminação dos brinquedos,
já que surtos de infecções hospitalares já foram atrelados à brinquedoteca. Identificar bactérias
resultantes da microbiota humana em brinquedos e analisar a rotina de limpeza e
descontaminação dos brinquedos adotados na brinquedoteca hospitalar. A coleta das amostras
dos brinquedos ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2019, realizado em três
momentos: antes da criança brincar, após a criança brincar e após a desinfecção do brinquedo.
Foram selecionados para coleta apenas os exemplares com maior frequência de uso, conforme
verificado no catálogo de brinquedos. Em cada peça, ao longo de sua extensão, foi realizado um
esfregaço utilizando um suabe estéril umedecido em caldo Infusão Cérebro e Coração (BHI). Em
seguida, esse suabe foi acondicionado no próprio tubo de ensaio contendo BHI, sendo
transportado em caixa isotérmica para o Laboratório de Bioquímica e Microbiologia do Instituto
de Biotecnologia da Universidade Federal de Catalão (LABIM-Ibiotec/UFCAT). Foi evidenciado
porcentagem de contaminação dos brinquedos por bactérias do gênero Staphylococcus sp.
(87%), seguidos por enterobactérias (13%), a porcentagem de contaminação por cada fase do
processo da brincadeira é de 22% Staphylococcus sp. e 9% enterobactérias antes da criança
brincar; após a criança brincar houve crescimento de 48% de Staphylococcus sp. e 4%
enterobactérias; após a desinfecção do brinquedo o crescimento foi de 17% Staphylococcus sp.
Com a pandemia do covid-19 reforçou-se a importância da higienização das mãos, sendo
considerada uma medida eficaz para prevenir a transmissão e contaminação do corona vírus.
Essa mesma medida também é extremamente importante para evitar a disseminação de
bactérias e contaminação cruzada em ambiente hospitalar.
Palavra-chave: Brinquedoteca Hospitalar, Infecção Hospitalar, Brinquedo e Brincar.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO ÀS PESSOAS COM
DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
Leilane de Sousa Marques (IBIOTEC/UFCAT)
Nunila Ferreira de Oliveira (IBIOTEC/UFCAT)
Resumo: As ações de Educação em saúde voltadas para as pessoas com Diabetes mellitus
(DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na Atenção Básica (AB), são essenciais, pois
proporcionam vínculo e acompanhamento nos serviços de saúde, além do empoderamento
para o autocuidado. Objetivo de analisar a reunião do Programa Hiperdia de uma Unidade
Básica de Saúde (UBS), segundo concepção pedagógica e modelo de atenção à saúde.
Pesquisa qualitativa, coleta de dados por observação não-participante e registro em diário de
bordo, dados submetidos à analise temática de conteúdo. Observados os preceitos éticos,
atendida a solicitação de não gravar a reunião no momento da coleta. Reunião realizada na
recepção da UBS, com periodicidade quinzenal e com a participação de 17 pessoas,
conduzida por médico e enfermeira, que abordaram temáticas como: uso prolongado de
medicação, vacinação, alimentação saudável e importância do exercício físico. Ao final da
reunião houve interação em forma de perguntas dos participantes para os palestrantes
responderem, ocorrendo também trocas de receitas de medicamentos de uso contínuo. As
reuniões tem periodicidade quinzenal mas não tem dia da semana fixo para realização.
Condução e resultados da pesquisa foram influenciados pela interrupção das ações de
educação em saúde nas UBS do município no final do ano de 2019, além da pandemia do
COVID-19 em 2020, requerendo mudanças nos procedimentos metodológicos para
ampliação da coleta de dados. A realização das reuniões e participação da comunidade
indicam vínculo com o serviço de saúde, que pode ser reforçado pela possibilidade de trocas
de receitas, procedimento que pode também reduzir o foco na atividade de educação em
saúde. A presença de familiares na reunião pode ser positiva no sentido de aumentar adesão
ao tratamento, seria importante diferenciar os usuários com DM e HAS para a verificação e
acompanhamento dos parâmetros clínicos, o que também, poderia permitiria melhor
acompanhamento do controle metabólico. A temática abordada foi ampliada, não focando em
aspectos diretamente relacionados com as doenças caracterizando a atividade como uma
ação de Promoção à Saúde, não só de prevenção de complicações. A oportunidade de
diálogo é conferida pelo procedimento de perguntas e respostas, para os profissionais detentores do saber, e não de troca de experiências, o que se aproxima mais de uma
concepção bancária de educação. Ressalta-se a importância das ações de Educação em
Saúde na AB, para o tratamento e acompanhamento das pessoas com doenças crônicas,
destacando a concepção de educação e cuidado que se aproxima do modelo de Promoção
da Saúde e vai além do foco na doença, abordando temáticas próximas da realidade e
demandas dessa população. Importante que se tenha maior dialogicidade e interação na
condução das ações educativas, valorizando a possibilidade de troca de saberes com e entre
a população.
Palavras-chave: Promoção da saúde, Doenças crônicas não transmissíveis, Atenção
Básica.
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IDEAÇÃO SUICIDA ENTRE UNIVERSITÁRIOS: NO CONTEXTO DA
UNIVERSIDADE PÚBLICA

Lucas Barros de Araújo (IBIOTEC/UFCAT)
Roselma Lucchese (IBIOTEC/UFCAT)
Graciele Cristina Silva (IBIOTEC/UFCAT)
Moisés Fernandes Lemos (IBIOTEC/UFCAT)

Resumo: A ideação suicida é caracterizada por pensamentos, reflexões e
planejamentos de suicídio, indicando risco para a tentativa e a consumação do
ato. Em alguns países a prevalência de suicídio é mais alta nos jovens, sendo
está a segunda principal causa de óbito na faixa etária entre 15 e 29 anos.
Histórico familiar de suicídio; transtornos mentais e tentativas de suicídio
anteriores, foram apontados previamente como fatores de risco para o suicídio.
Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi estimar os casos de ideação
suicida na população universitária, bem como os seus fatores associados, no
contexto do ensino público. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal,
desenvolvido, em uma Universidade Federal na região sudeste de Goiás.
Foram incluídos alunos regularmente matriculados. Para avaliar a ideação
suicida utilizou-se o questionamento: “Nos últimos 30 dias, têm tido ideias de
acabar com a própria vida?”. Os dados foram obtidos aplicando-se um
questionário online, e a coleta se deu de setembro de 2019 a julho de 2020. As
variáveis quantitativas contínuas foram apresentadas em média e intervalo de
confiança mediana e desvio padrão e as categóricas submetidas a análises de
regressão logística bivariada, adotando como medida de efeito Odds Ration e
IC 95%. Este estudo vincula a um projeto de pesquisa já analisado pelo comitê
de ética em pesquisa com seres humanos da UFG, e aprovado pelo protocolo
Nº 3.154.124, CAAE 79564017.9.0000.5083. Resultados e Discussão: A
amostra desse estudo constituiu-se de 198 observações, dentre os dados
sociodemográficos destacou-se: sexo feminino com prevalência de 65,2%,
etnia Branca (51,0%) e solteiros (79,8%). Em relação a ideação suicida, foi
identificada uma prevalência de 17,7%. Outros estudos realizados entre alunos
universitários apresentaram prevalências distintas, de 9,9% e até 22%, para
este questionamento. Na análise bivariada o estudo demonstrou associação
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positiva entre Ideação suicida e histórico familiar de comportamentos suicidas
(OR 3,47). O histórico familiar de suicídio principalmente entre parentes de
primeiro grau, aumenta os riscos para o comportamento suicida. Aqueles que
tiveram algum transtorno mental apresentaram 3,82 mais chances de
apresentarem ideação suicida. O acometimento por transtornos mentais é
evidenciado na literatura como um fator de risco para comportamento suicida,
são vários os fatores associados a comportamentos suicidas e transtornos
mentais, como sociais, biológicos, familiares e de saúde física. Aqueles que
não praticam atividade física regularmente apresentaram 2,29 mais chances de
apresentarem ideação suicida. A prática regular de exercícios acarretam em
benefícios psicológicos, como melhor sensação de bem-estar, humor,
autoestima, redução da ansiedade, tensão e depressão, e consequentemente
redução de comportamentos suicidas. A não participação em grupos
comunitários ou religiosos foi associado ao aumento da ideação suicida, em até
2,50 mais chances. Estudos evidenciam que o compromisso religioso se
correlaciona positivamente com a atração pela vida e negativamente com
fatores de atração pela morte. Conclusão: Salienta-se que o delineamento
transversal desta pesquisa não permite identificar a causalidade acerca dos
fatores associados à tentativa de suicídio em alunos universitários, destarte, os
achados deste estudo devem ser aplicados com ponderação nessa população.

Palavras-chave: Suicídio; Serviços de Saúde para Estudantes; Saúde Mental.
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O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO NA PERCEPÇÃO DE IDOSOS QUE
PARTICIPAM DE UM GRUPO DE CONVIVÊNCIA
Deisiane Serrano da Silva (IBIOTEC/UFCAT)
Jéssica Lopes Mota (IBIOTEC/UFCAT)
Calíope Pilger (IBIOTEC/UFCAT)
Resumo: O processo de envelhecimento é um fenômeno global, que ocorre de forma
acelerada e radical no Brasil. Os principais fatores causais da inversão da pirâmide
etária, devido ao aumento do número de idosos, são: a redução da natalidade e a
elaboração de tecnologias e descobertas científicas e farmacológicas que proporcionam
o tratamento de doenças, e que consequentemente, prolongam o tempo de vida. Para
os idosos, a percepção sobre o envelhecimento pode variar, dependendo da: cultura,
fatores cronológicos, biológicos, comportamentais, experimentais, físicos e
socioculturais. Associado ao processo de envelhecimento e o seu respectivo papel no
mundo, os grupos de convivência (GC) corroboram para a promoção do envelhecimento
ativo, preservando os potenciais e capacidades do público, e promovendo a socialização
com os integrantes e sociedade. Relacionado ao contexto referenciado, o presente
estudo tem como objetivo analisar a percepção de idosos sobre o processo de
envelhecimento e a importância do grupo de convivência para a saúde dos participantes.
Trata se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem quanti e qualitativa,
realizado com 8 idosos participantes de um grupo de convivência, realizado em uma
Unidade Básica de Saúde no município de Catalão - GO. A coleta de dados ocorreu
entre abril e maio de 2020, de forma remota, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp®.
Os dados foram coletados a partir de entrevista, utilizando instrumento semiestruturado
e um Questionário estruturado sobre a Percepção do Envelhecimento (QPE). Para
análise dos dados qualitativos, foi utilizado o método de análise de conteúdo de Bardin.
Já os dados quantitativos foram analisados por estatística descritiva, pelas medidas
(média e desvio padrão). Após aplicação do QPE os idosos apresentaram médias mais
elevadas em: Duração Cíclica (M=3,53), Duração Crônica (M=4,00) e Consequências
Negativas (M=3,50); resultando em uma percepção do envelhecimento mais negativa.
Os resultados qualitativos foram divididos em duas categorias: Mudanças percebidas
em sua saúde após a participação no grupo de convivência; e Envelhecimento:
significados e percepções deste processo pelos idosos. Em relação a mudanças na
qualidade de vida e bem-estar após a participação no grupo, a maioria afirmou perceber
mudanças em alguma esfera da vida. Em relação a percepção sobre o envelhecimento,
os idosos descreveram que representa um período natural, de alegria, digna de exalar
grande gratidão, contudo, relataram aspectos negativos como: algo triste, passível de
negação. Pode-se perceber que o envelhecimento é algo intrinsecamente subjetivo.
Alguns veem o envelhecimento de maneira negativa, triste e incapacitante; outros, como
uma fase boa, onde tudo passa a ser valorizado. Além das percepções sobre o processo
de envelhecimento, pode se comprovar a importância do grupo de convivência para a
terceira idade, como ferramenta de promoção e manutenção da saúde e prevenção de
doenças. Assim, esta pesquisa se mostra socialmente relevante e cientificamente
necessária, pois demonstra os benefícios do GC aos idosos e comunidade, e a
possibilidade de promover saúde de forma integral e singular.

Palavras-chave: Envelhecimento, Percepção, Serviços de Saúde para Idosos.
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PRÁTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE NO CONTEXTO DE UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA: TENTATIVAS DE SUICÍDIO
Shayenne Magalhaes Evaristo (IBIOTEC/UFCAT)
Roselma Lucchese (IBIOTEC/UFCAT)
Maria Amélia Pinheiro Camargo Plazzi (CGEN/UFCAT)
Resumo: A ideação suicida é estabelecida em comportamentos ou momentos, que
comumente se iniciam com ameaças, seguidas de tentativas e, finalmente, a
consumação do ato. O suicido é mais do que um comportamento pessoal, tratando-se
de um problema sociocultural e psicossocial, e devido a estas características
multifacetadas devem ser enfrentadas por meio de iniciativas interdisciplinares e
intersticiais, abrangendo as diversas áreas da saúde, ações governamentais e nãogovernamentais. Tratou-se de um estudo descritivo de cunho quantitativo, desenvolvido
no município de Catalão, localizado na região sudeste do estado de Goiás, Brasil. O
hospital selecionado foi de caráter particular e conveniado com o Sistema Único de
Saúde (SUS) que oferece serviços em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Do processo
de análise de conteúdo emergiu uma categoria temática central “Cuidado &
Concepção”, constituída de três subcategorias “Sentimentos”, “Por que – base
conceitual” e “Como cuida”, que estão identificadas no quadro 2 com suas respectivas
UR. No presente estudo na subcategoria “sentimento” alguns dos profissionais
demonstram-se indiferentes, tristes ou com falas de julgamento em relação ao paciente
que tentou suicídio. Em um estudo realizado no Rio de Janeiro ficou evidenciado a
maior prevalência do sentimento de julgamento por parte dos profissionais de saúde ao
terem que lidar com essa situação. Este estuda evidencia que a maioria dos
profissionais de saúde estão preparados no quesito “como cuidar de um paciente após
tentativa de suicídio”. Um estudo realizado com profissionais de enfermagem, aponta que
pelo menos 61% destes profissionais de saúde são capazes de lidar com essa situação.
Escrever sobre suicídio não é uma tarefa fácil, pois está totalmente relacionado com a
morte que é tida pela sociedade como um tabu, onde as pessoas em sua maioria não
gostam de falar sobre esse assunto. No caso do suicídio é ainda mais complexo, pois é
algo provocado e isso pode levar as pessoas a terem uma dificuldade ainda maior
quanto a compreensão e enfrentamento. O atendimento adequado ao paciente que deu
entrada ao serviço de saúde após tentativa de auto extermínio é decisivo para a
recuperação deste indivíduo e para prevenir uma nova tentativa. Sabendo que nem
sempre os profissionais de saúde estão preparados para lidar com esse tipo de situação
notamos a importância de treinamentos e educação em saúde que tratam essa
temática.
Palavras-chave: tentativa de suicídio, paciente, profissionais da saúde, unidade de
terapia intensiva.
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PROPOSTA DE MEDIDA PREVENTIVA PARA O CONTROLE SANITÁRIO DO
MATERIAL LÚDICO DE UMA BRINQUEDOTECA HOSPITALAR MEDIANTE A
PRESENÇA DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS E STAPHYLOCOCCUS SP
Marcela Marinho Pereira (IBIOTEC/UFCAT)
Jupyracyara Jandyra de Carvalho Barros (IBIOTEC/UFCAT)
Juliana Martins de Souza (IBIOTEC/UFCAT)
Stephane Cristina Naves de Matos (IBIOTEC/UFCAT)
Joice Rodrigues de Queiroz (IBIOTEC/UFCAT)
Resumo: O ato de brincar no ambiente hospitalar, tende a auxiliar no processo
terapêutico do público infantil, caso os brinquedos utilizados não veiculem microorganismos com potencial patogênico e resistentes ou multirresistentes a antibióticos.
Diante desta situação, é imprescindível a higienização dos brinquedos. Este trabalho
teve como objetivo realizar um estudo preliminar da contaminação por bactérias Gram
negativas e positivas em material lúdico da brinquedoteca hospitalar localizada em
Catalão-GO. As amostras da superfície dos brinquedos foram coletadas, em triplicata,
com auxílio de um suabe estéril previamente umedecido em Caldo Infusão Cérebro e
Coração (BHI) e semeados pela técnica de superfície em ágar Manitol Salgado
(Staphylococcus sp) e ágar MacConkey (bactéria Gram negativa), seguida da
incubação por 37oC por 24 horas para posterior análise macroscópica. As coletas
foram realizadas em três momentos diferentes: antes da manipulação (M1), pósmanipulação isento de higienização com álcool 70% (M2) e pós manipulação e
higienização com álcool 70% (M3), perfazendo um total de 90 amostras. Os diferentes
momentos de coleta, foram utilizados neste estudo para organizar a frequência dos
micro-organismos nos brinquedos e orientações preventivas para minimizar a
incidência desses contaminantes nas diferentes etapas. Todas as análises foram
realizadas no Laboratório de Bioquímica e Microbiologia da Universidade Federal de
Catalão (LABIM-UFCAT). De modo geral, observou-se a presença de bactérias em
24,44% (22/90), sendo 20,0% (18/90) de Staphylococcus sp e 4,44% (4/90) de
bactérias Gram negativas. Dentre os diferentes momentos, o M2 foi o que apresentou
maior frequência para Gram negativos e Gram positivo; 11,11 % (10/90) de
Staphylococcus sp e 2,22% (2/90), nesta ordem. Em M3, foi registrada apenas de
3,33%(3/90) para Staphylococcus sp. Esse último resultado pode indicar a
contaminação cruzada, possivelmente favorecida pelo tecido utilizado para limpeza
com álcool 70% para a descontaminação. Conclusão: Diante do resultado obtido é
importante, rever o tipo de sanitizante utilizado, bem como eliminar focos de
contaminação cruzada.
Palavras-chave: álcool 70%, descontaminação, fômites
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A DINÂMICA DA QUEDA DE UMA PARTíCULA SOBRE UMA
SUPERFÍCIE OSCILANTE EM RELATIVIDADE ESPECIAL.
Lorraine Aguiar Gondim¹, Santiago Espinoza Ortiz²

Estudamos o comportamento dinâmico de uma partícula que voa sobre a influência de
um campo gravitacional e colide repetidas vezes com uma superfície rígida oscilante via
um coeficiente de restituição, isso no escopo da relatividade especial. Definimos duas
variáveis dinâmicas adimensionais, a saber: a velocidade relativa 𝑊 com respeito à
velocidade da superfície e um parâmetro real 𝜏 que especifica a evolução temporal do
sistema. Com a finalidade de analisar o comportamento dinâmico no linear do sistema,
construímos um mapa dinâmico precisamente no ponto de contato partícula-superfície,
descrita pela n-ésima colisão, por meio da dupla de variáveis (𝜏𝑛 ,𝑊𝑛). Assim, a partir
desse mapa encontramos que o comportamento dinâmico dos pontos fixos se
apresentam estável e instável, conforme o valor da amplitude (ré escalada) com que a
superfície vibra, o coeficiente de restituição e a variável auxiliar 𝛽 ∈ (0,1), que aborda os
regimes relativístico e ultra relativístico. O modelo apresentado resgata conhecidos
resultados no limite no relativístico.
Palavras-chave: Colisão Estável relativístico.
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CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE BETA-GLUCANAS DO MACROFUNGO Lentinus
raphanica, COLETADO NA FLORESTA AMAZÔNICA

Jullia Darc Silva1, Ruberney Oliveira da Silva2, Dirce Leimi Komura3, Elaine R. Carbonero4

Os cogumelos são alimentos de grande valor nutricional por ser fonte de proteínas, betaglucanas, minerais e vitaminas. Além disso, apresentam valor medicinal devido principalmente à
sua ação imunomoduladora, sendo bastante utilizada em países como China e Japão. No Brasil,
o cultivo e o consumo de cogumelo ainda é limitado quando comparado com países orientais e
europeus. Porém, esse panorama vem sendo modificado devido a maior percepção da
população em relação ao consumo de alimentos saudáveis, divulgação sobre os benefícios do
uso de cogumelos, a abertura de restaurantes japoneses e por se mostrar como fonte de renda
para pequenos produtores que podem aproveitar substratos como serragem, feno e farelos de
arroz, para o cultivo de cogumelos. Na Amazônia, sabe se que comunidades indígenas, como
os Yanomamis, tradicionalmente utilizam os cogumelos em suas dietas. No entanto, pouco se
sabe sobre as características químicas dos cogumelos nativos. Já se sabe que os cogumelos
produzem polissacarídeos conhecido como beta-glucanas, e que esta classe de moléculas,
dependendo da massa molecular, do número e tipo de cadeias laterais, vêm apresentando
diversas atividades biológicas como antitumoral, antinociceptiva, antimicrobiana e antioxidante.
Diante desse contexto este projeto tem o objetivo principal de caracterizar beta-glucanas de
macrofungos coletados na Amazônia Central e assim identificar se os cogumelos nativos
apresentam diferenças em sua composição de beta-glucanas, quando comparados com outros
cogumelos encontrados no mercado, com isso, poderia se sugerir novas espécies já adaptadas
ao clima tropical com potencial de domesticação para produção e consumo. Para isso, foi
realizado a extração (aquosa e alcalina) dos polissacarídeos do macrofungo Lentinus raphanica
e a purificação dos extratos brutos por técnicas de congelamento e degelo, precipitação com
solução de Fehling e diálise em membranas de 1000 kDa. A partir dos fracionamentos realizados,
foram obtidas várias frações compostas majoritariamente por glucose, sugerindo a presença de
altos teores de glucanas. Para confirmar a estrutura química destes homopolímeros, estão em
andamento, as análises de RMN de 13C, metilação, entre outras. Além da avaliação química,
estes polímeros isolados serão avaliados quanto aos efeitos biológicos reportados para esta
classe de molécula, como a ação antitumoral e/ou prebiótica.
Palavras-chave: cogumelo, avaliação química, polissacarídeos.
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CHATBOT INTELIGENTE PARA AULIXIAR DISCENTES NOS PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO –
UFCat/UFG/Regional Catalão

Wesley Benício dos Santos Silva1, Marcio de Souza Dias2

Um dos problemas observados ao ingressar em uma Universidade é ter acesso às informações
sobre procedimentos de consulta de dados, como dúvidas sobre o trancamento da matrícula,
sem a necessidade de deslocar entre os setores da instituição, uma tarefa que poderia ser
automatizada por um sistema computacional dedicado, em situação de pandemia se torna
atrativo o uso da tecnologia para otimizar o tempo dos estudantes e da comunidade que presta
o serviço, trazendo segurança e agilidade. Este trabalho estuda a aplicação de agentes
conversacionais para automatização de serviços e dúvidas da comunidade acadêmica utilizando
técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e o uso de Inteligência Artificial (IA). A
metodologia aplicada no desenvolvimento é baseada em estudos sobre o estado da arte das
tecnologias aplicadas com informações referentes a universidade no desenvolvimento do
chatbot, a aplicação foi baseada na arquitetura de cliente-servidor que é amplamente adotada
na internet, em que o usuário faz requisição a um servidor e recebe a resposta em seu dispositivo,
nesta situação o chatbot se localiza no servidor. O chabot foi dividido em três módulos: préprocessamento, processamento e controle de estado. O pré-processamento é responsável por
tratar o texto bruto inserido pelo usuário utilizando técnicas de PLN refinando o texto para ser
utilizado pelos outros módulos, o processamento realiza a identificação de intenções dos textos
pré-processados e o controle de estado é responsável por manter a conversa coesa, além de
requisitar informações ao usuário se necessário, utilizando como parâmetro a intenção
identificada pelo módulo de processamento e o estado atual, resultando em um novo estado de
conversa. O resultado obtido foi o desenvolvimento de um chatbot, que consegue identificar e
responder simples intenções do usuário e responder com base no treinamento, mantendo um
estado de diálogo. A aplicação ainda não foi submetida a testes e necessita de mapeamento das
informações da universidade, sendo assim podendo ser aplicada em vários setores apenas
mudando o contexto da base de dados.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Chabots, Universidade, Automação, Redes Neurais.
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DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE REALIDADE AUMENTADA E
VIRTUAL PARA O TRATAMENTO DE ARACNOFOBIA
Rafael Araújo Carneiro1, Márcio Antônio Duarte2
A aracnofobia é um tipo de fobia específica que baseia-se no medo de aranhas. Essa fobia
é convencionalmente tratada por meio da Terapia Comportamental, a qual abrange os
métodos de exposição imaginativa e in vivo. A Realidade Virtual (RV) possui um grande
potencial em diversas áreas. Sua utilização para o tratamento de fobias fornece um
ambiente controlado e seguro, dispensando a exposição in vivo ao objeto fóbico ou
situação. A RV é mais vantajosa ao ser comparada às técnicas convencionais, obtendo-se
resultados mais rápidos e eficientes. Dentre os objetivos traçados estão o estudo a respeito
da aracnofobia e métodos eficientes para criação de um sistema de RV para auxiliar no
tratamento dessa fobia, assim como o desenvolvimento desse. Foi decidido a criação de
um jogo interativo com o intuito de torná-lo mais atrativo e motivacional ao usuário. A
metodologia scrum foi adotada no projeto para melhores resultados. Para o
desenvolvimento dessa aplicação foram utilizadas a plataforma Unity e a biblioteca de
realidade virtual Google VR SDK. O sistema é voltado para smartphones com sistema
operacional Android na versão 8.0 ou superior. Objetos similares aos do mundo real e
componentes gráficos, tais como texturas, iluminação e sombra foram de grande
importância para obtenção de um ambiente mais realístico. Para a utilizar o aplicativo é
necessário o uso de um óculos de realidade virtual, o qual é responsável pela imersão do
usuário a esse ambiente não real. O resultado foi um jogo, o qual consiste em uma casa
onde o sujeito pode se locomover por ela e capturar o maior número de aranhas que
conseguir dentro do tempo de um minuto. Ao serem capturadas, o placar de captura é
incrementado e logo após elas reaparecem em outro lugar da residência e em uma escala
maior, com a finalidade de tornar gradativa a exposição aos diversos tamanhos desses
aracnídeos.
Palavras-chave: Terapia, Fobia, Aranha.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO WEB DE ANÁLISE DE SENTIMENTO
Yago Alves dos Santos1, Márcio Souza Dias2

Com diferentes técnicas voltadas para a atividade de analisar e classificar informações presentes
na linguagem natural humana, a análise de sentimento e mineração de opiniões tem se tornado
importantes temas de pesquisas. O trabalho de auxiliar consumidores é uma aplicação pertinente
quando se trata de utilizar de paradigmas, métodos de classificação e processamento textual
para a criação de uma ferramenta que consiga através de um conjunto de texto previamente
tratado, fornece avaliações sobre produtos, pontos turísticos e hotéis no qual o usuário deseja
ter informações. Com o aumento das possibilidades utilizando um smartphone, computador ou
tablet que disponha de internet, as formas de compra e venda atuais são diferentes como as que
eram utilizadas décadas atrás. O consumidor tem cada vez mais facilidade de adquirir algo pela
internet, e está mais preocupado com a qualidade do produto que está sendo adquirido. O
trabalho aqui proposto tem como objetivo desenvolver uma ferramenta que seja capaz de fazer
uma análise em avaliações ou opiniões sobre um smartphone, e dizer ao usuário que busca essa
informação, se aquele produto tem mais avaliações positivas ou negativas.

Palavras-chave: Smartphone. Avaliação. Review.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA DE ADSORÇÃO EM BARRA
UTILIZANDO SrTiO3 COMO ADSORVENTE PARA EXTRAÇÃO DE ÍONS Cd +2
Amanda Santos Monteiro1, Vanessa Nunes Alves2.
Os íons metálicos geralmente são encontrados na natureza na sua forma dissociada, em
baixas concentrações nos mais diversos tipos de matrizes. Muitos deles são passíveis de
bioacumulação no organismo, entre outros problemas. Em muitos casos, em virtude de suas
baixas concentrações, faz-se necessária a utilização de etapas de extração e/ou préconcentração. A extração em fase sólida (SPE) é a técnica de extração mais comumente
utilizada por apresentar diversas vantagens. Dentro das técnicas de SPE, a adsorção em barra
mostra grande eficiência na adsorção de íons metálicos. Nela, uma barra recoberta com
material sólido adsorvente, é disposto em uma solução contendo o analito de interesse para
que a adsorção e eluição aconteçam de maneira adequada. Existem diversos materiais que
podem ser utilizados nas técnicas de extração em fase sólida, dentre eles destacam-se os
óxidos que possuem características físicas e químicas específicas além de alta reatividade.
Assim, nesse trabalho, uma metodologia de adsorção em barra foi desenvolvida e otimizada,
para extração de íons cádmio em amostras aquosas utilizando SrTiO 3 como adsorvente.
Inicalmente o pH foi avaliado, utilizando soluções contendo o íon Cd 2+ na concentração de 1
mg L-1 e variando-se o pH do meio de 5 a 11, 5 mL destas soluções foram colocadas em
contato com as barras recobertas, em agitador magnético durante 5 minutos, posteriormente a
barra recoberta foi retirada e o sobrenadante levado para análise por espectroscopia de
absorção atômica por chama (FAAS). Observou-se que em valores de pH acima de 5, o
material apresenta aproximadamente 100% de adsorção. Para que maiores porcentagens de
adsorção sejam obtidas é importante trabalhar com um valor de pH onde se tenha o íon
metálico preferencialmente com carga oposta à carga superficial do material adsorvente, assim
o pH 9 foi fixado para os demais ensaios, garantindo melhores condições de adsorção, bem
como aumentando a seletividade da técnica. A partir desse resultado a influência das variáveis
tempo de agitação, tamanho da barra, tipo e concentração do eluente e cinética de adsorção
foram avaliados. O tamanho da barra de adsorção variou entre 0,5 e 2,0 cm, enquanto o tempo
variou entre 2 e 60 min. Para dessorção o ácido clorídrico e nítrico foram avaliados. De acordo
com os resultados, a barra de 1,0 cm apresenta melhor desempenho, sendo que o processo de
adsorção apresenta cinética rápida, uma vez que com 5 minutos o equilíbrio já é atingido. Por
sua vez, o ácido clorídrico se mostrou mais eficiente no processo de dessorção do metal.
Assim, O SrTiO3 tem se mostrado um adsorvente eficiente, de síntese fácil e de baixo custo,
que vem sendo utilizado com êxito no desenvolvimento de metodologias de adsorção em barra,
visando a extração/pré-concentração de íons cádmio em amostras aquosas. Nessas
condições, o método proposto apresentou limites de detecção e quantificação iguais a 4,45 µg
L-1 e 14,83 µg L -1, respectivamente, além de boa precisão, exatidão, e seletividade.
Palavras-chave: Cádmio, Microextração, SPE.
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DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE MÉTODOS ELETROQUÍMICOS PARA
DETERMINAÇÃO DO AGROTÓXICO TIABENDAZOL EXTRAÍDO E PRÉ-CONCENTRADO
DE AMOSTRAS DE TOMATE PELA TÉCNICA DE PONTO NUVEM USANDO ELETRODO
DE DDB
Jéssica Santos Silva1, Leonardo Santos Andrade2
Os defensivos agrícolas, pesticidas e agrotóxicos, em geral, são utilizados na agricultura com o
foco de controle de pragas, com o objetivo de ampliar a produção de alimentos e garantir a
demanda da população. O tiabendazol (TBZ) é um fungicida que é considerado de baixa
toxicidade, porém tem sido relatado ocasionar danos à saúde devido ao seu acúmulo no
organismo. Considerando-se que a presença do TBZ em tomates é considerada irregular no
Brasil, e levando-se em conta metodologias que priorizem o desenvolvimento de técnicas
analíticas de baixo custo capazes de detectar esta substância, a Extração em Ponto Nuvem
(EPN) configura-se como uma técnica que atende aos pré-requisitos mencionados, além de
fornecer altos valores de pré-concentração. Poucos trabalhos relacionados a estudos de EPN
para detecção eletroquímica têm sido encontrados na literatura. Dentre os materiais de eletrodos
que merecem destaque está eletrodo de diamante dopado com Boro (DDB), o qual possui alta
sensibilidade em detecções além de baixa corrente capacitiva. Seu uso, em associação ao
sistema de injeção em Batelada (BIA) possui grande potencial por proporcionar análises rápidas
para um grande número de amostras. Assim, o objetivo geral do trabalho foi desenvolver e validar
um procedimento para determinação eletroanalítica do fungicida TBZ em frutos de tomate
usando eletrodo de diamante dopado com boro a partir da extração e pré-concentração pelo uso
da técnica de ponto nuvem. Neste trabalho, a matriz foi o tomate tipo cereja
Solanumlycopersicum var. cerasiforme, onde o cultivo foi feito de forma orgânica e na ausência
de agrotóxicos. A EPN foi realizada a partir da polpa do tomate previamente triturada, a qual foi
adicionada em água desionizada, e submetida à agitação e centrifugação. Alíquotas do
sobrenadante foram retiradas e fortificadas com solução padrão de TBZ. Em seguida o pH foi
ajustado para 7 e as alíquotas foram transferidas para tubos de vidro seguido de adição de
solução 10% (V/V) de Tergitol (surfactante). As análises eletroquímicas foram realizadas em
modo batelada, utilizando célula eletroquímica BIA com três eletrodos e um Potenciostato
acoplado a um computador. Após definida a melhor condição de pH, os parâmetros de VPD
(amplitude e escada de potencial) foram devidamente otimizados. Uma vez obtida as melhores
condições de VPD, testes de repetitividade, precisão, exatidão, bem como de limites de detecção
(LD) e quantificação (LQ) foram obtidos. Em linhas gerais, a otimização da VPD e das condições
para célula BIA foram realizadas, dentro das possibilidades de cronograma, em virtude do
período da pandemia. O método proposto se mostrou eficiente, podendo-se trabalhar com o
analito em sua melhor condição (pH 2,0). A extração por EPN e a análise da fase rica em
surfactante mostrou a presença do TBZ no voltamograma obtido, demonstrando êxito na
extração. Portanto, considera-se que o trabalho de pesquisa desenvolvido alcançou parte de
seus objetivos em obter as melhores condições do método eletroanalítico no sentido de se aplicar
o mesmo para detecção do fungicida tiabendazol em frutos do tomate utilizando como eletrodo
de trabalho o DDB.
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DESIGN E PROPRIEDADES ÓPTICAS NÃO LINEARES (NLO), UTILIZANDO
ABORDAGEM DFT PARA NOVA BASE DE LEWIS E COMPOSTOS DE
COORDENAÇÃO II

James Michael Silva1, Lincoln Lucilio Romualdo2.

A modelagem molecular, ou simulação computacional tem sido de suma importância para
realização de estudos interdisciplinares em soluções de problemas em níveis atômicos e/ou
moleculares, tais como o estudo de ligações e interações para gerações de novas
propriedades químicas e físicas respectivamente para um
um determinado
composto. A ciência computacional permite a realização de cálculos ab initio, semiempíricos
baseados na Teoria do Funcional de Densidade (DFT), método esse em que as contribuições
eletrônicas são tratadas como uma densidade (Densidade eletrônica), onde diferentes
funcionais podem ser utilizados para maximizar a eficiência do método. Esta metodologia tem
sido cada vez mais comum em pesquisas cuja complexidade eletrônica é demasiadamente
alta, através da DFT dados espectroscópicos ou parâmetros físicos podem ser explorados,
impactando em um menor tempo de máquina. Neste trabalho foi utilizado o método DFT para
a realização de propostas e estudos de novas metaloporfirinas com os íons Mn2+ e de
novas Tiossemicarbazonas utilizando os funcionais de densidade B3LYP juntamente com os
conjuntos de bases 6-311G e LANL2DZ. A partir da compreensão dos níveis energéticos
entre as energias dos orbitais HOMO (orbital mais energético ocupado) e LUMO (orbital de
menor energia desocupado) e os espectros de absorção, estas estruturas foram avaliadas
quanto a possíveis aplicações em dispositivos fotovoltaicos de terceira geração (Células
Solares de Perovskita – PSC). Avaliou-se os valores de hiperpolarizabilidade (β)
das metaloporfirinas, como geradoras de segundo harmônico utilizando-se dá paraNitroaninilina como estrutura de referência. Realizou-se o estudo termodinâmico das
estruturas das Tiossemicarbazonas avaliando-se a estrutura de maior estabilidade quanto a
sua cooedenação com o íon metálico, através dos parâmetros de Entalpia (∆H) e Energia
livre de Gibbs (∆G). A partir dos resultados obtidos pela DFT e TD-DFT, duas estruturas se
mostraram promissoras no que se diz respeito quanto a potencialidade de emprego como
Transportadores de Cargas – HTM em PSC, e tiveram suas propriedades comparadas com
o HTM mais utilizado e amplamente conhecido Spiro-OMeTAD.
Palavras-chave: Metaloporfirinas, Tiossemicarbazonas, Hiperpolarazabilidade, HTM, PSC.
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DETERMINAÇÃO DE DELTAMETRINA EM TOMATES POR HPLC-UV

Gustavo Martins dos Santos1 e Katia Roberta Anacleto Belaz2
O tomate é a hortaliça mais consumida no mundo, em 2017 foram produzidas cerca de 130
milhões de toneladas. A grande produção de tomate requer um alto investimento, pois o fruto
é sensível a diversas doenças e pragas e a estratégia mais utilizada para combate-las é o
emprego de agrotóxicos. Muito das vezes o produtor utiliza esses agentes químicos de forma
indevida, o que pode deixar resíduos nos alimentos, contaminar o solo e águas. Alguns dos
agrotóxicos permitidos em culturas de tomate segundo a ANVISA, são a deltametrina,
ciflutrina e bifentrina, da classe dos piretróides. O limite máximo de resíduos (LMR) permitido
para deltametrina é de 0,03 mg/kg, enquanto para a ciflutrina e bifentrina é de 0,02 mg/kg,
esses dois últimos agrotóxicos foram encontrados com LMR acima do permitido segundo o
último relatório divulgado pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em
Alimentos - PARA 2017/2018. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma
metodologia analítica por HPLC-UV para a análise de deltametrina em tomate. As condições
cromatográficas estabelecidas foram o uso da fase estacionária C18 Luna (150 x 4,6 mm,
5µm, 100A), no modo de eluição isocrático, utilizando como fase móvel acetonitrila:água
90:10 (v/v), com a vazão de 1,0 mL/min e o comprimento de onda de 210 nm. O método
utilizado como preparo de amostra foi o QuEChERs (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective,
Rugged, Safe). Primeiramente avaliou-se três tipos de QuEChERS (original, acetato e
comercial Agilent), o qual apresentou melhor resultado foi o QueChERs original. Um
planejamento fatorial fracionário foi realizado com o objetivo de otimizar o método original
selecionado. Este planejamento permitiu avaliar todas as variáveis que influenciam o
tratamento de amostra simultaneamente e com um número de ensaios reduzido. Como
resposta, todas as variáveis do método QueChERS foram significativas. Com isso foi possível
escolher o ensaio em que se obteve a melhor resposta analítica. O método QuEChERS
otimizado consistiu em 15 g de amostra, 5,0 mL de acetonitrila, 3,0 g de MgSO 4 (etapa de
partição), 0,5 g de NaCl, 35 mg de PSA, 50 mg de C18 e 200 mg de MgSO 4 (etapa de
limpeza). As figuras de mérito: precisão, seletividade, linearidade e feito de matriz foram
avaliadas. A precisão obtida foi expressa como coeficiente de variação e foi na faixa de 1,5 a
17,8%. O método se mostrou seletivo em um primeiro momento, mas depois com a troca do
lote de tomate a seletividade foi perdida. Com isso, comprometeu-se a linearidade e
consequentemente a exatidão. O efeito de matriz foi avaliado comparando a curva analítica
em solvente (acetonitrila) com a curva analítica em tomate e verificou-se um grande efeito de
matriz
e
assim
o
método
não
pode
ser
validado.
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DETERMINAÇÃO SIMULTÂNEA DE AGROTÓXICOS EM AMOSTRAS DE BATATA
UTILIZANDO EXTRAÇÃO POR PONTO NUVEM COM SURFACTANTE TRITON X-100
Luiz Fernando da Silva1, Luciana Melo Coelho2 , Priscila Afonso Rodrigues de Sousa3
O intenso uso de agrotóxicos na agricultura tem causado impactos ambientais e problemas na
saúde humana, sendo por intoxicação direta ou por ingestão de resquícios de agrotóxicos em
alimentos, podendo ocasionar mutações genéticas, câncer, além de causar impactos no sistema
nervoso. O estudo dos agrotóxicos em alimentos é complexo, pois possuem matrizes complexas,
necessitando de várias etapas de extração, clean-up, e pré-concentração, além da dificuldade
de extração simultânea, pois agrotóxicos possuem diferentes características físicas, como
solubilidade, polaridade e volatilidade. O desenvolvimento do método de Extração por Ponto
Nuvem (CPE) utilizando Triton X-100 para a determinação simultânea de agrotóxicos está sendo
proposta para a extração e pré-concentração simultânea de agrotóxicos em amostras batata
adquiridas em feiras regionais de Catalão – Goiás, utilizando a cromatografia líquida de alta
performance acoplada com detector na região ultravioleta-visível (HPLC/UV-Vis). Os agrotóxicos
escolhidos nesse trabalho foram: ácido diclorofenoxiacético (2,4-D), atrazina, clorpirifós,
deltametrina, diazinon, fipronil, malation e metil paration. Otimizou-se as condições
cromatográficas, observando as variáveis de mistura de solventes, melhor faixa de detecção no
UV-Vis e melhor fluxo de eluição. Estudou-se o melhor tempo de contato da amostra com o
solvente água-acetonitrila (H 2O/ACN) que possibilitou melhor pré-concentração por CPE.
Obteve-se os melhores resultados para as variáveis da extração por ponto nuvem: concentração
de TX-100, concentração do eletrólito cloreto de sódio (NaCl) e tempo de aquecimento. Analisouse as figuras de mérito propostos de agrotóxicos em alimento pelo guia internacional, o protocolo
SANTE/11813/2017 da Comissão Europeia e pelo guia nacional, o Manual de Garantia da
Qualidade Analítica para Resíduos e Contaminantes em Alimentos do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA). O método apresentou limite de quantificação na faixa de
0,0008-0,0013 mg.kg-1 e limite de detecção na faixa de 0,0003-0,0004 mg.Kg-1. Alta precisão
observada com recuperações (53,5-107,9%) e boa precisão (desvio padrão RSD<15%). Fator
de pré-concentração na faixa de 3,1-24,6. Não houve indicação de agrotóxicos nas amostras
analisadas, indicando não haver contaminação ou concentrações abaixo do limite de detecção.
Método validado com os protocolos da Comunidade Brasileira e Europeia, sendo considerado
satisfatório.
Palavras-chave: Pré-concentração. Quantificação. Contaminantes em alimentos.
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ESTUDO DE PRODUTOS NATURAIS BUSCANDO INIBIDORES DE ENZIMAS (ARGINASE
E UREASE)
Eduarda Oliveira dos Santos1, Richele Priscila Severino2
Encarregada da conversão de ureia em íons amônio e carbonato, a enzima urease apresenta
papel fundamental no mecanismo patogênico desempenhado pela bactéria Helicobacter pylori,
proporcionando a sobrevivência da bactéria ao ambiente extremamente ácido do estômago. A
bactéria está presente no trato gastrointestinal de mais da metade da população mundial, e é
associada à ocorrência de úlceras no trato digestório e carcinomas gastrointestinais,
especialmente em populações sem acesso à água potável e saneamento básico de qualidade.
A enzima arginase realiza a conversão de arginina em ureia e é responsável pela manifestação
da leishmaniose, doença localizada em regiões tropicais causada por protozoários Leishmania,
considerada pela OMS como uma doença tropical negligenciada. Os protozoários sobrevivem ao
organismo humano através da ação da enzima arginase, que interrompe a resposta imunológica
do hospedeiro. Esse estudo tem por objetivo a busca de metabólitos secundários que
apresentem atividade inibitória das enzimas urease e arginase provindos da espécie nativa do
cerrado brasileiro, Diospyros burchellii. A investigação do potencial de inibição da espécie é
realizado por testes in vitro no extrato e nas frações extraídas por extração líquido-líquido das
folhas e no extrato da casca da planta. O teste do azul de indofenol de detecção de amônia, com
detecção por UV-Vis mediu a porcentagem de inibição da enzima urease pela conversão de ureia
no cromóforo 2,2-dicarboxi-indofenol. A atividade inibitória da espécie frente a enzima arginase
é quantificada diretamente pela técnica de Cromatografia Líquida de Alta eficiência acoplada ao
espectrômetro de massas (CLAE-EM) e pelo método de viabilidade celular da resazurina com
detecção por espectrometria UV-Vis em formas promastigotas de Leishmania infantum. A
espécie Diospyros burchellii compõe um gênero botânico rico em metabólitos secundários com
atividades biológicas diversas pronunciadas, o perfil químico preliminar das frações hexano,
acetato de etila e hidroalcóolicas das folhas foram expressos por cromatografia em camada
delgada. A planta estudada não apresentou atividade elevada de inibição para a enzima urease,
com uma inibição máxima de 40% obtida da fração hidroalcóolica das folhas, por outro lado, o
extrato etanólico das folhas demonstrou 96 % de inibição frente a arginase e uma inibição de
77% contra as formas promastigotas do parasita Leishmania Infantum. O perfil químico da
espécie, exprimiu um perfil químico rico de compostos sensíveis a luz ultravioleta-visível.
Palavras-chave: Diospyros burchelii.Plantas do Cerrado.Leishmaniose.Helicobacter pylori
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LEVITAÇÃO ACÚSTICA: MANIPULAÇÃO DE COMPONENTES E MODELAGEM
DINÂMICA
Regina Rodrigues dos Santos1, Celso Vieira Abud2
A levitação acústica é um fenômeno físico que consiste na suspensão de matéria através de
pressão de radiação acústica emitida em campo livre. Por não possuir restrição quanto ao
tipo de material, podendo levitar desde materiais sólidos ou líquidos, o processo de
levitação acústica é estudado sob uma perspectiva ampla de aplicações no setor industrial.
Entretanto, pode-se considerar dois aspectos que ainda impossibilitam o avanço das
pesquisas sobre levitação, sendo elas: o alto custo dos equipamentos que envolvem a
construção de um levitador e a limitação física do próprio fenômeno que impossibilita a
levitação de materiais densos ou grandes através da emissão de ondas ultrassônicas
(inaudíveis aos seres humanos). Buscando contornar o alto custo dos equipamentos,
alternativas como impressão 3D e mecanismos eletrônicos compatíveis com a plataforma
de prototipagem Arduino, tem sido amplamente utilizada. O presente trabalho aborda o
princípio da levitação acústica utilizando-se de conhecimentos básicos e da realização de
simulações numéricas do campo de pressão de um levitador de eixo único para o
desenvolvimento e montagem de um levitador de baixo custo. As simulações numéricas
baseadas no campo de pressão acústica se mostraram compatíveis com os experimentos
realizados. Apresentou-se ainda a proposta da utilização de mais emissores ultrassônicos,
com intuito levitar matérias mais densas.
Palavras-chave: Levitação Acústica, ondas estacionárias, simulações numéricas.
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O ESTUDO DE DEFEITOS CRISTALINOS NO GELO IH:
UMA ABORDAGEM COMPUTACIONAL
Gabriel Henrique da Silva Soares¹ e Domingos Lopes Silva Junior²
O gelo Ih é a fase cristalina da água observada na Terra em condições ambiente.
Devido a sua importância essa substância tem sido objeto de interesse para a
sociedade científica. E apesar da simplicidade molecular da água, a descrição das
propriedades mecânicas do gelo Ih ainda é uma tarefa em aberto. Esse material
dependendo das condições que é submetido pode apresentar um comportamento
dual (quebradiço ou maleável) que desperta grande interesse da comunidade
científica devido a sua importância para o entendimento da plasticidade dos
materiais. Sabe-se que os mecanismos microscópicos que influenciam as
propriedades plásticas dos materiais estão diretamente relacionados à concentração
de defeitos cristalinos. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é calcular a energia
de formação de vacância no gelo Ih por meio do método computacional de dinâmica
molecular. A metodologia é baseada em simulação computacional por Dinâmica
Molecular com o uso do software LAMMPS, em conjunto com o potencial de
interação TIP4P/Ice. Com base nessa perspectiva, foi calculada a energia de
formação de vacâncias e a evolução dessa energia com a temperatura. Os
resultados obtidos não foram totalmente satisfatórios, mas foram propostos meios
para melhorá-los afim de obter resultados mais próximos de resultados obtidos com
métodos mais sofisticados e computacionalmente mais caros. Isso representa um
possível meio de estudo dos defeitos cristalinos no gelo Ih e portanto, possibilitando
uma contribuição na compreensão da plasticidade do gelo Ih.
Palavras-Chave: Física do Estado Sólido. Vacâncias. Dinâmica Molecular.
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OS IMPACTOS DO ATRASO DE FASES E DE ASSIMETRIA DAS FREQUÊNCIAS
NATURAIS NA TRANSIÇÃO PARA O ESTADO SÍNCRONO NO MODELO DE
KURAMOTO
Mychelle Alves de Oliveira1, Celso Vieira Abud2
O modelo de Kuramoto-Sakaguchi é uma variação do modelo original de Kuramoto
reconhecido como protótipo para estudos sobre o fenômeno de sincronização das
frequências de oscilação em uma rede de N-osciladores globalmente acoplados. O modelo
de Kuramoto - Sakaguchi se diferencia do modelo original pela inserção de um
deslocamento de fase, sugerido pelo fato empírico de que um par de osciladores acoplados
com força suficiente oscila com uma frequência tão comum que pode se desviar da média
simples de suas frequências naturais. Assim, a inserção de tal deslocamento de fase atua
como um parâmetro de atraso para o fenômeno de sincronização. Através de simulações
numéricas do Modelo, realizadas pelo pacote ODEINT da linguagem Python, comparou-se
os casos em que as frequências naturais são escolhidas conforme uma distribuição
simétrica e, também, assimétrica. Especificamente, foram realizadas duas simulações, uma
para distribuição Normal (simétrica) e outra para uma distribuição Log-Normal (assimétrica),
as quais apresentaram um perfil de transição do estado não sincronizado para o estado
sincronizado bem definida e sem regiões de bi-estabilidade ou de incoerência conforme o
aumento do acoplamento entre os osciladores. Contudo, enquanto o caso da distribuição
Normal apresentou o efeito de atraso para se estabelecer a sincronização conforme
aumentava-se a defasagem de fase (parâmetro de atraso), o caso da distribuição LogNormal, apresentou um efeito contra intuitivo, pois o parâmetro de atraso não surtiu efeito
no sistema, sendo, inclusive, possível identificar um recuo da região crítica mesmo
aumentando a magnitude do parâmetro de atraso. As observações realizadas pelas
simulações numéricas foram reforçadas por cálculos baseados na análise de equações
auto-consistentes.
Palavras-chave: Modelo de Kuramoto – Sakaguchi, Parâmetro de atraso, Sincronização.
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PROSPECÇÃO QUÍMICA DOS EXTRATOS DAS CASCAS DE BAUHINIA
HOLOPHYLLA E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE LEISHMANICIDA
Thais Bertolino Vieira1, Romário P. da Costa2, Dulce H. F. de Souza3, Quezia Bezerra Cass4,
Izabela Dourado5, Richele P. Severino6, Lorena R. F. de Sousa7

A espécie Bauhinia holophylla (Bong.) Steud. é um arbusto do Cerrado usada no Brasil como
planta medicinal e há poucos estudos desta espécie. As folhas tem atividade antioxidante e não
apresentaram efeitos mutagênicos e citotóxicos em células tumorais. As folhas foram
investigadas em trabalhos anteriores revelando a presença de flavonoides. Assim, este trabalho
teve como objetivo realizar a prospecção química dos extratos de acetato de etila das cascas do
caule de Bauhinia holophylla (Bong.) Steud. e avaliar a atividade biológica e inibitória enzimática
em arginase de Leishmania amazonensis e frente ao protozoário de Leishmania. O extrato de
acetato de etila das cascas do caule de Bauhinia holophylla (Bong.) Steud. (“Pata-de-vaca” ou
“Unha-de-boi”) foi fracionado usando cromatografia de adsorção e as frações submetidas aos
ensaios biológicos. O método para ensaio in vitro na forma promastigota do protozoário de
Leishmania infantum foi por fluorescência usando o reagente de rezazurina e o ensaio enzimático
da atividade da arginase foi determinado pela formação do produto reacional azul de indofenol à
600 nm por espectrofotometria. As frações não apresentaram inibição do protozoário, entretanto
a fração Bh14 apresentou 82,34% de inibição da arginase quando avaliada à 25 µg/mL. O IC50
foi determinado apresentando 37,3 ± 2,2 µg/mL, sendo o perfil químico da fração Bh14
investigado. Para a investigação da composição química da fração ativa Bh14 foi utilizada uma
técnica de Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência acoplada a Espectrometria de Massas de
Alta Resolução (CLUE-IES-QqTOF-EM/EM). Os softwares Data Analysis 4.0 e Bruker Smart
Formula e dados da literatura foram usados para análise dos espectros e identificação dos
compostos. Foram identificados quatro compostos, o flavan-3-ol e seus derivados (dímero e
trímero), e o composto β-cotonefurano. Além da técnica de CLUE-IES-QqTOF-EM/EM, também
foram utilizadas as técnicas de CLAE-DAD e RMN 1H para a investigação do perfil químico da
fração Bh14, onde a segunda confirmou a presença dos flavonoides através dos sinais em campo
baixo de hidrogênios aromáticos presentes em espectros desta classe de compostos. Dentre
estes, os flavonoides são conhecidos como inibidores de arginase, o que poderia justificar o
potencial encontrado nesta fração. Dentre os compostos identificados o β-cotonefurano foi pela
primeira vez identificado no gênero Bauhinia e na família Fabaceae.

Palavras-chave: Leishmania; Arginase; Flavonoides.
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SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE SiO2 E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE
ADSORÇÃO FRENTE A CONTAMINANTES INORGÂNICOS E ORGÂNICOS

Amanda das Graças Barbosa1, Sandra de Cássia Pereira2, Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo3

A contaminação da água por metais pesados é de grande preocupação ambiental, uma vez que
estes elementos são tóxicos e bioacumulativos. Métodos como a coagulação química, a filtração
por membrana e a osmose reversa são utilizados para remover metais pesados de resíduos
aquosos. Porém, eles são caros e apresentam diversas limitações. Como alternativa, a adsorção
tem sido usada para remediar numerosos contaminantes em águas devido a sua alta eficiência
e consideração econômica. Neste contexto, nanomateriais têm sido reportados como bons
adsorventes por possuírem alta área superficial, o que aumenta a capacidade de adsorção e sua
reatividade. Dentre estes materiais, os óxidos atraem interesse por serem ecologicamente
corretos, insolúveis em meio aquoso e possuírem baixa toxicidade. Além destas características,
o dióxido de silício (SiO2) ainda apresenta hidroxilas em sua superfície capazes de complexar
íons metálicos que o tornam um bom adsorvente. Com base no exposto, o trabalho tem como
objetivo sintetizar nanopartículas de dióxido de silício e verificar seu potencial de adsorção frente
aos íons manganês(II) e cádmio(II). As partículas de SiO 2 foram obtidas por diferentes rotas de
síntese, como o método de Pechini, o método de Stober, a síntese sol-gel e a calcinação direta
do tetraetilortossilicato (TEOS). Os materiais obtidos foram caracterizados por microscopia
eletrônica de varredura, com a maioria apresentando morfologia esférica e tamanho de partícula
na ordem de micrômetros, e por espectroscopia no infravermelho, que evidenciou as hidroxilas
superficiais das partículas. E a caracterização por difração de raios X (DRX) demonstrou o
caráter amorfo dos materiais. Os testes de adsorção foram realizados em pH 1, 7 e 9 e para
ambos metais a adsorção foi mais eficiente em pH 9, com percentual de adsorção superior a
70%. Comparando as diferentes amostras de sílica obtidas, a sintetizada por Pechini apresentou
os resultados mais promissores como adsorvente de íons Cd(II). Logo, as partículas de SiO2
apresentam alto potencial para serem utilizadas para remoção destes metais em meio aquoso.

Palavras-chave: nanomateriais, dióxido de silício, potencial de adsorção.
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SÍNTESE E APLICAÇÃO DE BIOCOAGULANTE NATURAL FUNCIONALIZADO COM
NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTE REAL EM
ASSOCIAÇÃO A PROCESSO ELETROQUÍMICO EM REATOR DE FLUXO
Jordanna Kely Ribeiro Aleixo¹, Mayra Silva de Oliveira² e Leonardo Santos Andrade³
Neste trabalho, o processo de coagulação de uma solução contendo o corante têxtil Indosol
Preto NF foi realizado. Neste processo, extrato de Moringa Oleífera foi usado no preparo e
obtenção do extrato salino magnético de Moringa Oleífera pela adição de diferentes
quantidades de nanopartículas de Fe 3O4. A síntese das nanopartículas magnéticas de óxido de
ferro foi realizada pelo método de coprecipitação, no qual Fe(II) e Fe(III) em meio aquoso são
precipitados na forma de óxido magnetita pela adição de grupos OH - ao meio. Assim, o tempo
de sedimentação foi avaliado pela ação de ímãs por meio da porcentagem de remoção de
turbidez da solução contendo o corante. Os parâmetros utilizados compreenderam a
concentração do extrato salino de MO (0,1%, 0,5% e 1,0%, proporções em massa) e a
concentração da solução de nanopartículas no extrato final de MO (0 mg/L, 5 mg/L,10 mg/L, 20
mg/L). Os ensaios de coagulação sugeriram haver uma dependência entre as concentrações
de coagulante e de óxido no sentido de obter efeitos de diminuição no tempo de sedimentação
dos flocos formados. Concentrações de extrato de MO tão baixas quanto 0,1% (m/m)
mostraram ser ineficientes para a remoção de turbidez sob qualquer condição de adição de
óxido de ferro. Por outro lado, na concentração de extrato de MO de 1,0% (m/m) não foi
possível observar qualquer efeito no tempo de sedimentação promovido pelo arraste das
nanopartículas de óxido presentes em solução. Já na concentração de 0,5% (m/m), cerca de
90% da turbidez já tinha sido eliminada para os ensaios realizados em concentrações de 10
mg/L e 20 mg/L do óxido, contra 75% de remoção em sua ausência. Assim, as melhores
condições encontradas para o processo de coagulação do corante Indosol Preto NF foram
encontradas ser na concentração de MO de 0,5% (m/m) e com a adição de Fe3O4 na
concentração de 10 mg/L.

Palavras-chave: Coagulação, Moringa Oleífera, Óxido de Ferro.
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O DIREITO À DIFERENÇA NA (RE)PRODUÇÃO DO URBANO: MULHERES,
UNIVERSIDADE E ADOECIMENTO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO
Fernanda de Andrade (IBIOTEC/UFCAT)
Carmem Lúcia Costa (IGEO/UFCAT)

Resumo: A pesquisa discute a situação do adoecimento das discentes matriculadas nos cursos
de graduação da UFCAT, por meio de fontes secundárias e aplicação de questionário junto às
alunas. Os resultados da investigação apontam para os aspectos do espaço acadêmico como
possível influenciador/causador de sintomas aliado aos múltiplos papéis que elas exercem no
dia a dia: mãe, trabalhadora, estudante, cuidadora, esposa e dona do lar. As funções impostas
pela sociedade patriarcal à mulher e sua participação marcadas pelas relações de poder, pela
invisibilidade no processo de produção de espaço diante do androcentrismo, das desigualdades
de gênero, somado às pressões com as atividades acadêmicas, sem contar as violências e os
assédios comuns neste meio, acabam por causar alterações psicofísicas nas discentes. O estudo
foi quantitativo e descritivo com aplicação de questionário produzido no google forms® e
enviados por e-mail1, adaptado ao contexto da COVID-19, com finalidade de avaliar adoecimento
nas estudantes. Na análise, as mulheres representam 56,8% do corpo discente, sendo a maioria
nos cursos de licenciatura e saúde e apenas 8% nas exatas. Um ambiente machista e sexista é
contribuinte para o quadro de adoecimento do feminino ao se apropriarem do espaço da UFCAT.
Com o retorno de 279 respostas foi possível discursar sobre a instituição como não só provedora
de conhecimento científico, mas como espaço de adoecimento para a mulher, pois o gênero por
si só já é um poderoso determinante social e esse já é causa de sofrimento para o universo
feminino. Quando invisibiliza as especificações de gênero e exclui a subjetividade, que é mutável
e depende da cultura, não permite uma forma de existir fora do padrão homem branco
heterossexual, sendo avassalador para o aparelho psíquico. A raça é fator de adoecimento
segundo as 48,5% que se autodeclararam pretas/pardas; uma minoria passível de preconceitos,
discriminações e ao racismo institucional que provoca um processo de sujeição psíquica,
envolvendo resistências e morte simbólica. A dependência financeira relatada por 51,8% das
entrevistadas e os múltiplos papéis sociais que elas desempenham, afirmada por 72%, revelam
relações de poder dissimétricas; a subordinação e a submissão onde elas, muitas das vezes
estão abnegadas ao desejo do outro que as mantem. Os determinantes de saúde mental dizem
que 37,2% passaram por consulta psicológica em 2019 e com psiquiatra 14,8%. Que fizeram uso
de medicação controlada são 30% e que utilizaram algum tipo de medicação ou chá que provoca
sonolência num total de 73%. A instituição não é um ambiente seguro para 33,9% das discentes
e 35% afirmam ter sofrido violência no espaço institucional. Quando 54,8% acreditam na
desigualdade de gênero reflete a supremacia masculina e na inferiorização da intelectualização
delas evidenciando uma pedagogia da opressão no sentido de desqualificação que também é
gerador de sofrimento. Por fim, quando as discentes são interpeladas sobre mudanças nas
relações interpessoais em função das atividades acadêmicas, 81,8% concordam que se sentem
pressionadas, esgotada mentalmente e fisicamente levando a aparição de diversos sintomas e
um comportamento de automedicação.

Palavras-chave: Gênero, Patriarcado e Instituição.
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“A SENZALA MODERNA É O QUARTINHO DA EMPREGADA”: CONSEQUÊNCIAS
DO RACISMO NA CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA DAS EMPREGADAS DOMÉSTICAS
Fabrício Gonçalves Ferreira (IBIOTEC/UFCAT)
Elzilaine Domingues Mendes (IBIOTEC/UFCAT)

Resumo: A violência racista, antes de mais nada, é exercida pela impiedosa tendência de
destruição do sujeito negro. O período escravocrata foi marcado pela intensa expropriação
material, identitária e subjetiva dos negros. Não distante, em 2013, dos 8 milhões de
trabalhadores que ocupavam o emprego doméstico no Brasil, 4,6 % tinha um ganho mensal
inferior a 1 salário mínimo, 7,8% sem direito ao 13° salário e 49,3% declarou ter ensino
fundamental incompleto. Esses fatores, elencam um quadro crônico e perverso de violência nas
elaborações psíquicas e possibilidades de emancipação desses sujeitos. Os efeitos da exclusão,
invisibilidade e pobreza evidenciam uma fragilidade material, mas também uma forte fragilidade
psíquica e nos desdobramentos para o funcionamento psíquico. Desta forma, é urgente
(re)pensar as possibilidades de cidadania e direito ofertado às empregadas domésticas
brasileiras, estas que majoritariamente são mulheres negras, além disso, pesquisar e propor
alternativas para os atravessamentos e consequências da raça, classe e racismo na constituição
subjetiva dessas trabalhadoras. Pensar a partir da Psicanálise as consequências ocasionadas
pelo racismo na constituição subjetiva de empregadas domésticas brasileiras, em recorte para
este trabalho, trabalhadoras e moradoras da cidade de Catalão - Go. Uma vez que a Psicanálise
tem como princípio desnudar os processos mentais inconscientes, buscou-se no método
psicanalítico uma aliança para o entendimento de como as intercorrências do racismo
atravessam as condições subjetivas das empregadas domésticas no Brasil. Para tanto, a
pesquisa foi realizada com 4 empregadas domésticas, estas que foram entrevistadas a partir de
algumas perguntas disparadoras de conteúdo, que poderiam ser complementadas ou
modificadas no decorrer das entrevistas. Todas as entrevistadas receberam e assinaram o
Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Além disso, receberam máscara, álcool em gel e foi
respeitado o distanciamento social. A vida e os afetos são perpassados pelo racismo, que é um
fio que costura e conduz nossas relações cotidianas. A partir dos relatos pôde-se observar uma
condição de repetição do posto de servidão, antes exercido pelos pais, e que hoje é ocupado
pelas entrevistadas. Além disso, é presente nas narrativas as consequências físicas ocasionadas
pelo racismo, como a entrada em estados depressivos, somatizações, traumas. Outrossim, é
recorrente nas falas uma forte resignação frente o trabalho que exercem, mesmo estas passando
por condições de exploração, uma vez que as entrevistadas apontam esse trabalho como uma
oportunidade. Estas questões reafirmam o lugar da mulher negra no subemprego e na servidão.
Por mais enrijecido que seja um sistema de relações de poder, as formas de resistência,
r(e)xistência e construção subjetiva são necessárias para que as condições de exploração
precedentes não constituam tecitura e horizonte civilizatório, e novas narrativas possam ser
construídas por/para novas possibilidades. Nesse sentido, a psicanálise, mais especificamente
a análise enquanto prática, pode ser uma ferramenta que viabilize vencer o silêncio, enunciar a
denúncia e construir novos sentidos para si.
Palavras-chave: Saúde psíquica. Mulheres negras. Psicopatologias.
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A COLONIALIDADE DO PODER E SUAS INCIDÊNCIAS NOS PROCESSOS
SÓCIO-HISTÓRICOS DE UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA
Ludmila Jardim da Conceição (INHCS/UFCAT)
José Luiz Solazzi (INHCS/UFCAT)
Resumo: A presente pesquisa diz respeito a como se dá a questão quilombola no Brasil, assim,
invoca-se o conceito de “colonialidade do poder” proposto por Aníbal Quijano para se pensar de
que forma essa lógica de poder imbuída por aspectos eurocêntricos excluem o população negra
e indígena da condição de cidadãs, exercendo influências nos processos sócio-históricos e
políticos das comunidades quilombolas. Através da experiência do processo de reconhecimento
territorial da comunidade quilombola Tomás Cardoso, primeiro território a ser reconhecido pelo
INCRA no estado de Goiás no ano de 2015 foi possivel demonstrar como se constitui a questão
quilombola no Brasil e a trajetória de luta por cidadania desta população, certificando qual a
influência da colonialidade do poder no processo histórico, social e político das comunidades
quilombolas e detectando em que medida o modo de produção capitalista se articula com as
questões étnicos-raciais. Utilizou-se da metodologia descritiva, uma vez que esta “tem como
principal objetivo descrever característica de uma determinada população, ou fenômeno, ou
estabelecimento de relações entre variáveis” segundo Gil (1999). Assim, considerando que esse
tipo de pesquisa exige uma delimitação precisa de técnicas, modelos e teoria que possam
orientar a coleta e a interpretação dos dados para que se possa conferir validade científica à
mesma, traçou-se o caminho metodológico a partir de uma abordagem qualitativa: 1)
Considerações iniciais com a explanação de uma pesquisa bibliográfica no intuito de apresentar
o conceito desenvolvido por Aníbal Quijano “Colonialidade do poder” e a apresentação da
questão Qilombola no Brasil 2) A análise antropológica da situação histórica e social da
Comunidade Quilombola Tomás Cardoso a partir do Relatório Técnico de Identificação e
Delimitação (RTDI) do Incra sobre esta comunidade 3) considerações acerca resultados
baseadas em bibliografias capazes de descrever e elucidar os fenômenos observados.
Palavras-chave: Palavras-chave: Decolonialiade, Quilombo, População negra.
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A DECADÊNCIA DO AMOR ROMÂNTICO E A SOLIDÃO NA SOCIEDADE DO
CONSUMO
Laurisse de Carvalho Freitas Siva (IBIOTEC/UFCAT)
Elzilaine Domingues Mendes (IBIOTEC/UFCAT)
Resumo: Nas últimas décadas a internet passou a fazer parte do cotidiano de um número cada
vez maior de pessoas, tornando-se um meio propício para novas formas de estabelecimento de
vínculos, tendo em vista sua comodidade, facilidade e rapidez. As redes sociais mostraram-se
então ideais para uma sociedade que é pautada por um consumo exacerbado dos objetos, e
que encontra meios cada vez mais hábeis de buscar suas satisfações. Assim, as relações
amorosas passaram a fazer parte dessa mesma lógica consumista, em que não há mais
necessidade de manter todas as responsabilidades e lidar com todas as exigências que um
relacionamento longo possui, pois é mais fácil substituir essa relação por outra dentre as
inúmeras opções que lhes são oferecidas no imenso cardápio humano das redes sociais.
Dessa maneira, questionamo-nos como a dinâmica dos relacionamentos amorosos atuais têm
produzido sofrimento psíquico, posto que os sujeitos possuem uma necessidade natural de
estabelecer vínculos amorosos em vista de amenizar seu desamparo inerente, mas em
contrapartida há na realidade uma cultura que vem produzindo relações afrouxadas pautadas
na lógica mercadológica. Destarte, sabe-se que as relações humanas são geradoras de grande
sofrimento psíquico, e por isto seu estudo se justifica, dentre outras coisas, pela finalidade de
trazer mais compreensão sobre esses fenômenos, acompanhando as mudanças da cultura,
para que se acompanhe também o que elas produzem de sofrimentos nos sujeitos
contemporâneos. Este estudo trará ainda, contribuições para a compreensão e tratamento das
psicopatologias contemporâneas na medida em que dialogará com o projeto Psicopatologia e
Clínica Contemporânea, gerando reflexão sobre as formas de subjetivação e de adoecimentos
próprias do nosso tempo. Analisar como estão pautadas as relações amorosas na sociedade
do consumo e da tecnologia, e porque elas resultam frequentemente em uma acentuação do
sentimento de desamparo e de solidão, causa está de sofrimento psíquico na
contemporaneidade. Esta pesquisa realizou considerações teóricas acerca dos
relacionamentos amorosos e sua correlação com o sentimento de desamparo na atualidade,
através de revisão bibliográfica, utilizando-se do método psicanalítico de investigação. Os
sujeitos contemporâneos estão estabelecendo relações amorosas cada vez mais rasas, uma
vez que estas passaram a funcionar a partir da lógica do consumo e da rápida obsolescência,
não havendo um investimento suficiente no objeto amoroso, tornando os sujeitos
simultaneamente consumidores e objetos de consumo. O que nos leva a considerar que esses
sujeitos que vem se constituindo estão cada vez mais solitários, pois raramente chegam a
estabelecer vínculos profundos e duradouros, assim, intensificando o inerente sentimento de
desamparo. É fato que cada época traz consigo uma singularidade de adoecimentos e
sofrimentos, uma vez que a cultura é marcada por um mal estar inerente, dessa maneira
podemos afirmar que as relações amorosas sempre foram motivo de conflito para cada sujeito,
porém foi também fonte privilegiada para a tentativa de amenizar o desamparo sentido. Assim,
as redes sociais podem ampliar as nossas conexões, amenizar as nossas necessidades de
contatos presenciais, mas jamais pode substitui-los, uma vez que o ser humano necessita de
contato.
Palavras-chave: Psicanálise; Contemporaneidade; Relacionamentos.
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A DÚVIDA, O DESESPERO E A EXPERIÊNCIA COMO PRESSUPOSTOS DA
FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA EM HEGEL
Arthur Victor Gomes da Silva Barros (IBIOTEC/UFCAT)
Cleudio Marques Ferreira (FAE/UFCAT)

Resumo: Esta pesquisa busca investigar a formação da consciência, a partir obra
Fenomenologia do Espírito de Hegel (2007), levando em conta os conceitos de dúvida,
desespero e experiência, presentes no sistema filosófico do autor. Utilizamos como
método de pesquisa a dialética hegeliana que visa compreender a realidade como
contraditória e em constante transformação, posto que há um processo de
suprassunção entre o que se sabe em relação a um objeto que conhece, ou seja, ao
analisar-se um objeto, o saber se transforma e o objeto também. Na apresentação do
trabalho, buscamos esclarecer alguns conceitos que permitem uma melhor leitura e
compreensão da obra que utilizamos como referência para pesquisa. Fizemos uma
interlocução com o autor André Gustavo Ferreira da Silva (2013) nesta primeira etapa.
Na segunda etapa desenvolvemos a análise dos estudos da obra Fenomenologia do
Espírito (2007) e, a partir dos autores, afirmamos que a consciência, em seu trabalho
formativo, lida com um descompasso que lhe é característico, pois vê que seu saber
se transforma na medida em que experiencia o mundo. Neste processo, de formação
e deformação, a dúvida e o desespero se tornam motores necessários para a
manutenção de uma existência que está a todo momento suprassumindo limites ao
se projetar no mundo, numa jornada que a leva a consciência-de-si, a liberdade, onde
o conceito corresponde ao objeto, ou seja, quando a consciência é para-si e em-si
simultânea e correspondentemente. No final, salientamos a importância da obra de
Hegel para a modernidade, tanto no que diz respeito a formação da consciência
quanto ao papel pedagógico do filósofo (para-nós) como um provocador e auxiliar na
manutenção de um processo formador que se pauta na liberdade.
Palavras-chave: Trabalho Formativo. Suprassunção. Para-si. Em-si.
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A FORMAÇÃO DA VELHICE NA NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA
Ana Paula Dias Pires (IBIOTEC/UFCAT)
Wolney Honório Filho (FAE/UFCAT)

Resumo: O objetivo desta pesquisa, intitulada “A formação da velhice na narrativa
cinematográfica”, é investigar os significados produzidos sobre a velhice no roteiro do filme
Nebraska. A ideia da pesquisa atual é calcada na defesa da ampliação do uso da terminologia
da narrativa em história da educação tomadas como fontes históricas produzidas pelo
pesquisador: inclui-se, na pesquisa, as narrativas cinematográficas sob o termo de investigação
narrativa. Aqui a escrita sobre a velhice percorre o caminho de porta-voz que faz uso da arte
cinematográfica para a construção de conhecimento. No plano metodológico, trata-se de um
modo de coleta de dados que não elimina a subjetividade do pesquisador, expressa na escolha
dos documentos a serem analisados no intuito de desvendar o conteúdo latente que eles
possuem em uma perspectiva dinâmica, estrutural e histórica. Além disso, a partir da genealogia
do contexto procura-se, por um lado, decifrar categorias analíticas – velhice-decrepitude/velhiceativa e velho – e dimensões relevantes das narrativas e, por outro, situar o contexto mais amplo
destas. Esta seria uma análise que não se limitaria às narrativas, transcrevendo-as apenas, nem
prescindiria das mesmas. O que nos interessa nesse momento é pensar a velhice enquanto
categoria social, na medida em que cada sociedade vive a velhice a sua maneira. A prerrogativa
da velhice para além de uma determinada fase do curso da vida, não implica em dizer que não
existissem velhos ao longo da história da humanidade, mas tão somente situá-la em uma
produção puramente humana, ontológica e capaz de suscitar produções diversas. As velhices
apresentadas no roteiro de Nebraska não são, portanto, homogêneas, nem tão somente como
uma etapa do desenvolvimento “linear” humano. Tão pouco a velhice que se integra nos
movimentos dominantes de uma eterna busca pela adequação: nela se envelhece
rejuvenescendo, se contrapondo numa dicotômica oposição com o ser jovem. Ao contrário, o
que se torna visceral é um modo de ser velho em constante experimentação.
Palavras-chave: Narrativa; roteiro cinematográfico; velhice.
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A MEDICALIZAÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR NA CONCEPÇÃO DOS PAIS E/OU
RESPONSÁVEIS DE CRIANÇAS COM QUEIXA ESCOLAR
Ana Clara de Arruda Nunes (IBIOTEC/UFCAT)
Janaina Cassiano Silva (IBIOTEC/UFCAT)
Resumo: As intervenções médicas na área da educação são cada vez mais frequentes e
recorrentes como alternativa para superação do fracasso escolar das crianças. Dessa forma,
há uma biologização e individualização de questões sociais e históricas, deslocando o eixo de
políticas pedagógicas, reflexões acerca delas, para o campo da saúde. Nesse sentido, o estudo
investigou a medicalização do fracasso escolar na concepção dos pais e/ou responsáveis de
crianças com queixa escolar. Foi realizada pesquisa qualitativa com o referencial teórico da
Teoria Histórico-Cultural. A amostra foi composta por cinco (5) responsáveis pelas crianças
com queixa escolar atendidas no ano de 2019, no Centro de Estudos Aplicados em Psicologia
– CEAPSI da Universidade Federal de Catalão (UFCat) no projeto de extensão Orientação à
Queixa Escolar. Somente mulheres foram voluntárias da pesquisa, uma vez que, no dia que as
entrevistas foram realizadas, não havia nenhum homem acompanhando as crianças no grupo.
Para a obtenção dos dados realizou-se entrevistas semiestruturadas, individuais, áudio
gravadas e transcritas na íntegra. Os dados coletados foram analisados à luz da Teoria
Histórico-Cultural, tendo como base os Núcleos de Significação. Notou-se na fala das
participantes um desconhecimento dos termos da psicologia escolar, contudo, à maioria se
posicionou contra o envolvimento da Medicina em questões do âmbito educacional. Aliado a
isso, observou-se que as tecnologias, tais como o celular e a televisão, eram vistas como um
desafio na educação das crianças. Outrossim, as entrevistadas apontaram a escola como
principal lugar de produção da queixa escolar, além de culpabilizarem as famílias, mas
especialmente as mães pelo fracasso escolar das crianças. As entrevistadas relataram
melhoras no comportamento e na superação da queixa escolar das crianças, mediante a
participação no projeto de extensão Orientação à Queixa Escolar. Dessa forma, este projeto
pode ser considerado um mediador de qualidade pautado em questões sociais, históricas e
educacionais eficazes para a superação do fracasso escolar.
Palavras-chave: Escola. Criança. Psicologia Histórico-Cultural.
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A PRODUÇÃO ACADÊMICA DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU DA REGIÃO CENTRO-OESTE SOBRE
ENSINO DE HISTÓRIA
Alda D’Almeida Ortúzar Ferreira (INHCS/UFCAT)
Eliane Martins de Freitas (INHCS/UFCAT)

Resumo: O presente relatório apresenta os dados finais da pesquisa desenvolvida no
âmbito do Programa de Iniciação Científica da UFG, modalidade PIVIC. A pesquisa que
buscou analisar a produção acadêmica realizada nos Programas de Pós-graduação em
História da Região Centro-Oeste atendo-se principalmente àquelas produções (Tese e
Dissertações) cujo objeto e ou tema foi o Ensino de História. Para alcançar tais
resultados foram colhidos dados do programa GEOCAPES por ano e estado, bem como
as dissertações e teses disponíveis nos acervos online dos programas. O recorte
temporal feito, 1998 a 2018, buscou acompanhar a expansão das Universidades, bem
como os PPGs na região. A pesquisa mostrou que o tema tem boa inserção na maioria
do PPGs de História, modalidade Mestrado e Doutorado Acadêmicos, da região
analisada, configurando-se com um campo em expansão a partir de 2014 com a criação
do Mestrado Profissional em História da UFG/Regional Catalão.
Palavras-chave: Ensino de História. Pós-graduação em História. Região Centro-Oeste.
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AMORES ABUSIVOS, DAS CAUSAS E DOS SEUS EFEITOS: PARA BOM
ENTENDEDOR UM CONTO DE POE BASTA
Marcelo Junior de Souza Honório (IBIOTEC/UFCAT)
Elzilaine Domingues Mendes (IBIOTEC/UFCAT)
Resumo: O amor, por excelência, é um dos principais sentimentos expressos na condição
humana e, por sua vez, uma das principais demandas clínicas. Amar, nem sempre é
empreendido de um modo minimamente satisfatório. Muitas pessoas sofrem em suas relações
sendo por excesso ou pela dificuldade de entrega. E com isso acabam se tornando abusivas ou
sujeitas a um relacionamento abusivo. E é sobre o perigo de uma sujeição ao outro que
recorremos à literatura, visando como corpus de analise o conto O retrato oval, de Edgar Allan
Poe (1809/1849), pois este vai metaforizar bem a descontinuidade da vida de um sujeito ao
sujeitar-se ao gozo de outro que não seu. Tivemos por objetivo, a partir da análise desse conto,
compreender como o sofrimento psíquico se inscreve na vida dos sujeitos na
contemporaneidade. Como, para sermos mais específicos, as relações humanas de cunho
amoroso podem se tornar patológicas, provocando um adoecimento. Utilizamos, para a
construção dessa pesquisa, o método psicanalítico, dando importância à produção de
conhecimento oriundo da escuta singular da subjetividade. Ao fazermos uso das teorias
freudianas para tal propósito, foi possível perceber que as relações amorosas – mesmo aquelas
não consideradas adoecedoras – estão imbrincadas às relações de poder; há sempre uma busca
pela alteridade. O que difere do saudável para o abusivo é o modo em que os sujeitos se
posicionam na relação. Entendemos, então, que o conflito pela alteridade é necessário para uma
boa relação. Outro entendimento que tivemos foi sobre como se dispõe as relações amorosas
que não trabalham na manutenção de um conflito. Como a ausência de alteridade coloca o sujeito
que cede os seus desejos ao outro na posição de objeto. As consequências dessa dinâmica
conjugal levam a personagem do conto à morte. Por meio disso também percebemos no conto
como são as relações amorosas pela via de identificação narcísica; como o narcisismo
engendrava a relação das personagens. O pintor em função ao amor de sua arte não cedia nunca
aos desejos de sua mulher e a mesma sofria por não se sentir suficientemente valorizada na
relação. O olhar devastador do seu amado era, por sua vez, a sua principal demanda. A
psicanálise, ao atuar em situações contextualizadas no conto, nos auxilia a ressignificar os
discursos adoecedores, possibilitando novas formas de existência, formas que contemplem a
nossa singularidade. A pesquisa se justifica pela efemeridade e veemência em que novos
sintomas se inscrevem na vida dos sujeitos, provocando angústias. Pesquisar sobre os sintomas
contemporâneos e a maneira com que são constituídos contribuirá para o exercício da clínica,
fomentando a construção de um saber sobre a natureza do sofrimento psíquico e suas mudanças
na contemporaneidade.
Palavras-chave: Sofrimento-psíquico. Contemporaneidade. Allan-Poe.
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APRENDER NÃO SERIA UM ATO DE TRADUÇÃO? OUTROS ITINERÁRIOS
EDUCATIVOS A PARTIR DA FILOSOFIA DA DIFERENÇA
Jordana Santos Nunes (IBIOTEC/UFCAT)
Bruno Gonçalves Borges (FAE/UFCAT)

Resumo: O presente trabalho é resultado de uma investigação científica no âmbito do Programa
de Iniciação Científica, concernente a área de filosofia da educação, cujo objeto de estudo se
voltou para o ato de aprender no pensamento de Joseph Jacotot (1770-1840). Durante a sua
execução buscou-se identificar o significa atribuído ao termo “Tradução” e de que maneira o
mesmo se correlaciona ao ato de aprender. Sendo assim, os resultados obtidos revelam que,
para além de uma análise metodológica quanto a prática de ensino e aprendizagem, as
implicações filosóficas e discursivas contidas nestas revelam contradições e, portanto, se tornam
relevantes ao campo educacional. Ademais, em decorrência da análise executada, o termo
tradução emerge em contrapartida a um projeto de ensino que prioriza a passividade do aluno
frente ao aprendizado e estabelece uma crítica a um modelo educacional cuja reprodução da
desigualdade está contida nas explicações. A isto se segue que o ato de aprender atrelado ao
sentido de tradução aponta para a defesa da emancipação intelectual do indivíduo. Entre outras
coisas, destacam-se: (i) a constatação da impossibilidade de atribuir um único valor sobre o
conceito de tradução; (ii) a experiência de Jacotot revelou que o aprendizado de seus alunos em
nenhum instante se deu por explicações; (iii) o que está em jogo em sua filosofia é a afirmação
de que um mestre eficiente e adequado, é aquele que não guia o aluno por um caminho já
traçado, mas o chama para traçar os seus próprios meios de alcançar o conhecimento; (iv) outra
consideração pertinente diz respeito a distinção entre o pensamento de Rancière e Jacotot.
Como mencionado anteriormente, os escritos do filósofo e pedagogo francês carecem de edições
no idioma português. Por fim, o término da pesquisa indica novas demandas acerca da
intersecção com a filosofia da diferença, com por exemplo, com o conceito de programa de vida.

Palavras-chave: Jacotot, Rancière, Educação.
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO EFETIVAÇÃO DO DIREITO DOS REFUGIADOS
VENEZUELANOS NO BRASIL
Bruno Henrique Martins de Almeida (INHCS/UFCAT)
Jonas Modesto de Abreu (INHCS/UFCAT)
Resumo: O presente trabalho aspirou realizar a investigação da eficácia do direito dos refugiados
venezuelanos no Brasil, sob a perspectiva da análise das políticas públicas adotadas pelo
governo federal em virtude do fluxo de refugiados oriundos da Venezuela, decorrente da situação
de “grave e generalizada violação aos direitos humanos", conforme foi reconhecido pelo Brasil.
Para isso, foi realizada a contextualização desse fenômeno, a partir da exploração de dados
numéricos divulgados por governos e organizações, e relatos de observação participante
publicados por pesquisadores; o levantamento de normas de direito interno voltadas para a
proteção de refugiados no Brasil; e a identificação de políticas públicas adotadas pelo governo
federal dirigidas à proteção dessa população, por meio de uma metodologia de pesquisa mista,
quantitativa e qualitativa, devido à necessidade dupla de considerar um apanhado de dados
numéricos e uma abordagem bibliográfica para se compreender os aspectos subjetivos dos
dados coletados. A partir disso, verificou-se que as políticas públicas adotadas pelo governo
federal no intuito de atender essa população, até o início da pandemia, consistiram no
oferecimento de meios da regularização de suas condições, e no acolhimento e proteção desses
imigrantes forçados por meio da “Operação Acolhida”, podendo ser consideradas razoáveis, na
medida em que atendiam o mínimo do direito dos refugiados. Ocorre que, com a pandemia do
coronavírus, a situação vulnerável dos refugiados foi agravada, pois ficaram mais expostos aos
riscos da contaminação, e diante de novos desafios a serem enfrentados, além dos até então
existentes.
Palavras-chave: Políticas Públicas; Direito dos Refugiados; Crise na Venezuela; América Latina.
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ATO PSICANALÍTICO NO CUIDADO COM A PSICOSE

Jasmine Sousa Pereira Costa (IBIOTEC/UFCAT)
Emilse Terezinha Naves (IBIOTEC/UFCAT)

Resumo: Este trabalho foi resultado de um levantamento bibliográfico, em conjunto com
a análise de produções de escrita produzidas por paciente do Centro de Assistência
Psicossocial José Evangelista da Rocha, no município de Catalão-Goiás, que buscou
investigar as especificidades do ato clínico articulado à linguagem e ancorado à
transferência de modo a compreender o fazer terapêutico, em especial, na clínica das
psicoses, como dispositivo de estabilização da crise psicótica. Para tanto, salientamos
que nessa pesquisa o lugar do ato enquanto escrita que não visa apenas a obra artística,
mas uma escrita que crie a possibilidade de elaboração e estabilização do sujeito
psicótico promovendo um espaço de interrogação e transformação. Este estudo tem
como objetivo investigar o conceito de ato psicanalítico, assim como um levantamento
sobre a especificidade da potência do ato clínico enquanto dispositivo estabilizador da
crise psicótica e mobilizador de laços socias na psicose. Quanto a metodologia
empregada durante a pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os
fundamentos e princípios do ato analítico, assim como, a função do ato clínico no
tratamento das psicoses. A pesquisa foi fundamentada e sustentada na especificidade
e rigor psicanalítico, em que tomou a escuta e a transferência como alicerces da
presente pesquisa. Para este fim, o trabalho percorreu os caminhos de Freud à Lacan,
para compreender os três principais atos na psicanálise, sendo eles – ato falho, acting
out e passagem ao ato. A partir das considerações realizadas, visando responder a
problematização acerca dos questionamentos sobre a potência clínica do ato clínico
articulado a linguagem, esse estudo contribuiu para ampliar e fundamentar a
compreensão do fazer na prática e suas consequências para a teoria da clínica das
psicoses. Sabemos que a temática não cessa de nos fazer pensar e questionar, tão
pouco temos o intuito de responder por completo, contudo, podemos refletir sobre as
nuances do ato de criação que pode estar presente nas oficinas de escritas como um
fazer terapêutico. A criação das obras realizadas nas oficinas supõe sua via ao se impor
ao nível da linguagem, e dessa maneira, observa-se que a produção escrita embora não
tenha como foco principal a criação artística por si só, o referido ato de criação parece
produzir efeitos de mudança ou estabilização clínica do psicótico. Então, percebemos
na pesquisa, que a escrita é um efeito do texto produzido no nível do significante, ou
seja, no nível do desejo e gozo, a escrita é um efeito de discurso e por meio dela o
psicótico faz e diz. Com isso, as produções obtidas nas oficinas terapêuticas indicam
uma via fértil para o estabelecimento do ato clínico no tratamento das psicoses.
Palavras-chave: Clínica. Criação. Crise. Estabilização
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CABELO CRESPO E PELE ESCURA: O DISCURSO RACISTA
E SOFRIMENTO PSÍQUICO
Melissa Souza Silva (IBIOTEC/UFCAT)
Elzilaine Domingues Mendes (IBIOTEC/UFCAT)

Resumo: Lacan afirma que o Inconsciente é atemporal e constituído pela linguagem, do
mesmo modo, afirmamos que assim também são pautadas as sociedades em suas crenças
morais: perpassadas pela linguagem e perpetuadas por um tempo indizível na cultura. Não se
sabe dizer quando a discriminação começou dentro dos grupos, mas sabemos que alguns
grupos em diferentes culturas se organizam em detrimento de outros. Poderíamos dizer que a
discriminação começou na colonização bárbara dos europeus, mas seríamos injustos, pois,
assim como afirma Freud: “o homem é o lobo do homem” e podemos ver o movimento de
destruição que o homem carrega em si desde os primórdios da humanidade. O racismo de cor
é uma prática de discriminação extremamente violenta que acomete os sujeitos negros, tal
violência provoca sofrimento psíquico que altera o pleno viver das pessoas. Mesmo que o
capitalismo reforce a desigualdade e seja negado a todos uma vida digna, ao preto são
ofertadas duas coisas: não viver plenamente pelo sistema desigual e ter o corpo rejeitado por
carregar a pele escura. Junto com as mudanças sociais o preconceito se reformulou, uma vez
que temos hoje novas formas de negação do racismo, o que faz com que os brasileiros sempre
escapem da sua responsabilização, negando fervorosamente qualquer crença discriminatória.
É através do corpo que se vive e morre, e o viver do negro a partir dessas relações com a sua
inscrição corporal pode ser traumática devido aos significados que essas marcas corporais
representam na sociedade: corpo inadequado, sujo, rebelde, delinquente, armado, perigoso e
objeto de satisfação, seja sexual ou de trabalho braçal. O Eu tem a fé em si mesmo em suas
delimitações externas, logo, as pessoas de um modo geral lidam com pressões externas no
processo de constituição de uma imagem corporal que seja bela ao Outro, tais imagens
corporais precisam suprir padrões cada vez mais irreais. Diante disso, as pessoas negras
desde o nascimento experimentam no processo de constituição da imagem corporal
enfrentamentos significativos que atravessam sua vida de fora para dentro, pois, apesar de
tentarem muito, jamais alcançaram essa imagem corporal aceita, desencadeando um grande
sofrimento psíquico que é produtor de traumas. O trauma é o resultado de um grande
sofrimento não elaborado, portanto, para a ressignificação dessa história é necessário que as
pessoas encontrem espaços públicos e privados que proporcionem uma cura pela palavra, na
construção de novas narrativas. Este trabalho é o resultado de uma pesquisa bibliográfica que
objetivou estudar como o discurso racista produz um sofrimento psíquico, para tanto, foi
utilizado o método psicanalítico como ferramenta, pois, a Psicanálise trabalha com a
linguagem, possibilitando a construção de novos significantes das narrativas do sujeito, por
isso, não almejamos resultados de pesquisas fechados e precisos, pois, o Inconsciente é
estruturado pela linguagem que é sempre incompleta e singular a cada indivíduo.
Palavras-chave: Psicanálise. Racismo. Violência. Preconceito.
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DA ANATOMIA AO CORPO POLÍTICO
Maria Cecília Vasconcelos de Paula (IBIOTEC/UFCAT)
Tiago Ribeiro Nunes (IBIOTEC/UFCAT)
Resumo: Ancorado na perspectivada psicanálise como ferramenta de uma pesquisa
qualitativa, o trabalho pretendeu demonstrar como a constituição do “Eu” está intimamente
articulada à passagem do estado de natureza para o estado de cultura e à socialização e
reconhecimento do desejo como pura negatividade. O estudo consiste em compreender como
o binarismo entre os sexos, que em Freud foi localizado primeiramente como um binarismo
anatômico, em Lacan passa a se tratar de um acontecimento da ordem do discurso, um
binarismo de modos de gozo que constituem a experiência de todos os falantes. Como propõe
Safatle, esperamos argumentar sobre como a despossessão e as indeterminações predicativas
desarticulam os sujeitos às suas estruturas indentitárias fixas que não permitem pensar formas
de corporeidades que possam fazem dos indivíduos, sujeitos.
Palavras-chave: Desejo, Psicanálise, Gozo.
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DESCORTINANDO A LITERATURA INFANTIL: ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE GÊNERO E
PRÁTICAS DE ENSINO LITERÁRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE OUVIDOR/GO
Beatriz Abdalla da Silva (UAELL/UFCAT)
Altina Abadia da Silva FAE/UFCAT)
Resumo: Esta análise compõe a pesquisa “Panorama da Educação Infantil no sudeste goiano:
Concepções, práticas educativas e políticas públicas”, realizada a partir das práticas de ensino
literário da educação infantil da escola pública municipal Professora Ediene da Silva Dias,
localizada em Ouvidor – GO. Realizada a partir dos planos curriculares que permeiam o estado
de Goiás, de entrevistas semiestruturadas - possibilitando discorrer sobre os temas abordados e
reflexões dos sujeitos entrevistados, no que se refere às práticas pedagógicas da literatura e o
uso da Biblioteca Ilma Maria Rodrigues, localizada nas dependências da escola; além do
arcabouço teórico relacionado a padronização das relações de gêneros-cis (homem e mulher)
na literatura, sob a psicologia histórico-social do Ser mulher no desenvolvimento infantil, em uma
formação humanista deste desenvolvimento compreendido por suas funções psíquicas e sociais,
estipuladas a partir da relação de si, do outro e do meio histórico, social e cultural integrados,
expresso por meio de instrumentos de mediação, como a Linguagem. Desta forma, a linguagem
é um meio ativo, de materialização da (re)construção individual e coletiva, neste trabalho a
Literatura se dá como forma de expressão desta, sendo um ato social e político, plural, que deve
compreender identidades e subjetividades múltiplas. No contexto escolar, urge o propiciar de um
ensino-aprendizagem libertador e emancipador, formando sujeitos críticos e deslocando a
perspectiva do letramento literário somente como decodificação de signos e reforço de
habilidades linguísticas, para apropriação das práticas e sua potência social, como fator de
civilização e humanização. Na sociedade capitalista e patriarcal é imposto um sistema de
opressão acometendo mulheres desde a infância, categorizando os gêneros socialmente e
instituindo um sistema de valores hegemônicos, além da base desigual de distribuição de poder
entre adultos e crianças, que apequena esta fase de desenvolvimento. Na Literatura Infantil há
a delimitação do espaço dos gêneros, estipulando padrões de feminilidades, nos quais a
representação do Ser mulher, ainda na infância, é definida sempre em relação a figuras
masculinas, o que compromete o protagonismo destas, (de)formando identidades e
subjetividades da criança, a partir destas relações sociais na dialética da ação humana. As
entrevistas presenciais foram inviabilizadas devido a pandemia do Novo Corona vírus, adotando
a utilização de meios digitais. Entrevistou-se quatro agentes de ensino: duas agentes
educacionais - uma responsável pela biblioteca, uma pela direção pedagógica, e duas docentes
da educação infantil. Observou-se que as agentes educacionais entrevistadas vão além da
condição imposta, realizando um trabalho significativo ao abordarem questões de transgressão
a violências e moldes de feminilidades e ao neoliberalismo vigente. Estas dispõem de um olhar
sensível às singularidades e pluralidades das alunas e alunos- ao passo que estes também são
acometidos por estas estruturas de poder. Dessa forma, as mudanças para estas estruturas de
poder estão na educação inicial e continuada, para a formação de professoras e professores
críticos, na renovação das diretrizes educacionais e políticas públicas, que não são neutras e
atendem a estes moldes de violência simbólica, para garantirem às alunas e alunos os seus
direitos de escolarização e cultura, abrangendo suas diferenças, subjetividades e pluralidades.
Palavras-chave: Literatura. Feminilidades. Desenvolvimento Infantil.
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL E APRENDIZAGEM NA BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR: ANÁLISE À LUZ DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL
Rafaela Renero dos Santos (IBIOTEC/UFCAT)
Janaina Cassiano Silva (IBIOTEC/UFCAT)
Resumo: O estudo da educação infantil, das práticas educativas, da formação docente e do
desenvolvimento infantil, bem como das políticas públicas é de extrema importância para o
meio acadêmico, a fim de pensarmos uma educação que realmente promova o desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, as concepções de criança, desenvolvimento e educação tem sido objeto de discussões no interior de diferentes correntes teóricas. O desenvolvimento psíquico das crianças acontece no processo de educação e ensino realizado pelos
adultos, que organizam a vida da criança, criando condições determinadas para seu desenvolvimento e lhe transmitindo a experiência social acumulada pela humanidade no período
precedente de sua história. Pensando nisso, o intento dessa pesquisa foi identificar e analisar
as concepções de desenvolvimento infantil e aprendizagem presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) à luz da Psicologia Histórico-Cultural. Além disso, buscamos também
compreender as principais correntes teóricas que embasam a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Trata-se de uma pesquisa documental que teve como fundamento metodológico e filosófico o materialismo histórico-dialético, buscando um exame racional do conhecimento, tornando conscientes seus fundamentos, condicionamentos e limites, a partir de processos históricos reais. Além disso, através da dialética, pretende-se apreender o movimento
dos fenômenos, como fatos sociais concretos, de forma a transformar o imediato em mediato.
Inicialmente, identificamos o material documental existente; posteriormente, fizemos uma primeira leitura do material a fim de identificarmos e selecionarmos as principais ideias acerca
do desenvolvimento infantil e aprendizagem à luz da Psicologia Histórico-Cultural. Por fim,
identificamos os autores soviéticos que foram trabalhados no documento e fizemos um estudo dos pressupostos teóricos utilizando a categoria desenvolvimento infantil e aprendizagem como parâmetros para a análise. Percebemos que os conceitos aprendizagem, desenvolvimento e infância não foram devidamente definidos, apenas são citados durante o documento. Ademais, durante praticamente toda a análise a aprendizagem se mostrou atrelada
ao desenvolvimento, considerando que quase sempre aparecem juntos. Foram encontradas
concepções da teoria Histórico-Cultural, mas também de concepções neoliberais e biologizantes como do escolanovismo, pedagogia tecnicista, behaviorismo, teoria piagetiana e aproximações com teorias mecanicistas como o taylorismo. Demonstrando, assim, as contradições do documento e confusão entre as definições dos construtos aprendizagem, desenvolvimento e infância.
Palavras-chave: Educação Infantil. Políticas Públicas. Psicologia Histórico-Cultural.
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DIRETRIZES POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: UMA NOVA
PERSPECTIVA?
Thaís Almeida Martins (FAE/UFCAT)
Maria Marta Lopes Flores (FAE/UFCAT)
Dulcéria Tartuci (FAE/UFCAT)
Resumo: Um dos marcos iniciais e contemporâneos da política nacional de inclusão escolar
brasileira são os documentos: “Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica” (BRASIL, 2001) e “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva” (PNEE-EI) do MEC (BRASIL, 2008), que recomendam a implementação de políticas
públicas para que alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação tenham garantido o acesso nas escolas comuns. Portanto, a
perspectiva da educação inclusiva vem sendo a direcionadora da educação do público alvo da
educação especial desde o final da década de 1980, entretanto após a publicação, em 2008, de
PNEE-EI outras diretrizes conduziram a política de educação do público alvo da educação
especial. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) ratifica o direito
à educação da pessoa com deficiência, ao apontar em seu art. 27 que deverão ser “assegurados
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de
forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas,
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de
aprendizagem”. Não obstante, o novo governo inicia sua gestão em 2019 trazendo já nos seus
primeiros 100 dias de governo várias definições, incluindo a extinção da Secadi. Deste modo,
cabe indagar quais as diretrizes serão as direcionadoras da educação das pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação no
Brasil? Que políticas e diretrizes serão formuladas no primeiro ano de gestão no Brasil? A
relevância desta pesquisa se justifica pela importância de estudos que contribuam para
compreensão da formulação de políticas, mais especialmente para definição de diretrizes
políticas que subsidiarão a implementação das políticas e serviços de educação especial nos
estados e municípios brasileiros. Com base nisso, objetiva, apresentar as políticas que o atual
governo tem para a Educação Especial e Inclusiva e como objetivos específicos: analisar as
diretrizes políticas de educação especial emanadas do MEC nos anos de 2019 e 2020 e pontuar
as mudanças promovidas pelas mesmas. A pesquisa foi desenvolvida em 4 etapas: 1º)
Levantamento e leitura dos documentos e disponíveis no site do MEC e no Diário Oficial da
União. 2º) Identificação, nos documentos levantados, dos trechos que caracterizem as
alterações da PNEE (BRASIL, 2008). 3º) Separar os trechos destacados em grupos de modo a
localizá-los conforme a aproximação temática. 4º) Sistematizar os excertos em categorias e
subcategorias. Conclui-se que nesse momento em que o país passa pela exacerbação dos
mercados, e minimizam as políticas de bem-estar social no governo de Bolsonaro, a educação
e, em específico, a educação especial passam por um processo de desmerecimento e
precarização. Cabe a nós educadores da área constituirmos trincheiras na defesa dos direitos
inclusivos. Nesse sentido, precisamos lutar por escolas de qualidade para todos, que todos
tenham direito ao acesso à escola regular e que as pessoas com deficiência possam frequentar
o Atendimento Especializado.
Palavras-chave: Direito à educação. Políticas educacionais. Educação especial.
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DISPUTAS FEMINISTAS NO CIBERESPAÇO: DA SOCIALIZAÇÃO DE GÊNERO A
CATEGORIA MULHER
Camila da Cruz Santos de Sousa (INHCS/UFCAT)
Fabiana Martinez Jordao (INHCS/UFCAT)
Resumo: O tema dessa pesquisa mostra como a categoria mulher está em disputa no
ciberespaço pelas feministas radicais e transalidados/transfeministas. O conceito de gênero
sinaliza o modo pelo qual a socialização atravessa a vida de mulheres e homens adultos, e
principalmente de crianças. Interessa-nos tal pesquisa pelo fato dos discursos destes dois
grupos serem discordantes em algumas categorizações, e principalmente, pois gênero tornouse um conceito chave de diferenciação destes. O objetivo do estudo é refletir como tais
discursos atravessam uma sociedade patriarcal e sexista em determinados corpos sexuados. O
corpus é composto por análise de postagens em grupos privados ou não privados na rede
social Facebook. Percebemos que parte das disputas feministas em torno da categoria mulher
orbitam em torno dos debates sobre socialização de gênero, donde são geradas questões
como o sexismo que permeia a infância.
Palavras-chave: Transativismo. RadFem. Socializaçao.
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EDUCAÇÃO E CATOLICISMO: A ESCOLA PAROQUIAL SANTA MARIA GORETTI
(1949- 1961)
Elisângela Ferreira de Araújo (FAE/UFCAT)
Ana Maria Gonçalves (FAE/UFCAT)
Resumo: Investigar a história da educação em Goiás, em particular, as escolas confessionais
católicas, exige que contextualizemos o movimento de reforma promovido pela Igreja Católica a
partir do século XIX, de modo a sinalizar suas bases e conhecer as estratégias utilizadas nesse
processo, em específico, a que culminou na vinda de congregações religiosas para o Brasil com
a missão de auxiliar o movimento reformador e resultou na criação de estabelecimentos de
ensino, ou seja, conhecer os antecedentes históricos que viabilizaram a criação de instituições
de ensino como a Escola Santa Maria Goretti, da cidade de Goiandira-GO. A pesquisa se propôs
pensar a seguinte questão: qual a origem, criação e instalação da Escola Paroquial Santa Maria
Goretti criada pelos franciscanos em Goiandira? Adotou-se como recorte temporal o período de
1949-1961. O marco inicial refere-se a origem da escola e a baliza final é o ano de promulgação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961. O objetivo geral foi estabelecer um
registro sistemático acerca da origem, criação e instalação da Escola Paroquial Santa Maria
Goretti, em GoiandiraGO, articulado à atuação da ordem Franciscana no processo de
romanização da Igreja Católica. A presente pesquisa de natureza histórica, tem caráter
bibliográfico e documental. Utilizou-se como referenciais Sangenis (2006, 2008), Wyse (1989),
Souza (2017), Azzi e Grijp (2008) e como fontes um livro de atas e fotografias da escola. Os
resultados permitem afirmar o pioneirismo franciscano no campo educacional no Ocidente e sua
presença marcante em solo goiano, com a criação de escolas paroquiais. Outra dimensão a se
destacar foi o apoio dos franciscanos ao projeto romanizador. Eles auxiliaram na catequização e
evangelização da população, principalmente as crianças, nas escolas paroquiais, o que se
facilitou a disseminação da mentalidade católica, por conseguinte o combate ao protestantismo,
ao espiritismo e ao comunismo, favorecendo assim os costumes da Igreja Católica Apostólica
Romana. A escolha da cidade de Goiandira para sediar a escola se deve ao fato de os
franciscanos assumirem a paroquia local e a aposta que fizeram no desenvolvimento da cidade,
dada a chegada dos trilhos férreos à região. A Escola Paroquial Santa Maria Goretti contribuiu
com a educação escolar dos goiandirenses.
Palavras-chave: Escola Paroquial Santa Maria Goretti; educação católica, escolas
confessionais, Irmãs Franciscanas de Allegany.
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EFEITOS SOCIOESPACIAIS NAS COMUNIDADES DO ENTORNO DAS
MINERADORAS NO MUNICIPIO DE CATALÃO (GO)

Bruno Serafim dos Reis (IGEO/UFCAT)
Patricia Francisca de Matos (IGEO/UFCAT)

Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar e discorrer acerca do processo de
territorialização da atividade econômica extrativa – mineração, no município de Catalão (GO)
iniciado em meados de 1970. A partir de um discurso de desenvolvimento econômico, advindo
da mineração, que este setor não apenas contribuiu para mudanças significativas no meio
urbano, como, de forma concomitante, acarretou modificações na relação de uso e apropriação
do solo nas comunidades circunvizinhas ao empreendimento. Diante disso, este trabalho adotou
em sua metodologia revisão bibliográfica acerca do tema exposto, com o intuito de compreender
o tema estudado e como ocorreu este processo, não apenas de territorialização, mas de
expansão e os múltiplos efeitos sentidos pelos camponeses desta comunidade. Num segundo
momento, foi realizado trabalhos de campo com o intuito de entrevistar os atores sociais e
verificar de que modo essa expansão afeta a vida dos moradores que vivem da e na terra e quais
são os principais efeitos socioespaciais provenientes da atividade extrativa mineral. Assim,
percebe-se a importância que a mineração tem para o setor econômico brasileiro, situando-se
como um importante setor aliado ao agronegócio no mercado de commodities voltados para
exportação. Entretanto, ao mesmo tempo em que serve como instrumento para acumulação de
capital, a mineração entra em conflito pelos recursos com comunidades preexistentes, onde cada
ator deste palco de disputas, insere-se a partir das suas formas de uso/apropriação do ambiente.
Estes efeitos socioespaciais provenientes da mineração não se restringem apenas ao espaço
onde ocorre a exploração mineral, mas situam-se de forma espacialmente e temporalmente
abrangentes. Deste modo, este trabalho constatou que o processo de expansão das mineradoras
vem acarretando um processo de esvaziamento, isto é, um processo de desterritorialização. Já
em termos de impactos ambientais, a partir das entrevistas

Palavras-chave: Territorialização; Impactos ambientais; Comunidades camponesas.
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EXPERIÊNCIA TRANSFERENCIAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE O ATO CLÍNICO
DA PSICOSE
Lucas Pereira Rodrigues (IBIOTEC/UFCAT)
Emilse Teresinha Naves (IBIOTEC/UFCAT)

Resumo: Este artigo é fruto do projeto de iniciação científica vinculado a pesquisa Psicopatologia
e Clínica contemporânea desenvolvida por docentes e discentes vinculados ao curso de
Psicologia da Universidade Federal de Catalão. O trabalho desenvolvido adota como perspectiva
a centralidade da transferência no manejo clínico das psicoses. Realizou-se, portanto, uma
revisão bibliográfica que aborda a o manejo da transferência a partir de duas perspectivas
teóricas: a perspectiva freudiana e a perspectiva lacaniana.

Palavras-chave: Manejo, Transferência, Clínica
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EXPERIMENTAÇÕES DISSONANTES DO FUTURO MESTRE A PARTIR DO CONCEITO
DE PROGRAMA DE VIDA
Lucas Emanuel Ramos Ferreira (FAE/UFCAT)
Bruno Gonçalves Borges (FAE/UFCAT)

Resumo: Este texto apresenta os resultados da execução de um plano de trabalho no
âmbito do Programa de Iniciação Científica Júnior. Com o objetivo de perceber os elementos
não formais que compõem o exercício da docência que acompanham o futuro mestre, este
texto chega a conclusão de que em paralelo com o desenvolvimento da escolarização o/a
jovem que se enxerga na docência se faz também de elementos como a relação com os
seus professores e colegas. Também são importantes os aspectos subjetivos como a
música e o cinema no sentido de serem experimentações dissonantes do que
tradicionalmente se espera formar em um docente. Em junho de 2019 foi realizado uma
primeira reunião na Escola Estadual Raul Soares com o objetivo de selecionar um(a)
estudante interessado na investigação filosófico-pedagógica do tema da formação. Ao final
da seleção o estudante apto ao projeto foi aquele que se identificou com a proposta e que
também manifestou interesse na profissão docente. Na trajetória de vida de qualquer
individuo sabemos que o conjunto das suas experiências pode ser entendido como sinônimo
para a própria vida. Sendo assim não é diferente com a formação dos professores ou futuro
professores. Nessa direção, este relatório final de pesquisa configura um relato da
experiência do bolsista diante as atividades do projeto sem perder de vista as vivencias
múltiplas pelas quais passou durante o período de vigência da bolsa. Daí a relação do plano
de trabalho desenvolvido com o projeto de pesquisa ao qual esteve vinculado em que o
tema das “experimentações dissonantes” a partir do conceito de programa de vida.
Conforme consta no projeto a que este plano de trabalho é vinculado, “O programa de vida,
em síntese, não objetiva um fim, nem mesmo se fecha na ideia de processo inócuo, sempre
pode ser localizado em meio a outros processos em direção a singularidade, seguida da
constituição de um plano e inscrição e atuação nos grupos sujeitos, ou seja, a produção de
uma experimentação. Enfim, o programa de vida nada tem a ver com o projeto de formação
ainda que, em ambos, seja possível encontrar um certo número comum de elementos. No
que diz respeito a metodologia este plano de trabalho consistiu em reuniões para mostrar o
objetivo do programa de iniciação cientifica, na leitura do livro Os Sete Saberes necessários
à Educação do Futuro de autoria de Edgar Morin (2000) e na novela de Franz Kafka
chamada A Metamorfose. Quanto aos resultados e discussão iniciou-se por um memorial,
que registrou os relatos que marcaram a vida do bolsista nos aspectos familiares e
escolares. A produção de um memorial consiste em demonstrar os principais momentos da
vida do individuo que o marcaram tanto positivamente quanto negativamente. Por fim, o
objetivo de um memorial é comunicar a experiência individual às pessoas em geral e, foi
através dele, que os textos puderam se relacionar, no sentido de provocar no bolsista um
balanço na sua trajetória diante do desejo de se tornar um professor no futuro.
Palavras-chave: Formação, Experiência, Filosofia.
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GÊNERO, MULHERES E SEXUALIDADE: AS PRODUÇÕES DE PÓS-GRADUAÇÃO NO
ESTADO DE GOIÁS

Leandro Melo da Silva (INHCS/UFCAT)
Eliane Martins de Freitas (INHCS/UFCAT)

Resumo: Esse artigo tem como objetivo mapear a produção acadêmica realizada no interior de
alguns Programas de Pós-graduação das universidades goianas. Foi realizado um levantamento
bibliográfico nos bancos de teses e dissertações dos programas de pós-graduação das instituições
do estado de Goiás, Universidade Federal de Goiás e Pontifícia Universidade Católica de Goiás,
tendo como recorte os trabalhos que permeiam a discussão de Gênero, Mulheres e Sexualidade.
Na parte metodológica utilizamos o tipo “estado da arte” ou “estado do conhecimento”. Em seguida
temos a exposição dos resultados encontrados, pontuando quantos trabalhos foram encontrados
em cada programa de Pós-Graduação do estado e em qual Instituição. Por fim, uma análise dos
dados ao todo e também dividida por ano.
Palavras-chave: Mapeamento de produções, Estado da Arte, Estado de Goiás.
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GINÁSIO ARQUIDIOCESANO ANCHIETA: ENSINO SECUNDÁRIO CATÓLICO EM GOIÁS
(1926-1945)

Renata Teixeira Mendes da Costa (FAE/UFCAT)
Ana Maria Gonçalves FAE/UFCAT)
Resumo: As transformações historiográficas, sobremaneira a nova história, trouxeram
alterações substanciais às pesquisas em história da educação, resultando em um refinamento
do olhar quanto ao passado educacional. A consolidação da pós-graduação e da crise de
paradigmas, nos anos 1990, provocou uma maior diversidade teórico-metodológica e a
ampliação do corpus empírico das pesquisas, passando a ir além dos documentos oficiais, toda
e qualquer ação humana tornou-se passível de ser utilizada nas investigações como documento.
Nesse contexto, a história das instituições escolares ganhou destaque, propiciando formas
múltiplas de examinar a escola: criação, transformações, arquitetura, alunado, profissionais da
educação, saberes, normas, eventos, ou a ênfase em apenas um desses aspectos. Destarte, na
esteira dessa produção, buscou-se com a presente pesquisa de iniciação científica apresentar o
contexto de criação do Ginásio Arquidiocesano Anchieta, evidenciando dimensões que permitem
entender sua implantação no município de Bonfim, atual Silvânia, e seu vínculo com a atuação
salesiana em Goiás. Trata-se de uma pesquisa histórica, de caráter documental e bibliográfico.
Nesses termos, utilizamos como referência diferentes obras que discutem educação e
catolicismo no país, congregações religiosas no campo educacional, especificamente a
congregação salesiana e sua missão educativa, bem como sua presença na história da educação
brasileira e goiana, assim como documentos oriundos do arquivo escolar. O recorte temporal
abarca o período de 1926 a 1945. O marco inicial é a criação do Ginásio Arquidiocesano Anchieta
por Dom Emanuel, salesiano e primeiro arcebispo do estado, e a baliza final é a Lei Orgânica do
Ensino Secundário. O Ginásio Arquidiocesano Anchieta é o segundo estabelecimento de ensino
secundário de Goiás, sendo a primeira instituição particular. Os resultados permitem afirmar que
a abertura de colégios nas principais cidades do estado se constituía em uma das estratégias da
Igreja Católica a fim de restaurar seu poder após proclamação da República. Chegamos ainda à
conclusão de que a escolha em relação à cidade de Bonfim para sediar a primeira obra do
arcebispo no estado, está diretamente ligada à sua localidade bastante privilegiada.

Palavras-chave: Escolas Confessionais. Congregação Salesiana. Educação em Goiás.
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INDICADORES EDUCACIONAIS SOBRE A MATRÍCULA DE ESTUDANTES COM
DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL E EM GOIÁS (2011 A 2018)
Joaquim de Assis Souza (FAE/UFCAT)
Dulceria Tartuci (FAE/UFCAT)
Karine Tavares Domingue (FAE/UFCAT)
Resumo: A matrícula de alunos com deficiência no ensino superior é uma realidade cada vez
mais presente no Brasil, no entanto é difícil traçar com exatidão um panorama especificado
com o número de matrículas desse público nas Instituições de Ensino Superior brasileiras.
Sendo assim, é que indagamos sobre os registros de matrícula de estudantes com deficiência
no âmbito da educação superior no Brasil e em Goiás no período de 2011 a 2018. Este estudo
discute os indicadores educacionais de matrícula de estudantes com deficiência no ensino
superior no Brasil e em Goiás, por meio dos dados censitários da Educação Superior
disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep). Constatou-se uma ampliação do número de matrículas de alunos com deficiência no
ensino superior no Brasil e em Goiás. Neste estado a ampliação, em oito anos, foi de mais de
100%. No Brasil, também houve uma evolução de 23.250 matrículas para 43.633, o que
significa uma ampliação de aproximadamente 85%. A despeito desta expansão de matrícula
dos alunos com deficiência no ensino superior, se cotejarmos o crescimento de matrículas de
estudantes com deficiência no ensino superior no Brasil em relação ao número total de
matrículas nesta etapa educacional, constataremos que, em 2011, 23.250 matrículas, o que
representa 0,34% das matrículas totais no ensino superior (6.739.689) e que, em 2018, as
matrículas destes alunos é 43.633, o que representam 0,51% das matrículas totais (8.450.755).
Estes dados de oito anos demonstram que o aumento percentual de matrículas de estudantes
com deficiência em relação às matrículas totais no ensino superior no Brasil foi de apenas
0,17%. Se considerada a estimativa da Organização Mundial da Saúde, que 10% da população
tem algum tipo de deficiência, levaríamos, se continuássemos com o mesmo índice de
crescimento, quase seis anos para uma ampliação de 1%, portanto uma parcela ínfima de
pessoas com deficiência teria acesso ao ensino superior.
Palavras-chave: Inclusão. Educação Especial. Ensino Superior
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MULHERES NA REGIONAL CATALÃO/UFG: USO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO E A
LUTA PELO DIREITO À DIFERENÇA
Mariana Vilar (IBIOTEC/UFCAT)
Carmem Lúcia Costa (IGEO/UFCAT)
Resumo: O presente trabalho analisa a participação feminina na produção cientifica da
UFG/Regional Catalão - atual UFCAT - até o ano de 2019. Foram coletados através dos
anais do CONPEEX (congresso de pesquisa, ensino e extensão) o quantitativo de
publicações feitas por mulheres, homens e mista (homens e mulheres), com foco nas áreas
em que as mulheres estão mais presentes e ausentes nas publicações. A presente pesquisa
foi desenvolvida com o fito na compreensão minuciosa de como a mulher se encontra
historicamente na universidade e na produção de ciência, com especificidade a produção
científica das mulheres na UFG/Regional Catalão – atual UFCAT. Assim, foi utilizado um
método que particulariza a análise histórica, social e cultural, formalizando-se na pesquisa
qualitativa. Em síntese, para compreensão do conteúdo analisado na revisão teórico
bibliográfico, somados a imprescindibilidade na inferência de que forma as mulheres da
Regional Catalão, relacionam-se ao panorama histórico, nacional e regional, foi realizada na
segunda etapa do projeto uma pesquisa quantitativa, por meio de um sistemático
levantamento de dados em fontes secundárias, através dos anais de quatro edições
promovidas pelo Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX) da regional
Catalão. Constatou-se que a participação feminina na produção cientifica na área de ciências
exatas, é significativamente inferior que a de homens, enquanto elas são a maioria em
publicações nas áreas de ciências humanas, biológicas/saúde e nas licenciaturas. Através
desses dados, é possível inferir que apesar do número de mulheres ser maior que a de
homens em cursos superiores em todo o país (IBGE, 2018) elas ainda predominam em áreas
relacionados ao cuidado e educação, que remetem a mulher ao papel materno. Para analisar
a ausência das mulheres no uso e apropriação dos espaços universitários, com ênfase na
carreira acadêmica foram utilizados dados fornecidos pela Pró Reitoria de Recursos
Humanos, na qual consta que a UFCAT possui 317 docentes, destes 289 são efetivos e 28
temporários, apenas 124 do total são mulheres, sendo os homens 60% dos docentes.
Atualmente a UFCAT possui uma reitora pró tempore mulher, apesar disso, há limitados
cargos ocupados por mulheres, como pró reitorias, chefias, coordenações, dentre outros.
Observa-se essa tendência não apenas na Universidade Federal de Catalão, mas em todo
território nacional, em que participação das mulheres na carreira acadêmica, cargos
privilegiados e tomada de decisão é um ponto notório ao decorrer da produção cientifica
feminina que demarcam as desigualdades frente ao gênero masculino. Parte-se do fato de
que apenas 29% de mulheres se encontravam na reitoria no ano de 2018, nas instituições
federais, segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (ANDIFES). Destarte, esta pesquisa, justifica-se pela necessidade de compreender
as diversas dificuldades que as mulheres enfrentam para coexistir igualitariamente em
espaços universitários, e, assim produzir argumentos a favor do direito a diferença no uso e
apropriação do espaço pelas mulheres discentes, além de propor políticas de enfrentamento
a discriminação e violência de gênero da Regional Catalão/UFG, atual UFCAT.
Palavras-chave: Universidade Gênero Produção Científica.
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O DISCURSO DE ÓDIO CONTRA MINORIAS COMO ESTRATÉGIA POLÍTICA
Dalila Rodrigues Barros (INHCS/UFCAT)
Jonas Modesto de Abreu (INHCS/UFCAT)
RESUMO: O trabalho em questão tem como objetivo discutir o discurso de ódio contra as
minorias sociais. Se o discurso é dotado das intencionalidades e pode ser entendido como
prenúncio da ação, a vontade política se inicia por meio dessa troca dialógica entre
representantes e representados. Sobretudo, vale salientar que, no Brasil os discursos de ódio
contra as minorias sociais parecem insurgir com mais veemência no pleito eleitoral de 2018,
juntamente com a ascensão de grupos conservadores que utilizaram em grande medida a
internet como principal meio de organização. Simultaneamente também surgiu o mecanismo das
notícias falsas, que confluía para uma atmosfera polarizada e intolerante principalmente com os
grupos minoritários. É partindo disso, que buscou-se compreender através do mapeamento da
produção legislativa do Partido Social Liberal na Câmara dos Deputados no ano de 2019 as
propostas que tinham como objetivo afetar as minorias sociais. Para isso, adotou-se uma
metodologia mista que buscou fundamentar a pesquisa sob o viés tanto quantitativo, quanto
qualitativo, visando compreender os aspectos subjetivos dos dados coletados. Neste sentido,
foram coletadas as propostas legislativas e as emendas constitucionais do período exposto e,
posteriormente, foram analisadas com as 12 classificações já existentes no site da Câmara dos
Deputados. Contudo, é relevante salientar, que existe em curso uma política de ódio contra as
minorias sociais que dialoga com uma política neofascista.
Palavras-chave: Política de ódio; Produção Legislativa.
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O INSTAGRAM COMO FERRAMENTA DE PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE
Bruna Caroline Machado Gomes (IBIOTEC/UFCAT)
Tânia Maia Barcelos (IBIOTEC/UFCAT)
Resumo: Este trabalho objetiva investigar a produção de subjetividade no mundo
contemporâneo, por meio das redes sociais, especialmente, do Instagram, plataforma digital de
compartilhamento de imagens e vídeos, entre os usuários, criada em 2010. As redes sociais
produzem formas de pensar, sentir, interagir, existir e essa produção precisa ser investigada na
área de Psicologia. Como perspectiva metodológica da pesquisa, utilizamos a cartografia,
baseada em formulações de Deleuze e Guattari (1995) e Kastrup (2012), visando acompanhar
processos e movimentos da subjetividade. Na primeira parte, apresentamos os pontos de partida
da pesquisa e destacamos aspectos histórico-culturais da internet e das redes sociais, as quais
modificaram, significativamente, as relações das pessoas com o espaço e o tempo, nas últimas
décadas. As tecnologias digitais, como as mídias, os celulares com câmeras, as redes sociais
acentuaram a espetacularização de si, por meio de estratégias de visibilidade dos corpos
(SIBILIA, 2004). A partir de autores como Guattari e Rolnik (2011), concebemos a subjetividade
sendo de natureza industrial, modelada e gerida por diversas máquinas e instâncias. No
Instagram, ela é fabricada nas conexões de visibilidade dos corpos e ancora-se na exterioridade
da pele, submetida ao olhar e a aprovação alheia (SIBILIA, 2004). O que se projeta e, também,
a imagem vista pelos outros são fundamentais para a definição de como alguém se torna
importante para a sociedade, ou, simplesmente, como alguém passa a existir. Nesse sentido,
novas formas de poder e controle dos corpos têm cultuado a “boa aparência”, a beleza e a
juventude, facilitadas por dispositivos digitais de comunicação, pelo mercado e pela mídia. A
visibilidade do corpo é um componente fundamental da produção de subjetividade no mundo
atual. Na segunda parte da pesquisa, apontamos que no Instagram há movimentos de
hegemonização da subjetividade e dos corpos, mas também, possibilidades de resistência aos
padrões estabelecidos. Por meio de imagens, percebemos a forte presença de corpos
modelizados e, ao mesmo tempo, corpos que tentam afirmar diferenciações fundamentais das
existências na atualidade. O espaço do Instagram pode ser também um meio de criação de
possibilidades de escape na produção de subjetividade.

Palavras-chave: Subjetividade; Instagram; Corpo.
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O SIGNIFICANTE DO NOME-DO-PAI E A DISSOLUÇÃO DOS OBJETOS DO DESEJO
Hemerson Carlos da Silva Rocha (IBIOTEC/UFCAT)
Tiago Ribeiro Nunes (IBIOTEC/UFCAT)
Resumo: Conforme Lacan, todo encontro com o objeto visado pelo desejo neurótico
culminaria no encontro, pelo sujeito, do objeto como objeto perdido. Tal decepção encontrase arraigada no reconhecimento da falta-a-ser pelo sujeito, mas também na crença que a
está ele contrapõe: aquela de que ao-menos-um escaparia à castração. Dessa constatação
clínica, Lacan estabelece a direção do tratamento: uma experiência com a psicanálise deveria
permitir o reconhecimento do desejo enquanto pura negatividade. Nesse sentido, com a
presente pesquisa, propomos investigar o papel desempenhado pelo significante do Nomedo-Pai no reconhecimento do desejo enquanto pura negatividade. Fundamental para a
clínica, este problema nos levou a uma compreensão dos afetos: entre clínica e política, é
preciso compreender que os afetos sofrem influência das demandas fantasmáticas de
satisfação. Safatle, nos remete ao mito freudiano de Totem e tabu para distinguir uma forma
de afecção. Se o pai morto é vislumbrado como o detentor do gozo total, trata-se de uma
fantasia na qual há a expectativa de satisfação das vontades fantasmáticas, ou seja, a
esperança na existência de um objeto adequado ao desejo. Mas se na experiência neurótica
o objeto apresenta-se como perdido, a proposta clínica da psicanálise é, não o oposto, de um
reconhecimento da falta-a-ser do sujeito. Isto é, afirmação de que não há, na experiência
humana, um objeto naturalmente adequado ao desejo. Essa perspectiva é fundamental para
o desenvolvimento de uma teoria do reconhecimento que não esteja ligada ao
reconhecimento da identidade, ou seja, que não aponte para a individualidade/autonomia
como predicados fundamentais do sujeito moderno. Deste modo, há alguém como Axel
Honneth que vê na relação entre a mãe e a criança uma relação intersubjetiva que se bem
realizada prepararia os indivíduos para as relações afetivas de forma a conquistar a afirmação
de si, por meio do outro. Uma forma de compreender a relação intersubjetiva que deixa de
levar em consideração que a relação entre a mãe e a criança é marcada por uma assimetria,
o que coloca a criança na posição de objeto do Outro, que é a fonte maior de angústia. É
somente ao perceber um mais-além da mãe que a criança pode ter acesso à função paterna:
por meio da qual ela passaria a desejar de uma perspectiva distinta daquela que prevalece
no contexto das imagens formadoras do eu. Isso explica a ênfase colocada por Safatle no
Nome-do-Pai como um significante puro, ou seja, não enquanto potência normativa, mas
como função que dá forma à inadequação radical do desejo.
Palavras-Chave: Lacan; Relação de Objeto; Função paterna.
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PRODUÇÃO ACADÊMICA DO MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTÓRIA DA
UFG/REGIONAL CATALÃO SOBRE QUESTÕES ÉTNICO RACIAIS E O
ENSINO DE HISTÓRIA

Juliana da Silva (INHCS/UFCAT)
Eliane Martins de Freitas (INHCS/UFCAT)

Resumo: Desde a promulgação da Lei 10.639/2003, e sua atualização na Lei 11.645/2008, a
qual insere a questão indígena na pauta, muito se tem produzido no âmbito dos Programas de
Pós-graduação stricto sensu no Brasil sobre as dificuldades de sua implementação. A presente
pesquisa observa a produção realizada no programa de Pós graduação em História – Mestrado
Profissional da UFCAT, sobre a temática étnico-racial e o ensino de História. As fontes utilizadas
são as dissertações produzidas, e disponibilizas no repositório online e biblioteca da
universidade, por meio da leitura dessas dissertações foi realizado um mapeamento das
temáticas exploradas pelos alunos(as). O objetivo é compreender, a partir das análises dos
TCMs- Trabalhos de Conclusão de Mestrado, como a temática correlata às leis 10.639/2003 e
11.645/2008, ou seja, a questão étnico-racial tem se estabelecido no estado de Goiás, as
análises para identificar suas temáticas foram realizadas a partir da leitura dos resumos que são
exibidos no próprio site da universidade, agrupando-os em temas que possuíam características
e linhas de pesquisas semelhantes. A metodologia usada é a pesquisa qualitativa de estudo de
caso, articulada aos procedimentos metodológicos adotados pelo campo da Historiografia da
História, no que diz respeito ao trabalho de produção de um “estado da arte” ancoramo-nos nos
estudos de Voesgerau e Romanowski (2014). Para estes autores os estudos denominados
estado da arte contribuem para o avanço na área, pois permitem verificar as tendências, lacunas
e contradições (p. 168). Os resultados obtidos a partir do mapeamento das dissertações
evidenciam a relevância do objeto de pesquisa, apesar de ser notório a dificuldade da
implementação das leis supracitadas, as dissertações produzidas dentro do mestrado da
Universidade Federal de Catalão denotam o estabelecimento das leis e a pertinência do estudo
sobre as questões étnico-raciais. e o quanto essa temática vem sendo explorada no Pós
graduação em História – Mestrado Profissional da UFCAT.
Palavras-chave: Negros, Indígenas, Estudo de História.
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REALIDADE SOCIAL DOCENTE FRENTE À INCLUSÃO ESCOLAR:
REPERCUSSÕES PARA ESTADO EMOCIONAL DOS PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Dilaiane Jerônima Rodrigues (FAE/UFCAT)
Dulcéria Tartuci (FAE/UFCAT)

Resumo: Discursos com a temática inclusão são constantes e a luta pelos direitos das
pessoas com deficiência cresce diariamente. Na educação é cada vez mais comum a
presença de alunos com deficiência na sala de aula regular e há leis que definem o
direito a educação desses alunos nos diferentes níveis escolares. Porém, o docente
nem sempre se vê capacitado para lidar com esses alunos e por muitos desafios que o
mesmo tem que enfrentar, o seu trabalho e a sua saúde estão ficando comprometidos.
Assim, o presente trabalho pautou-se a partir de análises de entrevistas realizadas com
profissionais de apoio no intuito de discutir o processo da inclusão escolar, bem como
alguns desafios que estão sendo enfrentados nesse caminho e as repercussões que
estes podem ocasionar na saúde mental dos professores. A partir deste constatou-se
que a falta de recursos didáticos, infraestrutura inadequada, falta de adaptação
curricular, quase inexistência de projetos de formação continuada e insuficiência na
formação inicial são os principais problemas enfrentados pelos profissionais de apoio, e
que estes e outros desafios causam sensações de insegurança, medo, e falta de
preparo podendo acarretar em esgotamento físico e/ou mental dos professores bem
como no aparecimento de doenças mentais como a síndrome de burnout.
Palavras chave: Inclusão. Educação. Deficiência. Saúde mental.
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REDES DE SUSTENTABILIDADE NO SUDESTE GOIANO
SUSTAINABILITY NETWORKS IN SOUTHEAST GOIÁS

Diego Ribeiro Guimarães (NEPEA/UFCAT)
Cláudio José Bertazzo (NEPEA/UFCAT)

Resumo: O trabalho apresentado, relata as experiências obtidas por meio das formações
realizadas pelo Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Agroecologia (NEPEA). As
formações teórico-prática em questões socioambientais foram efetivadas por meio de um
curso abrangendo conteúdos de sustentabilidade. Igualmente, foram desenvolvidas outras
formações no município de Catalão com parcerias de escolas públicas e protagonizadas pelo
NEPEA. Todas as iniciativas em pesquisas, formação e educação sobre sustentabilidade
ambiental, com ênfase para os subtemas de: geração, manejo, destinação e deposição de
resíduos sólidos domésticos recicláveis pelas comunidades rural e urbana nos municípios em
que foram oferecidas. Os resultados são visíveis no engajamento das comunidades escolares
nas ações do projeto e na continuidade das conquistas mais visíveis, como por exemplo, a
conservação, manutenção e manejo da hortas e viveiros e da segregação de resíduos sólidos
urbanos.
Palavras-chave: Agroecologia; formação socioambiental; hortas escolares; alimentação
escolar.
Abstract: The work presented, reports the experiences obtained through the training carried
out by the Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agroecologia (NEPEA). Theoreticalpractical training on socio-environmental issues was carried out through a course covering
sustainability content. Likewise, other training courses were developed in the municipality of
Catalão with partnerships with public schools and led by NEPEA. All initiatives in research,
training and education on environmental sustainability, with emphasis on the subthemes of:
generation, management, destination and disposal of recyclable domestic solid waste by the
rural and urban communities in the municipalities where they were offered. The results are
visible in the engagement of school communities in the actions of the project and in the
continuity of the most visible achievements, such as, for example, conservation, maintenance.

Keywords: Agroecology; socio-environmental training; school gardens; school feeding.
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UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO DO
CAMPO NA REGIÃO CENTRO OESTE
Ana Carolina Venâncio Ferreira (FAE/UFCAT)
Leonardo Oliveira Costa (IQ/UFCAT)
Simara Maria Tavares Nunes (FAE/UFCAT)

Resumo: A Educação do Campo e a Educação Ambiental surgem das lutas de movimentos
sociais, surgem no contexto de sujeitos envolvidos com a questão da sustentabilidade e de um
conceito diferente de relação sociedade / natureza. Neste sentido, é importante se pesquisar
como a Educação Ambiental se encontra inserida na formação inicial docente nos Cursos de
Licenciatura em Educação do Campo, pois estes professores em formação atuarão junto a esses
povos do campo e às demandas pela sustentabilidade. Neste trabalho, se buscou analisar a
Educação Ambiental nos Cursos de Licenciatura em Educação do Campo / Habilitação em
Ciências da Natureza da Região Centro Oeste. Para isso, foi realizada uma Pesquisa Qualitativa,
tendo a Análise Documental como método de coleta de dados. Os Projetos Pedagógicos dos
Cursos foram então analisados e os dados coletados foram tratados através da Análise Textual
Discursiva, tendo assim sido criadas quatro categorias: 1) Conhecendo os Cursos de
Licenciatura em Educação do Campo / Habilitação em Ciências da Natureza da Região Centro
Oeste; 2) A Educação Ambiental nas disciplinas dos Cursos de Licenciatura em Educação do
Campo da Região Centro Oeste; 3) A Pesquisa e Extensão na Dimensão Ambiental nas
Licenciaturas em Educação do Campo da Região Centro Oeste e 4) As Questões Ambientais
mais abordadas nas Licenciatura em Educação do Campo da Região Centro Oeste e a
Sustentabilidade do Campo. Após análises, destaca-se que nem todos os Cursos apresentam
em seus marcos legais a Legislação Educacional Ambiental e apenas um dos Cursos apresenta
a temática ambiental como tema estruturante do Currículo. Apesar dos documentos afirmarem
que a Educação Ambiental seria trabalhada de forma transversal ao Currículo, considera-se que
a temática ainda foi trabalhada de forma fragmentada e não transpassa o currículo dos cursos,
aparecendo em algumas disciplinas e alguns programas / projetos de pesquisa e extensão.
Assim, após análise dos Projetos Pedagógicos de Curso das Instituições que ofertam Cursos de
Licenciatura em Educação do Campo / Habilitação em Ciências da Natureza na região Centro
Oeste, conclui-se que os currículos ainda precisam de uma nova análise de como desenvolver a
questão ambiental preconizada pela legislação educacional.
Palavras-chave: Educação ambiental. Sustentabilidade. Educação do Campo.
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USO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO ENTORNO DA UFCAT

Gustavo Henrique Camargo Eufrásio (IGEO/UFCAT)
Carmem Lucia Costa (IGEO/UFCAT)
Resumo: A cidade goiana de Catalão tornou-se um polo universitário com a institucionalização
da Universidade Federal de Goiás (UFG) na década de 1980. Com os anos e os incentivos à
educação superior através de políticas de incentivo pelo Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), Catalão-GO se consolidou
como um importante atrativo de estudantes de todo país, fatores que influenciaram na recémemancipação à Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Estes desenvolvimentos influenciam
no espaço urbano, a partir de Carlos (1994) entende-se que o espaço é condição, meio e produto
social, e por essa perspectiva a análise segue no caminho da compreensão do uso e apropriação
do espaço por discentes da UFCAT. A concretude dos estudos se deram tendo a pesquisa
qualitativa como proposta metodológica, para tal recorremos em Salazar (2012) que aponta a
importância de reconhecer as existências humanas e subjetivas no ato de pesquisar. Diante
disso se desenvolveu dois momentos na pesquisa, o primeiro se direciona ao tratamento teóricobibliográfico acerca da (re)produção do espaço urbano em Carlos (1992; 1994), Singer (1980) e
Sposito (1988), no segundo momento foi realizada análise de dados colhidos junto à Pró-Reitoria
de Graduação (PROGRAD) e à Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PRPE), também realizouse trabalhos de campo nos arredores do campus para compreensão da dinâmica espacial. A
partir de contribuições em Sposito (1988) entende-se que a cidade foi um importante espaço
para constituição e consolidação do modo de produção capitalista, daí recorreu-se em Carlos
(1994) para compreender que o espaço urbano é reproduzido enquanto dinâmica social, esta
capitalista, assim, o espaço se produz em uma lógica mercadológica, cujo uso deste perpassa
uma apropriação que é privada. No contexto da UFCAT é possível compreender a lógica de
mercado que o espaço proximal possui, em especial quando se analisa as práticas sociais de
discentes, a dinâmica espacial e a estrutura deste quanto à acessibilidade dos serviços.
Analisando dados disponibilizados pela UFCAT, em 2019, observa-se uma inserção massiva de
estudantes vindos de outras cidades do país, totalizando dois terços de ingressantes nãonaturais da cidade catalana. Nas atividades de campo a proposta era compreender tais questões
pontuadas anteriormente, todavia a pandemia de COVID-19 impossibilitou certas etapas do
planejamento da pesquisa, principalmente no que tange às espacialidades discentes. Por fim,
assim como Carlos(1994), compreende-se o espaço enquanto mercadoria, em especial quando
analisamos as vias de circulação que delimitam a Universidade, além de compreender a intensa
procura de estudantes externos à Catalão-GO, que influenciam na (re)produção deste espaço.
Palavras-chave: Cidade. Universidade. Segregação.
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ANALISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE EDIFICAÇÕES DA REGIONAL
CATALÃO, CONSIDERANDO O DESEMPENHO TÉRMICO E O CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA
Autora Mayara Costa de Lima (FENG/UFCAT)
Autor Ed Carlo Rosa Paiva (FENG/UFCAT)

Resumo: O conforto térmico e a eficiência energética do Bloco Didático 1, situado no campus 1
da Universidade Federal de Catalão, Catalão, Goiás, foram analisados com a finalidade de
propor soluções viáveis economicamente, que pudessem minimizar a utilização do sistema de
climatização, tornando a edificação mais eficiente energeticamente de acordo com a
classificação do RTQ-C (Requisitos técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética
de Edifícios Comerciais, de Serviço e Públicas). Foram realizados levantamentos de dados das
variáveis de conforto térmico na sala 301, que apresenta maior sensação de desconforto. A partir
desses dados foi definido o índice PMV (Voto Médio Predito) e o PPD (Porcentagem de Pessoas
Insatisfeitas), para entender o comportamento térmico do ambiente, com a finalidade de propor
uma nova solução. Foi levantada a quantidade de luminárias e equipamentos que geram calor e
consomem energia elétrica, sendo desenvolvida a planilha orçamentária de custos iniciais de
execução do Bloco Didático 1. Em seguida foi realizada a simulação energética da edificação
levando em consideração as atividades do calendário acadêmico do ano de 2019. De posse
desses dados foi proposta uma intervenção com estratégias bioclimáticas para a edificação,
sendo refeita toda metodologia aplicada no primeiro momento da pesquisa. Identificou-se através
da etiquetagem do RTQ-C que a edificação do Bloco Didático 1 atingiu a classificação final “B”
de eficiência energética, tendo recebido a classificação parcial “D” e “B” para sistema de
iluminação e climatização, respectivamente. Já a edificação com as intervenções propostas
recebeu a classificação final “A” de eficiência energética. Ao realizar a simulação energética,
observou-se que a edificação atual consumiu 87.458,973 kwh por ano, e o novo projeto consumiu
63.027,53kwh, o que representaria uma economia de energia elétrica total de 12.170,8 kwh
anuais. Considerando uma tarifa de R$ 0,80 a economia corresponderia a aproximadamente, R$
9.800,00. Sendo assim, acredita-se que o investimento realizado no projeto proposto seria viável.
Palavras-chave: Conforto térmico. Simulação energética. Eficiência energética.
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ANÁLISE DE CHAPAS CONSIDERANDO-SE NÃO LINEARIDADE FÍSICA,
DESCOLAGEM DE FASE E DIFERENTES MODELOS MULTI-ESCALA
Victor Hugo Marcelino Sousa (FENG/UFCAT)
Gabriela R. Fernandes (FENG/UFCAT)
Resumo: O trabalho aborda a análise não-linear física de chapas compostas por materiais
heterogêneos através do MEC (Método dos Elementos de Contorno), adotando-se uma
abordagem multi-escala. Nas análises numéricas serão considerados diferentes modelos multiescala, isto é, diferentes condições de contorno em termos de flutuações periódicas serão
adotadas na análise da microestrutura do material, o que leva a obter distintos modelos
constitutivos para o material e consequentemente modifica a resposta mecânica da chapa. Será
também modelado o descolamento de fases a nível da microestrutura, que ocorre ao longo do
processo de fraturamento do material, nas interfaces entre a matriz e as inclusões. Para se
realizar a modelagem em multi-escala deve-se determinar no domínio do macro-contínuo, que
nesse trabalho em questão é definido pela chapa, pontos de interesse que são chamados de
EVR (Elemento de Volume Representativo), que representam a micro-estrutura, ao nível dos
grãos, do macro-contínuo na vizinhança infinitesimal do ponto. Dessa forma, define um EVR em
cada nó de célula da chapa e por meio da formulação não linear do MEC adotada para a chapa
(macrocontínuo), chega-se para cada EVR (ou nó de célula) no vetor de deformações, que
deverá ser imposto ao EVR, como “carregamento”. Assim, encontra-se o campo de tensões e os
tensores constitutivos nas células do EVR que satisfazem sua equação de equilíbrio. A análise
na micro-escala alimenta aquela na macro-escala e vice-versa. Por meio da modelagem em
multi-escala, adotando-se modelos constitutivos simples na micro-escala, almeja-se reproduzir
um comportamento constitutivo complexo na macro-escala, que seria difícil ou impossível de
reproduzir via formulações constitutivas convencionais.
Palavras-chave: Descolamento. Método dos Elementos de Contorno. Elemento de Volume
Representativo.
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ANÁLISE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DOS ELEMENTOS DE TERRAS
RARAS PRESENTES NOS DEPÓSITOS CATALÃO I E II
Mariana Coutinho Santos (FENG/UFCAT)
André Carlos da Silva (FENG/UFCAT)
Resumo: Terras Raras é um grupo composto por 17 elementos químicos que tem
abundância moderada na crosta da Terra, com exceção promécio que não ocorre na
natureza. De todos, 15 elementos são da série dos lantanídeos que são: lantânio, cério,
praseodímio, neodímio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, túlio,
itérbio, lutécio, érbio, promécio, sabendo que o cério é o mais abundante, ítrio e
escândio não faz parte da série. Esses elementos são de extrema importância para a
revolução tecnológica por causa de suas propriedades químicas, magnéticas e
espectroscópicas. E têm várias aplicações como: catalisadores, polimento de vidros,
ímã, equipamentos hospitalares, dentre outras. A China é responsável pelo maior
comércio e produção em volume de Terras Raras possuindo cerca de 40% das reservas
com planejamento a longo prazo com mão de obra barata, e desde então dominou o
comércio mundial, tendo o Japão, Estados Unidos e o Brasil como principais
consumidores. Os depósitos de Catalão I e II, tem aproximadamente 1% de teor total de
Terras Raras mas possuem a granulometria muito fina devido os processamentos
minerais. O objetivo desta pesquisa foi, estudar a variação mercadológica do comercio
de terras raras e criar um fluxograma de técnicas economicamente viável para a
possível produção dos elementos de Terras Raras. Durante o período da pesquisa
realizamos uma análise mercadológica do cenário de 5 anos das Terras raras,
utilizamos a plataforma do Kitco.com com parceria de uma empresa alemã
disponibilizou a cotação dos preços desses elementos. A metodologia da extração de
elementos de terras raras do processo úmido da produção de ácido fosfórico (H₃PO₄)
como o mais adequado para o nosso projeto, e com isso organizamos uma matriz Swot
com base nas informações que tínhamos. Obtivemos como resultado que com base nos
resultados que essa metodologia em aproximadamente 2% de Terras Raras contidas
ácido fosfórico pegamos com base que a margem de lucratividade potencial dessa
metodologia aplicada nos depósitos de Catalão I e II seria aproximadamente US $20
milhões hipoteticamente.
Palavras-chaves: Tecnologia; Comércio; Lucratividade.
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ANÁLISE ECONÔMICA DO USO INDUSTRIAL DO ÓLEO DA POLPA DE
MACAÚBA COMO COLETOR DE ROCHA FOSFÁTICA
Jonã de Oliveira Silva (FENG/UFCAT)
Elenice Maria Schons Silva (FENG/UFCAT)
André Carlos Silva (FENG/UFCAT)
Ramon Vinhas Oliveira Lima (FENG/UFCAT)

Resumo: Dentre os minerais fosfatados, o grupo das apatitas é a principal fonte do fosfato
usado como insumo na fabricação de fertilizantes agrícolas, sendo seu processamento
mineral realizado através de várias etapas de cominuição, classificação e concentração. Para
atingir teores comerciais, a apatita é concentrada principalmente por flotação, empregando
ácidos graxos sintéticos como coletores. Nesse contexto, a macaúba (Acrocomia Aculeata),
um fruto típico do Cerrado brasileiro, possui grande potencial para substituir os coletores
comerciais, uma vez que apresenta grandes concentrações de componentes oleaginosos na
castanha (36,2%) e na polpa, a qual concentra cerca de 85% do total de óleo. O perfil de
ácidos graxos da macaúba mostra que as concentrações mais elevadas presentes na polpa
são: ácido láurico (39,7%) e ácido oleico (25,8%). O presente trabalho procurou demonstrar
a disponibilidade do óleo da polpa da macaúba no cenário nacional e mundial, visando definir
os custos atrelados à sua inserção na indústria mineral como coletor na flotação de rocha
fosfática, e testes feitos previamente pela equipe de pesquisadores do LaMPPMin da UFCAT,
empregando-se o óleo da polpa de macaúba na microflotação de apatita, indicaram que este
coletor atua com performance igual ou superior aos coletores sintéticos, porém uma pesquisa
mais detalhada deve ser feita em relação a concentração do OPM, de certo modo esta
concentração implicaria em uma redução no consumo deste reagente. Neste presente
trabalho obtivemos que o óleo da polpa de macaúba rende aproximadamente 15% a mais
que o coletor industrial estudado. O que para o processo de flotação é de suma importância,
porém os custos devem ser analisados novamente quando houver maior disponibilidade
desse insumo no mercado nacional.
Palavras-chave: Óleos vegetais, Viabilidade econômica, Coletor.
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ANÁLISE EM MULTI-ESCALA DE CHAPAS CONSIDERANDO-SE
DESCOLAGEM DE FASE E DIFERENTES DISTRIBUIÇÕES DE
INCLUSÕES NA MICROESTRUTURA
Vitor do N. Oliveira (FENG/UFCAT)
Gabriela R. Fernandes (FENG/UFCAT)

Resumo: O trabalho se baseia na resolução de chapas composta por materiais heterogêneos e
com carregamentos variáveis, considerando descolagem de fase e diferentes distribuições de
inclusões, por meio dos métodos dos elementos de contorno (MEC) e adotando-se uma
modelagem multi-escala, onde para analisar a estrutura são consideradas duas escalas: a
macro-escala (dada pela estrutura) e a microescala (dada pela microestrutura do material). Os
elementos representativos de volume (EVRs) representa a microestrutura, em nível granular, do
macrocontinuo na vizinhança infinitesimal do ponto. Assim, dada uma estrutura sujeita a um
carregamento qualquer, através do modelo na macro-escala, obtém-se um tensor de deformação
para cada EVR, o qual deverá ser imposto ao mesmo como carregamento. Com a relação
constitutiva atualizada para todos os pontos do macro, dá-se um novo incremento de carga
obtendo-se, através do modelo na macro-escala, novos campos de deformações a serem
aplicados nos EVRs. Nos EVRs será modelado a descolagem de fase entre matriz e agregado
que ocorre durante o processo de fissuração, para conseguir um resultado mais perto do real.
Palavras-chave: MEC, EVR, Discretização.
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APARATO EXPERIMENTAL DE BAIXO CUSTO PARA ANÁLISE DO POTENCIAL
DE GERAÇÃO DE BIOGÁS
Bruno César de Jesus Morais (FENG/UFCAT)
Antover Panazzolo Sarmento (FENG/UFCAT)
Resumo: O crescente desenvolvimento de pesquisas de alternativas energéticas como a
utilização de sistemas fotovoltaicos, eólicos e os biodigestores anaeróbios; visam soluções que
buscam substituir recursos não-renováveis e a redução de poluentes. Os biodigestores
possibilitam que os resíduos orgânicos, dispostos em condições favoráveis ao processo de
digestão anaeróbia, possam ser tratados e transformados em biofertilizantes, usado em lavouras,
e biogás que possui alto potencial energético e pode ser utilizado como fonte alternativa na
geração de energia elétrica, térmica ou mecânica. Os ensaios laboratoriais como o ensaio
potencial bioquímico de metano (BMP – Biochemical Methane Potential), permitem a avaliação
da geração de biogás através dos processos anaeróbicos dos resíduos, onde pode-se controlar
e observar alguns parâmetros como: umidade, temperatura, pH e alcalinidade. A facilidade no
manuseio, baixo custo, possibilidade de quantificar a produção de biogás e estudar diferentes
combinações de inóculo, umidade e resíduos, justificam a comumente utilização desse tipo de
análise em estudos prévios para implantação de biodigestores. Este projeto objetiva avaliar o
potencial de produção de biogás de resíduos orgânicos sejam eles: alimentares, industriais e
agrícolas, utilizando-se de um aparato experimental construído com materiais de baixo custo,
fácil montagem, simples manuseio e que necessite de poucas manutenções. De forma que,
promova a análise da geração de biogás e a influência de alguns fatores que interfiram no
processo de biodigestão anaeróbia. O sistema é composto pelos reatores que permitem o
processo de digestão anaeróbia, conectados ao gasômetro. O gasômetro é o dispositivo que
possibilita a determinação da quantidade de biogás gerado pelos resíduos dentro dos reatores.
Para a montagem dos reatores, adotou-se tubos de policloreto de vinil (PVC) e garrafas de
polietileno (PET), além da utilização de cola epóxi e fita veda rosca para a vedação. Os mesmos
foram conectados ao gasômetro através de mangueiras de polietileno. Para a montagem do
gasômetro, adotou-se o método de deslocamento de volume, onde garrafas PET preenchidas
com água, são ligadas aos reatores, encaminhando o biogás do reator para o gasômetro. De
forma que, à medida que o biogás é armazenado dentro do gasômetro, a água em seu interior
se desloca através de outra mangueira em direção a uma proveta graduada. Sendo, o volume
de água deslocado e observado na graduação da proveta, correspondente ao volume de biogás
gerado. O sistema se mostrou eficiente, através de algumas medições de volume de biogás
gerado nos reatores, pois a utilização da fita veda rosca e da cola epóxi impossibilitou a presença
de vazamentos no sistema. A comparação do aparato com o ensaio BMP foi comprometida
devido a adoção das medidas de isolamento social que impediu a continuidade na realização
das medições. Os resultados obtidos, demonstram que utilização deste aparato permite a
determinação do volume de biogás gerado. Sua adoção proporciona a implementação e
disseminação desse tipo de sistema em locais que não possuam fácil acesso a laboratórios.
Palavras-chave: Resíduo. Biodigestor. Gasômetro.
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO MONO-OBJETIVO NO
DIMENSIONAMENTO DE TRELIÇAS PLANAS
Geraldo Magela Gonçalves Filho (FENG/UFCAT)
Wanderlei Malaquias Pereira Júnior (FENG/UFCAT)
Resumo: O aço é um material com uma grande importância na construção civil, presente em
obras de concreto armado, com estruturas mistas e em sistemas estruturais com a utilização
integral do aço no mesmo, como o foco de estudo desse trabalho, mostrando a otimização de
treliças planas. O presente trabalho retrata a aplicação de uma rotina de otimização de Colônia
de Vagalumes (ACV) em diferentes modelos de treliças planas, sendo feito inicialmente a
calibração do mesmo através de uma treliça de benchmark, e comparação com os resultados
obtidos com os valores de outras bibliografias, de forma a calibrar o algoritmo de otimização e
posteriormente aplicar o método a modelos usuais de treliça que são elas Brown, Howe, Pratt e
Warren. O objetivo do trabalho é empregar tais métodos para reduzir o peso da estrutura e fazer
um comparativo entre os modelos de treliça objetivando encontrar a mais satisfatória, as treliças
empregadas no processo de otimização foram submetidas a verificações de método dos Estados
Limites sendo essa a principal recomendação em projetos de cálculo de estruturas metálicas, as
treliças alcançaram resultados satisfatórios mostrando resultados otimizados e obtendo a treliça
com menor peso, sendo possível montar um comparativo demonstrando como resultado a
diferença de 44% entre a treliça de menor e maior peso para o maior vão proposto.
Palavras-chave: Colônia de vagalumes, Estruturas de aço, Comparativo de treliças.
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AUTOMAÇÃO DE PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DE
DESLOCAMENTOS EM PEÇAS FISSURADAS DE CONCRETO ARMADO
Lucas Vale Costa (FENG/UFCAT)
Júlio de Cerqueira Pituba (FENG/UFCAT)

Resumo: A necessidade do desenvolvimento de métodos de cálculo que representem a
realidade das estruturas, ou se assemelhem a ela, é de grande importância na área da
engenharia de estruturas dada a indispensabilidade da existência de elementos estruturais que
apresentem segurança, economia e conforto ao usuário. Nesta situação, através de estudos da
norma brasileira para projeto de estruturas de concreto armado, a NBR 6118, notou-se que o
método analítico de cálculo para determinação das flechas em vigas de concreto armado,
fornecido pelo código, não apresenta uma filosofia correta de concepção, uma vez que a
metodologia faz exclusão da parte fissurada da viga no cálculo. Não sendo apenas a norma
brasileira a apresentar tal artifício, como também a norma estadunidense, o ACI 318. Assim
sendo, através do estudo e entendimento de uma nova metodologia para o cálculo de
deslocamentos verticais em vigas, com base na mecânica do dano no contínuo, objetiva-se,
neste trabalho, a criação de um programa computacional capaz de tornar automático o cálculo
de tais deslocamentos com base na mecânica do dano, tornando, desta forma, a estimativa dos
deslocamentos mais prática, afim de se ter um programa de fácil manuseio e, com ampla
aplicabilidade na área da engenharia de estruturas. Para tanto, primeiramente averiguou-se a
metodologia com base no dano, e fora certificado que a mesma tem resposta mais rígida que a
da norma brasileira, se aproximando, de fato, do real comportamento da estrutura graças a
consideração da fissuração. Em um segundo momento, no desenvolvimento da automação,
empregou-se a linguagem de programação Python, com uso do software gratuito QT Designer
para auxílio na programação orientada ao objeto. Os resultados alcançados são a estruturação
completa do programa, com a geração de um software executável, acessível e de uso rápido,
em conjunto com a validação do mesmo e do próprio método de cálculo alvo da automação.
Como consideração final, ponderou-se que o programa tem respostas idênticas aos cálculos
manuais, em se tratando de uma mesma viga e, está apto, em sua versão atual, para ser aplicado
para o fim que se propõe. Considerou-se também, o método utilizado para a automação como
de grande potencialidade para representação da não linearidade de concreto armado.
Palavras-chave: Programação; Dano; Viga; Flecha.
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CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS PROVENIENTES DO
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – RC/UFG
Danielle Cristina de Freitas Gonçalves (FENG/UFCAT)
Antover Panazzolo Sarmento (FENG/UFCAT)

Resumo: Partindo do contexto atual brasileiro, ressaltando que a matriz energética do país
precisa ser redesenhada na perspectiva da sustentabilidade, surge a difusão da tecnologia dos
biodigestores no Brasil. Os biodigestores possibilitam que restos orgânicos possam ser tratados
e transformados em biogás, que possui alto potencial energético e pode ser utilizado na geração
de energia elétrica, térmica ou mecânica. Este projeto objetiva avaliar o potencial de produção
de biogás dos resíduos orgânicos alimentares do Restaurante Universitário da Regional Catalão
da Universidade Federal de Goiás (RURC/UFG). Para se avaliar tal potencial, faz-se necessário
um levantamento quantitativo, bem como uma análise físico-química dos resíduos, os quais
devem ser coletados e quarteados ao longo da semana e só então seguir para as análises, esse
processo é necessário para garantir uma maior homogeneidade dos resíduos. Através dos dados
repassados pela empresa atualmente responsável pelo RU, realizou-se uma análise quantitativa
onde obteve-se um valor aproximado de 880,83 kg de alimentos descartados semanalmente, o
que resulta em 3523,32 kg por mês. A suspensão das análises laboratoriais, bem como todas as
atividades acadêmicas devido as medidas tomadas durante a pandemia de Covid-19, inviabilizou
a caracterização especificamente dos resíduos alimentares do RU. Entretanto, após o estudo
realizado, considerando-se a elevada geração de resíduos percebe-se a necessidade de
repensar e planejar métodos de produção da matriz energética, bem como evitar desperdícios,
tem-se que a implantação de um biodigestor na universidade é uma proposta que apresenta
grande potencial e deve ser analisada com maior profundidade. Todavia, deve-se levar também
em consideração alguns fatores negativos: a demanda de matéria orgânica provavelmente não
atingirá uma produção de gás considerável para produção de energia e o custo inicial é elevado.
Como solução para estes fatores, ressalta-se que o biogás gerado pode ser utilizado como gás
GLP e diminuir assim os custos mensais que o RU possui, além disso, os custos iniciais podem
sem minorados ao se utilizar materiais alternativos. Além do aproveitamento do biogás, os
efluentes resultantes da degradação da matéria orgânica podem ser utilizados como um rico
fertilizante natural.
Palavras-chave: Biodigestor, Resíduo alimentar, Biogás
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CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUIMICA DO ÓLEO DE MACAÚBA
(Acrocomia aculeta)
Paulo Vitor Ribeiro de Brito (IQ/UFCAT)
Profª Drª Maria Rita de Cássia Santos (IQ/UFCAT)

Resumo: A busca por alternativas, viáveis, renováveis e ecológicos, têm levantado
várias linhas de pesquisas sobre plantas oleaginosa, para diversas aplicabilidades
como o biodiesel. Os métodos de extração do óleo da Macaúba apresentam diferentes
resultados, através do método de tratamento. O bioma possui características

de

fenótipos que traz resultado diferentes de um mesmo fruto. A obtenção do óleo traz
uma rentabilidade maior por parte da polpa, por outro lado a amêndoa traz uma
rentabilidade maior de ácido láurico.
Palavras-chave: Macaúba, extração, óleo da macaúba.
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CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES
Daiana Ribas Machado (FENG/UFCAT)
Ed Carlo Rosa de Paiva (FENG/UFCAT)
Resumo: Considerando que existe uma relação intrínseca entre o projeto arquitetônico de uma
edificação e seu conforto térmico e eficiência energética, além disso, existe uma relação direta
entre conforto térmico e produtividade, o estudo dessas variáveis e suas interações se fazem
necessário. Esta pesquisa propõe analisar as condições térmicas, através dos parâmetros de
conforto e desempenho térmico, para os usuários da sala 301 do Bloco Didático 1 na
Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. Para a realização das medições de calor
radiante foi utilizado um medidor de estresse térmico para aferir as temperaturas de bulbo seco,
úmido e globo. Já pra obter a umidade relativa e velocidade do ar, optou-se pelo aparelho termohigro-anemômetro digital compacto. Com auxílio da ferramenta do Center for the Built Enviroment
(CBE), determinou-se os índices PMV e PPD e pode-se estabelecer as condições térmicas da
instituição de ensino em questão com base na ISO 7730 (2005) e ASHRAE 55 (2017). As
medições foram realizadas em 3 dias de cada estação do ano, representando a primavera, verão,
outono e inverno e totalizando 12 dias de coleta de dados. Apesar de estudos anteriores
apontarem no sentido de desconforto térmico neste mesmo ambiente durante todo o ano, as
amostragens para os anos de 2019 e 2020 foram, em grande parte, na direção contrária.
Acredita-se que tal fato pode ter sido influenciado pelas estações atípicas que se seguiram neste
período, havendo chuvas em épocas que anteriormente não ocorriam e dias nublados durante a
amostragem. Como consequência deste estudo, pode-se notar que, aproximadamente, 62% do
tempo amostrado apresentou conforto térmico. Analisando as médias do dia o desconforto é
menor, mas ao considerar as temperaturas máximas no dia, o incômodo causado pela
temperatura elevada é maior, caracterizada em torno de 60% do tempo em condições de
desconforto térmico. Um ponto a ser destacado no presente estudo é que as análises indicaram
certo desconforto nas salas mesmo estando desocupadas, indicando que em situações reais,
com aproximadamente 50 alunos em aula, o desconforto será mais acentuado.
Palavras-chave: Condições Térmicas. Desempenho Térmico. Índice PMV/PPD.
.
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DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DE POSICIONAMENTO PARA
TOCHAS DE SOLDAGEM

André Alves de Resende (FENG/UFCAT)
Sheila Ramos Félix (FENG/UFCAT)

Resumo: O setor industrial busca por redução de custo e aumento da capacidade
produtiva. Especificamente no setor de soldagem, a união de dois ou mais processos
convencionais tem ganhado destaque, dentre eles o processo de soldagem TIGMIG/MAG. Este processo une principalmente as vantagens de alta produtividade e
capacidade de deposição de eletrodo do processo MIG/MAG com maior capacidade de
controlar o calor imposto à chapa pelo processo TIG. Dessa forma, o objetivo geral do
trabalho é identificar por meio de uma revisão na literatura as possíveis aplicações da
soldagem TIG-MIG/MAG no setor industrial e seus potenciais benefícios, e conhecer os
dispositivos de integração entre as tochas convencionais. Para isso, foi realizada uma
pesquisa em diversos bancos de dados, livros, revistas, para somar no portifólio
bibliográfico. Como resultado da análise dos autores foi possível observar o potencial
de aplicação desses processos convencionais combinados, que alinha a qualidade da
soldagem com a velocidade, além de expandir a aplicação, somado a isso foi proposto
um dispositivo de integração e fixação para as tochas de soldagem.
Palavras-chave: TIG-MIG/MAG; TIG; MIG/MAG; Dispositivo de Integração; Soldagem
Híbrida.

Caderno de Resumos

·

1o CEPEx - Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão - UFCAT

·

Outubro - 2020

·

217

DESENVOLVIMENTO DE UM VEÍCULO AUTOGUIADO
Micael Oliveira Fernandes (FENG/UFCAT)
Ricardo Ribeiro Moura (FENG/UFCAT)
Resumo: A indústria 4.0 vem abrindo espaço para grandes ganhos na indústria, apresentando
níveis de eficiência cada vez maiores em diversos tipos de processos produtivos. Nesse contexto
os chamados AGV’s (automated guided vehicle) são projetados para aumentar a confiabilidade,
controle e segurança no fluxo de materiais dentro de um armazém ou em uma empresa de
manufatura. O presente artigo apresenta a proposta de desenvolvimento de um veículo
autoguiado (AGV), com o objetivo de apresentar seus processos de desenvolvimento
englobando hardware e software open-source. A construção do protótipo abrange o
desenvolvimento das partes mecânicas e eletrônicas. O objetivo proposto foi atingido através do
desenvolvimento do protótipo, que proporcionou aos autores grande aprendizado sobre o tema
proposto, permitindo aquisição de conhecimentos fundamentais para trabalhos futuros.
Palavras-chave: AGV. Arduino. Protótipo
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DINÂMICA MOLECULAR CLÁSSICA EM PLANILHAS ELETRÔNICAS
Walterson Adriano Rojas Lopes (IF/UFCAT)
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos (IF/UFCAT)
Resumo: A Dinâmica Molecular (DM) estuda o comportamento dinâmico de moléculas
a partir das predições do movimento de seus constituintes via leis da física clássica. A
hipótese básica é que os átomos e moléculas no sistema interagem entre si via
interações intra e intermoleculares, que podem ser modeladas a partir de potenciais de
interação relativamente simples, como potenciais harmônicos, Coulombianos e de
Lennard-Jones. Para a solução exata do sistema clássico estar próxima ao sistema
quântico ideal, consideramos apenas o movimento dos núcleos atômicos, em altas
temperaturas e baixas densidades. A evolução temporal da DM fornece uma ferramenta
para se estimar de maneira acurada a probabilidade de se encontrar o sistema
molecular próximo a um dado estado clássico, o que permite calcular quantidades
termodinâmicas macroscópicas. Como ferramenta para o cálculo numérico utilizaremos
planilhas eletrônicas, disponíveis em qualquer computador doméstico, sem a
necessidade de programação avançada e uso de softwares especializados. O objetivo
é predizer o movimento e energias dos constituintes moleculares em cada instante de
tempo, integrando as equações de movimento provenientes da mecânica clássica e
obtendo novas configurações do sistema ao longo da evolução temporal. Para isto,
aproximamos as interações intramoleculares dos átomos a um campo de força
harmônico descrito pela Lei de Hooke, de maneira que a força que atue nas partículas
de uma molécula diatômica tenha essa descrição: 𝑚2 𝑥̈ 2 = −𝑘(𝑟2 − 𝑟1 − 𝑟0 ) = −𝑚1 𝑥̈ 1 .
𝑘
Posteriormente, calcula-se as acelerações de cada partícula 𝑥̈ 2 = − 𝑚 (𝑟2 − 𝑟1 − 𝑟0 ) e
𝑥̈ 1 =

𝑘
(𝑟
𝑚1 2

2

− 𝑟1 − 𝑟0 ), e em seguida utiliza-se o algoritmo de Verlet para predizer suas

posições no passo de tempo seguinte: 𝑥(𝑡 + ∆) = 2𝑥(𝑡) 𝑥(𝑡 − ∆𝑡) + 𝑎(𝑡)∆𝑡 2 . Após
calcular dois passos de tempos com o Verlet, é possível descrever a velocidade que
atua em cada partícula pelo teorema do valor médio, e sucessivamente suas energias
cinéticas e potencias em cada instante. Por se tratar de uma integração numérica, a
propagação de erros do algoritmo não permite que a energia mecânica do sistema se
conserve, então é necessário ajustes para tal. Adotamos um valor para energia
mecânica inicial baseado nas condições iniciais, e dizemos que 𝒄 = 𝐸0 ⁄𝐸(𝑡), onde 𝒄 é
uma variavel 𝐸0 é a energia mecânica inicial e 𝐸(𝑡) é a energia mecânica em cada
instante de tempo. Assim, fazendo o produto entre 𝒄 e as energias cinéticas e potenciais
em cada instante, obtemos a conservação da energia mecânica durante a evolução
temporal. A cada passo de tempo, obtém-se um desvio diferente de posição, e
consequentemente novas configurações de energia, aceleração e velocidade.
Integrando novamente as equações de movimento no passo de tempo seguinte, é
possível observar a evolução temporal do sistema, que nos submete a ideia básica de
simulação molecular.
Palavras – chave: Oscilador Harmônico, Campo de força, Verlet.
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EFEITO DO REVESTIMENTO COMESTÍVEL OBTIDO DO ÓLEO DA POLPA E
AMÊNDOA DA Acrocomia aculeata (Jacq.). Lodd. Ex Mart. (Macaúba) EM MAÇÃS
ROYAL GALA MINIMAMENTE PROCESSADAS
Pedro Hudson Rodrigues (IBIOTEC/UFCAT)
Jupyracyara Jandyra de Carvalho Barros (IBIOTEC/UFCAT)
Isabela Bilancieri Luz (IQ/UFCAT)
Resumo: A macaubeira é uma palmeira geralmente encontrada no cerrado que produz o fruto
macaúba com importante potencial tecnológico, uma vez que diferentes partes do fruto podem
ser aproveitados. Destaca-se o óleo que pode ser extraído da castanha (amêndoa) e da polpa
(mesocarpo) desse fruto. O objetivo deste estudo foi acompanhar o efeito do revestimento
comestível a base de óleo da macaúba na conservação das maçãs Royal Gala minimamente
processadas (MPs). Os ensaios foram realizados no Laboratório de Bioquímica e Microbiologia
do Instituto de Biotecnologia da Universidade Federal de Catalão (LABIM/IBIOTEC/UFCAT). As
MPs foram separadas em categorias: sem higienizar (SH), higienizada (H), filme da polpa (fp),
filme da castanha (fc) e bactéria [Escherichia coli ATCC 25922]. A junção dessas categorias
originou 12 grupos que foram acondicionados em embalagens não reciclada de PET Polietileno Tereftalato, com tampa e mantidas sob 8oC e avaliadas quanto a acidez (%),
coliformes termotolerantes (LogUFC.g-1) e perda de massa durante 15 dias (T0, T5, T10, T15).
As análises foram realizadas em triplicata e o resultado expresso em média e desvio-padrão. O
aumento progressivo do micro-organismo teste foi observado na MHfpb, com acréscimo de 1,2
ciclos Log entre T10 e T15. Foi registrado um aumento da acidez (T0: 0,1±0,0; T15: 0,30±0,0).
A menor perda de massa foi observada na amostra sem higienização e isenta de filme (MSsf:
0,6g ± 0,0), possivelmente resultado da ausência do hipoclorito de sódio que pode ter agido na
matriz da maçã, resultando em perda de massa (MHsf 3,6 ± 0,1). O uso do filme da castanha
resultou em poucas alterações na maçã Gala MP quando comparadas ao filme que utilizou o
óleo da polpa da macaúba.
Palavras-chave: coliformes termotolerantes, filme edível, shelf life
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ESTUDO DA FORMAÇÃO DE SEMICONDUTORES UTILIZADOS EM CÉLULAS
SOLARES DE PEROVSKITAS (PSCS) BASEADAS EM HALETOS ORGÂNICOINORGÂNICOS
Camila dos Santos de Jesus (IQ/UFCAT)
Mario Godinho Junior (IQ/UFCAT)
Resumo: As células solares de perovskitas (PSCs), tem chamado atenção ao redor do globo,
essa tecnologia de pouco mais de uma década, demonstrou avanços significativos em relação a
sua alta eficiência de conversão de energia chegando a 22%, próximo as de silício com 25%.
Devido a isso, há a busca mundial por energia limpa e de fácil acesso, devido a diminuição dos
recursos hídricos, emissão de gases poluentes a atmosfera por queimadas e combustíveis
fosseis, que destroem a camada de ozônio, provocaram recordes de temperatura em todas as
regiões do Brasil nesse ano 2020. O Brasil por ser um país tropical com áreas abrangentes para
captação da luz solar, mostra-se adequado para o desenvolvimento e implementação dessa
tecnologia de células fotovoltaicas a base de materiais de baixo custo e acessível a população.
Dessa forma, a pesquisa desenvolvida voltada a melhoria dos componentes e de seu
processamento se faz necessária para uma maior popularização das células solares. Assim, o
presente relatório, apresenta o estudo do dióxido de titânio (TiO2), sintetizado pelo método de
coprecipitação com o precursor o TiOSO4 em concentração de 0,25 mol/L, obtendo-se uma
suspensão de coloração branca, mantida sob agitação e aquecimento à 55°C, até total
solubilização. Em seguida, o agente mineralizador NH4OH (1,0 mol/L) até pH 7, formando-se
uma suspensão de coloração branca, lavada até pH=7, onde o precipitado foi seco em estufa a
80 °C. Por fim, calcinou-se o material obtido em mufla a 400°C durante 3 horas, para a formação
da fase de interesse. Os resultados obtidos para o TiO2 em sua caracterização, por difração de
raios X (DRX), apresentou as fases anatase e rutilo, evidenciadas a partir da ficha cristalográfica
ICDD 21-1272 e ICDD 21-1276. Pela equação de Scherrer foi estimado, um tamanho de cristalito
de 4,63 nm, referente a cálculos baseados para o pico de maior intensidade (101). O espectro
de infravermelho (I.V.), comparado com a literatura, apresentou hidroxilas de superfície na banda
de 3684,0, estiramentos em 1705-1273,0 referente a ligação Ti-OH e o estiramento em 1083,9667,3 referente as ligações O-Ti-O. A espectroscopia Raman empregada para caracterização
estrutural das quatro regiões vibracionais referente ao TiO2 148,4 cm-1 (Eg), 400,9 cm−1 (B1b),
519 cm−1 (A1b) e 643,6 cm-1 (Eg) estão de acordo com dados da literatura. A partir da
espectroscopia de ultra violeta visível (UV-Vis) pode-se identificar a energia de bandgap de Egap
= 3,24 eV utilizando-se a equação de Wood e Tauc, tendo bandgap característico de
semicondutores, comparado com valores presentes na literatura. As propriedades ópticas e
estruturais, demonstram que o pó de TiO2 pode ser aplicado como material de transporte de
elétrons, em células solares de perovskita, pois seu Egap tem uma energia de fronteira menor
que o da perovskita, permitindo a passagem de fluxo de elétrons capturados pela mesma, e com
isso se mostra apto para atuar em dispositivos fotovoltaicos.
Palavras-chave: Células Solares, TiO2, Semicondutores.
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES FOTOLUMINESCENTES E FOTOCATALÍTICAS
DO BiPO4 DOPADO COM NÍQUEL

Lucas Gomes Rodrigues (IQ/UFCAT)
Rosana de Fátima Gonçalves (IQ/UFCAT)
Kellen Cristina M. Borges (IQ/UFCAT)
Resumo: Nesse projeto foi feita a síntese e a caracterização do BiPO4 dopado com
diferentes porcentagens de níquel (Ni) pelos métodos de coprecipitação e hidrotermal
para o estudo de suas propriedades fotocatalíticas e fotoluminescentes.
Palavras-chave: Fotocatálise, semicondutores, BiPO4
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ESTUDO DE TÉCNICAS ESTOCÁSTICAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE
INCERTEZAS EM SISTEMAS MECÂNICOS
Luis Felipe Gondim Ferreria (IMTEC/UFCAT)
Romes Antonio Borges (IMTEC/UFCAT)

Resumo: Incertezas sempre estiveram presentes na modelagem de sistemas mecânicos, seja
por uma imprecisão na coleta dos dados ou algum fenômeno que não possa ser previsto na
construção do modelo. Com isso se vários pesquisadores têm se dedicado ao desenvolvimento
de metodologias capazes de prever tais imprecisões, de forma que tais incertezas não afetem a
veracidade do resultado. Dentre esses métodos, pode-se citar o Método do Caos Polinomial (CP)
e a expansão de Karhunen-Loève (KL). O Caos polinomial permite analisar tanto a parte
estocástica como a determinística separadamente, enquanto que a expansão de KarhunenLoève é um método de análise espectral capaz de discretizar dos campos estocásticos do
sistema. Este trabalho se dedica a estudar esses métodos com vistas sua aplicabilidade em
sistemas mecânicos.
Palavras-chave: Quantificação de incertezas, Caos Polinomial, expansão de Karhunen-Loève.

Caderno de Resumos

·

1o CEPEx - Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão - UFCAT

·

Outubro - 2020

·

223

Estudo e Desenvolvimento de Órteses Construídas por Manufatura Aditiva para
Melhoria do Desempenho Laboral
Samuel Barbosa Soares (IMTEC/UFCAT)
Marcelo Henrique Stoppa (IMTEC/UFCAT)
Resumo: Quando se trata de tecnologias assistivas pode-se afirmar que elas vêm aumentando
de forma significativa, mas ao mesmo tempo é uma área onde os estudos devem se tornar ainda
mais prioritários. Um destaque importante nesse meio são as órteses robóticas, que podem
ampliar a qualidade de vida de inúmeras pessoas, auxiliando-as na amplificação de movimentos,
substituição de membros amputados ou membros que possuam má formação, também terapias
de reabilitação, entre tantos outros. Este estudo tem por objetivo apresentar uma classificação
sobre as órteses de membro superiores, apontando suas vantagens, colocando em pauta suas
capacidades, fraquezas e apontando uma proposta de intervenção desse problema utilizando de
uma tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço atualmente: a manufatura aditiva,
comumente conhecida como impressão 3D.
Palavras-chave: membros superiores; tecnologia assistiva; baixo custo; impressão 3D.
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ESTUDO INTRODUTÓRIO ENVOLVENDO ESTRUTURAS PERIÓDICAS
Vanilton Rodrigues de Sousa (IMTEC/UFCAT)
Romes Antônio Borges (IMTEC/UFCAT)

Resumo: Um meio periódico é um material ou estrutura que exibe periodicidade, em termos das
propriedades físicas, geométricas e condições de contorno. O estudo tem um longo histórico no
ramo de vibrações e acústica. Este tema é bastante explorado na pesquisa cientifica, acreditase que pode ser a solução para diversos problemas desafiadores de interesse industrial
relacionados a vibrações e ruídos. Vibrações podem ser descritas como sendo qualquer
movimento que se repete a partir de um intervalo de tempo. Estruturas periódicas são definidas
como aquelas cuja configuração pode ser representada pela justaposição espacial de uma
unidade fundamental, denominada célula. Através de uma célula é possível modelar o
comportamento dinâmico de uma estrutura, em outro contexto, metamateriais são estruturas
periódicas com ressonadores internos, que exercem influência sobre a propagação de ondas
elásticas ao longo de uma estrutura. O trabalho proposto consiste no estudo teórico, modelagem
analítica e computacional, e tem como objetivo descrever a propagação de uma onda em um
meio periódico, visando a atenuação de vibrações indesejadas numa estrutura. Baseado num
sistema periódico unidimensional com 𝑛 graus de liberdade, composto por massas pontuais
conectadas por molas, buscou-se escrever a equação do movimento que representa o sistema.
Aplicando conceitos físicos e formulações matemáticas extrai-se a relação da frequência com o
número de onda, onde se introduz os conceitos de propagação e atenuação, fundamentais para
o estudo em questão. O conceito de atenuação, na literatura também é conhecido como “band
gap”, regiões onde ondas reais não se propagam. As simulações computacionais foram feitas a
partir do software MATLAB® e, nesse caso, abordou-se um problema envolvendo estruturas
periódicas discretas. Neste contexto, obteve-se as curvas de resposta em frequência para este
sistema para vários números de células. Finalmente, fez-se um estudo introdutório de uma
estrutura periódica com ressonador interno, onde pôde ser evidenciada sua eficiência na
atenuação de vibrações no sistema.
Palavras-chave: Metamateriais, Propagação, Atenuação.
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ESTUDO SOBRE COLETOR ALTERNATIVO PRODUZIDO A PARTIR DO ÓLEO DE
CANOLA NA FLOTAÇÃO DE APATITA

Luiz Fernando de Jesus Rocha (FENG/UFCAT)
André Carlos Silva (FENG/UFCAT)

Resumo: Devido ao baixo custo e grande disponibilidade no mercado o estudo sobre a
implementação do óleo vegetal como coletor na flotação de minério fosfático, mostra-se
vantajoso em relação aos reagentes utilizados atualmente. A prática realizada pelos produtores
na recomposição nutricional de fósforo no solo se dá através da utilização de fertilizantes
artificiais a base de P2O5, que corresponde e sua obtenção sendo exclusivamente pelo fósforo
constituinte de rocha fosfática enriquecidas em minerais desse elemento. Essas rochas
correspondem ao tipo litológico com grande concentração de minerais portadores de P2O5,
principalmente os minerais do grupo da apatita. A metodologia utilizada no ensaio em questão
consistiu na preparação das amostras de apatita e calcita, assim também como do sabão do óleo
utilizado e realização de testes de arraste dos minerais em tubo de Hallimond. O trabalho teve
como objetivo analisar a possível aplicação do novo óleo vegetal como reagente coletor
alternativo, de forma a compreender suas características gerais através da realização de estudos
bibliográficos, comparando com os principais coletores e óleos vegetais já utilizados usualmente
na flotação direta de minério fosfático, como o oleato de sódio, produto obtido a partir do ácido
oleico, e o tall oil, produto de descarte de indústria de papel, com importantes cadeias de ácidos
graxo. Foi observado propriedades físico-químicas, perfil lipídico, estudos provenientes de
trabalhos realizados e métodos de saponificação. Possibilitando assim um maior conhecimento
do assunto acerca de rotas alternativas para mitigar problemas como a pouca seletividade de
minerais insolúveis, dentre eles calcita, dolomita e barita, o elevado preço de coletores utilizados
atualmente e também o alto consumo de reagentes em minérios com grande quantidade de
lamas. Dentre os setores envolvidos está a indústria produtora do óleo vegetal, o produtor de
minério fosfático e também agricultores e consumidores de fertilizantes, possibilitando a sua
viabilidade na utilização industrial.
Palavras-chave: Fosfato, Fertilizantes, Minério.
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EXTRAÇÃO DE AMIDO DE SORGO PARA FLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO
Paulo Pereira de França Neto (FENG/UFCAT)
Elenice Maria Schons Silva (FENG/UFCAT)
André Carlos Silva (FENG/UFCAT)
Carlos Eduardo Domingues da Mata (FENG/UFCAT)
Resumo: O amido de milho é o principal depressor empregado na flotação reversa de minério
de ferro no Brasil, porém chega para uso da indústria mineral a um preço elevado, devido sua
produção se destinar majoritariamente ao ramo alimentício, a demanda por reagentes e a
necessidade de otimização do processo se tornou crescente, fazendo com que medidas de
redução de custos e aumento da produtividade sejam constates nas usinas de beneficiamento.
Tendo essa ideia em vista, a substituição do milho por outra espécie vegetal como fonte de
amido, se torna um ponto chave. Embasado em estudos anteriores, comprovou-se que como
depressor na flotação de minério de ferro, o amido de sorgo é um dos viáveis substitutos para o
amido de milho, por ser um grão que não possui uso para alimentação humana no Brasil, ser
uma espécie vegetal com alta adaptabilidade de cultivo, ter preço bem mais barato ao
consumidor final quando comparado ao milho, e o ponto mais importante, é que o amido de
sorgo possui em ensaios de flotação em tubos de Hallimond, resultados de depressibilidade
iguais ou superiores ao amido de milho. A metodologia aplicada se divide nas etapas de
preparação de amostras de minério de ferro e extração do amido de sorgo, Na fase de
preparação o minério de ferro foi homogeneizado pela técnica de pilha cônica, e quarteado pelo
método da cruzeta e subsequentemente por um quarteador do tipo Jones até se chegar à
alíquota de 1,0 kg .Durante o processo de extração de amido de sorgo se dividiu em três
principais etapas: a primeira foi preparação dos grãos, onde os mesmos foram peneirados para
serem limpos de possíveis contaminantes e estocados; a segunda etapa foi a geração da farinha
de sorgo a partir dos grãos, pelo processo de moagem e subsequente retirada de possíveis
partículas magnéticas provindas da moagem; a terceira etapa foi a extração do amido de sorgo
propriamente dita, a partir da farinha gerada na etapa anterior, onde retirou-se a maior parcela
da fração amilácea contida. Foram realizados quatro ensaios de extração de amido, nomeados
como Lotes, e calculou-se a recuperação mássica percentual de amido de sorgo em função da
massa de farinha utilizada para sua respectiva extração, notou-se como resultados que a
recuperação aumentou de forma crescente do primeiro para o último lote, sendo a máxima de
33,15%, mínima de 11,48%, e a média de 20,52%. Para explicar tal variação tomou-se como
conclusão que isso se deve ao fato do método mesmo sendo de fácil execução, necessitar de
pratica para que que resultados significativos de recuperação sejam obtidos com maior
frequência. Principalmente, com respeito à as etapas de peneiramento a húmido nas peneiras
com aberturas de 355, 75 e 38 µm, e da raspagem da fração solida de coloração marrom
depositada na parte superior dos tubos Falcon após centrifugação, pois requerem extrema
delicadeza e precisão na execução.
Palavras-chave: Depressores. Hematita. Recuperação.
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FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA AUXÍLIO NO
DIMENSIONAMENTO DE BIODIGESTORES
Vanessa da Silva Machado (FENG/UFCAT)
Antover Panazzolo Sarmento (FENG/UFCAT)
Resumo: O biodigestor é um reator anaeróbio que possibilita transformar resíduos orgânicos em
biogás e biofertilizante. A produção de resíduos orgânicos pode ter sua origem em residências,
indústria, comércio, agricultura e agropecuária, basicamente em todo lugar em que se tem ação
humana. Essa ação humana gera grande quantidade de “lixo”, e a maior parte desse é composto
por matéria orgânica que pode ser utilizado em biodigestores, o que diminui o impacto que esses
resíduos causam na natureza quando dispostos de forma inadequada, como poluição de lençóis
freáticos, afluentes de rios e córregos e ainda pode causar um aumento no volume de gases que
provocam o efeito estufa. O dimensionamento adequado de diversos tipos de estruturas permite
garantir segurança aos usuários e gera economia nos processos, pois evita gastos excessivos.
Com os biodigestores não seria diferente, esse ainda traz um agravante, em caso de vazamentos
pode ocorrer danos ao meio ambiente, como poluição atmosférica e contaminação do lençol
freático. Existem várias bibliografias avaliando a eficiência de biodigestores, entretanto poucas
formulações para o dimensionamento deles, assim utilizando essas poucas formulações buscouse desenvolver uma ferramenta computacional, que tem como objetivo auxiliar o
dimensionamento dos biodigestores mais comumente utilizados, facilitando certos processos e
tomada de decisões. Diante desse problema compilou-se os cálculos utilizando o software de
planilha eletrônica Excel e a linguagem de programação Visual Basic for Applications (VBA) para
auxiliar no dimensionamento prévio de biodigestores, que contempla 4 diferentes modelos de
biodigestores, sendo eles: Indiano, Chinês, Canadense e Batelada. Pensando em manter um
conteúdo bem abrangente que viabiliza-se o entendimento por pessoas leigas e profissionais no
assunto foi optado por utilizar parâmetros de entrada pouco restritivos e amplamente difundidos
em literatura, assim foi utilizado: quantidade diária de matéria orgânica, sólidos totais dessa
matéria antes da diluição, tempo de detenção hidráulica e a produção de biogás por kg de dejeto.
Como forma de demonstrativo compilou-se algumas informações dos parâmetros de entrada em
uma das abas do programa. Nos demais botões da ferramenta temos acesso a cada modelo
individualmente, que ao clicar geram relatórios resumidos em arquivos .pdf com o
dimensionamento prévio, tendo como base os parâmetros de entrada que o usuário forneceu,
possibilitando uma análise prévia do dimensionamento. A ferramenta computacional criada
atende ao que foi proposto, mas ainda há possibilidade de ampliação e melhorias, como
otimização dos cálculos, inclusão de mais variáveis de dimensionamento e ampliação de banco
de dados para variáveis de entrada.
Palavras-chave: Biogás. Programação. Excel.
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FLOTAÇÃO DE MONAZITA EM ESCALA DE BANCADA,
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Jonatha Eduardo da Silva Souza (FENG/UFCAT)
André Carlos Silva (FENG/UFCAT)

Resumo: Conforme se consolida o aumento da demanda mundial por minerais de minério de
elementos terras raras, o beneficiamento da Monazita, mineral que é fonte de Cério, lantânio,
neodímio e thório, tem se mostrado cada vez mais de interesse mundial. Tal aumento de demanda
causa preocupação devido a centralização do mercado de elementos de terras raras por parte da
china na década de 1990 e que agora, praticamente sem concorrência, adota medidas
protecionistas taxativas para a exportação destes mesmo elementos. Com este fato, a pesquisa e
o desenvolvimento de tecnologias de beneficiamento de monazita se tornou assunto estratégico
para vários países consumidores dos elementos, sendo que, no Brasil se mostra especialmente
importante devido ao fato do país possuir reservas em teor e quantidade passiveis de viabilização
para aproveitamento econômico, e mesmo assim ser importador integral de produtos oriundos de
elementos terras-raras. O mineral monazita é um fosfato originado em carbonatitos, silexitos e
materiais lateríticos estável a condições de superfície e constituído quimicamente por vários
elementos leves e terras raras. Graças a baixa diferenciação iônica dos elementos que a constituem,
o processo de beneficiamento de terras raras a partir da monazita se mostra complexo e enfoque
de variados estudos ao redor do globo, os quais foram revisados e destacados os pontos principais.
Foram analisados os principais coletores utilizados na flotação de terraras raras a partir de monazita,
sendo estes o Oleato de Sódio, Hidroxamatos salicílicos e Ácido fosfórico orgânico, sendo
destacado ainda a alteração da taxa de recuperação de monazita em função da variação de
temperatura e a grande variabilidade do ponto de carga zero do mineral. O trabalho realiza uma
revisão crítica sobre os processos de flotação do mineral Monazita, e ao final traz uma avaliação
crítica sobre quais tecnologias apresentam maior eficiência na concentração de elementos de
terras-raras no mineral referido.
Palavras-chave: Monazita; Flotação; Terras-raras.
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FLOTAÇÃO DE ROCHA FOSFÁTICA EM CÉLULA MECÂNICA DE BANCADA COM
AMIDO E FARINHA DE SORGO
Athos André Razanauskas Lino (FENG/UFCAT)
André Carlos Silva (FENG/UFCAT)
Resumo: Com o grande consumo de alimentos no mundo torna-se cada vez mais primordial a
demanda por insumos agrícolas. A escassez e o baixo percentual dos teores de P2O5 faz
necessário a utilização de um método eficaz de concentração. Apesar de grande parte dos
depósitos de rocha fosfática no mundo serem predominantemente depósitos sedimentares, no
Brasil (em torno de 80%) das reservas fosfáticas são ígneas, fator de grande importância
econômica. Dentre o patrimônio nacional de reservas fosfáticas Goiás atua de forma participativa
com (13,8%) das reservas do País, sendo (7,1%) contidas no município de Catalão e (6,8%) em
Ouvidor. Devido à complexidade dos depósitos de Catalão e região em sua mineralogia, apenas
com o emprego de coletores do tipo ácidos graxos e o uso de depressores como o amido e o
fubá de milho graxos foi possibilitado o aproveitamento econômico da rocha fosfática. O presente
trabalho teve como principal objetivo a análise da recuperação de rocha fosfática da região de
Catalão/GO através de amostras provenientes da Copebras/CMOC em testes de flotação em
célula mecânica de bancada do tipo Denver, a partir da utilização de novas alternativas de
depressores, especificamente, o amido de sorgo e a farinha de sorgo. Tendo-se as etapas de
limpeza, classificação granulométrica e em seguida a secagem em estufa, através da moagem
dos grãos foi possível a obtenção da farinha de sorgo. Toda a farinha obtida pelo processo de
moagem foi submetida à separação magnética com imã de alto campo. A extração do amido
deu-se na constituição da mistura utilizando-se em cada lote de extração de amido 500g de
farinha de sorgo para uma solução de 2,0L de bissulfito de sódio 0,16, sendo a suspensão obtida
armazenada por 24 horas em geladeira, dando início à decantação do material, em sequência
peneirado respectivamente em peneiras de 355, 75 e 38μm (45, 200 e 400#). Todo o material
retido nas peneiras foi descartado e o passante novamente suspenso em água destilada, dando
início ao processo de centrifugação. Com o uso da centrífuga marca Excelsa II a amostra foi
submetida à 3600rpm, de forma que obtivesse duas fases distintas visíveis, a fase inferior em
que estava contido o amido, sendo este coletado e a fase superior, de cor descartada. O
processo foi repetido várias vezes com o intuito de auferir o amido mais límpido possível. Em
seguida houve o processo de secagem do material coletado sendo o mesmo seco e
quantificando-se sua massa, dando continuidade aos cálculos de rendimento. Devido às
limitações da utilização do laboratório por consequências do corona vírus (covid-19) e a
interrupção das atividades práticas com a quarentena, não foi possível lograr êxito na conclusão
de todos os objetivos definidos inicialmente neste trabalho. A industrialização do amido de sorgo
impulsionaria sua aplicação não só no beneficiamento de minério de fosfato, mas também
eventualmente no avanço de pesquisas deste depressor como alternativa para outros minerais.
Palavras-chave: Depressores. Reagentes Extração. Rendimento.
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IMPLEMENTAÇÃO DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL DE ENXAME PARA
SOLUÇÃO DE PROBLEMA INVERSO VOLTADO A IDENTIFICAÇÃO
PARAMÉTRICA EM MODELOS
Euller Santos Miranda (IBIOTEC/UFCAT)
Wanderlei Malaquias Pereira Junior (FENG/UFCAT)

Resumo: Essa pesquisa busca mostrar a possibilidade de resolução de modelos
probabilístico e meta-heurísticos com a utilização do PSO (Particle Swarm Optimization) que
trata-se de um algoritmo bio-inspirado. Para demonstrar a viabilidade do algoritmo foram
feitos alguns testes dentre eles temos modelos estimação em previsão de populações e um
modelos que prevêem o comportamento de materiais sendo que nessa pesquisa o material
escolhido foi o concreto. Os modelos utilizados eram de 2 dimensões e os resultados das
FO (Função Objetivo) dos testes de população foi de 4,24034 × 10−2 para o modelo de
regressão linear e 1,690059 × 10−1 para o modelo Malthusiano, já em relação ao teste do
concreto o valor de FO foi de 3,549295 × 10−1 . Para melhor manejo do usuário e
visualizações de dados a entrada e saída dos dados foi realizada através do uso da biblioteca
Pandas do Python e também através do uso da ferramenta Microsoft Excel.
Palavras-chave: Algoritmo PSO (Particle Swarm Optimization), métodos de otimização,
predição.
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INFLUÊNCIA DA MATURAÇÃO DO COLETOR NA FLOTABILIDADE DA CALCITA
João Pedro Pereira Neto (FENG/UFCAT)
André Carlos Silva (FENG/UFCAT)

Resumo: Com o intuito de aumentar a produção de alimentos, iniciou-se o processo de agregar
rochas moídas ao solo, processo conhecido como fertilização. Assim a produção nacional atual
de matérias-primas e de produtos intermediários para fertilizantes não atende à demanda de um
país que ainda apresenta déficits em macronutrientes. As rochas fosfáticas são as principais
fontes de fósforo para tais aplicações. Os depósitos de rochas fosfáticas são, de forma geral, de
mineralogia muito complexa e concentrar a apatita, de uma forma seletiva, se mostra uma
atividade muito trabalhosa. Como a superfície da maioria dos minerais é hidrofílica, deve-se
modificar essas superfícies para que haja a interação das partículas minerais com o ar no
processo de flotação. Para tal foram usados reagentes conhecidos como coletores, os quais se
adsorvem na superfície dos minerais e as tornam hidrofóbicas, com base em ácidos graxos.
Algumas fontes botânicas surgem como possibilidades de fornecimento de ácidos graxos
naturais, podendo ser alternativas sustentáveis e economicamente viáveis de reagentes
coletores. A maturação do óleo da polpa de pequi vê-se necessária para atingir uma maior
flotabilidade (%), então este trabalho busca analisar se para óleo da polpa de macaúba há essa
necessidade. As metodologias utilizadas para os teste em tubo de Hallimond modificado,
saponificação do óleo e preparo de soluções, foram semelhantes as metodologias adotadas nas
literaturas. Para os testes de Microflotação com o coletor, utilizou 1 g de calcita, faixa
granulométrica de +200-150 # (+74-105 µm), coletor a uma concentração de 5 mg/L, na etapa
de condicionamento velocidade de rotação de 300 rpm e tempo de 3 min, pH da água 10,1 e o
do sistema de 10, volume final de 320 ml. Na etapa de flotação, velocidade de 200 rpm e vazão
de ar de 40 cm³/min, tempo de 2 min. Filtrou-se e Secou-se à 70 °C, por 24 horas. Pode-se
observar que para o óleo da polpa de macaúba, não há a necessidade de maturação, no intervalo
de tempo analisado, pois aplicando o coletor sem estar em estado de maturação observou-se
resultados semelhantes aos que estavam com envelhecimento de 2, 4 e 6 dias, estes resultados
com uma flotabilidade acima 90%. Para mais, o óleo da polpa de macaúba não se degrada
durante o intervalo de dias de realização do teste. Assim na sua aplicação industrial, não haverá
necessidade de saponificação diária, conferindo ao coletor características para ser armazenado.
Palavras-chave: Macaúba; Microflotação; Degradação.
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INFLUÊNCIA DA METODOLOGIA DA GELATINIZAÇÃO E DA
RETROGRADAÇÃO DE AMIDOS NA FLOTAÇÃO MINERAL
Jaciany Mayara Batista Soares Cabral (FENG/UFCAT)
Elenice Maria Schons Silva (FENG/UFCAT)
Resumo: O processo de flotação é uma tecnologia no ramo da mineração que ganha
cada vez mais ênfase na área de processamento mineral, pois, por meio de reagentes
químicos, é possível realizar a separação dos minerais de interesse da ganga. Dentre
esses reagentes químicos temos os coletores e depressores, que tem como função
fazer com que os minerais se tornem hidrofóbicos ou hidrofílicos. Um desses
depressores é o amido de milho que é um dos mais utilizados na mineração brasileira.
Entretanto, estudos têm demonstrado que o amido de sorgo pode ser uma alternativa
viável, principalmente por sua semelhança com o milho e baixo custo. Para que o
amido seja utilizado como reagente depressor, é necessário que seja gelatinizado
através de método térmico ou químico, ou ainda a combinação dos dois. A
metodologia para obtenção do amido de sorgo para os ensaios consistiu na limpeza
dos grãos, obtenção da farinha após cominuição dos grãos e extração do amido que,
posteriormente foi submetido à gelatinização para ser empregado como depressor em
ensaios de flotação em tubo de Hallimond. Para preparação do coletor, foi utilizado
óleo da polpa de macaúba. Antes dos ensaios foram realizados testes de arraste em
tubo de Hallimond, com mineral puro para verificar qual a correta vazão de ar e
velocidade de rotação do agitador magnético a serem empregadas, que fossem ideais
para cada mineral analisado na granulometria específica, evitando o arraste
hidrodinâmico de minerais para a fração flotada. Após a realização dos testes, foram
feitos ensaios com quartzo na granulometria de 150#, utilizando coletor e depressor de
amido de sorgo gelatinizado em dias seqüenciais para observação da eficiência do
depressor. Os resultados demonstraram que o depressor é eficiente para deprimir o
quartzo, e que mesmo após 72 horas do seu preparo, não perdeu eficiência,
totalizando uma média de 4,88% de flotabilidade para 72 horas.
Palavras-chave: Sorgo; Depressor; Tubo de Hallimond.
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INTRODUÇÃO À ROBÓTICA - PRIMEIROS PASSOS RUMO À
INDÚSTRIA 4.0

Max Paulo S. Teixeira (IMTEC/UFCAT)
Marcelo H. Stoppa (IMTEC/UFCAT)

Resumo: A Metodologia STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and
Mathematics) é consideravelmente recente no Brasil, apesar da ideia existir já a
algumas décadas. Ela se apresenta como uma nova metodologia de ensino que não
tem por base apenas inovação curricular, mas sim como uma nova maneira de se
ensinar nas escolas como opção ao já desgastado e ineficaz modelo tradicional. O
STEAM é mais que uma simples metodologia, podendo ser considerado como um
movimento, consequência de uma transformação necessária que os antigos sistemas
educacionais vêm enfrentando globalmente. Muito além do que apenas uma forma de
reunir as cinco áreas (Ciência, Tecnologia, Engenharia Arte e Matemática) em um único
termo, o STEAM vem rapidamente se tornando popular por trazer consigo
características de uma era marcada pela revolução tecnológica e pela busca por
inovação nos modelos educacionais. Em paralelo, o mundo atual passa pela 4ª
revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0. Em uma análise simplista sobre as
3 primeiras revoluções industriais, observa-se em sequência, a produção em massa, as
linhas de montagem, uso da eletricidade e da tecnologia da informação. Entretanto, a
4ª revolução industrial vêm de forma mais impactante e intensa, caracterizada por um
conjunto de novas tecnologias que integram os ambientes físico, digital e biológico. De
modo resumido, os cinco pilares da Indústria 4.0 são a Manufatura Aditiva (impressão
3D), a Inteligência Artificial (IA), a Internet das Coisas (IoT), a Biologia Sintética (SynBio)
e os Sistemas Ciber-Físicos (CPS). Neste contexto, existem enormes desafios que
exigem quebras de antigos costumes e paradigmas, principalmente pelo uso de novas
metodologias que proporcionem uma integração entre os ambientes educacionais com
foco na preparação do profissional que atuará neste novo sistema tecnológico. Assim,
é preciso transformar o sistema de ensino hoje, com vistas na preparação do profissional
do futuro.
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OTIMIZAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE CINZAS DE BIOMASSA PARA PRODUÇÃO
DE ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO
Paula Campos Perini (FENG/UFCAT)
Heber Martins de Paula (FENG/UFCAT)
Resumo: Uma vez que tanto se discute a respeito de sustentabilidade no campo da construção
civil, com esse projeto foi possível reduzir parcialmente o uso do cimento em argamassas e, por
consequência, obter uma redução dos impactos ambientais, sociais e econômicos que este
produto pode causar como, por exemplo, a produção de resíduos sólidos e emissão de gases
agravantes do efeito estufa. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi produzir argamassas com
substituição parcial do cimento por cinzas de casca de arroz com o intuito de buscar alternativas
para reduzir o consumo de cimento e, com isso, propor um material sustentável, a fim de obter
um produto com maior trabalhabilidade e resistência, além de proporcionar uma destinação
adequada para às cinzas. Para tanto, foram produzidas uma argamassa de referência (sem uso
de cinzas), com substituição de 10%, 20% e 30% e realizados os ensaios de resistência
mecânica por tração na flexão e na compressão. Com isso, foi possível verificar que todos os
traços com a incorporação das cinzas superaram a resistência do traço de referência, em que os
traços com maior substituição apresentaram resultados superiores à 45% em comparação ao
traço referência. Vale destacar que nas idades iniciais isso não ocorreu, ou seja, as cinzas não
superaram às resistências do corpo de prova referência, isso se dá devido ao fato das cinzas de
casca de arroz demandarem mais tempo de reatividade que o cimento Portland. Por fim, foi
realizado uma busca por patentes por meio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),
obtendo apenas um título referente ao uso de argamassas com cinza de casca de arroz em 1983,
apontando o potencial do desenvolvimento da pesquisa e uma futura patente.
Palavras-chave: Tecnologia de argamassas; Resíduo de biomassa; Pozolanas.
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OTIMIZAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE CINZAS DE BIOMASSA PARA PRODUÇÃO
DE ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO
Mateus Ferreira de Castro (FENG/UFCAT)
Heber Martins de Paula (FENG/UFCAT)
Resumo: O Brasil produz, anualmente, cerca de 8,5 milhões de toneladas de arroz. A casca
deste, considerado um subproduto oriundo da sua moagem, costuma ser utilizada como
combustível nas indústrias de beneficiamento de arroz. Após esse processo, obtém-se a cinza
de casca de arroz (CCA), a qual há bastante dificuldade em realizar seu descarte de maneira
que não seja prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Concomitantemente, o cimento
Portland é um dos materiais mais utilizados na construção civil, o qual desempenha o papel de
ligante na produção de argamassa e concreto. Assim como a CCA, o cimento também acarreta
problemas ambientais e sociais, além de suas matérias primas serem recursos naturais não
renováveis. Ademais, a cinza de casca de arroz apresenta, em sua composição química, grande
quantidade de sílica, o que possibilita seu uso como material pozolânico, podendo ser utilizada
como aglomerante na produção de argamassas. Este trabalho teve como objetivo verificar a
viabilidade da substituição parcial do cimento Portland por CCA na produção de argamassas.
Inicialmente, a CCA foi triturada em um moinho de bolas, em seguida, realizou-se a
caracterização química por fluorescência de raios-X; bem como análises físicas do índice de
finura, teor de umidade e densidade de partícula. Os traços utilizados para a pesquisa foram:
referência (TR) 1: 1: 6 (em massa), sem o uso de CCA; com 10% (T10); 20% (T20) e 30% (T30)
de CCA em substituição parcial de cimento. Os corpos de prova (CPs) foram testados aos 3, 7
e 28 dias para obtenção da resistência à tração na flexão e compressão simples. Nas primeiras
idades, a resistência dos CPs com adição de CCA não superaram a resistência do TR. Os CPs
com incorporação de cinzas apresentaram resistência superior ao TR aos 28 dias, devido à
atividade pozolânica da CCA ser mais lenta que a do cimento, valor de até 37% superior ao de
referência. Podendo-se afirmar que CCA é um material viável e eficaz para a produção de
argamassas.
Palavras-chave: Construção Civil, Sustentabilidade, Cinza de Casca de Arroz.

Caderno de Resumos

·

1o CEPEx - Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão - UFCAT

·

Outubro - 2020

·

236

POTENCIAL ENERGÉTICO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS PRODUZIDOS
EM CATALÃO-GO
Gustavo Lopes de Paulo (FENG/UFCAT)
Antover Panazzolo Sarmento (FENG/UFCAT)
Resumo: A geração de energia que ocorre por meio do processo da biodigestão de resíduos
sólidos orgânicos é uma das formas de se fazer o aproveitamento desse material que usualmente
não recebe destinação adequada, tendo como produtos desse processo o biogás e o
biofertilizante. O biogás é o resultado da decomposição da matéria orgânica em um reator
denominado biodigestor, na ausência de oxigênio. O biogás tem em sua composição
principalmente metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), de tal forma este gás é uma fonte
energética alternativa e renovável, e sua queima ainda permite reduzir a liberação gases do efeito
estufa para a atmosfera. Ao se avaliar então a geração de biogás nos biodigestores é visível que
ela desempenha um papel essencial, contribuindo para reduzir impactos ambientais, pois com a
transformação dos resíduos orgânicos tem-se geração de energia e redução na emissão de
gases de efeito estufa, levando a um desenvolvimento sustentável e auxiliando a matriz
energética nacional. Para o desenvolvimento do trabalho foi realizado uma de série pesquisas
bibliográficas sobre o potencial de geração de biogás, buscando compreender conceitos e
metodologias de cálculo que pudessem quantificar o potencial teórico para o município de
Catalão – GO, visto que o conhecimento do potencial de geração de biogás de diferentes
resíduos auxilia na avaliação da viabilidade de instalação de biodigestores. Além disso, uma
coleta de dados sobre a geração de resíduos do município foi realizada, fez-se o processamento
dessas informações e posteriormente a aplicação nas formulações com auxílio do software
Excel. Com isso verificou-se que para uma análise mais precisa é necessário a obtenção de
dados reais e utilização de modelos mais complexos, visto que ao se aplicar o modelo do IPCC
para o cálculo do potencial teórico de geração de metano foi possível perceber que os
coeficientes que se adotam para cada resíduo geram uma variabilidade muito elevada no
potencial de geração. Em uma análise mais simples, com os dados da literatura, avaliando-se os
resíduos orgânicos da coleta de lixo que chegam até o aterro sanitário foi possível estimar um
potencial de geração de 3,45×106 m³/ano de metano. Também foi possível estimar o potencial
de geração de biogás caso utilizássemos biodigestores para o tratamento dos resíduos agrícolas,
por exemplo considerando-se os resíduos de suínos, bovinos de leite, bovinos de corte e aves
gerados no município, seria possível produzir 12,50×106 m³/ano de metano. Os valores
apresentados de geração de metano, com base nos dados teóricos disponíveis adotados,
apontam para uma geração de biogás considerável que poderia ser utilizada com a instalação
de biodigestores no município de Catalão.
Palavras-chave: Biogás. Geração. Estimativa.
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PRÁTICAS ENXUTAS APLICADAS EM UMA EMPRESA DE CONSULTORIA

Stephanie Manrhara Borges Santana (FENG/UFCAT)
Naiara Faiad Sebba Calife Garcia (FENG/UFCAT)

Resumo: O Lean Office é uma filosofia de melhoria, que gera resultados positivos nas
organizações que o implementam em sua cultura. Dentre esses, podemos destacar:
padronização dos processos, a gestão visual, melhor aproveitamento do tempo, rapidez na troca
de informações e redução nos desperdícios. O presente artigo descreve um estudo realizado em
uma empresa de consultoria, com o objetivo de propor a aplicação do Lean Office e destacar as
vantagens de investir em ferramentas que aumentam a produtividade. Para pesquisa contou-se
com a colaboração dos sócios da empresa, que disponibilizaram os dados necessários para
analisar as condições atuais da organização. Com os dados criou-se os mapas de fluxo de
valores atuais, através de uma plataforma da Internet. Os mapas foram analisados conforme
indica a literatura, e então, propôs-se a utilização de uma plataforma digital de gestão empresarial
para solucionar os gargalos encontrados. Com tais informações, estimou-se resultados caso a
proposta seja aplicada, e assim, obteve-se os mapas do estado futuro, que apresentaram
reduções: O Lead Time do projeto de realização de eventos obteve uma queda de 24%; e o Lead
Time do projeto de transmissão ao vivo obteve uma queda de 26,8% se comparados com os
mapas do fluxo de valores. Com isso, alcançou-se o objetivo de reforçar a importância em aplicar
filosofias de melhorias dentro das empresas.
Palavras-chave: Lean Manufacturing, Lean Office, Ferramentas de melhoria.
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PRÁTICAS ENXUTAS APLICADAS EM UMA FARMÁCIA HOSPITALAR DO
SUDESTE GOIANO
Karina Peixoto de Oliveira (FENG/UFCAT)
Naiara Faiad Sebba Calife Garcia (FENG/UFCAT)
Resumo: Este resumo compõe a pesquisa “Práticas Enxutas Aplicadas em uma farmácia
hospitalar do sudeste goiano”, realizada a partir dos estudos relacionados à produção enxuta e
suas ferramentas. A partir da metodologia Lean, e de visitas ao local escolhido, foi possível
analisar o ambiente da farmácia hospitalar e identificar quais seus desperdícios e quais
ferramentas do Lean podem ser utilizadas nesse local para diminuir atividades que não agregam
valor no ambiente estudado. O objetivo deste estudo foi identificar desperdícios aos processos
de uma farmácia hospitalar, e implementar ferramentas do Lean Healthcare com o intuito de
promover melhorias para a instituição. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo de caso,
utilizando-se também o método de revisão bibliográfica para discorrer sobre o assunto. Assim,
foi realizada a revisão bibliográfica da produção enxuta e Lean Healthcare para trazer o
embasamento teórico necessário; a escolha da família de produtos a ser estudada, elaboração
do mapeamento de fluxo de valor; estudo e análise do mapeamento do fluxo de valor;
identificação dos problemas críticos (problemas que estão diminuindo a eficiência do processo
produtivo); busca de soluções plausíveis; mapeamento do fluxo de valor futuro, desenvolvimento
de um plano de ação. Foram identificados os problemas críticos; busca de soluções plausíveis e
o desenvolvimento de um plano de ação. Dessa forma, como melhorias, buscou-se a realização
de um sistema visual através do quadro FIFO, padronizando o processo de trabalho, além de
realizar a dispensação dos medicamentos para evitar perdas .Sugere-se as ferramentas do lean:
os “5S” para a organização do ambiente e dos medicamentos utilizados no hospital,
gerenciamento visual e produção Lean. Os principais resultados encontrados, através da
verificação dos medicamentos vencidos e extraviados, possibilitaram a alternativa pela fixação
de adesivos, uma atividade rápida e simples evitando o desperdício de 12 medicamentos.
Portanto, foram demonstradas as soluções capazes de reduzir o desperdício, diminuir as perdas,
em consequência os custos serão reduzidos, conseguindo assim um maior controle sobre os
processos do fluxo de medicamentos. Isso com o auxílio de ferramentas modernas, ainda pouco
utilizadas no setor que fornecem simples soluções. Ao final da análise do trabalho, verificou-se
o objetivo o objetivo inicial, de identificar e aplicar as ferramentas do Lean que eliminem os
desperdícios encontrados nos processos produtivos da referida farmácia, com o intuito de
promover melhorias para a instituição, foi atingido, porém não foi possível realizar a execução
por motivos externos. A situação de pandemia ocasionada pela COVID-19 impactou diretamente
na implementação do plano de trabalho. Assim, a única etapa que não foi contemplada, tratouse da implementação do plano de ação, pois não foi possível ter acesso ao local e
acompanhamento dos processos de implementação devido à situação de pandemia na cidade.
Palavras-chave: Lean Healthcare; Medicamentos‘; Desperdícios.
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PRODUÇÃO DE CERÂMICAS PIEZOELÉTRICAS LIVRES DE CHUMBO
UTILIZANDO PROCESSAMENTO HIDROTÉRMICO
ASSISTIDO POR MICRO-ONDAS
Robson Antonio Macedo Filho (IQ/UFCAT)
Mario Godinho Junior (IQ/UFCAT)

Resumo: Pesquisadores buscam a solução para produtos que possam substituir o chumbo
na composição de materiais piezoelétricos desde o século passado. A preocupação é evitar
que o chumbo, um metal pesado e tóxico, possa poluir o meio ambiente e provocar doenças
em pessoas como: dores abdominais, alterações neurológicas, irritabilidade, dores nas
articulações, constipação, náusea, vômito, fadiga, perda de apetite, dor de cabeça, insônia
e perda de memória, no comportamento: hiperatividade ou irritabilidade, em crianças:
crescimento lento ou dificuldade de aprendizagem. A piezoeletricidade foi descoberta em
1880 pelos irmãos Curie (Pierre e Jacques) com experimentos utilizando cristais. Essa
propriedade, que possui em algumas cerâmicas e cristais, é a capacidade de gerar energia
através de uma pressão mecânica. Existem cristais naturais que possuem propriedades
piezoelétricas, que são cristais de quartzo, titanato de bário e o sal de Rochelle. Uma
alternativa viável é em evolução de materiais piezoelétricos é o KNLN,
(K0,5Na0,5)0,97Li0,03Ta0,1Sb0,1 Nb0,8O3. A indústria em geral tem como referência de
eficiência e qualidade o piezoelétrico denominado Titanato Zirconato de Chumbo (PZT) por
ser uma das cerâmicas que possui maior propriedades piezoelétricas. Mas as propriedades
qualitativas do PZT contrasta com sua composição de chumbo. Estudos promissores
mostram que a KNLN pode vir a ser um substituto à altura do PZT. A KNLN tem as mesmas
propriedades piezoelétricas que atende a indústria por ser uma cerâmica que gera energia
limpa, por meio da piezoeletricidade e ainda não conter chumbo em sua composição. Neste
trabalho, o objetivo foi a síntese do KNLN pelo método de coprecipitação e processamento
hidrotérmico assistido por micro-ondas. O KNLN foi obtido com sucesso pelo método
hidrotérmico assistido por micro-ondas com o ph=7, porém outros compostos também foram
formados junto, houve a tentativa de obter a fase pura da síntese de KNLN com Hexano e
etilenoglicol como surfactantes.
Palavras-chave: Piezoeletricidade, KNLN, Coprecipitação.
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PROSPECÇÃO DA ATIVIDADE FERMENTATIVA DE BACTÉRIAS LÁTICAS
CULTIVADAS EM EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE AMÊNDOA (Prunus dulcis
L.) SUPLEMENTADO COM ÓLEO DA MACAÚBA (Acrocomia aculeata Jacq.)
Paulo de Tarso da Costa (IBIOTEC/UFCAT)
Marcella Resende de Melo (IBIOTEC/UFCAT)
Jupyracyara Jandyra de Carvalho Barros (IBIOTEC/UFCAT)
Isabela Bilancieri Luz (IQ/UFCAT)4

Resumo: A palmeira Acrocomia aculeata Jacq., apresenta características econômicas
relevantes, sendo possível observar diferença em sua composição química entre cultivares
de diferentes regiões. Dentre os produtos que podem ser obtidos da A. aculeata, detacase o óleo que pode ser obtido da amêndoa ou mesocarpo. Este trabalho teve como objetivo
prospectar o metabolismo de bactérias láticas cultivadas em extrato hidrossolúvel amêndoa
(Prunus dulcis) suplementada com óleo da macaúba. Os ensaios foram realizados no
Laboratório de Bioquímica e Microbiologia do Instituto de Biotecnologia da Universidade
Federal de Catalão (LABIM/IBIOTEC/UFCAT). As bactérias Lactobacillus paracasei
(Bac1) Bifidobacterium breve (Bac2) foram utilizadas para os ensaios compostos por seis
grupos (G1: amêndoa; G2: amêndoa + mel; G3: amêndoa + óleo da polpa da macaúba;
G4: amêndoa + óleo da castanha da macaúba; G5: amêndoa + mel + óleo do mesocarpo
da macaúba; G6: amêndoa + mel + óleo da castanha da macaúba). A combinação desses,
resultou em 72 amostras, que foram monitorados por 21 dias (T0, T7, T14 e T21) quanto a
acidez total titulável e análise de microscopia. O maior resultado para L. paracasei (G5.2:
0,81% ±0,003) foi em T21 para a bebida de amêndoa adicionada de mel e óleo do
mesocarpo da macaúba. Possivelmente, esse resultado seja consequência da capacidade
desse cultivo degradar os açúcares disponíveis na polpa, havendo liberação de ácidos
orgânicos e consequente aumento da acidez. A bebida de amêndoa suplementada apenas
com o óleo do mesocarpo favoreceu o melhor desempenho de B. breve em T21
(G3.3:0,88% ± 0,002). Na bebida de amêndoa, suplementada com óleo da castanha da
macaúba e mel, o melhor desempenho foi registrado em T21 quando houve o cultivo
simbiótico das Bac1 e Bac2 (G6.4: 1,5%±0,003). A melhor formulação para a bebida foi
com o óleo do mesocarpo de macaúba em comparação com o óleo da castanha, possuindo
um shelf life igual ou inferior a 14 dias.
Palavras-chave: Bifidobacterium breve, Lactobacillus paracasei, simbiótico
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UNIVERSIDADES SUSTENTÁVEIS
Rigley César Matias Gonçalves (FENG/UFCAT)
Meirilaine Silveria Rodrigues (FENG/UFCAT)
Emerson Gervásio de Almeida (FENG/UFCAT)
Resumo: As universidades são vetores formadores de caráter e com enorme importância na
preservação ambiental, o que as impõe demonstrar sua responsabilidade quanto ao
desempenho eficiente na gestão sustentável, inclusive para servir de modelo para tantas
pessoas que estão diretamente vinculadas a elas. Neste contexto, esse projeto de pesquisa teve
como objetivo averiguar a produção científica acerca desta temática, além da identificação das
melhores entidades do Brasil e do mundo quando se trata de instituições de ensino sustentáveis,
o método empregado para chegar a esse propósito foi um mapeamento sistemático, artifício que
consiste em uma busca sistemática para obtenção de artigos, em bases de dados, a respeito de
um determinado assunto, utilizando-se de palavras-chave e operadores lógicos, para tal estudo
foi utilizado o Portal Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), chegando a informação de que a Austrália é o país que mais produz conteúdo
científico sobre a temática de universidades sustentáveis, seguida dos Estados Unidos e do
Brasil, além disso verificou-se que o ano de 2019 apresentou queda no geração de pesquisas
nestas área. E ainda, foi analisado, por meio de uma metodologia investigativa e exploratória do
conteúdo, a realidade do desenvolvimento sustentável na Universidade Federal de Catalão
(UFCAT) adotando técnicas de estudo de caso e pesquisa de campo com os gestores da
instituição, partindo da hipótese de que a UFCAT é uma universidade que se preocupa com as
questões ambientais. Em relação as instituições com melhor desempenho sustentável, em
âmbito nacional, a Universidade de São Paulo é a instituição mais disseminada em relação à
sustentabilidade, enquanto a Wageningen University & Research é centro de ensino mais
sustentável do planeta. Sobre a UFCAT, foi constatado que ela apresenta boas iniciativas
sustentáveis para uma instituição de médio porte, mas fica muito atrás de outras universidades
brasileiras, entretanto o centro de formação catalano apresenta potencial e desejo para
apresentar melhorias, visto que vem investindo em políticas sustentáveis na sua gestão. Por fim,
entende-se possível que o presente estudo sirva de embasamento para outras pesquisas e/ou
contribua como fonte de informação para estudantes da área. Aliado a isto, este projeto de
pesquisa resulta em grandes frutos, visto que estudar sobre as universidades sustentáveis e a
sua importância para a sociedade fomenta a necessidade da existência de agentes modelos para
a construção de uma realidade parceira do meio ambiente, caminho que a UFCAT, desde seu
início, demonstra trilhar.
Palavras-chave: Gestão Sustentável, Organizações Sustentáveis, Engenharia Legal.
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USO DO ÓLEO DA POLPA DE MACAÚBA COMO COLETOR DE ROCHA
FOSFÁTICA: TESTES EM CÉLULA MECÂNICA DE BANCADA
Arianne Sthéfanny Borges Ribeiro (FENG/UFCAT)
Elenice Maria Schons Silva (FENG/UFCAT)
André Carlos Silva (FENG/UFCAT)
Ramon Vinhas Oliveira Lima (FENG/UFCAT)
Resumo: As rochas fosfáticas são as principais fontes de fósforo para a formulação de
fertilizantes, os quais são muito empregados na agricultura. A maior parte dos minerais que
compõe tais rochas é do grupo da apatita (P2O5). No processamento mineral de rocha fosfática,
os principais reagentes utilizados na flotação são os óleos vegetais e seus sais, derivados de
reações de saponificação. Sob esse aspecto, o óleo da polpa da macaúba tem atraído
pesquisas devido ao seu alto potencial oleaginoso e sua multiplicidade de uso industrial. Este
projeto tem por objetivo contribuir com os estudos acerca da eficácia do óleo da polpa da
macaúba saponificado (OPMS) empregado na flotação da apatita, se este influencia nos
resultados de recuperação de rocha fosfática, podendo elevar a porcentagem de mineral
flotado. Para isso foram feitos testes na célula de flotação do Laboratório de Modelamento e
Pesquisa em Processamento Mineral (LaMPPMin), utilizando-se inicialmente dosagens de 100,
150 e 200 g/t de OPMS em pHs 9, 10 e 11. Como depressor foi empregado amido de milho
Stargill gelatinizado a 800 g/t em todos os ensaios. Os resultados se deram na forma de
recuperação metalúrgica e teor P2O5 no flotado e no afundado. Motivado pelos valores obtidos,
utilizou-se o software de otimização Design Expert para identificar as condições ideais de
dosagem e pH a fim de maximizar a recuperação da apatita e também o teor de P2O5 no
flotado. Uma nova bateria de testes foi realizada, reproduzindo o valor fornecido pelo software
(170 g/t de coletor em pH 10). Os resultados foram computados e analisados a fim de descobrir
se o OPMS tem ação coletora tão eficiente quanto os reagentes sintéticos empregados hoje no
tratamento de rochas fosfáticas. Os valores obtidos foram satisfatórios apontando o bom
desempenho do OPMS como reagente alternativo de apatita. Pesquisas dessa natureza são
importantes porque visam encontrar reagentes biodegradáveis que impactam menos o meio
ambiente do que os reagentes sintéticos, na tentativa de substituí-los.
Palavras-chave: Flotação; Recuperação; Apatita.
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Utilização De Ferramentas De Inteligência Computacional Para Determinação De
Parâmetros Para Modelos Constitutivos De Concreto
João Vitor Coelho Estrela (FENG/UFCAT)
Wanderlei Malaquias Pereira Junior (FENG/UFCAT)

Resumo: Prever o comportamento de um sistema estrutural ao longo de toda sua vida útil é de
fundamental importância na elaboração de projetos de engenharia. Logo, o concreto por ser um
dos principais materiais estruturais utilizados no mundo, diversos modelos matemáticos almejam
descrever seu comportamento mecânico. Portanto, este artigo tem como objetivo utilizar um
modelo de dano contínuo isotrópico capaz de representar a não linearidade decorrente da perda
de rigidez progressiva do material quando submetida a carregamentos mecânicos. Com isso,
busca-se caracterizar os parâmetros constitutivos do modelo através de um problema inverso
utilizando as técnicas de otimização bioinspirada, conhecidas por: Enxame de Partículas, Colônia
de Vagalumes e Colônia de Abelhas. Para tal, dois cenários foram estabelecidos variando o
número de indivíduos desses algoritmos e verificando a sua eficiência frente a esse tipo de
problema. Para verificar a eficiência das técnicas utilizadas, foram calculados os índices de
correlação entre a curva numérica e de referência, os quais atingiram valores próximos de 0,99,
indicando ótima correlação entre os dados numéricos gerados e as respostas de referência.
Palavras-chave: Problema Inverso, Metaheurísticas, Concreto, Otimização, Mecânica do Dano.
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A autoria como ato responsável na educação da mulher: o que Virgínia Woolf tem para
nos ensinar
Bruna Carolina Ribeiro da Silva Machado1; Grenissa Bonvino Stafuzza2

Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a autoria como ato responsável na
educação de mulheres a partir de uma abordagem de ensino através da perspectiva dialógica da
linguagem que aponta a emancipação socioeconômica da mulher por meio da escrita autoral.
Para isso, analisa-se o ensaio Um teto todo seu (A room of one's own, no original), de Virginia
Woolf (1929), a partir de uma seleção de enunciados que significam o todo arquitetônico da obra.
Sob o prisma da educação da mulher por meio da escrita autoral, a pesquisa é de natureza
analítica, descritiva e interpretativa, encontrando seu fundamento nos postulados teóricos de
Bakhtin e o Círculo (Volóchinov e Medviédev). De acordo com essa perspectiva, traçamos
possíveis relações entre alguns conceitos elaborados pelos pensadores russos que viabilizam o
desenvolvimento do estudo proposto, como as noções de diálogo, sujeito, interação discursiva e
autoria em uma abordagem para se pensar o ensino de escrita para mulheres: a autoria
enquanto ato responsável para a emancipação da mulher por meio da escrita e autoria em Um
teto todo seu, de Virgínia Woolf (1985).
Palavras-chave: Bakhtin e o Círculo. Educação. Emancipação.
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A FOME DE TODOS NÓS: O QUE O SERIAL KILLER E O CANIBAL NA
LITERATURA NOS ENSINAM SOBRE O CORPO E O OUTRO

Estela Fiorin1, Alexander Meireles da Silva2

O canibalismo nos causa ojeriza por explicitar nossa relação com instintos intrínsecos ao ser
humano, principalmente a questão do corpo e o lugar do outro. Na esfera da Modernidade se
apresenta uma nova criatura gestada na selva de pedra das grandes cidades: O Serial Killer.
Tendo em vista a discussão desses dois seres polêmicos, essa proposta de trabalho se justifica
pela busca de entendimento dos efeitos da Modernidade sobre o ser humano a partir das últimas
décadas do século XIX em relação ao tema do canibalismo, levando-se, assim, ao entendimento
do ser humano nos dias de hoje, realizando uma trajetória do serial killer canibal real e sua
representação na cultura hoje. Esta pesquisa tem caráter qualitativo, sendo bibliográficodocumental. Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, foi um serial killer criado pelo
prazer de outra pessoa, que só conseguiu se realizar ao consumar sua vingança. Utilizava uma
arma letal, porém de morte lenta, tendo tempo para conseguir apreciar o desespero e a dor no
olhar das suas vítimas. E, mesmo não sendo um canibal, encontrou no canibalismo a melhor
opção para se livrar dos corpos de suas vítimas. Seu prazer psicótico está em matar, contudo
não há como desvencilhar Todd do canibalismo. O canibal e o serial killer são representações
abominadas pela sociedade atual, mas que fazem parte do perfil psicopatológico de alguns seres
humanos. Para eles, a sensação ímpar de prazer e poder justificam todas as ações horrendas
praticadas, pois em suas mentes sádicas, vale a pena.

Palavras-chave: Sweeney Todd. Canibalismo. Assassino em série.
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A REPRESENTATIVIDADE NEGRA NA LITERATURA INFANTIL COM FOCO NA
OBRA DE KIUSAM DE OLIVEIRA – O MUNDO BLACK POWER DE TAYÓ
Danielle Rodrigues Alves; Fabiana Rodrigues Carrijo
O presente texto versará sobre a importância da representatividade negra na literatura
infantil com ênfase e análise da obra O mundo Black Power de Tayó, que é uma
narrativa literária infantil, de autoria de Kiusam de Oliveira. Neste artigo comentaremos
sobre a infância e ainda sobre a representatividade e como ela é imprescindível na
construção da identidade infantil. E para isso recorreremos à literatura infantil que é, entre
outras tantas coisas, um instrumento de comunicação. O presente trabalho apresentará a
problemática do racismo em nossa sociedade e os objetivos dessa pesquisa foram falar
sobre a importância da representatividade negra na infância, sobre a necessidade da
mesma na construção da identidade infantil. E para isso o enfoque desta pesquisa
direcionou-se para a literatura, buscando fazer um trabalho mais condensado. Decidimos
usar apenas um livro para realizar a análise. O critério de escolha foi priorizar um livro
infantil que fosse de autoria negra, com personagens negros. Os métodos para esse
trabalho foram de dividir a pesquisa, inicialmente elucidando sobre a razão do tema, em
seguida falamos um pouco sobre o que é a representatividade negra. Assim dando
continuidade ao trabalho, discorremos sobre os negros nos livros de literatura, de como
os papéis dados a eles eram de pessoas inferiores, de como era essa a visão do negro
na sociedade. Então falamos sobre a identidade negra na infância, sobre o eu, sobre a
importância do referenciamento. Intencionamos mostrar ainda como Tayó, personagem
principal do livro, seria uma boa referência de representatividade, já que ela era uma
criança negra, cheia de orgulho, de personalidade. De como seria importante que
crianças negras tivessem acesso a leituras como essas. Na contramão do preconceito,
leituras que mostrassem a diversidade. Leituras que cotejassem o preconceito racial.
Todo o trabalho foi pensado na luta de pessoas negras contra o racismo. Tayó embora
seja uma personagem fictícia, é essa a luta na vida real, portanto ela é passível de ser
encontrada facilmente. Com esse trabalho buscamos divulgar obras literárias de autoria e
com personagens negros protagonistas. E, para além disso, queremos falar sobre a
importância da construção identitária na infância, sobre a representatividade da
diversidade. É de extrema importância que exista pesquisa negra, de autoria negra, que
fale sobre nós. Esse texto é toda uma luta. Luta para que nas academias discutamos
sobre isso, para que divulguemos essas literaturas pouco publicizadas, e quando
conhecidas não são tão acessíveis. Queremos com esse trabalho, mostrar como é
importante levar livros como este para as escolas e falar sobre eles e suas temáticas.
Palavras-chave: Autoria negra. Infância. Literatura negra.
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A RESISTÊNCIA DE VIDAS NEGRAS QUE “SOBREVIVEM NO INFERNO

Anna Clara Cavalcante¹, Antônio Fernandes Júnior², Raquel Guimarães³

Resumo: É indiscutível o fato de que a escravidão deixou marcas e memórias que afetaram
e afetam a constituição da identidade dos sujeitos negros. Notamos que há um processo de
exclusão e de violência que os persegue, e a partir disso refletimos sobre essa condição
histórica que foi imposta aos negros e o quanto eles ainda são marginalizados na
sociedade. Desse modo, este trabalho tem como objetivo analisar recortes de letras de rap
compiladas no livro Sobrevivendo no Inferno (2018), dos Racionais MC’s, grupo brasileiro de
rap formado por quatro negros que se tornam, juntos, porta-voz da periferia, denunciando
em suas letras a desigualdade que há entre brancos e negros, ricos e pobres, tornando-se
representatividade para os sujeitos periféricos. Ressaltamos que há um álbum do grupo cujo
título é mesmo e que fora lançado em 1997, contudo, selecionamos o livro como objeto de
análise, uma vez que houve a transcrição das letras em forma de poemas. Nos recortes
das letras/poemas escolhidos para análise, almejamos apresentar e refletir de que maneira
o racismo e a discriminação social, das quais os negros são alvos, marcam o discurso do
rap dessa banda e, ao mesmo tempo, demonstra as estratégias de resistência que são
produzidas. Para tanto, tomamos como base teórica conceitos da Análise do Discurso
foucaultiana, a partir de Fernandes (2008), e autores que abordam em suas obras o
racismo, como Silvio Almeida (2018), Juliana Borges (2019), entre outros. A partir da obra
escolhida para desenvolver tal estudo, notamos o quão importante é fomentar visibilidades a
artistas negros e a entender o que é o racismo e como ele ocorre. Por meio das análises
podemos perceber as diversas formas discriminatórias e a resistência de vidas negras que
lutam diariamente.
Palavras-chave: Racismo; Racionais MC’s; Rap; Análise do discurso.
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A VIAGEM E A DIÁSPORA NA SAGA DO RETIRANTE EM OBRAS DA SEGUNDA
FASE DO MODERNISMO
Fábio de Freitas Santana1,João Batista Cardoso2

A literatura brasileira modernista, mais precisamente da segunda geração, preocupou-se em
retratar de forma crítica as desigualdades sociais presentes no interior do Brasil por meio de
textos regionalistas, pelo ponto de vista das camadas inferiores da sociedade. Autores como
Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, dentre outros,
trouxeram ao lume reflexões “silenciadas” pela historiografia, uma vez que esta age em nome
do Estado, e com isso acaba por ser limitada à vontade dos governantes. Partindo dessa
premissa, o presente trabalho objetivou fazer um estudo comparativo entre a história e a ficção,
no decênio de 1930, data da publicação dos chamados “Romances de 30”, buscando
semelhanças e divergências entre suas formas de representar o mundo, sabendo que ambas
buscam material na mesma fonte: a sociedade. Como corpus literário da pesquisa, optou-se
por utilizar o romance “Vidas secas”, publicado em 1934 por Graciliano Ramos. A metodologia
do trabalho consistiu, como dito anteriormente, na leitura e comparação do texto literário com
textos não literários, além da hermenêutica, na qual houve leitura e interpretação do material
selecionado para pesquisa. Como resultados, observou-se que, enquanto a historiografia
“oculta” as vozes dos vencidos, sempre contando a história por meio dos dominadores, a ficção
possui a liberdade para expressar e dar palco para que os esquecidos da história possam ter
protagonismo, por meio do que Aristóteles denomina mimese, ou Auerbach na representação.
Cabe acrescentar que apesar de suas diferenças, ambas se complementam, haja vista que,
embora uma trabalhe com fatos e a outra com aquilo que é passível de acontecer, pois
possuem um quê de subjetividade. A ficção através do ponto de vista de quem está escrevendo
o texto, e a historiografia, porque mesmo que o/a historiador/a possua todos os fatos em sua
mão, ele/a vai selecionar aquilo que é mais pertinente para entrar nos anais da humanidade.

Palavras-chave: Zoomorfização. Historiografia. Literatura.
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AS VARIAÇÕES DIATÓPICAS E OS DICIONÁRIOS ESCOLARES DE TIPO 3:
REGISTROS E REFLEXÕES

Jhonatta Fellipe Biembengut Fruhauf1, Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves²

Sabe-se que, nos dias atuais, devido ao grande número de migrações entre estados e regiões,
as variações se fazem presente diariamente no cotidiano de vários brasileiros, essas variações
se destacam principalmente no ambiente escolar, que é onde os alunos se deparam com
diversos tipos de culturas, palavras novas e diversidade linguística. Por este motivo, e também
por acreditar que os dicionários escolares sejam os grandes responsáveis em registrar e
apresentar as variações linguísticas de nosso país em sua composição, no âmbito deste trabalho,
apresentaremos registros e reflexões acerca do registro de variações diatópicas nos dicionários
escolares destinados a segunda etapa do ensino Fundamental. Para o levantamento dos dados,
inicialmente, realizamos uma busca aleatória de termos que fossem e/ou que representassem
as variações diatópicas de palavras cotidianas dos alunos que estejam cursando entre o sexto e
nono ano do ensino Fundamental e decidimos selecionar as palavras: curumim, macaxeira,
jerimum e algumas de suas derivações mais populares, como menino, garoto, mandioca, aipim,
abobora, aboboreira e, posteriormente, iniciamos as buscas dos termos selecionados em três
dicionários escolares de tipo 3, a saber: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio Júnior:
dicionário escolar da língua portuguesa. 2 ed. Curitiba: Positivo, 2011; GEIGER, Paulo (org.).
Caldas Aulete – minidicionário contemporâneo da língua portuguesa. 3 ed. Rio de Janeiro:
Lexikon, 2011; RAMOS, Rogério de Araújo (ed. resp.). Dicionário didático de língua portuguesa.
2 ed. São Paulo: SM, 2011. Como resultado de nossas análises, pudemos perceber que os
dicionários registram diversos termos que abrangem as variações diatópicas/geográficas, mas,
mesmo assim, acreditamos que as indagações e discussões realizadas no trabalho acerca das
variações diatópicas nos dicionários escolares de tipo 3, ainda possam agregar futuras
composições de dicionários e, além de tudo, também contribuir para futuros estudos e pesquisas
que englobem os dicionários destinados à alunos do ensino Fundamental e as variações
linguísticas de nosso país.

Palavras-chave: Sociolinguística. Lexicologia. Lexicografia
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CORPOS SUJEITOS A LÓGICA HOSPITALOCÊNTRICA: ANÁLISE DISCURSIVA DA
NOTA TÉCNICA 11/2019 E SEUS EFEITOS PARA OS SUJEITOS DESVIANTES
Cleiton Rodrigues¹; Bruno Franceschini²
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de iniciação científica cujo corpus de
análise se constituiu, principalmente, da Nota Técnica 11/2019, promulgada pelo Ministério
da Saúde no Brasil e foi analisada à luz dos estudos discursivos foucaultianos. Tendo em
vista tal referencial teórico-metodológico, compreendeu-se, por meio da constituição e análise
de séries enunciativas, a forma com a qual uma discursividade de outro momento histórico
pode emergir a qualquer tempo, a depender das condições de possibilidade, mais
especificamente, o retorno dos discursos sobre o enclausuramento sujeitos desviantes. Como
procedimento metodológico, procedeu-se à leitura das diversas faces da loucura pela
historiografia e o porquê de serem conceituadas de tal modo, e não de outro. Por essa via, a
psiquiatria adquiriu papel fundamental sobre tais saberes e o poder que exercia a esses
sujeitos, classificando-os, pela via diagnóstica e dos tratamentos que buscavam adequá-los
aos regimes de normalização da sociedade. Destarte, discute-se por fim, os efeitos a esses
sujeitos destoantes, ao serem submetidos a tratamentos desumanos e controladores de seus
corpos, resultando em sujeitos marginalizados.
Palavras-chave: Análise do discurso. Circularidade histórica. Nota Técnica 11/2019.
Loucura.
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DESIGUALDADE SOCIAL E MARGINALIZAÇÃO DA CRIANÇA PERIFÉRICA:
UMA ANÁLISE DE “ZAÍTA ESQUECEU DE GUARDAR OS BRINQUEDOS” DE
CONCEIÇÃO EVARISTO
Danielly Carvalho Alfonso1, Fabiana Rodrigues Carrijo2
O trabalho consiste em uma análise do conto “Zaíta esqueceu de guardar os
brinquedos”, pertencente à coletânea Olhos d’água (2014), de Conceição Evaristo. O
objetivo dessa pesquisa foi compreender a ‘herança da escravidão’, como processo que
perpetua a desigualdade e gera impactos negativos na vida de crianças e jovens habitantes
da periferia. Como também, considerar e discorrer sobre as problemáticas que envolvem a
população negra no Brasil, mais especificamente dos jovens, que buscam ‘na criminalidade’
uma dada ascensão social. Trata-se de uma pesquisa teórico-metodológica e descritiva,
onde utilizou-se para tanto o documentário “Falcão: meninos do tráfico” (2006), no sentido
de relacionar a ficção de Conceição Evaristo com esta realidade. Dessa forma, fez-se
necessário uma pesquisa bibliográfica nesta área para descrever e elucidar os fenômenos
observados e respectivos dados verificados. Foi possível constatar que os aspectos sociais
marcados pela desigualdade e pela marginalização da população negra e pobre
ressaltados na literatura de Conceição Evaristo estão explícitos ainda hoje no seio da
sociedade brasileira. Por conseguinte, estima-se que esse artigo possa ser usado para
trabalhar uma perspectiva sociológica na área de Letras e da Literatura, e, ainda ambiciona
contribuir para a desmistificação da democracia racial no Brasil, além de problematizar
indagações sobre a naturalização do crime na infância e na adolescência que passa, muitas
vezes, ignorada/despercebida pela sociedade. A origem disso se associa aos fatores de
segregação, que estão ligados a princípios raciais, onde o racismo fez parte da
estruturação de nosso país e o processo de abolicionismo da escravatura no Brasil
contribuiu para a perpetuação do lugar de subalternidade para a população negra. De modo
que, ao libertar os escravos, não houve discussões a respeito da reparação da escravidão
e políticas públicas que possibilitasse um recomeço a este povo, formando uma espécie de
lacuna nas gerações seguintes da pós-abolição. Jovens como o retratado no conto
supracitado, acabam se submetendo a uma situação indigna permeadas de violência em
troca de melhores condições de vida. Estes jovens encontram no tráfico o acolhimento que
não tiveram da sociedade e passam a se sentir notados no mundo.
Palavras-chave: Falcão: meninos do tráfico. Literatura. Segregação racial.
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DISCURSO E MEMÓRIA: UMA ANÁLISE DA ESCRITA DE SI NAS CRÔNICAS DE
BRAZ JOSÉ COELHO
Andrêssa de Oliveira Andrade1, Antônio Fernandes Júnior2, Marcelo Vinícius Costa Amorim 3

O artigo apresenta um estudo discursivo voltado para a escrita de si, de crônicas do autor Braz
José Coelho a partir dos livros Nas trilhas do tempo (2011) e Raízes do Tempo (2012), por meio
da teoria de Análise do Discurso (AD) sob o viés foucaultiano. Dessa forma, foram feitos recortes
enunciativos nos livros mencionadas, considerando que é possível identificar a presença de um
sujeito narrador que lida com as memórias de um tempo e as revive no ato de escrever,
ressignificando práticas culturais e históricas da cidade de Catalão – GO. Nesse viés,
discutiremos sobre a inter-relação das memórias do narrador, cuja posição de sujeito estabelece
diálogos entre o presente e o passado, entre o espaço urbano e o espaço rural, por meio dos
quais o movimento da escrita expressa as experiências de um sujeito que as singulariza. Para
tanto, nos apoiaremos teoricamente em estudos desenvolvidos por Michel Foucault (2004, 2019)
e em obras de Fernandes (2013), Courtine (2013), McLaren (2016), entre outros pesquisadores
importantes para o desenvolvimento deste trabalho. Pudemos observar que colocar em evidência
esse sujeito que fala de si, nos meandros da memória e da linguagem, é compreender como a
cultura (seja ela erudita ou popular) funciona com o sujeito, possibilitando novas experiência na
arte de viver.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Sujeito; Enunciado.
1.Acadêmica do curso de Letras Português da Unidade Acadêmica de Letras e Linguística (UALL),
andressandraded@gmail.com, Catalão-Go, 2. Docente da Unidade Acadêmica Especial de Letras e
Linguística (UALL), toniferjr@gmail.com, Catalão-Go. 3. Mestrando do Programa de Pós Graduação em
Estudos da Linguagem, m.viniciuh@gmail.com, Catalão-Go.
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DISCURSO RELIGIOSO: UMA ANÁLISE SISTÊMICO-FUNCIONAL DAS
REPRESENTAÇÕES NA ORAÇÃO SACERDOTAL DO EVANGELHO DE JESUS
CRISTO SEGUNDO JOÃO
Leonardo Coutinho dos Santos1, Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida 2

Com o estudo, objetivamos investigar as representações de Jesus na Oração Sacerdotal,
narrada por João no décimo sétimo capítulo de seu Evangelho. O texto em questão apresenta
Jesus, antes de sua crucificação, em um diálogo com Deus, a quem chama de Pai, pedindo-lhe
sua glorificação, além de interceder por seus discípulos e pela Igreja que se forma. Para tal,
utilizamos o Sistema de Transitividade da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY;
MATTHIESSEN, 2004) para subsidiar as análises. Nessa atmosfera, a investigação justifica-se
pelo papel que a linguagem possui na construção de representações das experiências humanas,
buscando compreender como a teia semântica se constitui por meio das escolhas linguísticas.
Observamos que, com os seis tipos de processos hallidayanos, a linguagem é capaz de
materializar a experiência humana em orações. Entretanto, diante do corpus analisado, notamos
que por se tratar de um texto bíblico, isto é, que dialoga com uma realidade suprassensível, fezse necessário ampliar os limites da compreensão da experiência humana, reconhecendo outros
mecanismos experienciais, como a relação entre homem e Deus. Dessa forma, é preciso
expandir a visão de transitividade e abordar o corpus com outra perspectiva, a qual consiga
abarcar os sentidos presentes no texto em questão. À vista disso, foi imprescindível adentrar o
campo da metafísica, a fim de validar a experiência do falante/escritor. Assim, propomos a
ocorrência de Processos Transcendentes, que lidam com as experiências de fé. Os resultados
mostraram a presença de cinco representações para Jesus: Enviado, Revelação, Glorificação,
Intercessor e Unidade, as quais formam um todo coerente, em virtude da complementariedade
de um em relação ao outro, tendo o ser humano como cerne. Em suma, na relação entre humano
e divino, a linguagem funciona como porta de entrada para as crenças do ser, pois ele se serve
do sistema linguístico para expressar suas experiências, bem como para (re)construí-las. O
discurso religioso, concomitantemente, inscreve-se nessa esfera. Com isso, estabelecer uma
intersecção entre linguística e teologia nos possibilitou (entre)cruzar fronteiras epistemológicas,
a fim de expandir a compreensão do homem nas suas diversas representações. Portanto,
estudar representações é estudar a construção textual de identidades.
Palavras-chave: Transitividade. Processo Transcendente. Oração Sacerdotal.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
UMA ANÁLISE DE AVALIATIVIDADE
Jordana Pires Neto1, Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeira2

A formação do professor de inglês na educação básica tem sido foco de muitas pesquisas na
área da linguagem, mais especificamente, na linguística aplicada. Essa formação engloba os
muitos problemas enfrentados no contexto de sala de aula, tais como, carga horária deficitária,
e falta de infraestrutura nas escolas, que acabam por sobrecarregar o professor em outras
tarefas, esquecendo de movê-lo a refletir sobre o papel da escola para a vida do aluno. Muitos
pesquisadores têm se debruçados em estudos sobre essas questões, o que nos interessou, em
especial a realizar este estudo. Embasado no arcabouço teórico da Linguística SistêmicoFuncional (Halliday, 1994) e, mais especificamente, o sistema de Avaliatividade (Martin e White,
2005), modelo teórico-metodológico na análise de corpora coletados no contexto de sala de aula
refletiu questões importantes na formação do professor. O objetivo, estão foi investigar, a partir
de duas outras pesquisas como a formação de professores tem sido entendida e discutida, como
os pesquisadores entendem esse processo e como ele se dá, através da análise dos elementos
avaliativos presentes nos dois textos. O subsistema de atitude (um dos subsistemas de
Avaliatividade) e seus subtipos - afeto, julgamento e apreciação foram utilizados permitindo
compreender os posicionamentos e opiniões dos autores com relação ao tema. Sendo assim,
percebemos que o subsistema de atitude que contém os elementos citados anteriormente, está
presente em todo o discurso do professor de Língua Estrangeira analisados nesta pesquisa.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, em que foram analisados 01 artigo e 01 dissertação de
mestrado com o tema ‘formação de professor de inglês’, forma analisados as avaliações
realizadas pelos autores dos trabalhos referentes ao tema. Os resultados apontaram que, em
ambas as pesquisas os autores embasam com convicção a importância da formação do
professor de Inglês, e o quanto este pode proporcionar benefícios aos alunos que estudam a
disciplina no ensino básico. Desta forma, vê-se que, além de ser importante a formação do
professor, este necessita da colaboração e dedicação dos alunos inseridos, para que assim,
possam fazer um excelente trabalho no estudo da língua.

Palavras-chave: Ensino. Linguística. Inglês.
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INTIMIDADES: SIGNOS DA MORTE COMO EXPRESSÃO DO EROTISMO EM CONTOS
DE AUTORIA FEMININA
Kézia Viana da Silva1, Luciana Borges2

Pelo presente texto objetivou-se analisar os contos presentes na antologia Intimidades: dez
contos eróticos de escritoras brasileiras e portuguesas (2005) organizada por Luisa Coelho.
A coletânea de contos, composta apenas por textos de autoria feminina, apresenta temas
relacionados a temáticas sexuais em consonância com questões de investidura de gênero
(gender), além de estabelecer relações entre o erotismo, em perspectiva batalliana, e suas
situações fronteiriças com a morte. De natureza subjetiva, o erotismo, nos contos, é percebido
como uma experiência interior, sem fins reprodutivos, aproximando, dessa forma, as
personagens, no momento do paroxismo de suas relações amorosas, com situações
limítrofes de morte. Assim, os contos apresentam ressonâncias com a unidade de vida (Eros)
e a força da morte (Thanatos). Movimentos de transgressão, quebra de interditos, conflitos
existenciais e amorosos em articulação com a díade da descontinuidade e continuidade, em
Bataille (2017), atuam como estratégias narrativas na representação do erotismo. Atuando
como um projeto literário e político, a antologia de contos possibilita tecer reflexões, no âmbito
das relações de gênero (gender), sobre os desafios que comumente são encontrados pelas
escritoras ao permitirem-se adentrar no universo das produções de temáticas eróticas que,
por sua vez, esteve em boa parte da história sob o domínio do universo masculino.
Palavras chaves: Antologia. Contos eróticos. Morte. Gênero.
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campo literário, ao produzirem suas narrativas, histórias e discursos em um universo marcado
predominantemente por escritores homens. E ainda, agradeço pelo auxílio do material
referente ao corpus da pesquisa, como também pelas discussões empreendidas durante
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INVESTIGAÇÃO SOBRE OS GÊNEROS DISCURSIVOS DIGITAIS NO LIVRO
DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Gabriela Assunção Santos1, Anair Valênia Martins Dias2
As práticas sociais dos adolescentes e jovens do ensino fundamental II ocorrem cada vez mais
em ambientes multimidiáticos e digitais e esses espaços exigem práticas contemporâneas de
linguagem que permitam uma interação ativa e crítica dos alunos com os conteúdos aos quais
são expostos. Dessa forma, é importante que os docentes de Língua Portuguesa levem essa
realidade para a sala de aula e encontrem meios para desenvolver com os estudantes essas
práticas, o que pode se realizar por intermédio dos gêneros discursivos, que podem ser
considerados a base da comunicação humana. Nesse sentido, considerando-se que em grande
parte das escolas o livro didático é o guia do professor, esse trabalho objetiva investigar e discutir
a presença dos gêneros discursivos digitais nos livros didáticos de Língua Portuguesa, a partir
da comparação com as discussões apresentadas pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC.
Para isso, foi selecionado um exemplar de um livro didático de Língua Portuguesa para compor
as análises. Posteriormente, foram discutidas teorias sobre gêneros e sobre gêneros digitais,
bem como reflexões sobre multiletramentos e letramentos digitais. O estudo da BNCC revela sua
preocupação em propor um ensino baseado nas experiências dos alunos, promovendo os
multiletramentos e os letramentos digitais, necessários para a vivência na atual sociedade
tecnológica. Por isso, a Base propõe o trabalho com diversos gêneros digitais que são utilizados
no dia a dia dos adolescentes e jovens. Ao mesmo tempo, esse estudo desperta a necessidade
de um olhar crítico para as teorias do documento, que contemple as diversidades existentes nos
diferentes contextos escolares e as prováveis adequações que podem ser necessárias para a
aplicação de suas propostas. Com a análise do livro didático selecionado, percebe-se que o
trabalho com os gêneros digitais está presente nesses materiais, apesar de nem sempre atender
de forma genuína às exigências da BNCC. Seja pela restrição a apenas um gênero digital,
quando se poderia explorar outros, inclusive aqueles sugeridos pela Base, ou pelo trabalho não
realizado diretamente com o gênero digital escolhido pelo livro, constata-se que o ensino de
Língua Portuguesa ainda tem um longo caminho de transformações para que possa apresentar
a língua aos alunos em suas situações reais de uso, de forma a abarcar todas as práticas sociais
comuns ao contexto diário de comunicação desses indivíduos.
Palavras-chave: Práticas de linguagem. Multiletrametos. BNCC.
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“LADRÃO”: DISCURSO, DISPOSITIVOS DE PODER E PRODUÇÃO DE
SUBJETIVIDADE EM DJONGA

Ana Vitória Guerreiro Domingues1, Antônio Fernandes Júnior2

Este artigo tem como objetivo discutir algumas composições do rapper Djonga, no seu álbum
“Ladrão” (2019), utilizando do viés foucaultiano para fundamentá-las, principalmente as noções
de sujeito discursivo, dispositivos de poder e enunciado, estudadas ao longo do projeto, além de
expor e compreender questões sociais, como o racismo e a desigualdade social. Para isso, o
trabalho metodológico constituiu em recortar alguns fragmentos das canções presentes no
referido álbum e analisá-las, a partir das suas particularidades temáticas e dos conceitos de
Foucault. Ao fim, podemos constatar algumas questões políticas, históricas e sociais que
sustentam discursos e práticas racistas e o surgimento dos discursos e atos de resistência contra
o racismo, nesse caso, na obra de Djonga, percebendo a produção artivista (arte + ativismo)
analisada, ou seja, os trechos das letras das canções configuram-se como parte da militância e
da resistência contra práticas racistas. Racismo. Resistência. Artivismo.
Palavras-chave: Racismo. Resistência. Artivismo.
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LENDAS, CONTOS POPULARES E SUPERSTIÇÕES: O IMANIGÁRIO DO SERTÃO
NA LITERATURA BRASILEIRA
Beatriz Tuxen Santos1, Prof.ª Dr.ª Fabianna Simão Bellizzi Carneiro2
RESUMO: O projeto desenvolvido no Programa Institucional Voluntário de Iniciação
Científica (PIVIC) se intitula “Lendas, contos populares e superstições: o imaginário do
sertão na literatura brasileira”, para o qual foi realizado um recorte da literatura brasileira,
ou seja, pontuamos a literatura tida como regionalista de forma a perscrutarmos
questões como identidade, memória, cultura e assim melhor entendermos o processo
que levou o centro-oeste brasileiro, sobretudo, o solo goiano, a ser classificado como
sertão. Ao realizarmos um levantamento de lendas e contos populares, nos deparamos
com o berço das narrativas fantásticas que nutriam o imaginário supersticioso da
população ancestral de Goiás. Ao recordarmos a realidade vivida na era do Brasil
Colonial, encontramos, na perpetuação da cultura oral, a fusão entre seres mitológicos
de origem africana, seres componentes do imaginário europeu e personagens oriundos
dos folclores; que se caracteriza como elemento fundamental na narrativa do sertão
goiano. Nosso objetivo principal se pauta na hipótese que levantamos acerca do
processo de constituição do espaço sertanista na literatura brasileira como lugar
desestabilizador da ordem e da razão, ou seja, um local que abriga pessoas que não
fazem parte de um determinado sistema dominante por ainda acreditarem em lendas e
superstições. Por meio da leitura de diversos textos teóricos e aplicação dessas teorias
em obras literárias regionalistas, pudemos: entender a constituição do espaço sertanista
em seu sentido físico e social, compreender a construção do imaginário do sertão e do
sertanejo brasileiros e, por fim, refletir sobre as implicações sócio-históricas e políticas
que ainda permeiam os debates acerca desse espaço interiorano do Brasil. Esse
trabalho se justifica porque acreditamos que ao resgatarmos estas criaturas lendárias e
sobrenaturais que povoam o imaginário do nosso sertão, podemos não apenas entender
os rumos da Literatura Brasileira desde o Romantismo, bem como desconstruirmos a
visão das elites em relação à constituição nacional. Ademais, essa pesquisa traz
contribuições a outros estudiosos das ciências humanas tais quais a Sociologia,
Antropologia, Geografia entre outros, bem como à comunidade acadêmica como um
todo, pois, ao repensarmos essas estruturas identitárias da nossa sociedade, somos
capazes de gerar debates também entre alunos do ensino básico ao ensino superior à
luz da literatura fantástica, acerca de diversos pontos que perpassam nossos percursos
enquanto seres em eterna formação.
Palavras-chave: Literatura Brasileira; Sertão Goiano; Imaginário.
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LEXICULTURA DOS COMPROMISSOS DOS HOMENS PRETOS NO LIVRO DA
IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO ARRAYAL DO BOMFIM DE GOYAZ
(1751)
Carolina Faleiros Felício1, Maria Helena de Paula2

A pesquisa teve o intuito de estabelecer relações entre léxico, história e cultura referente aos
escravizados e libertos integrantes de uma Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Goiás.
Também objetivamos conhecer a estrutura e a organização de um livro de Compromisso de
Irmandade de Homens Pretos do século XVIII em Goiás. Para tanto, o corpus é composto pela
edição semidiplomática do Livro de “Compromisso da Irmandade deNossa Senhora doRosário
dos Homens Pretos do Arraȳal do Bomfim de Goȳaz”, disponível em Silva (2013). O foco residiu
em inventariar as lexias referentes aos compromissos dos homens e das mulheres da Irmandade
citada, que foram organizadas em campos léxicos. Ao todo, foram contabilizadas 95 lexias
distribuídas em 4 macrocampos, sendo que 3 foram subdivididos em microcampos: i)
Denominação dos irmãos; ii) Deveres dos negros associados (1. Condutas e 2. Atividades
religiosas); iii) Direitos dos negros associados (1. Ocupações, 2. Sepultamento e 3. Locais de
enterro); iv) Obrigações dos Negros Associados (1. Formas de pagamentos e valores, 2.
Festividades, 3. Obrigações religiosas e 4. Obrigações dos oficiais negros). Após o inventário e
organização, foi feita a consulta das lexias nos seguintes dicionários para identificar expansão,
retração e manutenção de sentidos: Vocabulario portuguez & latino (1712-1728), Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa (2009) e Dicionário da escravidão negra no Brasil (2004). Tevese como referenciais para a análise vários autores pertinentes à temática da pesquisa, permitindo
relacionar as lexias com a história e cultura dos negros associados da Irmandade. Essas
organizações tiveram papel importante na catequização dos escravizados e libertos no período
colonial, servindo aos interesses do sistema escravista, ao mesmo tempo em que garantiam
alguns benefícios para seus associados. A Irmandade também se configura como um lugar de
socialização e solidariedade entre os irmãos, onde compartilhavam suas vivências e
ressignificavam a sua fé. As escolhas lexicais presentes no livro de Compromisso carregam
significações para os falantes e evidenciam o contexto histórico e cultural, como aspectos do
sistema escravista, as relações de sociabilidade da Igreja para com os negros, a hierarquia
dentro da Irmandade, a importância dos rituais de sepultamento, dentre outros.
Palavras-chave: Léxico. Cultura. Irmandades de Homens Pretos.
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MODA E COMPORTAMENTO: ESTUDO LEXICAL NO BLOG GAROTAS ESTÚPIDAS

João Wagner Barroso de Oliveira1, Vanessa Regina Duarte Xavier2, Pauler Castorino Oliveira
Barbosa3
Com o advento da Internet, a maneira como os sujeitos consomem produtos relacionados à moda
alterou-se, uma vez que surgiram diferentes meios para que os indivíduos acompanhassem as
novidades do referido campo. A exemplo dos blogs de moda, uma espécie de diário eletrônico,
que disseminam diariamente conteúdos acerca do tema no ambiente digital, segundo Medeiros
et. al (2014). Neste viés, acreditamos que essas plataformas contribuem para o comportamento
do sujeito na contemporaneidade, tomando por base que esses tomam conhecimento sobre os
vestuários, adornos e estilos que estão em voga, por intermédio desses suportes digitais. Por
essa razão, o presente estudo teve como objetivo analisar a terminologia empreendida no blog
Garotas Estúpidas, considerado um dos maiores blogs do segmento (VIANA, 2017), sobretudo
no léxico usado no segundo semestre de 2019. De modo específico, a) analisamos o gênero
blog desde sua estrutura a campo temático; b) coletamos os substantivos, adjetivos e locuções
que nomeavam e caracterizavam as peças do vestuário e/ou estilos e distribuímos esses em
campos lexicais; e, por fim c) traçamos o perfil dos consulentes do blog Garotas estúpidas. Para
isso, tivemos como suportes teóricos os textos de Bakhtin (1997), Borba (2006), Orsi e Almeida
(2019), Palomino (2003), dentre outros que discutem gênero, léxico e moda respectivamente.
Nossa metodologia encaixa-se na perspectiva quanti-qualitativa, pois inventariamos 22 (vinte e
dois) termos em 05 (cinco) matérias do blog que discorriam sobre as principais tendências da
moda entre os meses de julho a dezembro de 2019. Posteriormente, essas unidades
terminológicas foram alocadas em campos lexicais, seguindo os pressupostos de Farias (2003),
em específico, distribuímos nossos dados em 4 (quatro) campos, a saber: vestuário, cor, padrão
e estilo. Em sequência, realizamos as análises das relações semânticas nos campos, os quais
predominaram os processos de hiperonímia e hiponímia e as conceituamos com o auxílio de
alguns dicionários e sites da internet. De modo geral, inferimos que nossos resultados indicam
que os consulentes do blog em questão são mulheres jovens, por isso a recorrência de
substantivos, adjetivos e locuções em língua inglesa, o que apontamos como uma questão de
padronização terminológica e, também, de delimitação de público-alvo do blog.
Palavras-chave: Terminologia. Blog de Moda. Identidade.
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MONSTROS URBANOS, ESPELHOS DA CIDADE: REPRESENTAÇÕES DA
MARGINALIDADE NA INGLATERRA VITORIANA

Giovana Guimarães Gonzaga¹, Alexander Meireles da Silva²

Este trabalho se trata de um recorte nos estudos de iniciação científica vinculados ao
projeto “Do fantástico ao fantástico: facetas do insólito na contemporaneidade”, tendo como
objetivo um estudo à cerca dos Penny Dreadfuls – histórias de teor grotesco, violento e macabro,
ressaltando os comportamentos e mudanças na sociedade inglesa provenientes do Fin-de–
siècle. Esta fase, que na Inglaterra também foi identificada como a Era Vitoriana foi uma época
pela qual a Inglaterra sofreu diversas mudanças, em especial nas áreas de tecnologia e ciência,
por consequência da Segunda Revolução Industrial. Assim, levamos em conta o contexto social
presente na Londres Vitoriana como fomentadora da escrita de tais contos. A metodologia deste
escrito é de teor qualitativo, contando com os estudos teóricos d Silvia Alexim Nunes (2000),
Mireille Dorttin – Orsini (1996), Fred Booting (1996), entre outros. Com base nos ideais
conservadores predominantes no período da Era Vitoriana que trabalhamos a análise de nosso
projeto, em que utilizamos romances do gênero gótico do livro Vitorianas Macabras (2020), que
faz uma seleção de contos de horror, integramente de autoria feminina. Após a leitura das
hipóteses de Nunes e Orsini, para a apresentação de um evento nossa nova proposta começou
a ganhar vida, uma nova hipótese se mostrou válida: a análise da apropriação feminina do gênero
gótico, levando em conta todo o contexto social pertencente a Era Vitoriana. Assim,
desenvolvemos um estudo das obras selecionadas para analisar a maneira que o meio social
conservador e as normas de conduta ditadas no período influenciaram não somente na literatura
gótica, mas naquela escrita por mulheres. Levando em consideração tais discussões, obtivemos
como resultados os seguintes fatores: Como maior influenciadora deste ideal, Rainha Vitoria,
apesar de mulher, era extremamente religiosa e levava com grande seriedade os padrões
comportamentais que uma mulher inglesa deveria possuir, assim fazendo com que tal
pensamento fosse cravejado em toda a população e fortemente encorajado em estudos
científicos e nas áreas de psicologia e psicanálise. Além disso, observa-se que em dois dos
quatro contos analisados o homem teme a figura feminina, pois a mulher em si só é um ser de
fronteiras, como nos ideais explorados nesta pesquisa: A mulher sexual e histérica e A
Feminilidade assexuada e passiva. Ou seja, o olhar que a sociedade tinha a respeito do feminino
é
sua
natureza
com
grandes
tendências
para
a
histeria.
Palavras-chave: Literatura, Gótico, Inglaterra
¹Estudante, Letras Português e inglês da UAELL/RC/UFG, guimaraessgiovana@gmail.com
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O AMÁLGAMA TEMPORAL DE A CHEGADA (2016): MEMÓRIA DE FUTURO NO
DISCURSO CINEMATOGRÁFICO

Artur Gonçalves Sá Teles¹, Grenissa Bonvino Stafuzza (Orientadora)²

A presente pesquisa é de natureza qualitativa com caráter descritivo, interpretativo e analítico do
conceito de memória de futuro presente no discurso cinematográfico de A Chegada (2016), de
Dennis Villeneuve (macrocorpus de pesquisa). Analisamos as relações dialógicas que
constituem o sujeito personagem Louise Banks, partindo de uma perspectiva que considera os
diálogos fundamentais para o estudo da memória de futuro para a constituição do sujeito
personagem no filme (microcorpus da pesquisa). Dessa forma, encontramos, através da análise
dos enunciados recortados em certas cenas, a maneira com que a visão pautada no por-vir tem
influência direta na construção da personagem Louise Banks, partindo da ideia de que esse
sujeito comprometido com algo que está além dele (e ainda tendo consciência desse
comprometimento)
é
fundamental
para
estabelecer
o
fator
enunciativo.
Utilizamos o cotejamento de enunciados por meio do método dialético-dialógico do Círculo
bakhtiniano para estudar o conceito de memória de futuro. Dessa forma, entendemos que as
relações dialógicas que operam no discurso cinematográfico de A Chegada são basilares para
que o sujeito Louise Banks seja constituído por uma visão sobre e do por-vir. Assim, a pesquisa
de discurso cinematográfico sob a perspectiva dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin
aborda diversas noções, especialmente as de diálogo, sujeito, interação discursiva e memória
de futuro (BAKHTIN, 2010; BAKHTIN, 2011; MEDVIÉDEV, 2012; VOLÓCHINOV, 2017;
VOLOCHÍNOV, 2013). A análise das cenas recortadas contribuiu para a compreensão de como
a memória de futuro emerge em A Chegada e, ainda, coloca Louise, na situação de herói com
olhar voltado para o horizonte, para aquilo que está adiante de si. Isso é perceptível observando
os momentos em que Louise está passando pelo processo de aprender a língua dos heptapods
(nome dado aos alienígenas que visitam a Terra no filme, que significa 7 pés), uma vez que no
decorrer da narrativa, a personagem se vê diante da situação de decifrar a língua desses
visitantes, isso graças a um convite do exército estadunidense que tem como intuito descobrir o
propósito deles com essa visita. E, devido a todo o processo de aprendizagem da língua
alienígena, Louise acaba adquirindo a capacidade de pensar em diferentes linhas temporais,
dando a ela uma plena noção de eventos que ainda irão acontecer em sua vida e ao seu redor.
Palavras-chave: Sujeito. Círculo de Bakhtin. Dialogia.
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O LÉXICO DA MODA E A CULTURA DO CONSUMO NA CATEGORIA VESTUÁRIO
DOS SITES DAS LOJAS HERING E RENNER

Giovanna Maria Tavares Netto¹, Vanessa Regina Duarte Xavier², Pauler Castorino
Oliveira Barbosa³
O processo de aquisição de produtos, sobretudo de bens relacionados à moda, via
internet, tem se tornado cada vez mais frequente na contemporaneidade, uma vez que
a compra online permite que o consumidor adquira determinado produto sem
necessidade de descolamento até a loja física. Pensando na moda, entendida, aqui,
como aquela que influencia comportamentos e estilos ao longo dos tempos, propomos
uma investigação sobre a estruturação léxico-semântica dos substantivos e adjetivos
presentes em nomes de itens do vestuário adulto, feminino e masculino, nos sites das
lojas Hering e Renner, para refletir sobre a inter-relação entre o léxico da moda e a
cultura do consumo. De modo específico, i) inventariamos os itens nas categorias
supramencionadas e os distribuímos em campos lexicais; ii) apontamos as confluências
entre as lexias coletadas com aspectos culturais e históricos; e, por fim, iii) refletimos
sobre a relação entre o léxico da moda e o consumo de vestuários via internet. Essa
pesquisa possui um viés quanti-qualitativo, tendo como auxílio na metodologia o uso da
Linguística de Corpus, utilizando o programa WordSmith Tools, versão 6.0, de Scott
(2012). Por meio dele, fizemos o inventário e a contabilização das unidades lexicais
coletadas no corpus. Como aporte teórico, utilizaremos: a) Biderman (2001), Antunes
(2012) etc., que debatem sobre léxico; b) Palomino (2003) e Lipovetsky (2009), no que
condiz aos estudos de moda e consumo; c) Farias (2003) e Abbade (2011),
estruturamos nossos dados em campos lexicais; d) Henriques (2018), Lopes e Rio-Torto
(2007), entre outros, sobre as relações semânticas. Os dados foram levantados entre
os meses de setembro e outubro de 2019, em específico, nas cem (100) primeiras peças
da categoria mais vendida. Obtivemos um total de 146 substantivos na categoria
feminina e 131 na masculina e 153 adjetivos na categoria feminina e 147 na masculina.
Destes, foram analisados aqueles com frequência maior ou igual a cinquenta (50), os
quais foram distribuídos entre cinco (5) campos lexicais, sendo eles vestuário, cor,
tecido, estilo e padrão, além de um subcampo no campo lexical vestuário, o qual
nomeamos de forma ou detalhe do vestuário. As relações semânticas observadas em
nossas análises foram: antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, meronímia e
holonímia. Para comprová-las, realizamos o cotejo das lexias no Dicionário da moda, de
Sabino (2007), em versão impressa, e no Dicionário Caldas Aulete, de Aulete e Valente
(2020) e no Glossário UseFashion, do site UseFashion (2020), ambos em versão
eletrônica. Por esse prisma, consideramos que esta pesquisa contribui com os estudos
lexicais da moda, em sua íntima relação com o consumo.
Palavras-chave: Lexicologia. Vestimentas. Internet.
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PAISAGENS DO CONHECIMENTO PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE LÍNGUAS: UM
PANORAMA DAS HISTÓRIAS VIVIDAS E NARRADAS NO BRASIL
Hingrid Cristal Costa Nascimento 1, Viviane Cabral Bengezen², Amanda Magalhães Santiago3
O presente trabalho desenvolveu-se como Iniciação Científica, tratando-se, em sua parte
inicial, de um levantamento de dados acerca das paisagens profissionais dos professores de
língua no Brasil. Nesta fase, buscamos por teses e dissertações que se enquadrassem aos
nossos objetivos de pesquisa. Procuramos por documentos com foco nas histórias desses
profissionais, das suas práticas docentes, onde e como viviam, quais eram os seus saberes,
como lidavam com os desafios encontrados e suas experiências bem sucedidas e /ou como
elaboravam seus materiais de ensino de línguas. A metodologia consistiu-se em buscas pelo
banco de teses e dissertações da CAPES e pelo site do Grupo de Pesquisa Narrativa e
Educação de Professores (GPENEP). Após recolhermos os documentos encontrados com
os devidos parâmetros mencionados anteriormente, passamos a sistematizar as informações
e traçar um panorama. Assim, a caráter qualitativo e quantitativo, passamos a analisar os
espaços e contextos em que se davam cada uma das narrativas, observando tópicos como
a faixa-etária das turmas e suas particularidades, tipo de instituição de ensino ou a ausência
desta, recursos estruturais e o âmbito virtual desses espaços. Fizemos considerações a
respeito de qual a abordagem teórico-metodológica e objetivo de estudo presentes nas
narrativas que, em um quadro geral, cotejamos em quatro divisões: a optação pela maioria;
optação por uma parte; optação pela minoria e a totalidade. Desta maneira, respondemos,
também, as concepções teóricas da Pesquisa Narrativa de histórias secretas, histórias de
fachada e histórias sagradas, em recorte com os espaços e contextos, analisados
precedentemente, especificamente ao que tange ao tipo de instituição de ensino ou a
ausência desta. Lançamos, assim, breves indagações, despretensiosas à resposta, sobre as
histórias vividas e narradas pelos professores de línguas no Brasil em determinados âmbitos,
nas escolas, na academia ou virtualmente, e como cada espaço influíra nas narrativas dos
profissionais como histórias secretas, histórias de fachada e histórias sagradas. Analisamos
o montante de 16 teses e dissertações.
Palavras-chave: Pesquisa narrativa; Paisagens do conhecimento; Análise e levantamento
de dados.
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PELOS SERTÕES LINGUÍSTICOS DE GUIMARÃES ROSA: O UNIVERSO DAS
PLANTAS E OS SABERES TRADICIONAIS EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS
Vitória Pacheco Fernandes1
Gabriela Guimarães Jeronimo2
Maria Helena de Paula3

A obra Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, publicada pela primeira vez em
1956, é reconhecida internacionalmente pela forma peculiar e sensível com que o autor
retratou o sertão mineiro, fazendo com que a temática de suas criações literárias sejam,
ao mesmo tempo, localizadas espacialmente, devido à marcação geográfica, e também
universais, por trazerem, dentro de um mesmo sertão, vários sertões. Nessa imensidão
de possibilidades que a referida obra oferece em termos de pesquisa, a pesquisa de
iniciação científica (IC-PIVIC) por nós desenvolvida, cujo título é homônimo ao da
presente proposta, teve como objetivo principal conhecer Grande Sertão: Veredas e o
universo das plantas registradas na obra e, mais especificamente: i) empreender estudo
de natureza lexicultural sobre os elementos da flora registrados na obra estudada; ii)
entender, através da análise do corpus, a relação entre os nomes das plantas e os
saberes tradicionais; iii) construir um inventário com as lexias pertencentes à flora a
partir da obra em análise. Para tal, pautamos nossas discussões nos pressupostos
teóricos-metodológicos da Lexicologia e suas interfaces com outros campos do saber,
em que temos: Biderman (2001; 1978); Cardoso (2019); Geertz (1997); Jeronimo
(2018); Paula (2007); Seabra (2015); Xavier (2011). No que se refere à constituição do
corpus, após leitura e exegese da obra, confeccionamos o inventário em que estão
elencadas todas as unidades lexicais pertencentes ao universo da flora, somando um
total de 191 (cento e noventa e um) nomes de plantas. Diante desse grande número de
unidades, fez-se necessário realizarmos um recorte para selecionarmos aquelas que
comporiam nossas análises, de modo que optamos pelas plantas que, na obra, tiveram
indicadas as suas propriedades medicinais, a saber: angico, arnica-do-campo, bálsamo,
erva-doce, frei-jorge, losna, macela e urumbeba. Através da realização dessa pesquisa,
pudemos ter acesso aos saberes que são trazidos na obra e que ainda fazem parte do
cotidiano de muitas comunidades no interior de Goiás, discussão que vai ao encontro
do projeto de pesquisa Vocabulário socioterminológico da medicina tradicional em
Goiás: um estudo lexicultural, ao qual nosso plano de trabalho está vinculado. Portanto,
as reflexões em torno do corpus, bem como as análises, possuem um viés lexicultural,
ou seja, partimos, sobretudo, da relação entre essas unidades que nomeiam a flora e
os saberes tradicionais que as atravessam.
Palavras-chave: Flora; Medicina tradicional; Lexicologia; Saberes locais.
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POR UM DISPOSITIVO DE FAKE NEWS: CARTOGRAFANDO DISCURSOS EM OS
ÚLTIMOS DIAS DA HUMANIDADE, DE KARL KRAUS, PARA PROBLEMATIZAR AS
PRÁTICAS DE FAKE NEWS CONTEMPORÂNEAS
Júlio César Albuquerque da Rocha1, Antônio Fernandes Júnior2

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida entre 2019 e 2020
(CNPQ) acerca da cartografia de um dispositivo de fake news a partir de recortes
enunciativos do livro Os Últimos Dias da Humanidade, de Karl Kraus, publicado em 1922,
lançado em português (versão integral) no ano de 2016. Trata-se de um drama satírico
austríaco, dividido em cinco atos e distribuído em 220 cenas, que denuncia, por meio da
literatura, o discurso de mentiras que circulava na sociedade austríaca durante a Primeira
Guerra Mundial (1914-1918). Consonante com os estudos sobre a guerra observados
em Ferguson (2018) e Gilbert (2017), caminhamos para a análise seguindo os
pressupostos desenvolvidos nos escritos de Michel Foucault (2008a e 2008b), nos
trabalhos sobre o conceito de dispositivo em Agamben (2009) e Deleuze (1996), como
também de estudiosos da Análise do Discurso, com o objetivo de discutir as práticas
históricas que tangem aos discursos de fake news, mesmo antes do surgimento desse
termo, ou melhor, desse enunciado (FOUCAULT, 2008). A análise pauta em identificar
os enunciados divididos em cinco eixos temáticos para pensarmos a produção de
discursos da guerra através do objeto literário. Isso é possível, pois Kraus era jornalista
e embasou a escrita do drama a partir de documentos e na obtenção de fontes de
informação que oferecem verossimilhança com os acontecimentos da guerra. A partir da
análise de discursos de sujeitos e de instituições de controle (a imprensa, a igreja, a
ciência, o militarismo e a escola), percebemos que a produção de falácias é eficaz para
atingir determinados interesses nesse jogo estratégico que é o discurso. Como resultado,
visualizamos as fake news como um dispositivo que engloba enunciados, instituições,
sujeitos de controle que operam na sociedade em diferentes momentos históricos, mas
com regularidades quando se trata de atingir interesses políticos. Ao final desse trabalho,
confirmamos a sua importância e relevância, visto que a contemporaneidade tem
discutido sobre temas como pós-verdade e fake news. O discurso é uma espiral e está
sempre a retornar com novas atualizações, em novos suportes, mas sempre
recuperando outros discursos (FOUCAULT, 2008).
Palavras-chave: Dispositivo. Michel Foucault. Fake news. Karl Kraus.
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QUE NOMES TÊM OS DESCENDENTES DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL? UM ESTUDO EM
DICIONÁRIOS BRASILEIROS DO SÉCULO XX
Lucas Victalino Nascimento1, Amanda Moreira de Amorim2, Maria Helena de Paula3
A presente pesquisa de iniciação científica pautou-se no questionamento: os dicionários
brasileiros do século XX teriam herdado as configurações dadas à escravidão/escravização e
aos escravizados nas definições de verbetes desta temática? Ou, ainda, estes sentidos teriam
se espalhados (ou silenciados) em verbetes correlatos nestas obras? Nessa perspectiva, o
trabalho foi realizado com vistas a identificar as distinções nas formas de tratamento oriundas
das marcas deixadas pelo passado escravocrata brasileiro nos seguintes pares de lexias:
homem/mulher;
menino/menina;
ingênuo/ingênua;
negro/negra;
negrinho/negrinha;
mulato/mulata; pardo/parda; crioulo/crioula e preto/preta. Para tanto, foi necessária uma
conceituação teórica sobre as ciências do léxico, como os de Biderman (1984), em interface com
diversos estudos de cultura à despeito das questões étnico-raciais, para, assim, explicitar os
discursos presentes nas lexias supraditas. Foram utilizados os seguintes dicionários: Dicionário
Contemporâneo da Língua Portuguesa (AULETE, 1968); Dicionário Contemporâneo da Língua
Portuguesa (AULETE, 1978); Novo Dicionário da Língua Portuguesa (FERREIRA, 1986);
Dicionário da Língua Portuguesa (FREIRE, 1941); Dicionário da Língua Portuguesa
(NASCENTES, 1988); Lisa: Grande Dicionário da Língua Portuguesa (OLIVEIRA, 1972); entre
outros, seguindo o critério de terem sido publicados entre os anos de 1901 e 2000. A escolha
pelos pares lexicais é justificada uma vez que suas acepções revelaram traços e evidenciaram
aspectos da história das práticas escravocratas no Brasil e como elas se perpetuam mesmo após
a lei de abolição da escravidão, promulgada em 1888. Como resultado de pesquisa, apresentase aqui a necessidade de perceber os dicionários como instrumentos que não estão destituídos
de ideologias, assim, podem ser utilizados como corpus de pesquisa para entender a relação
entre cultura, língua e seus falantes em quaisquer recortes sincrônicos. Dessa maneira, a
pesquisa tem caráter multidisciplinar pois há uma articulação com os estudos de cultura de outras
ciências humanas como a Antropologia, Política, Filosofia e História, de modo que são
indissociáveis para compreender as relações de poder durante o século XX e a maneira como
essas relações se manifestam em obras lexicográficas para além de suas acepções e casos de
uso.
Palavras-chave: Lexicologia; Racismo; Negritudes
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REMEMORAR E ESQUECER: MEMÓRIA E ESQUECIMENTO EM PÁGINAS DA
LITERATURA JUVENIL BRASILEIRA

Luciana Oliveira Félix1, Silvana Augusta Barbosa Carrijo2
Resumo: Memória e esquecimento constituem-se como processos basilares na construção da
identidade, individual e coletiva, advindo deste fato, a especial importância da abordagem destes
temas em estudos que envolvam o público juvenil. Através da pesquisa bibliográfica de aportes
teóricos interdisciplinares que abordam esta temática, pretendeu-se, neste trabalho, analisar de
que maneira a memória, o esquecimento e seus subtemas estão representados em quatro obras
da literatura infantil e juvenil brasileira, publicadas a partir da penúltima década do século XX, a
saber: Bisa Bia Bisa Bel (1981), de Ana Maria Machado, Antes do depois (2006), de Bartolomeu
Campos de Queirós, Minha tia me contou (2007), de Marina Colasanti e O rei das pequenas
coisas (2011), de Celso Sisto. Nossos esforços investigativos procuraram responder a
questionamentos tais que: como se dá o amálgama memória/história/imaginário na tessitura das
referidas obras? Como se configura a identidade dos sujeitos que recordam e o pacto de leitura
autor/leitor? Os temas da memória, do esquecimento e seus subtemas reverberam na
engenharia do projeto gráfico-editorial das obras analisadas? Quais as potenciais contribuições
de tais obras para o processo de formação leitora de jovens? Como resultados, destacamos a
contribuição deste trabalho para o crescimento epistemológico dos estudos em literatura juvenil
e para o processo de formação leitora, assinalando a necessidade de se pensar a adolescência
como um constructo cultural atravessado pelas instâncias da memória e do esquecimento.

Palavras-chave: Literatura para jovens. Memória. Esquecimento.
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TECNOLOGIAS DIGITAIS E INCLUSÃO NO ENSINO APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
INGLESA

Raisse Alexandre Vicente Gomes 1
Viviane Cabral Bengezen 2
Os objetivos desta pesquisa de Iniciação Tecnológica são i) apresentar um panorama das
pesquisas realizadas no Brasil, cujo foco seja o uso das tecnologias digitais para ensinar e
aprender Inglês; ii) identificar, nas pesquisas analisadas, os espaços onde as práticas de
ensino e aprendizagem ocorrem, quais práticas são narradas, observando quais tecnologias
digitais são utilizadas e com que finalidade; iii) observar quais os resultados em termos de
ensino e aprendizagem de Inglês que foram alcançados pelos professores e iv) problematizar
a relação entre o uso das tecnologias digitais e a inclusão. A fundamentação teórica inclui
Bengezen (2017, 2018), sobre o uso das tecnologias digitais para conectar estudantes em
tratamento hospitalar às aulas de língua inglesa na escola pública, Leffa et al. (2017), que
trata das escolhas na aprendizagem de línguas, Paiva (2018), sobre o uso de tecnologias
digitais para o desenvolvimento de habilidades orais em língua inglesa e Souza et al. (2018),
em relação a jogos digitais interativos. Os resultados indicam que há muitos estudos
envolvendo ensino e aprendizagem de língua inglesa com tecnologias digitais incluindo
discussões sobre acessibilidade, design, usabilidade da ferramenta, interação do usuário com
a ferramenta e com outros usuários e diferentes possibilidades de aprendizagem de língua
inglesa, mas investigações sobre a inclusão nessa área são necessárias.
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"UM DEFEITO DE COR" E OS PROCESSOS DE RESISTÊNCIA PRODUZIDOS PELOS
RELATOS DE UMA MULHER NEGRA
Jessica Soares Lacerda1
Antônio Fernandes Júnior2
Este relatório apresenta algumas observações sobre o romance “Um defeito de cor” (2006), da
autora Ana Maria Gonçalves. Nele, a personagem narradora descreve, principalmente, os anos
em que viveu no Brasil, inicialmente como escrava, e, posteriormente, como liberta. Partimos
das reflexões de Foucault, observamos a pertinência de conceitos como enunciado, dispositivo,
poder e resistência, em diálogo com estudiosos brasileiros que abordam o racismo e a
negritude. O objetivo foi analisar a espiritualidade enquanto prática de resistência do sujeito
narrador, uma mulher negra, no contexto da escravidão brasileira. A metodologia de estudo
consistiu em destacar, contextualizar, descrever e analisar sob a perspectiva das teorias
Foucautianas, enunciados que evidenciam essas relações, com foco especial nos primeiros
anos da vida da personagem. Ao fim dessa análise, observamos que a personagem narradora,
atravessada por sua constituição histórica e pelas memórias daquilo que lhe fora ensinado em
África por sua avó, usou de sua espiritualidade, praticada em segredo, como estratégia de
resistência aos sofrimentos da escravidão no Brasil.
Palavras-chave: Resistência. Mulher Negra. Racismo. Foucault.
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UM PEDAÇO DE MIM: A ESCRITA DE SI E A PRODUÇÃO DA SUBJETIVIDADE DO
SUJEITO AUTISTA NOS POEMAS DE JULIETA AX

Ana Paula Moreira Aquino 1, Bruno Franceschini 2

Este trabalho, à luz dos estudos discursivos foucaultianos, é resultado da iniciação científica
investigadora do dispositivo de confissão que, por meio da escrita de si, o sujeito autista,
objeto discursivo em análise, produz sua subjetividade, exercendo uma prática do cuidado
de si, ressignificando-se e produzindo modos outros de si. De acordo com o 5º volume do
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o Transtorno do
Espectro Autista (TEA) trata-se de uma síndrome neurológica do desenvolvimento que tem
como característica a dificuldade de interação social, de comunicação e de repetição de
comportamentos padronizados. Pesquisas na área têm se desenvolvido bastante, no
entanto, persiste o tabu de que o sujeito autista não consiga falar de si, trazer as
experiências de si para seu exterior, objetivando o sujeito em questão como incapaz de tais
atos. Assim, esta pesquisa analisa, no domínio da ética e da estética de si estudados por
Michel Foucault, os modos pelos quais, nas poesias de Julieta Ax, diagnosticada com TEA
e disponibilizadas em uma plataforma digital, há a produção da subjetividade do sujeito
autista por meio da escrita de si mesmo, mobilizando o dispositivo de confissão como uma
das formas do sujeito enunciar uma verdade de si e sobre si pela arte literária. Conclui-se
com esta investigação que a escrita de si tem papel fundamental nessa constituição do
sujeito autista, uma vez que, ao exercê-la, o sujeito põe em prática sua subjetividade,
estabelece uma relação consigo mesmo e se ressignifica. E, ao se ressignificar por meio
da escrita de si mesmo, o sujeito autista exerce uma prática de liberdade afastando-se de
si mesmo para observar-se, assujeitando-se a si e por si mesmo, exercendo dessa forma,
sua liberdade em meio a uma sociedade que o marginaliza como incapaz de falar de si
mesmo, evidenciando, portanto, um exercício ético de sua existência.
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UM SER TÃO ASSOMBRADO: AS CRIATURAS DO MEDO, O
OUTRO E AS ALTERIDADES QUE HABITAM O IMAGINÁRIO DO
SERTÃO BRASILEIRO
Lucas Teixeira
Fabianna Simão Bellizzi Carneiro
O seguinte relatório é fruto do trabalho desenvolvido enquanto aluno voluntário
PIVIC na modalidade iniciação científica (IC) e tem por objetivo apresentar as
reflexões, análises e observações confeccionadas ao longo da pesquisa do
Programa de Licenciatura – PROLICEN. O projeto apresentado pela orientadora
e trabalhado durante esse período tem por título "O ser tão assombrado: as
criaturas do medo, o outro e as alteridades que habitam o imaginário do sertão
brasileiro". O medo que assola o sertão guarda certos dispositivos que nos fazem
refletir a respeito de um espaço notadamente dominado pela natureza e regido
por oscilações climáticas, intempéries, fases da Lua, seca, enchentes, dentre
outros. Raymond Williams, em O campo e a cidade (2011, p. 81-94), observa
que o contraste entre essas duas zonas remonta à Antiguidade Clássica, sendo
que à cidade sempre foi atribuída a ideia de espaço das realizações da
sociedade, e o local mais importante seria a capital como forma diferenciada de
civilização. A partir desses pressupostos, objetivamos produzir uma pesquisa
que nos levasse a um entendimento de como os espaços do sertão, ao
abrigarem o “outro”, falam, na verdade, das alteridades e “outridades” que assim
são consideradas por não seguirem uma determinada conduta. Especificamente,
objetivamos entender como tais manifestações se dão na literatura sertanista,
especialmente nos primeiros anos de produção da literatura brasileira que
começa a se desvincular do cânone português, ou seja, durante o início da
escola romântica no Brasil. Nossa metodologia se pautou em pesquisa
bibliográfica que nos permitiu entender que o medo em relação às criaturas que
assolam nosso sertão guarda paralelos com nosso medo em relação às
alteridades que nossas sociedades rechaçam. Autores como Carlos Rodrigues
Brandão (1986), Jean Delumeau (2009), Luiz da Câmara Cascudo (1985),
François Laplantine (2003) fornecerão parte da fundamentação teórico.
Palavras-chave: Sertão brasileiro. Alteridades. Medo.
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VAMPIRAS, FATAIS, HEROÍNAS OU DONZELAS? A VIOLÊNCIA FEMININA NA
LITERATURA GÓTICA CONTEMPORÂNEA

Mirian Lúcia Ferreira1, Fabianna Simão Bellizzi Carneiro2

Este artigo tem como objetivo apresentar o relatório final do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC) intitulado “Vampiras, fatais, heroínas ou donzelas?
A violência feminina na literatura gótica contemporânea”. Para tal foi utilizado a obra
oitocentista “Os mistérios do castelo de Udolpho”, da escritora Ann Radcliffe, publicada
pela primeira vez em 1794; e o romance contemporâneo “O conto da Aia”, de Margareth
Atwood, publicado inicialmente em 1985. A escolha das obras nos permitiu refletir sobre
como as escritas atuais (que contenham elementos do gótico) se vinculam a um
discurso ideológico (muito presente na Idade Média) contra as mulheres, o que nos
possibilitou, assim, compreender a violência em desfavor das mulheres em nossas
sociedades. A pesquisa sobre a história da violência contra mulheres em sociedades
patriarcais teve suporte crítico alicerçado pelos precedentes trabalhos sobre o assunto
através de autores como Pierre Bordieu, Jean Delumeau, Michèle Petit, Maria Tatar,
Marina Warner, dentre outros.
Palavras-chave: Gótico. Mulheres. Patriarcado.
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VELHICE E INSTITUCIONALIZAÇÃO: PROPOSTA DE REINVENÇÃO DA
SUBJETIVIDADE DE IDOSOS NO LIVRO ESCRITA DE UMA MEMÓRIA QUE
NÃO SE APAGA, DE ANGELA MUCIDA

Gabriella de Carvalho Siqueira¹, Antônio Fernandes Júnior², Marcelo Vinicius Costa Amorim³

Alguns dos discursos que incidem sobre a velhice tendem a direcionar a subjetividade de sujeitos
idosos, fazendo com que essa fase da vida marque um momento de exclusão, isso se deve
também aos dispositivos de poder que estão atuando historicamente nesse processo. Parte
desses idosos vivenciam uma experiência que parece dificultar ainda mais uma velhice que seja
vivida de acordo com as suas escolhas, em decorrência da institucionalização. As Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPIs), assim como outras instituições, são lugares de regras
gerais, que cabem a todos, o que dificulta a experiência de uma velhice singular. Ao
considerarmos toda a trama e impasses que podem envolver o envelhecer e devido à
necessidade de pensarmos em um caminho contrário ao de uma produção de subjetividade que
padroniza a velhice, chegamos ao livro Escrita de uma memória que não se apaga (2009), de
Angela Mucida. A partir desse livro, acreditamos trazer novas reflexões sobre a constituição da
subjetividade do idoso, da sua condição de existência como sujeito e, acima de tudo, como sujeito
capaz de se reelaborar e reinventar a sua subjetividade frente aos processos de exclusão,
construídos por discursos e dispositivos de poder difundidos historicamente. Utilizamos dos
estudos foucaultianos sobre as práticas discursivas associadas à Análise do Discurso (AD) para
que pudéssemos, assim, analisar alguns enunciados do livro de Angela Mucida (2009), acerca
da velhice e do envelhecimento. Para isso, foram selecionados dois enunciados contidos dentre
os cinco capítulos do livro e que estão relacionados à memória, ao corpo, à sexualidade, à saúde,
ao envelhecimento biológico, entre outros discursos, para que, posteriormente, se chegasse à
análise discursiva proposta. Durante a análise há o direcionamento a sujeitos idosos que estão
em ILPIs, já que os discursos que se apresentam nessas instituições são outros e as
possibilidades de (re)elaborar e (re)escrever a vida encontram-se, por vezes, limitadas.

Palavras-chave: Discurso; Dispositivo de poder; Idoso.
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