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Integra UFMS: vitrine do conhecimento da nossa Universidade

Quando propusemos a criação do Integra UFMS, tínhamos a certeza de que o Integra 
se tornaria o maior evento científico de Mato Grosso do Sul. Ousamos acreditar no 
potencial da nossa Universidade e dos nossos jovens.

Como a maior e melhor universidade pública do estado de Mato Grosso do Sul, a UFMS 
tem um potencial enorme para incentivar e fortalecer o estado e o país, refletindo a 
pujança e a grandeza de Mato Grosso do Sul. 

Por meio das atividades acadêmicas, com apresentação de todo o conhecimento 
produzido pelos estudantes nas áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão, Empreende-
dorismo e Inovação da Universidade para a sociedade, e o compartilhamento de ex-
periências e do conhecimento entre jovens da graduação e do ensino médio, com a 
participação de docentes e avaliadores, pontes serão construídas entre a universi-
dade, a sociedade e as instituições, para a construção de um futuro promissor.

Com esse grandioso sonho, a primeira edição do evento em 2017 foi um sucesso, com 
632 trabalhos apresentados dos programas institucionais de Iniciação Científica, Ini-
ciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Educação Tutorial e de Extensão 
Universitária, além da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso 
do Sul (FETEC-MS).

Temos a certeza que o Integra UFMS entrará para o Calendário Acadêmico da UFMS 
e trará muitos frutos para a nossa Universidade e para o nosso estado, passando a 
ser uma vitrine do conhecimento e da força da UFMS.

Nosso agradecimento a todos que acreditaram e realizaram esse grande sonho da 
nossa UFMS!

Um grande abraço,

  Marcelo Turine     Camila Ítavo
          Reitor      Vice-reitora
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Apresentação 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC é um programa do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) voltado para o desenvolvimento do 
pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação, com a missão de con-
tribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa, ao despertar a vocação científica e 
incentivar potenciais talentos mediante participação em projeto de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e inovação orientados por pesquisador qualificado.

Para o biênio 2016-2017 a UFMS ofertou à sua comunidade de estudantes um total de 361 bolsas, 
sendo 142 com recursos próprios da UFMS. Para 2017-2018, esse número total subiu para 375, com 
o aumento do número de bolsas UFMS de 142 para 156. As bolsas, cuja duração é de um ano e o 
valor mensal é de R$ 400,00, são divididas nas categorias PIBIC, PIBIC-AF (Ações Afirmativas) e 
PIBITI (Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação). 

Os resumos apresentados a seguir mostram os 363 trabalhos de PIBIC, PIBIC-AF, PIBITI e Voluntá-
rios submetidos ao Integra-UFMS 2017. Os trabalhos foram apresentados na forma de banners 
nos dias 6-7 de novembro de 2017, no Ginásio Moreninho da UFMS (os banners foram patrocinados 
pela UFMS). Todos os trabalhos apresentados foram avaliados por pelo menos dois avaliadores e 
os melhores em cada uma das grandes áreas do conhecimento foram categorizados como des-
taque e premiados ainda no Integra-UFMS. A lista abaixo mostra os premiados como destaque.

Ciências Agrárias
- Dara Sami Vilasanti Garnes e Mariana Ferreira Oliveira Prates, “RETENÇÃO DE CAROTENOIDES EM 
FARINHA DE BOCAIUVA: EFEITO DO BRANQUEAMENTO E DO PROCEDIMENTO DE SECAGEM”.

- Larissa Handrea Martins Machado de Oliveira e Marivaine da Silva Brasil, “PRODUÇÃO DE SUBS-
TÂNCIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO POR BACTÉRIAS DO GÊNERO Bacillus ISOLADOS DE PLAN-
TAS QUE CRESCEM NA MORRARIA DO URUCUM, CORUMBÁ-MS”.

Ciências Biológicas
- Karen Emanoele Goulart Cunha e Monica Cristina Toffoli Kadri, “AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DA 
ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTIOFÍDICA DO IRIDÓIDE ESPECIOSÍDEO ISOLADO DA TABEBUIA AU-
REA EM CAMUNDONGOS INJETADOS COM VENENOS BOTRÓPICOS”.

- Wellyngton Matheus Souza Santiago e Rodrigo Pires Dallacqua, “ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE PO-
PULAÇÕES DE ABELHAS DA SUBTRIBO EUGLOSSINA (HYMENOPTERA, APIDAE) EM TRÊS FRAGMENTOS 
FLORESTAIS NO PERÍMETRO URBANO DE CAMPO GRANDE/MS”. 

Ciências da Saúde
-Thaís Karolainne Pereira Dantas e Denise Brentan da Silva, “ANÁLISES METABOLÔMICAS DA PARA-
SITA CUSCUTA ORBICULATA YUNCK. E SEUS HOSPEDEIROS”.

- Ana Vitoria Oliveira Morais de Souza e Fabiane La Flor Ziegler Sanches, “APROVEITAMENTO DA 
POLPA DO BACURI NO DESENVOLVIMENTO DE BARRAS DE CEREAIS PARA ESPORTISTAS”.

- Mayara Pereira Vasconcelos e Fabiane La Flor Ziegler Sanches, “PROCESSAMENTO E CARACTE-
RIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO ÓLEO DA AMÊNDOA DO BACURI: APLICABILIDADE COMO FONTE LIPÍDICA 
VEGETAL NUTRICIONAL ALTERNATIVA”.

- Priscilla Cristovam Sampaio e Souza e Karine de Cássia Freitas, “EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DA 
FOLHA DA GRAVIOLA (Annona muricata Linn) NA OBESIDADE E NO PERFIL GLICÊMICO EM CAMUNDON-
GOS TRATADOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA.

- Ana Rita de Oliveira Tucan e Patrícia Vieira Del Ré, “CONSUMO DOS GRUPOS ALIMENTARES E ANÁ-
LISE DE MACRONUTRIENTES DOS USUÁRIOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFMS.

Ciências Exatas de da Terra
- Edson Rodrigo dos Santos da Silva e Aguinaldo Silva, “USO DAS GEOTECNOLOGIAS NA VERIFICA-
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ÇÃO DE ALTERAÇÕES NO USO DO SOLO NA BACIA DO RIO CORRENTES”. 

- Michael Alves Ferreira e Lincoln Carlos Silva de Oliveira, “Análise cromatográfica para caracteri-
zação de óleos de nim”.

- Amanda Letícia Abegg da Silveira e Gustavo Marques e Amorim, “CONTROLE DE QUALIDADE NA 
RELAÇÃO: "EVENTOS INFORMADOS, REGISTRADOS E CONFIRMADOS" ORIUNDOS DA ESTAÇÃO SIS-
MOGRÁFICA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (SALV - MT), UTILIZANDO O SOFTWARE SEISMOGRAM 
VIEWER (SEISGRAM2K)”.

Ciências Humanas
- Ariel Dorneles dos Santos e Aparecido Francisco dos Reis, “OS CONFLITOS DA IDENTIDADE DE GÊ-
NERO E ENTRE TRANSEXUAIS E TRAVESTIS DE CAMPO GRANDE”.

- Angelo Luiz Ferro e Aparecido Francisco dos Reis, “A PRODUÇÃO DA CORPOREIRDADE , SEXUALIDA-
DE E AFETIVIDADE EM HOMENS GAYS E BISSEXUAIS EM  CAMPO GRANDE”.

Ciências Sociais Aplicadas
- Andressa Tiemi Higashi Takeuchi e Wilson José Gonçalves, “JURISPRUDÊNCIA E ARGUMENTAÇÃO 
JURÍDICA: ANÁLISE DOS VOTOS EM RELAÇÃO A CRIMES AMBIENTAIS NO PERÍODO DE 2010-2012”.

- Vitória Oliveira Brito e Cláudio Ribeiro Lopes, “DIREITOS FUNDAMENTAIS: NOVAS TÉCNICAS DA 
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL FACE O (NEO)CONSITUCIONALISMO E (NEO)PROCESSUALISMO”.

Engenharias
- Isabela Maria Carvalho Iunes e Ana Paula da Silva Milani, “PROPOSTA PRELIMINAR DE PROJETO DE 
NORMA PARA PAREDES MONOLÍTICAS DE SOLO-CIMENTO”.

Viviane Louzada Wisniewski e Victor Leonardo Yoshimura, “CONTROLE EM TEMPO DISCRETO DE UM 
SISTEMA DE SUSPENSÃO ATIVA”. 

Linguística, Letras e Artes
- Luiz Fernando Santos Mongenot Santana e Rosana Cristina Zanelatto Santos, “UM ESTUDO DO 
HERÓI-PROFESSOR EM SUBMISSÃO, DE MICHEL HOUELLEBECQ”.

- Natália Gabrieli dos Santos Fagundes Euzébio e Elizabete Aparecida Marques, “CULTURA E ES-
PORTE NO JORNAL ESTADÃO: BASES PARA A ELABORAÇÃO DE UM BANCO DE EXPRESSÕES IDIOMÁTI-
CAS”.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFMS agradece o empenho e dedicação de to-
dos os estudantes e respectivos orientadores, com a certeza de que a missão de contribuir para 
a formação de recursos humanos qualificados em desenvolvimento científico, tecnológico e de 
inovação está sendo cumprida.

Nalvo Franco de Almeida Junior
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
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CONTROLE EM TEMPO DISCRETO DE UM SISTEMA DE SUSPENSÃO ATIVA
1Viviane Louzada Wisniewski, 2Victor Leonardo Yoshimura

PIBIC-001

RESUMO – Desde que foi reconhecido que o Método de Pontos Interiores pode resolver problemas conve-
xos, com auxílio computacional, a formulação de problemas convexos em termos de desigualdades matri-
ciais lineares (LMIs) tem se tornado bastante aplicada. Essa caracterização apresenta grande flexibilidade 
de projeto, pois permite adicionar à otimização problemas de estabilidade, atuador saturante, incertezas 
estruturadas e não estruturadas e alocação de polos em região desejada. O objetivo deste trabalho foi a 
formulação de problemas de alocação de polos de malha fechada de sistemas discretos (SLIT-D) em re-
giões específicas do plano complexo. Para isso, utilizou-se um controlador com realimentação de estados 
e programação semidefinida de otimização (SDP), ou seja, o problema foi formulado em termos de LMIs 
(Desigualdades Matriciais Lineares). A fim de contornar a não convexidade de parâmetros de design no 
domínio discreto, aproximações foram propostas para tornar as regiões convexas. A nova formulação para 
o problema foi desenvolvida e explicada, e algoritmos para sua execução foram escritos, sendo finalmente 
aplicada ao modelo dinâmico de um sistema de suspensão ativa de um veículo, através de simulações au-
xiliadas por software computacional. Os resultados estão relacionados ao desempenho do sistema com-
pensado e a efetiva resolução do problema proposto. Futuramente, o controlador desenvolvido é passível 
de implementação física, além de contínuos estudos para diminuir o grau de conservacionismo do proble-
ma formulado.

Palavras-chave: LMI, estabilidade, SLIT-D.

1 Graduação em Engenharia Elétrica/FAENG.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a Facom.

Apoio: CNPq.
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DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO PARA PROCESSOS 
RELACIONADOS COM EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO USANDO SOFTWARE LIVRE

1Suzana Sayuri Sakamoto, 2Raymundo Cordero García

PIBIC-002

RESUMO – A simulação em software de sistemas relacionados à exploração do petróleo é de grande impor-
tância para área da engenharia, entretanto elevados custos com os softwares proprietários dificultam 
a aquisição desses programas pelas universidades públicas e os acadêmicos são prejudicados devido à 
falta de recursos. O objetivo deste estudo baseou-se no desenvolvimento de ferramentas de simulação 
para processos petrolíferos usando software livre. Trabalhou-se com o SCILAB em virtude da semelhança 
deste software com o MATLAB®, possibilitando a comparação dos resultados entre os dois programas, e 
também porque o SCILAB conta com uma interface de simulação por diagrama de blocos similar ao SIMU-
LINK, o qual os outros softwares livres não possuem. Com o auxílio das bibliografias pesquisadas, foram 
estudados diversos processos de extração do petróleo como o separador bifásico, separador trifásico, 
tratador eletrostático e hidrociclone. Os esforços deste trabalho concentraram-se no processo de se-
paração bifásica com a linearização das equações, a definição das funções de transferência linear dos 
sistemas, a construção de uma interface gráfica, utilizando o ambiente gráfico guibuilder, a elaboração de 
diagrama de blocos que representam as principais equações modeladoras do separador bifásico e um tu-
torial para uso da interface e dos blocos de simulação. Realizaram-se diversas simulações com a interface 
desenvolvida nesta iniciação científica e a comparação dos resultados em simulação gráfica e em diagra-
ma de blocos foram compatíveis. Concluiu-se que o SCILAB é muito útil para o estudo da modelagem e do 
controle de sistemas dinâmicos lineares e não-lineares, contribuindo com o aprimoramento da formação 
dos universitários em razão da democratização do ensino com a inclusão digital.

Palavras-chave: Exploração de petróleo, Simulação, Software livre.

1 Graduação em Engenharia Elétrica/FAENG.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.

Apoio: CNPq/UFMS.
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CARACTERIZAÇÃO DE GERADORES SÍNCRONOS DE POLOS  
SALIENTES UTILIZANDO ENSAIO DE REJEIÇÃO DE CARGA

1Rogério Carvalho Andrade, 2Valmir Machado Pereira

PIBIC-003

RESUMO – As máquinas síncronas são fundamentais para produção de energia elétrica. Sua tecnologia de 
fabricação e manutenção, bem como a sua teoria de funcionamento estão bem desenvolvidas. O intenso uso 
dos geradores síncronos de polos salientes exige modelagem e simulações digitais do seu comportamento 
para diferentes condições de operação. Para realizar a simulação digital dessa modelagem, com auxílio de 
um aplicativo computacional é indispensável o conhecimento dos valores dos seus parâmetros elétricos. 
Assim, neste trabalho, o interesse se concentrou em obter os parâmetros elétricos por intermédio de en-
saios e simulações dinâmicas usando o software Matlab/Simulink e a sua biblioteca SimPowerSystem para 
um gerador síncrono de polos salientes. Os parâmetros elétricos requeridos são os valores, para os eixos d e 
q, das reatâncias síncronas, das reatâncias transitórias e subtransitórias e das constantes de tempo tran-
sitórias e subtransitórias, os quais foram obtidos observando os procedimentos de ensaios normalizados 
e também utilizando o ensaio de rejeição de carga. Os resultados de simulação foram confrontados com os 
resultados de ensaios laboratoriais para análise e validação dos valores obtidos para os parâmetros. Conclui-
-se, da análise dos resultados de simulação e experimentais, que a realização do ensaio de rejeição de carga 
é de grande auxílio para obtenção satisfatória dos parâmetros dos geradores síncronos de polos salientes, 
possibilitando que fosse alcançado o objetivo de avaliar o comportamento desse tipo de máquina elétrica 
utilizando o modelo computacional disponível no software Matlab/Simulink.

Palavras-chave: Gerador síncrono, Modelagem matemática, Simulação digital.

1 Graduação em Engenharia Elétrica/FAENG.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.

Apoio: UFMS.
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AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DOS ESGOTOS (END OF PIPE) E DAS ÁGUAS DO RIO 
TAQUARI, NA ZONA URBANA DA CIDADE DE COXIM-MS

1Rafael Ken Gomes Otani, 2Carlos Nobuyoshi Ide

PIBIC-004

RESUMO – Para assegurar a qualidade dos recursos hídricos e as boas condições dos lançamentos de 
efluentes, a Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, exige a realização de ensaios ecotoxico-
lógicos com ao menos dois níveis tróficos. Tais ensaios se mostram necessários uma vez que testes pu-
ramente físico-químicos não podem avaliar a influência das diversas variáveis nos seres vivos ou prever 
fenômenos de antagonismo e sinergismo dentre as diversas substâncias que uma amostra líquida pode 
conter. Este estudo analisou a toxicidade do efluente de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) e o 
corpo hídrico receptor à montante e à jusante, realizando ensaios de toxicidade aguda, utilizando os bioin-
dicadores Daphnia similis e Danio rerio, e de toxicidade crônica, com dafinídeos, comparando os resultados 
àqueles obtidos pelos testes físico-químicos. Os resultados físico-químicos apontaram desconformidade 
com a norma vigente para corpo hídrico classe 2 de água doce para alguns metais e desconformidade para 
nitrogênio amoniacal no efluente. O efluente apresentou toxicidade aos peixes e, a amostra à jusante, 
toxicidade aos microcrustáceos. Os resultados indicam a possível presença de poluentes emergentes e 
também efeitos de sinergismo, antagonismo, adição e/ou potenciação entre os elementos constituin-
tes da amostra à jusante. Ensaios que identifiquem compostos orgânicos se mostraram necessários para 
identificar com maior exatidão os possíveis causadores de toxicidade da amostra.

Palavras-chave: Poluentes emergentes, toxicidade aguda, toxicidade crônica.

1 Graduação em Engenharia Ambiental/FAENG.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.

Apoio: CNPq/UFMS.
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PÓS-TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS E DE SUINOCULTURA  
TRATADOS EM PROCESSOS ANAERÓBIOS COM MICROALGAS

1Maria Alice Nantes Nunes, 2Marc Árpád Boncz

PIBIC-005

RESUMO – Uma crescente preocupação com o tratamento dos efluentes domésticos despejados nos cor-
pos de água é refletida na legislação brasileira vigente. À fim de atender às exigências atuais há uma 
crescente necessidade de pós-tratamento (tratamento terciário), mas também de tecnologias para tra-
tamento secundário com melhores rendimentos e baixos custos. A técnica utilizada nesta pesquisa se 
trata do uso de fotobiorreator com microalgas visando, além da redução de matéria orgânica e nutrientes, 
a remoção de patógenos. O procedimento descrito, que é adequado ao clima brasileiro (temperaturas e 
insolação predominantemente elevadas) seria benéfico a aspectos ambientais e econômicos, já que a 
biomassa algal produzida a partir de certas efluentes pode ser usada para produzir biocombustíveis e 
fertilizantes. O procedimento foi estabelecido em testes com condições distintas para que se pudesse 
estabelecer parâmetros de projeto para um fotobiorreator com microalgas. Quanto ao pós-tratamento 
do efluente de suinocultura, foi realizada apenas um estudo com diferentes diluições do efluente na pre-
sença de microalgas para encontrar a melhor diluição para o processo. Análises de remoção de patógenos 
com organismos indicadores específicos e de parâmetros como o potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio 
dissolvido (OD) e demanda química de oxigênio (DQO) foram realizadas em todas as condições propostas 
com o efluente doméstico. Como resultado, foi observado que a maior remoção de microrganismos pa-
tógenos se deu com mistura de algas e bactérias com luz e em um biorreator aberto. Em se tratando do 
efluente de suinocultura, foi observado o maior crescimento de cultivo de microalgas com a sua diluição 
em 10%. Dessa forma, seria pertinente um estudo aprofundado no cultivo de microalgas e bactérias em 
fotobiorreatores para projetar um prototipo de um fotobiorreator em escala piloto.

Palavras-chave: Despejo de efluentes,  fotobiorreator anaeróbio, remoção de patógenos.

1 Graduação em Engenharia Ambiental/FAENG.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.

Apoio: CNPq/UFMS.
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MODELAGEM DE TURBINA GERADORA A GÁS PARA SISTEMA DE MANUTENÇÃO 
PREDITIVA EM PLATAFORMA DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO NA CAMADA DO PRÉ-SAL

1Luiz Fernando Ferrari, 2oão Onofre Pereira Pinto

PIBIC-006

RESUMO – As plantas de operação para a extração do petróleo na camada do pré-sal são de difícil acesso, 
resultando em difícil operação e manutenção. Além disto, esta instalação se enquadra nas chamadas in-
fraestruturas de segurança crítica. Por esta razão, é fundamental prover meios de evitar manutenções 
desnecessárias e maximizar a confiabilidade destas plantas. Todos os componentes da planta precisam 
ser explorados no seu máximo MTBF (tempo entre falhas) sem que a falha chegue a ocorrer. Deste modo, 
as falhas precisam ser previstas com antecedência para realizar a manutenção com planejamento. Este 
é o princípio da manutenção preditiva. Este projeto visou desenvolver um modelo completo de uma tur-
bina geradora a gás natural, responsável pela geração de energia em plataformas de petróleo, de modo 
a preparar seu modelo para utilização em software de previsão de falhas. Utilizou-se o software MATLAB 
para implementar o modelo matemático obtido por meio da pesquisa bibliográfica e realizar a simulação 
do funcionamento do sistema, de forma a traçar os pontos ótimos de operação da turbina. Após análise 
dos dados, obteve-se um padrão aceitável de operação seguindo os modelos propostos em bibliografia e 
em comparação com geradores elétricos a base de combustível líquido. Com os dados obtidos com as si-
mulações torna-se possível a criação do modelo da turbina no software Dynsim para utilização no sistema 
de manutenção preditiva existente.

Palavras-chave: Manutenção preditiva, Turbina a gás, Modelagem.

1 Graduação em Engenharia Elétrica/FAENG.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.

Apoio: CNPq/UFMS.
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ESTUDO DE ASPECTOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS DE  
UM SISTEMA MODFICADO DE WETLANDS

1Lucas Cerzosimo Caetano Alves, 2 Jhonatan Barbosa da Silva

PIBIC-007

RESUMO – Este estudo faz parte do projeto denominado: &#39;Melhoramento do desempenho de sis-
temas naturais de tratamento tipo wetlands construídos&#39;. Portanto, está ligado às ações de pes-
quisa do grupo &#39;Saneamento Focado em Recursos&#39;, que visa viabilizar protótipos modulares 
de sistema de tratamento para população de baixa renda, em localidades urbanas ou rurais, mitigando 
as desigualdades sociais e contribuindo para a ocupação urbana planejada. A tecnologia proposta é um 
sistema compacto, denominado câmara de evapotranspiração (CEvAT) combinado com um wetland cons-
truído de fluxo horizontal subsuperficial (CW-FHS), construído para tratamento domiciliar de água cinza. 
O objetivo do estudo é dar suporte ao desenvolvimento da tecnologia, com estudos do comportamento 
hidráulico-hidrológico e de qualidade da água. Para a quantificação da ACc foram realizadas medições in 
loco das vazões dos aparelhos sanitários, correspondendo a vazão de entrada e medidas as vazões de 
saída do sistema de tratamento. Para caracterização qualitativa, foram feitas coletas da ACc de entrada 
do sistema, na CDig, na saída da CEvAT e na saída do CW-FHS. No período de maior evapotranspiração, as 
unidades apresentaram perdas, em relação ao volume de entrada em P1, de 17% (11% para a CEvaT e 6% 
para o CW-FHS). A ACc proveniente dos usos no banheiro experimental apresenta alta variabilidade, e em 
um dia de monitoramento pontual a CEvAT, o CW-FHS e o sistema EvatAC (CEvAT+ CW-FHS) apresentaram 
respectivamente as seguintes eficiências de remoção: 59%,43% e 76% para DQOtotal, 44%,35% e 64% para 
DQOdissolvida, 56%, 92% e 96% para turbidez. Esses resultados mostraram que a CEvAT apresenta remo-
ção de matéria orgânica e o CW-FHS atua como polimento, removendo turbidez. O sistema EvatAC apre-
sentou bom funcionamento, não apresentando problemas de operação e manutenção.

Palavras-chave: Tratamento descentralizado, saneamento focado em recursos, banhados.
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INFLUÊNCIA DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO DESEMPENHO DE UM SISTEMA DE 
WETLANDS CONSTRUÍDOS MODIFICADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA CINZA

1Jéssica dos Santos Nantes, 2Paula Loureiro Paulo

PIBIC-008

RESUMO – A separação do efluente doméstico na fonte simplifica o tratamento e aproveita melhor os 
recursos. A forma mais simples de separá-los é água negra (bacia sanitária) e água cinza (exceto a bacia 
sanitária), sendo que a água cinza também pode ser classificada como clara (ACc), quando não tem con-
tribuição da fração da cozinha. Os wetlands construídos (CWs) são métodos de tratamento de simples 
operação e de baixo custo. Um sistema piloto de CWs, denominado EvaTAC, Sistema e Evapotranspiração 
e Tratamento de Água Cinza, composto por dois subsistemas, uma câmara de evapotranspiração e trata-
mento (CevaT) e um wetland construído de fluxo horizontal subsuperficial (CW-FHSS) foi proposto pelo 
nosso grupo de pesquisa. O objetivo foi avaliar o desempenho deste sistema e a influência da CEvaT no 
tratamento de ACc. O efluente foi gerado pelos componentes do grupo de pesquisa através de rotina pré-
-estabelecida em um banheiro experimental com chuveiro, lavatório, tanque e máquina de lavar roupa. Os 
parâmetros de pH e potencial redox (ORP) foram realizados semanalmente na entrada e na saída de cada 
unidade e dentro destas. Análise da demanda química de oxigênio (DQO) foi realizada quinzenalmente na 
entrada na saída de cada subsistema. A eficiência global do sistema foi de 63,4% na remoção de DQO. A CE-
vaT funcionou como pré-tratamento, pois diminuiu a carga orgânica (40% de remoção de DQO) e a câmara 
de digestão anaeróbia, dentro dela, é um importante componente para evitar o entupimento do sistema 
a longo prazo. Os resultados do potencial redox (ORP), mas médias de - 320,2 ± 34,3 na CEvaT e 299,6 ± 35,3 
no CW-FHSS e pH (CEvaT -7,6 ± 0,6; CW-HSSF 7,3 ± 0,2) indicam que a conversão de matéria orgânica ocorreu 
principalmente por degradação anaeróbia, demonstrando que as condições ambientais são importantes 
indicadores para interpretar as atividades microbiológicas.

Palavras-chave: Saneamento ecológico, Efluente, biofilme.
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DEGRADAÇÃO DE SURFACTANTES E REMOÇÃO DE PATÓGENOS NA ÁGUA CINZA CLARA 
ATRAVÉS DE UV-A EM REATOR FOTOCATALÍTICO COM REGIME EM BATELADA

1Ismail Abdallah Ismail Hassan¹, 2Paula Loureiro Paulo

PIBIC-009

RESUMO – Os poluentes existentes no meio ambiente e nos efluentes domésticos tem tido grande enfo-
que em relação aos tipos de tratamentos dados, mesmo quando os contaminantes possuem pouco po-
tencial poluidor. Isso se dá pelo volume gerado, podendo ser considerado como um grande poluidor em 
águas, além de elevar os custos com o tratamento. Visando então, uma melhora no tratamento do esgoto 
doméstico e também uma redução da carga descartada em corpos hídricos, este trabalho teve o objetivo 
de tratar as Águas Cinza Clara (ACc), proveniente de chuveiro, máquina de lavar roupa e pias, que contém 
uma menor carga de poluentes dentro da produção doméstica, a fim de reduzir os principais componentes 
tóxicos. Por meio de um tratamento preliminar por CEvaT e wetlands e um pós-tratamento com Processos 
Oxidativos Avançados (POA) através da aplicação de peróxido de hidrogênio (H 2 O 2 ), e da radiação ultra-
violeta (UV), testou-se/avaliou-se a eficiência na degradação de surfactante aniônico Dodecil Benzeno 
Sulfonato. Nos experimentos realizados com a ACc, a concentração inicial de surfactante encontrada foi 
de 36,00mg L -1 ; o teor de Fe + de 4,14mg L -1 ; o pH de 7,05; a DQO de 150 mgO 2 L -1 . Entre a fotólise e o 
UV/H 2 O 2 (com as concentrações de H 2 O 2, 100mg L -1 ; H 2 O 2, 150mg L -1 ; H 2 O 2, 200mg L -1 ; H 2 O 2, 
225mg L -1 ; H 2 O 2, 250mg L -1 ; H 2 O 2, 300mg L -1 ) o melhor resultado obtido foi com 250mg L - 1 no pro-
cesso UV/H 2 O 2 , alcançando 88,33% de degradação do surfactante aniônico, sem alterar a concentração 
de Fe + existente no efluente. Nos processos de Fenton e foto-Fenton com 10mg L -1 e utilizando-se a me-
lhor concentração de H 2 O 2, 250mg L -1 , foi possível obter 42,78% e 71,67% respectivamente de eficiência 
na degradação do surfactante.
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PROPOSTA PRELIMINAR DE PROJETO DE NORMA PARA PAREDES  
MONOLÍTICAS DE SOLO-CIMENTO

1Isabela Maria Carvalho Iunes, 2Ana Paula da Silva Milani

PIBIC-010

RESUMO – Apesar da terra (solo) ser um material de construção milenar, pode-se dizer que o solo-cimen-
to apiloado (taipa de pilão) para formação de paredes monolíticas é uma forma moderna de usá-la. No 
entanto, apesar de terem sido desenvolvidas normas nacionais sobre blocos e tijolos de solo-cimento, 
ainda existem lacunas sobre diretrizes e normativas para uso corrente do material terra como paredes de 
edificações. Assim, o presente estudo teve como objetivo propor requisitos de qualidade para um projeto 
de norma sobre o desempenho físico- mecânico exigíveis para a aceitação da taipa de pilão destinada à 
execução de paredes estruturais e de vedação de edificações. Para tal, foi realizado revisão bibliográfica 
sobre a relação entre índice de esbeltez e resistências características e ensaios físicos-mecânicos, en-
volvendo a literatura e normas nacionais e internacionais; e com base no obtido, foi realizado a compati-
bilização de ensaios para escolha do procedimento mais adequado para a realidade brasileira, bem como 
definição dos requisitos mínimos de desempenho e de durabilidade do sistema construtivo paredes de 
taipa de pilão. Como resultado, foi formulada uma proposta de requisitos de qualidade e de critérios de 
projeto para paredes de taipa de pilão que consideraram as especificidades desse produto, como também 
a possibilidade de inserção de alternativas mais sustentáveis de elementos e componentes construtivos 
confiáveis no mercado da construção civil.

Palavras-chave: Resistência característica, esbeltez, ensaios físico-mecânicos.
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PROJETO DE CONTROLADORES PARA SISTEMAS LINEARES SUJEITOS A ATRASOS
1 Gustavo de Jesus Merli, 2Victor Leonardo Yoshimura

PIBIC-011

RESUMO – A teoria de controle trata do comportamento de sistemas dinâmicos. A saída desejada de um 
sistema é chamada de referência. Quando uma ou mais variáveis de saída necessitam seguir uma certa 
referência ao longo do tempo, um controlador manipula as entradas do sistema para obter o efeito de-
sejado nas saídas desse sistema, que no caso deste estudo seria por meio da realimentação de estado. O 
objetivo deste estudo era, compreender alguns sistemas com atraso utilizando diferentes métodos como 
por exemplo o teorema de Lyapunov-Krasovskii e realimentação de estado que são tópicos de controle 
moderno. Também foi estudado LMI’s (traduzido do inglês Inequações Lineares de Matrizes) para a reso-
lução de alguns problemas futuros. Alguns sistemas menores foram resolvidos com propósito de apren-
dizado analisando o tempo de atraso do sistema para verificar suas devidas regiões de convergência mas 
nenhum projeto foi desenvolvido. Assim feito, outros três novos sistemas foram analisados como nos 
exemplos anteriores e então seus devidos projetos desenvolvidos a fim de aumentar a taxa de decaimen-
to e diminuir seu tempo de acomodação por meio de simulações gráficas esboçadas em software. Para o 
projeto, algumas LMI’s tiveram que ser resolvidas para encontrar a matriz de realimentação de estado e 
em seguida simulados novamente para comprovar que o controlador atendeu aos requisitos de projeto. 
Na primeira vez o sistema mesmo após o projeto não atendeu aos requisitos, logo teve que se fazer o re-
projeto. Com isso, conclui-se que os projetos retornaram resultados satisfatórios com o que era esperado 
apresentando alta taxa de decaimento, estabilidade e baixo tempo de acomodação.

Palavras-chave: Sistemas com atraso, LMI, Teorema de Lyapunov.

1 Graduação em Engenharia de Computação/FACOM.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a Facom.

Apoio: CNPq/UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

21

APLICAÇÃO DO PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE: OTIMIZAÇÃO DAS  
ROTAS DE COLETA DE FRANGOS DE UM ASSENTAMENTO

1Gabriela Lima Ferreira, 2Lilian Milena Ramos Carvalho

PIBIC-012

RESUMO – O Problema do Caixeiro Viajante é considerado um problema de roteamento que lida com um 
ponto de partida, do qual um produto é enviado a outras localidades, com o objetivo de visitá-las apenas 
uma vez, além de finalizar a trajetória no local inicial da rota. Diante disso, esse trabalho teve como objeti-
vo o estudo da rota de coleta de frangos caipira de um Assentamento, a fim de encontrar o melhor trajeto, 
isto é, a rota ótima que possibilite a economia de custos e rapidez desse trabalho. A coleta de frangos 
funcionará por grupos, isto é, os produtores foram divididos em grupos, os quais cada um abrangerá uma 
quantidade específica de lotes que produzirão o produto periodicamente. Dessa forma, o estudo foi reali-
zado com o Grupo 1 que será o primeiro a iniciar a produção, diante disso, elaborou-se um grafo hamiltonia-
no para auxiliar a visualização do problema e posterior formulação por meio do Problema do Caixeiro Via-
jante. Dentre as diversas maneiras de formular o problema do caixeiro viajante, utilizou-se a modelagem 
de Dantzig, Fulkerson e Johnson, para solucioná-lo aplicou-se Programação Binária (PB).

Palavras-chave: Problema do Caixeiro Vajante, Rota ótima, Programação binária.
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QUALIDADE DA ÁGUA E DO SEDIMENTO TRANSPORTADO NOS RIOS COXIM E TAQUARI
1Gabriela Khoury Antonio, 2Carlos Nobuyoshi Id

PIBIC-013

RESUMO – Sendo a água o principal recurso do ser humano, atualmente face ao desenfreado crescimento 
da agropecuária há uma necessidade de pesquisa daquilo que a torna inviável, como assoreamento de 
rios e redução da qualidade da água. O Brasil possui para o enquadramento de corpos d’água além de uma 
resolução CONAMA no357/2005, um índice para avaliar a qualidade da água de corpos hídricos adaptada 
pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) denominada de IQACETESB, a qual incorpo-
ra parâmetros relevantes para o abastecimento público. O presente trabalho teve por objetivo avaliar 
a qualidade da água e do sedimento transportado nos rios Coxim e Taquari, por meio do monitoramento 
de suas águas superficiais na região urbana da cidade de Coxim (MS). Os resultados apresentaram águas 
em condições boas, porém diante de uma análise mais detalhada dos parâmetros e junto à resolução, o 
rio enquadra-se nos padrões de qualidade da Classe 4 (principalmente por conta dos sedimentos) sendo 
incompatível com seus usos atuais.
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IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE MICROBIOLÓGICA NO  
TRATAMENTO DE ÁGUAS NEGRAS

1Gabriel Magalhães Chiquito, 2Marc Árpád Boncz

PIBIC-014

RESUMO – As águas negras (AN) e os resíduos sólidos orgânicos (RSO) são as parcelas de dejetos gerados 
por uma residência com maior carga orgânica e maior concentração de nutrientes, o que proporciona a 
eles um elevado potencial de obtenção de produtos de valor agregado durante tratamento anaeróbio. Ex-
perimentos de bancada foram realizados, objetivando estudar as alterações na comunidade microbioló-
gica, após digestão e codigestão anaeróbia de AN e RSO domiciliares. A identificação de tais comunidades 
foi realizada através da análise do RNAr 16S dos microrganismos presentes na biomassa, tanto inoculada 
quanto ao final dos tratamentos, por técnicas moleculares como a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), 
a Eletroforese em Gel de Gradiente Desnaturante (DGGE) e o Sequenciamento. Sendo a biomassa do ino-
culo proveniente de uma ETE e os microrganismos já adaptados às condições do esgoto, no qual as águas 
negras estão inclusas, a introdução de um material complexo, assim como resíduos sólidos orgânicos, oca-
sionou maior adaptação microbiológica. Desta forma, nos substratos que continham RSO foi identificado 
a inibição da comunidade de bactérias relacionadas a banda 3 e, nas biomassas após a digestão de RSO 
e codigestão de AN/RSO, o aparecimento de comunidadescujos pesos moleculares foram relacionados 
as bandas 9 e 10; porém, no perfil da codigestão ainda houve o aparecimento da banda 11, já no perfil da 
digestão de RSO houve o aparecimento de microrganismos relacionadas a banda 6.
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OTIMIZAÇÃO DA LOGÍSTICA APLICADA A UM ASSENTAMENTO 
 LOCALIZADO NA CIDADE DE MARACAJU – MS

1Fabiana Tiemi Idie, 2Lilian Milena Ramos Carvalho

PIBIC-015

RESUMO – O trabalho, inserido no ramo de Pesquisa Operacional, teve como objetivo otimizar a logística 
de transporte de laranja em um assentamento localizado em Maracaju – MS. A otimização da logística foi 
realizada por meio da aplicação do método de resolução do problema do menor caminho, também conhe-
cido como problema do caminho mínimo, utilizando o software Excel e o algoritmo Dijkstra. A utilização de 
tal método justifica-se devido à sua aplicabilidade em relação à solução de problemas que minimizem o 
trajeto a ser percorrido respeitando as restrições impostas pela realidade. Considerando a disposição dos 
lotes do assentamento, bem como suas respectivas distâncias e trajetos possíveis, elaborou-se um grafo, 
permitindo a modelagem do problema tanto pelo software Excel, quanto pelo algoritmo Dijkstra. Dadas 
as dificuldades encontradas, foi possível apenas a implementação do problema em seu trajeto de volta, 
não abrangendo o percurso por todos os lotes, tendo como origem o lote 215 e destino o lote 76. Ambos 
os métodos de resolução do problema de menor caminho em estudo apresentaram a mesma rota a ser 
percorrida. De tal maneira, o estudo possibilitou a visualização da abrangência da aplicação das ferramen-
tas em estudo ao tratar-se do problema de menor caminho, visto que apresenta número considerável de 
variáveis. Além disso, foi possível sugerir a otimização de um trajeto de maneira a proporcionar benefícios 
como, principalmente, a redução do uso de recursos, podendo ser citados tempo e custo.
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AVALIAÇÃO BIOLÓGICA E IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS  
SECUNDÁRIOS DE BAMBUSA

1Ana Paula Romanenghi da Silva, 2Sérgio Carvalho de Araújo & Joaquim Corcino

PIBIC-016

RESUMO – O presente trabalho teve como objetivo o estudo da atividade biológica das espécies de bambu: 
Bambusa Vulgaris, Bambusa Vulgaris Vittata e Bambusa Multiplex. Além disto visou o estudo químico dos 
extratos etanólicos os quais foram analisados usando as técnicas de cromatografia de coluna (CC), croma-
tografia em camada delgada analítica (CCDA) e espectroscopia de RMN ¹H e ¹³C, resultando no isolamento 
dos compostos estigmasterol e β-sitosterol. Os extratos etanólicos das folhas, galhos e caules das três 
variedades foram submetidos ao teste de atividade biológica com concentração mínima inibitória (CMI) 
frente as espécie bacteriana [Staphylococcus aureus (ATCC 25923 – Gram positiva) e Pseudomonas aeru-
ginosa (ATCC 27853 – Gram-negativa)]. Para este experimento as amostras analisadas nao apresentaram 
atividade frente as bactérias selecionadas. Estes extratos foram submetidos a análise de cromatografia 
líquida acoplada à espectrometria de massas (HPLCMS/MS) positivo, visando uma maior comparação das 
três variedades de bambu onde, de modo geral, uma grande quantidade de compostos se encontra, prin-
cipalmente, na espécie Bambusa Multiplex.
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OTIMIZAÇÃO DE ONDA VERDE POR MEIO DE EXPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO I 
NDICATIVA DE VELOCIDADE PROGRAMADA DO SISTEMA

1Angelo Carneiro Bernardelli, 2Daniel Anijar de Matos

PIBIC-017

RESUMO – Esta pesquisa tem como objetivo otimizar o sistema progressivo de sincronia de semáforos, 
ou “Onda Verde”, na cidade de Campo Grande/MS, em uma rua do centro urbano de intenso fluxo de veí-
culos. Inicialmente foram feitas pesquisas e leituras de diversos materiais publicados no meio científico 
para formar o embasamento teórico necessário para as análises propostas pelo estudo. Posteriormente, 
juntamente com dados do órgão responsável pela gestão do tráfego, foram utilizados softwares especia-
lizados em georreferenciamento para realizar o levantamento dos sistemas progressivos, teoricamente 
instalados na cidade e, em seguida, prosseguiu-se para a escolha da via a ser analisada. Observou-se em 
campo que a sincronia dos semáforos da via escolhida, neste caso uma via no centro urbano, não estava 
eficiente, gerando ainda filas e congestionamentos. Sendo assim, iniciou-se o processo de sincronia dos 
semáforos da via através do método de Estimativa de Fluxo de Saturação em perímetro urbano. Porém, 
constatou-se que os procedimentos metodológicos apresentaram resultados pouco precisos nos ciclos 
pela falta de coesão. Por esta razão, optou-se por um método de contagem direta de fluxo de saturação, 
cujos ciclos e suas fases tornaram-se mais condizentes com a realidade da via. Com os resultados en-
contrados, é possível comparar os ciclos em campo com os calculados teoricamente, gerando tempos de 
verde que deveriam ser maiores para atender a demanda local do fluxo de veículos, comparados aos ciclos 
menores observados em campo que apresentavam filas com dificuldade de dissipação.

Palavras-chave: Otimização, Onda Verde, Sistemas Progressivos, Fluxo de Saturação.
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ESTUDO DA APLICAÇÃO DE EXTRATO DE FOLHA, GALHO E COLMO DE BAMBUSA 
VULGARIS VAR. VITTATA COMO UM INIBIDOR DE CORROSÃO EM CONCRETO

 Breno Leite Neto, 2Sérgio Carvalho de Araújo

PIBIC-018

RESUMO – A corrosão é um processo de deterioração do material de acordo com o meio que está inserido. 
Existem vários métodos para o controle e proteção contra a corrosão, dentre eles, um dos mais utilizados 
é o inibidor de corrosão. Um grande problema do uso de inibidores é que muitos apresentam natureza 
tóxica para o meio ambiente, sendo assim, é necessário o desenvolvimento de inibidores que não causem 
danos ao meio ambiente, os chamados “inibidores verdes”. O extrato de Bambusa vulgaris var. Vitatta foi 
utilizado como inibidor de corrosão em pasta de cimento contaminada com sulfato. Foram feitos 7 traços 
fixando a relação água/cimento (0,38), um dos traços foi utilizado como referência sem adição de fibra de 
aço, em todos os outros foram adicionados as fibras de aço, sendo destes: no utilizado como referência, 
um contendo somente o agente corrosivo (MgSO 4 ), três com os extratos de Bambusa 0,1% (folha, galho e 
colmo) e um com inibidor tradicional 0,1% (CaNO 3 ). Foram realizados os ensaios de compressão simples em 
7 e 28 dias (cura úmida) e o ensaio de absorção de água, índice de vazios e massa específica. Foi observado 
que os resultados da propriedade mecânica de resistência a compressão, do índice de vazios e da absor-
ção de água da pasta de cimento obtidos nos corpos de prova adicionados com os extratos da folha, galho 
e colmo do bambu investigado apresenta um efeito de inibição a corrosão semelhante ao observado com o 
inibidor convencional utilizado indicando o potencial desses extratos como um inibidor de corrosão verde.
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ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA DO SOLO-CIMENTO AUTO ADENSÁVEL  
PARA FABRICAÇÃO DE PAREDES MONOLÍTICAS IN LOCO

1Bruna Ramos de Souza, 2Ana Paula da Silva Milani

PIBIC-019

RESUMO – O solo-cimento fluido ou solo-cimento auto adensável (SCAA) é um material que apresenta po-
tencial de uso para construção de paredes de vedação. Devido à escassa publicação de trabalhos téc-
nicos-científicos sobre a utilização do SCAA, foi necessário realizar um estudo de dosagem e do tempo 
de auto adensabilidade do SCAA. A partir dessas características do SCAA no estado fresco, foram feitas 
adaptações de normas técnicas e de testes de execução de concreto para definir o método adequado de 
preparo, homogeneização, lançamento e de desfôrma da mistura SCAA em fôrmas metálicas. A dosagem 
do SCAA na proporção 1:5 (cimento:solo, em massa) com 1,2% de aditivo superplastificante mostrou via-
bilidade técnica de uso para fabricação de paredes de vedação, sendo que a preparação da mistura em 
betoneira estacionária e lançamento manual sem adensamento foi considerado eficaz, já que o SCAA no 
estado fresco apresentou-se fluido, homogêneo, sem segregação e com possibilidade de redosagem; e 
o SCAA no estado endurecido alcançou resistências mecânicas compatíveis para construção de paredes 
monolíticas.
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PRIMEIROS APONTAMENTOS DA MORFOLOGIA DOS QUANTIFICADORES EM TERENA
1Tuller Francisco Pedro, 2Rogério Vicente Ferreira

PIBIC-020

RESUMO – A pesquisa fez um levantamento e uma breve descrição do funcionamento dos marcadores 
quantificadores na língua terena (família Aruwak) de falantes residentes em Mato Grosso do Sul, mas es-
pecificamente das aldeias Bananal e Cachoeirinha, respectivamente próximas as cidades de Aquidauana 
e Miranda. Em um primeiro momento buscou identificar e caracterizar tal categoria dentro das classes 
fechadas propostas por Schachter (1985). Os objetivos iniciais foram a leitura de material teórico, resumo 
e/ou fichamento; preparo de questionário específicos sobre quantificadores; coleta de dados; inserção 
de dados em um banco de dados ou transcrição do material e análise. As considerações sobre quantifica-
dores perpassaram pelas propostas por CORBET (2004), CLARK; NIKITA (2009) entre outros teóricos, o re-
sultado da análise tem como objetivo apresentar o funcionamento dos quantificadores na língua terena, 
tendo sempre como comparação outras línguas da família Aruwak, a saber, wapixana, tariana, apurinã, pa-
resi-haliti entre outros. Os resultados ainda parciais, nos apontaram para algumas questões inovadoras 
sobre os quantificadores na língua terena, a marca de plural, por exemplo, tem uma característica interes-
sante na sintaxe e está dividida em dois tipos. Sendo assim, há muito ainda a ser investigado e verificado.
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A FIGURA DO ALCOVITEIRO NAS OBRAS MEMÓRIAS PÓSTUMAS  
DE BRÁS CUBAS E DOM CASMURRO, DE MACHADO DE ASSIS.

1Suéllen Silva Varela, 2José Alonso Tôrres Freire

PIBIC-021

RESUMO – Em geral, quando se fala em clássicos da Literatura Brasileira como Memórias póstumas de Brás 
Cubas (publicado em 1882) e Dom Casmurro (publicado em 1899), com vasta fortuna crítica, enfatizam-se 
os personagens principais, como Brás, no primeiro romance, e Capitu, no segundo. No entanto, as perso-
nagens secundárias nos dois romances que foram abordados neste trabalho são muito importantes para 
o andamento e as peripécias do enredo, muitas vezes convertendo-se mesmo em personagens chave nas 
tramas. É o caso de D. Plácida, no primeiro, e José Dias, no segundo romance, já que ajudam de uma maneira 
ou de outra na consecução dos desejos dos protagonistas. Sem outras fontes de renda, esses persona-
gens vivem à margem das famílias, como é o caso de José Dias, ou são mantidos por um dos personagens 
principais, como acontece com D. Plácida, dependendo destes para tudo. Como as obras selecionadas já 
contam com vasta fortuna crítica, adotamos como suporte teórico e crítico básico o clássico Formação da 
Literatura Brasileira (2007), de Antônio Candido, referência sobre a literatura até o advento de Machado de 
Assis, além de trabalhos críticos específicos sobre o autor, tais como os de Roberto Schwarz, Ao vencedor 
as batatas: formas literárias e processo social nos inícios do romance brasileiro e Um mestre na periferia 
do capitalismo: Machado de Assis (2000), ensaios como Esquema de Machado de Assis, da obra Vários 
Escritos (2004), de Antonio Candido, entre outros. Dessa forma, no decorrer desse trabalho, buscamos de-
monstrar a importância dos personagens alcoviteiros, secundários, especificamente nos dois romances 
citados, ambos de Machado de Assis.
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TRANSLINGUALISMOS E TRANSCULTURALIDADES NA MÍDIA: FOCO NA IMIGRAÇÃO
1Rosileny Ribeiro Leite, 2Nara Hiroko Takaki

PIBIC-022

RESUMO – No processo de interação do eu com o outro, a linguagem não cristaliza sentidos. A linguagem 
que utilizamos tem uma dualidade. Ela é heterogênea e maleável. Sob essa premissa, este resumo versa 
sobre um trabalho de pesquisa acerca de aspectos translíngues e transculturais relacionados à presença 
de imigrantes recentes no Brasil, apontando o que foi mostrado pela mídia em algumas reportagens. In-
vestiga-se nesse trabalho como a relação Brasil e imigrantes recentes corrobora práticas de linguagem, 
de hibridismo, de relações do entendimento do outro e de si pelas diferenças. Esta pesquisa de Iniciação 
Científica provém de metodologia qualitativa e interpretativa e está situado na perspectiva de letramen-
to crítico elaborado por Cervetti, Pardales e Damico (2001) e Takaki (2015), de multimodalidade por Mon-
te Mór (2010; 2013; 2015) e de noções de translingualismo de Canagarajah (2013a, 2013b), Rocha e Maciel 
(2015). Os resultados parciais indicam a ideia de que o Brasil nem sempre está de “braços abertos” aos 
imigrantes. Infere-se que é desejável ouvir o imigrante e tentar compreendê-lo dentro de seu contexto 
com seus valores e, consequentemente, ampliar suas condições para participação e inclusão social, mini-
mizando questões de preconceito e diminuindo as diferenças.
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A REPRESENTAÇÃO FEMININA EM TRÊS OBRAS DE MARTINS PENA
1Renan Carvalho da Silva, 2José Alonso Tôrres Freire

PIBIC-023

RESUMO – Esta pesquisa teve por objetivo analisar a forma com que se apresenta a representação da mu-
lher em três peças do comediógrafo Martins Pena, sendo elas “O Noviço”, “Juiz de Paz da Roça” e “Quem 
Casa, Quer Casa”. Apesar das obras de Martins Pena representarem de forma quase documental as ma-
neiras e os costumes da época de produção, conforme os críticos, podemos observar nas peças persona-
gens femininas que não são submissas às figuras masculinas, tais como Fabiana, Paulina, Rosa, Florência e 
Aninha, tendo em vista que no século XIX o comportamento esperado de uma mulher era justamente o de 
se submeter às vontades do marido. Para as análises realizadas foram utilizadas diversas obras como em-
basamento teórico, tais como “Panorama do Teatro Brasileiro” (2004), de Sábato Magaldi, “A Personagem 
da Ficção” (2014), de Antonio Candido et al, “História das Relações de Gênero” (2013), de Peter N. Stearns, 
“Comédias de Martins Pena. Edição Crítica” (s/d), org. por Darcy Damasceno, entre outras. Como constata-
mos com as leituras e as análises, encontramos várias figuras femininas de força nas obras selecionadas 
de Martins Pena e é graças às atitudes de muitas delas que a trama se desenvolve, tendo, assim, em várias 
ocasiões, mais relevância e poder que as personagens masculinas.
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UMA PRÉVIA ANÁLISE DOS ETNOTERMOS DA SAÚDE  
TRADICIONAL EM TERENA (ARAWAK)

1Regiany Estevão Tiago, 2Rogério Vicente Ferreira

PIBIC-024

RESUMO – O trabalho realizado foi de registrar as expressões, os termos e suas variantes, presentes nas 
modalidades oral e escrita (encontrado em histórias mitológicas, narrativas e outros) da terminologia das 
plantas utilizadas para tratamento na língua terena, levando em consideração os aspectos morfossintá-
ticos e léxico-semânticos; analisar, quando pertinente, a criação lexical das plantas consideradas medici-
nais, como também uma análise semântico lexical das plantas utilizadas pelos pajés e quanto as utilizadas 
pela comunidade terena. Aplicamos para esta pesquisa a fundamentação teórica da terminologia (CABRÉ, 
1995 e BARBOSA, 1996 ) e os princípios da lexicografia (ZGUSTA, 1971 e HAENSCH, 1982) com o propósito de 
elaborar um trabalho mais completo. Uma razão importante para a descrição terminológica é somar-se as 
outras pesquisas já realizadas com a língua terena. Principalmente quando é necessário considerar o fato 
deste povo possuir um número expressivo de não falantes dessa língua, como também a necessidade de 
um material que colabore para a manutenção e registro dessa língua e cultura. Os resultados ainda são 
parciais, pois faz-se necessário um maioraprofundamento na coleta de dados e de análises.
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A TOPONÍMIA AFRICANA NOS NOMES DE LOGRADOUROS  
DA CIDADE DE CAMPO GRANDE: UM ESTUDO ETNOTOPONÍMICO

1Raynara Loubet Arce, 2Aparecida Negri Isquerdo

PIBIC-025

RESUMO – Este trabalho situa-se no âmbito dos estudos onomásticos, subárea Toponímia, que estuda os 
nomes de lugares, ocupando-se mais especificamente do estudo da toponímia urbana da cidade de Cam-
po Grande/MS. O Plano de Trabalho desenvolvido está vinculado ao Projeto Atlas Toponímico do Estado 
de Mato Grosso do Sul e teve como objetivo mais amplo documentar e analisar os nomes de logradouros 
de base africana na toponímia da capital sul-mato-grossense, numa perspectiva etnotoponímica, além 
de estabelecer possíveis relações entre as camadas étnicas da população campo-grandense e a base 
linguística dos elementos formantes dos topônimos. Os dados foram buscados nos mapas oficiais forne-
cidos pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, que reúnem cerca de 7.000 topônimos, complementado 
com narrativas orais sobre a história dos nomes das ruas realizadas com moradores antigos da cidade. 
Orientou-se principalmente pela teoria toponímica de Dick (1990; 1992; 1997). O estudo buscou, pois, verifi-
car a possível relação entre o léxico-toponímico estudado e influências africanas na toponímia urbana de 
Campo Grande que abriga, por exemplo, a Comunidade Tia Eva, fundada em 1910 por Eva Maria de Jesus, a 
Tia Eva e Chácara Buriti, com mais de 80 anos de existência, composta por 57 famílias, sendo outra comu-
nidade, em que a atividade agrícola é predominante, como plantio de repolho, alface. Foram identificados 
tão somente 49 nomes de ruas de base africana, dentre eles: Rua Andu, Rua Iemanjá, Rua Monjolo, Rua do 
Bananal, Rua Babaçu, Rua Oxóssi entre outras. Em síntese, o estudo demonstrou a pouca influência africa-
na na toponímia estudada, o que pode ser explicado pela própria história social da capital. As entrevistas 
orais demonstraran que a memória acerca dos nomes das ruas não tem sido preservada, além de terem 
evidenciado forte preconceito com a cultura africana, em especial no que diz respeito às religiões.
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CARACTERIZAÇÃO DA ARTE POPULAR EM PEDRO JUAN CABALLERO: 
 IDENTIFICAÇÃO DO CAMPO

1Pyetra Pael Decknis, 2Paulo César Antonini de Souza

PIBIC-026

RESUMO – O presente artigo, resultado do trabalho envolvendo uma pesquisa qualitativa por meio de Ini-
ciação Científica, apresenta compreensões dos elementos que estruturam teoricamente a estética com 
base na expressão artística de origem popular latino-americana a partir de Pedro Juan Caballero em diá-
logo com a região fronteiriça brasileira. No corpo do texto, após a contextualização necessária da região 
para a qual a pesquisa se voltou, é organizada uma discussão a respeito das manifestações artísticas, fo-
cando na linguagem bidimensional – especificamente a pintura, de origem popular. Do processo pelo qual 
se configurou a pesquisa in loco em Pedro Juan Caballero/PY, foram utilizados os registros em diário de 
campo, elaborados durante seis dias na região fronteiriça Brasil/Paraguai, onde foi possível caracterizar a 
manifestação popular da pintura como um fenômeno da memória, considerando que na atualidade, mes-
mo sendo a região um espaço de grande fluxo para o comércio em geral, não se encontram representan-
tes desta expressão. Mesmo assim, por contato com artistas locais em atividade, foi possível identificar 
algumas características da estética local, voltada para a materialização de imagens de cunho surrealista, 
ou, quando públicas, com o intuito de registrar momentos históricos da cidade.
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A FRONTEIRA TRANSCULTURAL NAS FICÇÕES DE JORGE LUIS BORGES
1Pedro Henrique Alves de Medeiros, 2Edgar Cézar Nolasco

PIBIC-027

RESUMO – Este trabalho propõe o estudo dos conceitos de fronteira, paisagens transculturadas e bios 
à luz da crítica biográfica fronteiriça em dois livros de contos do autor Jorge Luis Borges: Ficções (2007) 
e O Aleph (2008). Para tal, utilizou-se da metodologia bibliográfica e comparatista sob os postulados de 
Edgar Cézar Nolasco em “Crítica biográfica fronteiriça”, Perto do coração selbaje da crítica fronteriza e “A 
(des)ordem epistemológica do discurso fronteiriço”, além disso, nos pautamos nos CADERNOS DE ESTUDOS 
CULTURAIS, em Walter Mignolo Histórias locais/projetos globais (2003) e em Eneida Maria de Souza Crítica 
cult (2002) e Janelas indiscretas (2011). Como produto dessa metodologia, realizamos discussões teóricas 
erigidas a partir do nosso lócus geoistórico, isto é, a fronteira-Sul que atravessa toda a proposta crítica 
latente em nossas sensibilidades biográficas. Essa inscrição biolocal é fundamental para não (re)produ-
zirmos teorias estereotipadas e modernizantes as quais foram/são exportadas de loci hegemônicos para 
os periféricos sem levar em consideração o lócus geoistórico de produção desses saberes. Assim, nossos 
resultados indicam que uma consciência outra aquilatada em uma desobediência epistêmica por excelên-
cia lê melhor as obras latino-americanas as quais nos propomos a trabalhar. Portanto, estudar Jorge Luis 
Borges, na esteira dos conceitos crítico-biográficos fronteiriços, é levar em conta tanto o que é da ordem 
da aproximação/semelhança, quanto, sobretudo, do distanciamento/diferença.

Palavras-chave: Biolócus, Fronteira-Sul, Crítica biográfica fronteiriça.

1 Graduação em Letras/FAALC.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.

Apoio: CNPq/UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

37

MEMÓRIA E ESQUECIMENTO EM EL TRUENO ENTRE LAS HOJAS
1Patrícia Mara Medina Leirias dos Santos, 2Damaris Pereira Santana Lima

PIBIC-028

RESUMO – Os conceitos de História, Memória e Exílio são relacionados neste estudo através da análise da 
narrativa do escritor paraguaio Augusto Roa Bastos (1917-2005), especificamente de contos da coletânea 
reunida na obra El trueno entre las hojas (1953). Os objetivos deste estudo são: fazer conhecida a obra do 
escritor Augusto Roa Bastos na comunidade campo-grandense, em especial em nosso contexto acadêmi-
co e promover o encontro entre as duas culturas, a saber: paraguaia e brasileira através do texto literário. 
Vale ressaltar que Roa Bastos busca através de sua narrativa apresentar fatos históricos de seu país 
através do processo de metaforização, visto que não se compromete com a história oficial, escrita pelos 
vencedores, mas tem seu compromisso com a versão da pelo ex-cêntrico, ou seja, a versão dos vencidos. 
Esta foi uma pesquisa de base bibliográfico-documental, pois teve como instrumento e ferramenta – a 
biografia de Roa Bastos, os contos, a história e a memória da nação paraguaia – com base no que postula 
Pecci (2007), Riccoeur (2012) e Souza (2002). Através da metodologia utilizada foi possível o entendimento 
de como o escritor tinha uma postura engajada no sentido de denunciar as mazelas da sociedade pa-
raguaia, bem como deixar claro que utilizar-se das lembranças e dos esquecimentos para relembrar e 
representar o passado, são estratégias para que a história não se repita no futuro e que se possa viver 
melhor no presente. Constatou-se ainda que Roa Bastos produz uma contra-história ao possibilitar que os 
vencidos construam outras versões de verdade, ou seja, permite, com sua denúncia que a versão oficial, 
dos vencedores, que camufla a realidade, especialmente no contextos de ditadura, de exílio e dos levan-
tes agrários, seja questionada pelo leitor.
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CULTURA E ESPORTE NO JORNAL ESTADÃO: BASES PARA A ELABORAÇÃO  
DE UM BANCO DE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS

1Natália Gabrieli dos Santos Fagundes Euzébio, 2Elizabete Aparecida Marques

PIBIC-029

RESUMO – Conhecidas popularmente como frases feitas, as expressões idiomáticas (EI’s) ou locuções, ter-
mo usual da língua espanhola, objeto de estudo desta pesquisa, são segundo os estudiosos da área da 
Fraseologia: estruturas lexicais complexas, não combinatórias, plurilexicais, indecomponíveis, cristaliza-
das, de sentido conotativo, situadas no nível oracional e fixadas na língua por meio da tradição cultural de 
um povo. Esta pesquisa tem como objetivo geral, e com base nos princípios teóricos da Fraseologia e da 
Linguística de Corpus, a elaboração de um corpus textual de unidades lexicais, especialmente de lexias 
complexas - EI´s, na versão digital do jornal paulista Estadão, nas seções de Cultura e Esporte. Busca-
-se, assim, com o apoio dos estudos teóricos (XATARA, 1994, 1998; BIDERMMAN, 1999; NEVES, 1999; BEBER 
SARDINHA, 2000; TAGNIN, 2011, dentre outros) contribuir com a área da Fraseologia, bem como contribuir 
com dados para um projeto maior de cunho institucional, intitulado “Expressões idiomáticas: elaboração 
de uma base de dados do português e do espanhol”. Pretende-se, também, por meio desta pesquisa : 
a) identificar, levantar e incluir numa base de dados os candidatos a expressões idiomáticas presentes 
no corpus; b) colaborar com os avanços na área da Fraseologia, sobretudo no estudo das EI’s; c) colabo-
rar na constituição de obras fraseográficas monolíngues, bilíngues e semibilíngues, disponibilizando os 
dados coletados. O método de pesquisa utilizado corresponde à seleção e organização de um corpus de 
candidatos à expressão idiomática da verternte do português brasileiro em textos jornalísticos atuais. 
Concluímos que quanto mais próximo o texto estiver da linguagem coloquial, maior será a recorrência de 
expressões idiomáticas nesse texto.
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PAISAGEM E AMIZADE ENTRE CAIO FERNANDO ABREU E CLARICE LISPECTOR
1Milena Nolasco Marques Silva, 2Edgar Cézar Nolasco

PIBIC-030

RESUMO – Os estudos da amizade entre os escritores têm ganhado lugar na agenda da crítica atual, pois 
a relação estabelecida entre vidas e obras no campo da arte, da cultura e da literatura revela o contato 
entre diversos campos do saber. Diante disso, nosso objetivo é estabelecer uma relação de amizade entre 
Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector, considerando a admiração de Caio por Clarice; as memórias dita-
toriais inscritas na produção literária, assim como nas produções críticas e biográficas sobre os autores; 
além das paisagens transculturais que permeiam o projeto intelectual de Caio e Clarice. Nossa pesquisa é 
de base bi(bli)ográfico-documental, pois conjugamos os textos ficcionais – as crônicas, os contos e roman-
ces – aos documentais – as biografias, cartas, entrevistas. No caso desta pesquisa, nossa leitura detém-se 
no recorte das produções de Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector no período ditatorial. Nosso estudo 
se alicerça na crítica biográfica pós-colonial, fundamentada em Souza (2002; 2011), Mignolo (2003), Nolas-
co (2013). Além disso, elegemos a noção de amizade cunhada por Derrida (2003), que é relido por Ortega 
(2000), devido ao fato de tratarmos a amizade como uma relação politizada e da ordem da alteridade. Por 
fim, os resultados apontarão para a relação de amizade para além da metáfora familiar, visto que as me-
mórias ditatoriais presentes no arquivo literário e biográfico de Caio e Clarice apontam para o momento 
histórico em que artistas se uniam para discussões sócio-político-culturais, presentes no projeto literário 
e intelectual de Caio e Clarice, de modo a aproximar a vida e obra dos escritores por meio dos empréstimos 
ficcionais entre as duas literaturas, bem como o diálogo intelectual mediado pelo ofício de jornalistas que 
exerceram a vida.
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PARENTETIZAÇÃO DE VERBOS COGNITIVOS COMO ESTRATÉGIA  
CONSTITUTIVA DE TEXTOS JORNALÍSTICOS

1Milena de Barros Claudino, 2Solange de Carvalho Fortilli

PIBIC-031

RESUMO – Este trabalho investiga a presença de verbos cognitivos parentetizados em textos jornalísticos 
e sua relação com a funcionalidade sociocomunicativa desses gêneros. Especificamente, buscaremos de-
monstrar os efeitos da parentetização de verbos cognitivos, que são aqueles que expressam estados ou 
atividades que, no âmbito do pensamento, dão origem a percepções, conhecimentos, ideias, crenças ou 
julgamentos. São verbos como achar, acreditar, admitir, calcular, crer, entender, imaginar, julgar, pensar, 
reconhecer, supor, avaliar e outros. Os parentéticos são unidades textuais que quebram a estrutura da 
sentença e têm como domínio o enunciado como um todo ou parte dele. Servem como instrução sobre 
como interpretar o conteúdo proposicional e têm função subjetiva, podendo ocorrer nas mais variadas 
posições da sentença que escopam. Além disso, interagem com a força assertiva da frase, portando as-
pectos relacionados à codificação da atitude do falante e seu julgamento acerca da informação veiculada. 
A presença desses verbos na Folha de São Paulo, exemplar da mídia escrita, tornou possível observar a 
parentetização desses itens enquanto processo constitutivo de gêneros específicos dessa esfera dis-
cursiva. Os resultados mostraram que os verbos parentéticos tendem a aparecer em maior quantidade 
nos textos do gênero artigo de opinião, o que parece ocorrer devido à exposição do autor, própria do gê-
nero. Assim, o parentético relativiza seu grau de comprometimento com a informação, possibilitando que 
o enunciador se comprometa menos com a veracidade daquilo que está sendo dito, tornando-se, então, 
uma estratégia para lidar com o julgamento do ouvinte/leitor.
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UMA MELANCOLIA DISTÓPICA: O PROTAGONISTA DE NÃO VERÁS  
PAÍS NENHUM, DE IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO

1Maryla Danuta Buzati Kasia, 2Ramiro Giroldo

PIBIC-032

RESUMO – Este estudo tem como objeto de estudo o romance Não Verás País Nenhum, de Ignácio de Loyo-
la Brandão, abordado segundo os paradigmas da literatura distópica, aqui tomada como um subgênero 
da ficção científica. Foram levadas em consideração proposições de autores como Mary Elizabeth Ginway 
(2015) e Darko Suvin (2016), na procura por um embasamento teórico acerca da distopia e de sua particular 
visada acerca da sociedade. Discute-se de que forma o romance em pauta, por meio de um protagonista 
marcado pela melancolia, configura uma crítica ao governo autoritário e ao seu mau uso das tecnologias 
– este que tem como consequência futura, a degradação ambiental própria da busca pela moderniza-
ção que não leva em conta o elemento humano, apenas o econômico. No estudo da melancolia a cindir a 
consciência do protagonista, foram de auxílio as considerações de Sigmund Freud (1996) acerca do estado 
melancólico.
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LEVANTAMENTOS SOBRE A RECORRÊNCIA DA FORMAÇÃO ACADÊMICA NA  
PINTURA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA E SUA INFLUÊNCIA  

NOS PROCESSOS CRIATIVOS DE ARTISTAS SELECIONADOS
1Mariana Barreira Bertolucci, 2Priscilla de Paula Pessoa

PIBIC-033

RESUMO – Nas últimas décadas, observando o circuito de arte contemporânea brasileira, observa-se, 
mesmo em meio a tantas possibilidades técnicas e tecnológicas para se produzir obras de arte, a sobre-
vivência da pintura, ainda que sem predominância em quantidade. A pesquisa partiu de levantamentos 
sobre a permanência da pintura em salões de arte contemporânea brasileiros entre 2010 e 2016 para, com 
base nesses dados, dimensionar numericamente a recorrência da formação acadêmica entre os artistas 
que trabalham com a linguagem. A metodologia incluiu revisão bibliográfica para subsidiar a escolha dos 
salões de arte contemporânea como um recorte pertinente para a pesquisa; levantamento, nos salões 
selecionados, de artistas participantes com produções em pintura; levantamento da formação desses 
artistas e, no caso de haver passagem pelo ensino superior em arte, a verificação das instituições em que 
se formaram. O resultado, que se incorpora à pesquisa intitulada “Processos Criativos na Pintura Contem-
porânea: Teoria e Prática”, coordenada pela orientadora do plano de trabalho que culmina neste relatório, 
é um estudo estatisticamente embasado sobre a recorrência da formação acadêmica entre os artistas 
estudados, bem como a identificação das instituições das quais são egressos. Conclui-se que os levanta-
mentos obtidos traçam um panorama inicial sobre o tema, passível de ser aproveitado em continuidades 
da pesquisa.
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IDENTIDADE NA ARTE POPULAR DE FRONTEIRA: A ARTE POPULAR EM PONTA PORÃ
1Maria Carolina Rodrigues, 2Paulo César Antonini de Souza

PIBIC-034

RESUMO – Esta pesquisa tem por objetivo o levantamento, estudo e análise da arte popular na fronteira 
Ponta Porã/Pedro Juan Caballero (BR/PY), manifesta na pintura, e a investigação da existência ou não de 
uma identidade fronteiriça em sua representação. Para isso foram realizados levantamentos teóricos e 
coleta de dados na realização de uma pesquisa de campo na cidade de Ponta Porã, MS, onde coletamos 
informações. Ordenada por instrumentos da pesquisa qualitativa, os dados foram analisados através de 
diário de campo, que registram a ausência de artistas populares, com trabalho em pintura, naquela lo-
calidade e cujo desenvolvimento é apresentado em três categorias: A) Artes Visuais e pintura popular 
na compreensão de gestores públicos; B) Artes visuais e pintura popular na compreensão de artistas; 
C) Artes Visuais e pintura popular na compreensão de docente da área. Conclui-se que a pintura, como 
manifestação artística popular é inexistente na região fronteiriça, potencialmente por uma ausência de 
incentivo governamental, que pode implicar tanto no interesse da população em geral como dos próprios 
artistas visuais, justificando assim sua ausência
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TRAÇOS DA ARTE KADIWÉU: APROXIMAÇÕES EM BUSCA DE  
UMA COMPREENSÃO ESTÉTICA

1Maria Angélica Chiang, 2Paulo César Antonini de Souza

PIBIC-035

RESUMO – Este artigo objetiva apresentar compreensões sobre os significados da simbologia desde a arte 
Kadiwéu e sua presença em obras de artistas sul mato grossenses. Por meio de uma pesquisa qualitativa, 
foi realizado levantamento bibliográfico de artigos abordando a temática em plataformas de periódicos 
e em livros publicados na área. No desenvolvimento do processo, a proposta original, que buscava com-
preender a estética dos traços Kadiwéu na arte popular da região fronteiriça Brasil – Paraguai, foi reorga-
nizada em função da pesquisa de campo em Ponta Porã/BR e Pedro Juan Caballero/PY. O presente texto 
está organizado de forma a reunir dados sobre esta etnia, pelo qual se estrutura um diálogo que aproxima 
o trabalho de artistas sul matrogrossenses, a simbologia Kadiwéu e as reflexões originadas desde a pes-
quisa de campo na região fronteiriça. Conclui-se que a partir da compreensão da significativa participação 
dos povos indígenas e em específico dos Kadiwéu na históriado estado com toda a sua carga cultural é 
possível compreender o lugar onde estamos, nossa relação com os outros e as possibilidades existenciais 
que a linguagem das artes visuais oferece nessa relação.
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ORDEM E SUBJETIVIDADE: PARENTETIZAÇÃO DE VERBOS COGNITIVOS  
NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

1Maira Luana Morais, 2Solange de Carvalho Fortilli

PIBIC-036

RESUMO – Integrado ao projeto “Usos parentéticos de verbos de atividade mental no português brasilei-
ro”, este plano de trabalho teve como objetivo investigar a relação entre a ordem dos elementos na sen-
tença e a expressão da subjetividade. Especificamente, buscou-se demonstrar os efeitos da parentetiza-
ção de verbos cognitivos, identificados por expressarem estados ou atividades mentais que dão origem a 
percepções, conhecimentos, ideais, crenças ou julgamentos. Dessa forma, refletiu-se sobre os motivos e 
sentidos relacionados à quebra da ordem canônica do português (sujeito + verbo + objeto), que acontece 
em sentenças com verbos parentéticos e que interferem na convergência do fluxo de atenção natural 
com o fluxo de atenção linguístico. Justificado pelo fato de que a relação entre a ordem dos elementos na 
sentença e a expressão da subjetividade é uma das formaS como as línguas naturais, em sua estrutura, 
fornecem ao falante meios de expressão de suas crenças e atitudes (LYONS, 1982) verificamos a relação 
entre a posição dos verbos cognitivos parentetizados e o reforço da subjetividade/intersubjetividade. 
Ancorada na linguística funcional e cognitiva, essa pesquisa teve como corpora dados da língua falada e 
escrita, do Corpus do Português (www.corpusdoportugues.org) e da versão online da Folha de São Paulo 
(FSP). Considerando que os verbos parentetizados são informações externas à proposição (LIMA HERNAN-
DES, 2014) verificou-se que, ao romper com a ordem estruturante do português e projetar o verbo exter-
namente a ela, o falante chama a atenção para o que está em destaque, sobretudo quando o elemento 
está em posição medial.
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UM ESTUDO DO HERÓI-PROFESSOR EM SUBMISSÃO, DE MICHEL HOUELLEBECQ
1Luiz Fernando Santos Mongenot Santana, 2Rosana Cristina Zanelatto Santos
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RESUMO – O presente trabalho tem o intuito de analisar a narrativa de Submissão, de Michel Houellebecq, 
dentro das perspectivas dos Estudos Literários, focando na trajetória de vida do professor universitário 
de literatura, François, bem como de estabelecer semelhanças e diferenças com o romance Às avessas, 
de Joris-Karl Huysmans, tendo em vista que ambas as obras são francesas e possuem características co-
muns que se manifestam no desfecho, nas personagens, nos topoi, no tempo e no tema. Em linhas gerais, 
o romance Submissão trata de um professor universitário de literatura chamado François que se encon-
tra em um momento de apatia total com a vida e com a sociedade, e que possui como objeto de estudo 
o autor decadentista Huysmans. No entanto, as coisas mudam, em alguma medida, quando, nas eleições 
para presidente na França, em 2022, a Fraternidade Muçulmana ganha, instaurando um regime religioso 
islâmico sobre todo o território francês, inclusive nas universidades. Essa tomada de poder pela Frater-
nidade Muçulmana traz mudanças nos níveis sociais, econômicos, religiosos e culturais, além de políticos. 
Ao contrário do que François pensava, esse regime pode não ser tão ruim para ele. A personagem principal 
consegue tirar vantagens desse novo governo, ganhando mais dinheiro e praticando a poligamia, o que 
nos leva a crer que François tenha encontrado um sentido para sua vida apática. Esse enredo nos permite 
ver o diálogo com a tradição literária francesa: se pensarmos a trajetória de vida de François, vemos a se-
melhança com aquela do escritor Huysmans. A posição social do professor universitário é um outro ponto 
questionável desse enredo, uma vez que François se encontra submisso aos poderes do novo governo. O 
presente trabalho, portanto, pretende mostrar em que medida o modo de ver e pensar o mundo de Huys-
mans acontece em Submissão e em que medida François, o professor universitário, se encontra submisso 
ao cenário sócio-político-econômico dentro da narrativa.
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EL ROSTRO OSCURO DE UN PAÍS: CRÍTICA E DENÚNCIA NOS CONTOS 
 DE AUGUSTO ROA BASTOS

1Kássia Camilla Marques Rosa, 2Damaris Pereira Santana Lima

PIBIC-038

RESUMO – Este trabalho busca situar um panorama geral das reflexões críticas fornecidas pelo autor pa-
raguaio, Augusto Roa Bastos (1917-2005), dentro das narrativas ficcionais publicadas na obra intitulada El 
trueno entre las hojas (1954). Também são objetivos deste estudo, contribuir para os estudos culturais e 
literários na América Latina, fazer conhecida a literatura paraguaia no meio acadêmico do estado de Mato 
Grosso do Sul, demonstrar como se relacionam realidade e ficção na obra de Roa Bastos e revelar aspectos 
identitários da cultura e história do Paraguai. Para tanto, a metodologia adotada foi a de uma pesquisa 
teórico-analítica fundamentada sob o aporte teórico das disciplinas de História, Estudos Culturais e Críti-
ca Biográfica. O corpus em análise consistiu nos contos de Augusto Roa Bastos, El trueno entre las hojas. 
Foram desenvolvidas discussões a respeito do papel do intelectual na sociedade, sobre exílio e a metafo-
rização de fatos históricos e biográficos para a narrativa ficcional, buscando-se, igualmente, reconhecer 
a representação da identidade paraguaia através de sua narrativa contística. Com este estudo consta-
tou-se que Roa Bastos, embora tenha passado muito tempo exilado de seu país, nunca se distanciou de 
seu bios, que sua narrativa, revela aspectos críticos, denunciativos e solidários ao povo paraguaio e o seu 
papel de intelectual comprometido é assumido em seus contos.
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TODAVÍA NO ESPANHOL PENINSULAR: UMA DESCRIÇÃO FUNCIONAL
1Júlia Gomes da Silva Fernandes, 2Michel Gustavo Fontes
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RESUMO – O presente trabalho objetiva investigar, num diálogo entre os estudos linguísticos de visão 
funcionalista e os princípios da gramaticalização, a multifuncionalidade de todavía no espanhol peninsu-
lar. Especificamente, a intenção é mapear propriedades funcionais e formais que permitam distinguir, no 
espanhol peninsular falado, diferentes usos e valores de todavía. Para tanto, recorre-se, como material 
de análise, ao banco de dados do corpus de textos orais do projeto “PRESEEA” (Proyecto para el Estudio 
Sociolinguístico del Español de España y de América), disponível online em http://preseea.linguas.net/. 
Por possuir como prioridade a descrição dos usos do todavía no espanhol peninsular, este trabalho se li-
mita a analisar apenas dados de cidades espanholas, nomeadamente Alcalá de Henares, Madrid e Valencia. 
Em relação aos resultados, nossas análises apontam para dois direcionamentos: (i) todavía, no interior do 
sistema léxico-gramatical do espanhol peninsular, pode ser caracterizado como um item multifuncional, 
servindo a quatro diferentes usos, uns mais semânticos, como todavía fasal e todavía polar, e outros mais 
pragmáticos, como todavía enfático e todavía expansivo; e (ii) essa multifuncionalidade de todavía nos 
dá evidência de uma possível trajetória de gramaticalização, em que, conforme assume usos mais prag-
máticos e mais ligados à atenção dispensada pelo falante ao ouvinte ao longo do desenrolar da interação 
verbal, incrementa a natureza gramatical de todavía, distanciando-se do pólo lexical, isto é, há um ganho 
de gramaticalidade por parte do item e, por conseguinte, uma perda de seus traços lexicais.
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APROXIMAÇÃO AOS ESTUDOS DE REENDEREÇAMENTOS LITERÁRIOS
1Gabriela Carvalho dos Santos, 2Amaya Obata Mouriño de Almeida Prado
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RESUMO – Objetivou-se, através deste trabalho, realizar um levantamento de adaptações literárias da 
obra Dom Quixote de La Mancha (1605-1615), de Miguel de Cervantes, em duas das escolas estaduais do 
município de Três Lagoas, afim de não só catalogá-las, mas entender como são utilizadas no ensino de 
línguas e literatura da rede pública. Além disso, o trabalho em questão se estende ao projeto de extensão 
Língua e Cultura, projeto esse que exerce vínculo entre a universidade e uma das escolas pesquisadas, 
ministrando aulas de português e espanhol para alunos da rede estadual de educação, utilizando frag-
mentos do livro Don Quijote de La Mancha e as adaptações para o público infantil de Durán e Ravira (2007) 
e Cortes e Lopez (2005), para trabalhar o ensino de língua espanhola, cultura hispânica e literatura espa-
nhola, partindo de aspectos culturais e linguísticos do livro. Com isso, Apresentou-se a obra aos alunos 
para que ao final do módulo fosse realizada uma peça teatral como produto final do curso. Sendo assim, a 
partir dos elementos culturais e linguísticos abordados nesta aula e, sobretudo, com os textos literários, 
quer-se, com este trabalho, apresentar as relações entre a língua, literatura e cultura em um projeto de 
ensino de língua e cultura estrangeira.
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A INTERTEXTUALIDADE NA COMPOSIÇÃO MUSICAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1Demétrius Alexandre da Silva Souza, 2Luís Felipe Oliveira

PIBIC-041

RESUMO – A intertextualidade é um fenômeno linguístico que no plano da linguagem verbal é inconteste 
e assumido academicamente como parte componente das operações cognitivas de construção de sen-
tido do texto. Entretanto, a sua aplicação ao contexto da análise musical é incipiente e ainda carece de 
bases epistemológicas mais sólidas. Este trabalho tem como objetivo confrontar os textos, Towards a 
New Poetics o Musical Influence de Kevin Korsyn e The ‘New Poetics’ of Musical Influence: a Response to 
Kevin Korsyn de Martin Scherzinger, dois artigos basilares de musicologia que versam a respeito da pos-
sibilidade de elaborar um modelo analítico que contemple as operações intertextuais entre composições 
musicais. Nossa metodologia residiu essencialmente na leitura e fichamento do material, confrontando-
-os com outros textos relevantes à temática. Ao fim da pesquisa, observamos que a definição da referida 
metodologia em música ainda está distante de ser consensual na medida em que a musicologia, para tal 
intento, carece de despojar-se de toda uma carga histórica estruturalista e de estreitar seus laços com 
a área do saber da qual o conceito de intertextualidade é oriundo, a linguística textual. Não obstante, o 
confronto entre o material nos permitiu vislumbrar a intertextualidade como um caminho prolífico para se 
compreender o fenômeno musical, na medida em que insere na análise musical todo um domínio histórico 
e contextual.
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O TRAÇO CAUSALIDADE NOS CONECTORES CONDICIONAIS
1Daniela Corrêa Topam, 2Taísa Peres de Oliveira
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RESUMO – O objetivo principal deste projeto é analisar a manifestação do traço causalidade estabeleci-
do pelos conectores condicionais do português com o fim de se explicar o modo como traços básicos do 
significado da base lexical são mapeados para a expressão do significado condicional. Segundo Dancygier 
(1998), causalidade pode ser considerada como um parâmetro básico definidor da condicionalidade, já que 
nessas construções apresenta-se uma leitura em que prótase é a causa para a consequência contida na 
apódose. A relação de causa e consequência dessas condicionais será analisada segundo os domínios 
cognitivos propostos por Dancygier (1998) e Sweetser (1990) que são: domínio de conteúdo, epistêmico, 
atos de fala e metatextual. Esta pesquisa segue a teoria funcionalista da linguagem como se vê em Butler 
(2003), Neves (2004) e Bybee (2010). Os dados contidos neste trabalho foram coletados do Corpus do Por-
tuguês, um banco de dados (disponível no site www.corpusdoportugues.org) que contém registros orais 
e escritos do português europeu e brasileiro. Neste trabalho, entretanto, prioriza-se os enunciados em 
que aparecem as condicionais se, caso, contanto que e desde que, dos séculos XX e XXI do português do 
Brasil. Preliminarmente, observou-se que as condicionais se comportam de formas diferentes de acordo 
com a estruturação de cada enunciado. Considerando o nivel de atuação, percebeu-se que alguns dos 
conectivos analisados possuem certas especificidades semânticas que não lhes permite atuar em todos 
os domínios propostos. Diferentemente, se e caso atuam em qualquer um dos domínios cognitivos. Den-
tro deste recorte, pode-se afirmar que os conectivos desde que e contanto que não atuam no domínio 
metatextual, pois são conectores pouco gramaticalizados e com significado lexical bastante específico.

Palavras-chave: funcionalismo, causalidade, condicionais.

1 Graduação em Letras/CPTL.
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A VIAGEM COMO BUSCA UTÓPICA EM NÃO VERÁS PAÍS NENHUM,  
DE IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO

1Carla Campos, 2Ramiro Giroldo

PIBIC-043

RESUMO – A viagem empreendida pelo protagonista do romance Não verás país nenhum (1981), de Ignácio 
de Loyola Brandão, mostra o limiar entre a degradação, dominada pelos que detém o poder, com o deses-
pero daqueles que buscam a sobrevivência, sustentando, assim, a problemática da utopia. No trabalho, a 
análise se assenta na temática da viagem e da utopia, elegendo como ponto central a discussão da simila-
ridade entre a viagem que o personagem protagonista empreende e a “viagem imaginária”, compreendida 
como uma predecessora da “literatura de informação” em voga até o século XIX. Para fundamentar o tra-
balho, recorreu-se a Causo (2003), com ênfase nas questões da “viagem imaginária” em relação com a uto-
pia, bem como Ginway (2005), para explorar as especificidades da distopia brasileira. Por meio do referen-
cial teórico que fornece a chave interpretativa para o trabalho, é possível descrever a razão da viagem de 
Souza ocorrer na mesma cidade, e não em um território amplo e longínquo típico da “viagem imaginária”.

Palavras-chave: viagem, utopia, distopia.
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A INTIMIDADE DAS FRANGAS: M DIÁLOGO ENTRE CLARICE  
LISPECTOR E CAIO FERNANDO ABREU

1Camila Souza de Oliveira, 2Edgar Cézar Nolasco

PIBIC-044

RESUMO – A pesquisa acerca da amizade entre autores tem como propósito estudar as relações metafó-
ricas e biográficas entre os escritores Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector, por meio das respectivas 
obras infantis As Frangas (2001) e A vida íntima de Laura (1999). Nossa pesquisa se fundamenta na crítica 
biográfica pós-colonial, haja vista a possibilidade de relacionar vida e obra e o aspecto político-social pre-
sente no diálogo entre os escritore nas duas obras. A partir disto, o objetivo desta pesquisa é estabelecer 
e criticar a relação de amizade entre Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector. Assim, devemos levar em 
consideração a admiração de Caio por Clarice, bem como as memórias, as produções críticas e biográficas 
sobre os autores e as paisagens transculturais que os permeiam. Nossa pesquisa parte da leitura feita de 
recortes de produções dos autores tomando como base o conceito de crítica biográfica de Nolasco (2013) 
e Souza (2002). Já ao que se refere ao conceito de amizade, fundamentamo-nos em Derrida (2003). Posto 
isso, chegaremos ao acordo de que a relação entre os dois tipos de obras dos respectivos escritores se dá 
pelos aspectos “metafóricos” na narrativa de Clarice Lispector e de Caio Fernando Abreu.

Palavras-chave: Crítica biográfica, As Frangas, Clarice Lispector.
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PAISAGENS VORÁTICAS: (DES)COLONIZANDO OS DISTRITOS
1Anny Caroline de Souza Marques, 2Edgar Cézar Nolasco

PIBIC-045

RESUMO – Este projeto visa o estudo do livro de ficção científica, Jogos Vorazes (2008), escrito por Suzan-
ne Collins, a qual elaborou em seus escritos uma crítica ao contexto social contemporâneo. Realizamos 
uma leitura comparatista e culturalista da obra com o filme, também intitulado Jogos Vorazes (2012), de 
Gary Ross. Ademais, lemos o livro na diferença sob o recorte epistemológico crítico biográfico fronteiriço, 
interpretação pouco explorada pela academia brasileira. A pesquisa fundamenta-se na crítica biográfica 
fronteiriça, na qual se compreende uma leitura singular partindo de nosso biolócus (bios + lócus). Além de 
estudar a escrita autobiografia da escritora em sua obra. Nessa direção, o trabalho respalda-se teorica-
mente em autores como Eneida Maria de Souza em Janelas Indiscretas (2011), Edgar Cézar Nolasco em Cal-
do de Cultura (2007), Walter Mignolo em Histórias locais/Projetos Globais (2003) e CADERNOS DE ESTUDOS 
CULTURAIS: crítica biográfica (2010). Como resultado da pesquisa, apresentamos a crítica que a obra de 
Collins traz quanto à atualidade em relação ao contexto social contemporâneo e sua escrita autobiográfi-
ca de modo metafórico e cultural.

Palavras-chave: Jogos Vorazes, Suzanne Collins, Crítica Biográfica.
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AÚN/AUN NO ESPANHOL PENINSULAR: UMA DESCRIÇÃO FUNCIONAL
1Analha Alvez Pinheiro, 2Michel Gustavo Fontes

PIBIC-046

RESUMO – As gramáticas de língua espanhola, como o Manual de la nueva gramática de la lengua española 
da Real Academia Española (RAE, 2010) e a Gramática de la lengua española de Emilio Alarcos Llorach (2000), 
classificam aún/aun ora como adverbio fasal, ora como advérbio focal. Partindo de tal propositura, o obje-
tivo central deste trabalho é descrever os distintos usos de aún/aun no espanhol peninsular, precisando 
os usos já descritos pelas gramáticas espanholas. Seguindo uma concepção funcionalista de linguagem, 
aliada aos princípios da teoria da gramaticalização, pretende-se mapear as propriedades funcionais e 
formais que subjazem a cada um dos usos de aún/aun e que permitem, desse modo, distingui-los. Para 
tanto, a análise se baseia em ocorrência reais de uso do espanhol falado na Espanha, retiradas do corpus 
oral formado a partir do desenvolvimento do projeto “PRESEEA” (Proyecto para el Estudio Sociolinguísti-
co del Español de España y de América) e disponível online em http://preseea.linguas.net/. Como esta 
investigação se limita a dados do espanhol peninsular, foram selecionados inquéritos apenas de cidades 
espanholas, especificamente Alcalá de Henares, Madrid e Valencia. As análises revelam dois importantes 
resultados: (i) a multifuncionalidade de aún/aun no espanhol peninsular se caracteriza por quatro usos 
distintos: (a) aún fasal, operador lexical/advérbio de fasalidade; (b) aún polar, operador lexical/advérbio 
de polaridade fasal; (c) aun enfático, operador/partícula de ênfase; (d) aun expansivo, função/partícula 
de contraste expansivo; e (ii) é possível, a partir da descrição de sua multifuncionalidade, evidenciar uma 
possível trajetória de gramaticalização de aún/aun, já que seus diferentes usos revelam um crescente 
ganho de gramaticalidade e, por consequência, uma perda de traços lexicais.

Palavras-chave: Gramaticalização, Multifuncionalidade, Aún/aun.
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OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA DE ESCOLAS ESTADUAIS  
DE MATO GROSSO DO SUL NA DÉCADA DE 80

1Alex Sandro Farias Petersen, 2Vera Lucia Penzo Fernandes

PIBIC-047

RESUMO – O texto apresentado aqui é parte dos resultados da Iniciação Científica: “Os professores de 
Educação Artística de escolas estaduais de Mato Grosso do Sul na década de 80”, vinculado ao projeto de 
pesquisa “A organização do trabalho pedagógico do Professor de artes visuais em Mato Grosso do Sul”, 
que tem por objetivo analisar a trajetória histórica do ensino de Artes Visuais no Mato Grosso do Sul no 
período de 1970 a 1990. Serão apresentados neste artigo, resultados parciais das análises de informa-
ções coletadas a partir de entrevistas realizadas com 3 professores de 3 escolas estaduais, no período de 
agosto de 2016 a julho de 2017. As histórias de vida aqui apresentadas de maneira breve, nos dão indícios 
sobre o ensino de Arte no Sul do Mato Grosso na década de 1970 a 1980, e sintetizam importantes aspec-
tos que dizem respeito ao trabalho pedagógico dos professores, permitindo destacar algumas categorias 
analíticas: a) O professor e a formação para o trabalho; b) O professor e a livre expressão; e c) Aspectos 
culturais no trabalho pedagógico dos professores e a educação através da arte. Esta pesquisa de base 
historiográfica se faz necessária, pois destaca e registra os diferentes caminhos do ensino de arte no Sul 
de Mato Grosso.

Palavras-chave: Professor, Artes Visuais, Trabalho pedagógico.
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CORDÉIS BUROCRÁTICOS – K. MARIONETE
1Alecsandra Leite Pereira Harper, 2Rosana Cristina Zanelatto Santos

PIBIC-048

RESUMO – Estudar Franz Kafka é mergulhar num universo único, de infindas possibilidades, é lançar-se à 
leitura do fantástico, é turvar os limites entre ficção e realidade, entre possível e impossível, é questionar 
o ser humano. Em O processo vê-se o desenrolar de uma história cujo protagonista e suas atitudes colo-
cam em xeque essas fronteiras, minuto a minuto. Sob esse prisma, o objetivo deste trabalho é investigar 
os laços invisíveis da teia burocrática que circunda Josef K., amalgamando mal-estar e culpa à sua abs-
tenção de julgamento. Para tal, a metodologia de execução é a da pesquisa bibliográfica, operacionalizada 
pelo raciocínio dedutivo formal e relacional de uma base referencial elencada. A prisão comportamental 
tecida no romance resulta numa névoa de desconforto, mal-estar e absurdos que transformam K. em 
marionete de um sistema guiado por um atuante invisível. Conclui-se que Josef K. é vítima e algoz de si 
mesmo. O herói é paralisado e incapacitado pela irresistível burocracia cotidiana que ocultamente puxa 
os cordéis manipulantes do indivíduo. K. não consegue discernir que são suas próprias ações que o fazem 
culpado. Desta forma, abdica do julgamento e da compreensão do mundo, submetendo-se à burocracia, o 
que o leva à culminância de um processo cujo veredicto final é a morte.

Palavras-chave: Herói, Mal-estar, Burocracia.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS: NOVAS TÉCNICAS DA HERMENÊUTICA  
CONSTITUCIONAL FACE O (NEO)CONSITUCIONALISMO E (NEO)PROCESSUALISMO

1Vitória Oliveira Brito, 2Cláudio Ribeiro Lopes

PIBIC-049

RESUMO – Esta pesquisa teve por escopo estudar os fundamentos e aplicação contemporânea do Cons-
titucionalismo Brasileiro, bem como apreciar se há um neoconstitucionalismo; buscar compreender as 
técnicas de hermenêutica constitucional previstas na Constituição de 1988 para aplicação dos Direitos 
Fundamentais Sociais; explorar a influência do fenômeno do neoconstitucionalismo na mudança dos pa-
radigmas tradicionais da tutela jurisdicional contemporânea, na aplicação dos direitos fundamentais pre-
vistos na Constituição Federal Brasileira.Utilizou-se a leitura de textos jurídicos relevantes para desen-
volvimento do tema. Observou-se a importância da efetivação dos direitos fundamentais e a influência 
do fenômeno crescente do neoconstitucionalismo no ordenamento jurídico brasileiro, possibilitando uma 
aplicação mais imediata desses direitos, o que tende a conferir satisfatividade e concreção. Os resultados 
indicam a existência do fenômeno do neoconstitucionalismo no Brasil, que cobra da Constituição maior 
efetividade prática. Quanto às regras de interpretação, faz-se necessário técnicas específicas para a 
Constituição, diante de suas peculiaridades e devido à impossibilidade de supressão total de uma regra 
constitucional sobre outra (ponderação). Concluiu-se que o fenômeno do neoconstitucionalismo é a apli-
cação de uma nova hermenêutica constitucional, visando aumentar a aplicabilidade prática das normas 
constitucionais atribuindo-se maior valor normativo ao texto constitucional, tangenciando, portanto, o 
entendimento do constitucionalismo clássico que legava à Carta Constitucional ênfase em sua função 
principiológica e sistêmica.

Palavras-chave: neoconstitucionalismo, efetividade, hermenêutica.
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REALIDADE VIRTUAL: OS JOGOS COLABORANDO PARA OS  
PROCESSOS DE PROJETO EM ARQUITETURA E URBANISMO

1Vinícius Gonçalves da Silva, 2Gilfranco Alves

PIBIC-050

RESUMO – A presente pesquisa está inserida no projeto de pesquisa “Cultura Digital e Processos Digitais 
de Projeto” junto ao grupo Algo+Ritmo, coordenado pelo professor Dr. Gilfranco Alves, e o trabalho se in-
sere no contexto atual das metodologias de criação digital, buscando uma breve análise inicial do uso da 
mediação digital na arquitetura, analisando principalmente os benefícios que os jogos digitais (games) 
podem oferecer para processos de projeto na arquitetura e urbanismo de forma colaborativa, enquanto 
objeto de estudo. Com base em consultas a fontes primárias e secundárias, foram pesquisados os concei-
tos de ciberespaço e realidade virtual, buscando-se compreender suas abordagens e contribuições para 
a arquitetura, além de estudos de caso que utilizam jogos eletrônicos como ferramentas potenciais em 
arquitetura e urbanismo. De acordo com as análises realizadas a partir das bases teóricas e dos estudos 
de casos, foram propostos e realizados experimentos com jogos que permitem a produção de espacialida-
des, nos quais, agentes/usuários estivessem conectados no mesmo ambiente virtual para uma produção 
colaborativa. Após as etapas de experimentação foram analisados aspectos positivos e negativos do uso 
dos jogos em produções coletivas em meios digitais, com foco no processo de projeto, e posteriormente 
foram explicitados os resultados a partir de dados e gráficos.

Palavras-chave: mediação digital, jogos eletrônicos, design colaborativo.
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DIAGNÓSTICO DAS TECNOLOGIAS APLICADAS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO  
FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM MATO GROSSO DO SUL

1Thainara Félix Durso, 2José Carlos de Jesus Lopes

PIBIC-051

RESUMO – A relação do homem com o ambiente e os impactos causados por suas ações, são possíveis de 
se identificar desde os tempos mais remotos. O modo de produção e de consumo da sociedade contempo-
rânea, associada à cultura do desperdício e do descarte, assim como o aumento populacional e expansão 
das cidades agravam a problemática dos resíduos sólidos urbanos. O Brasil possui uma serie de institutos 
jurídicos, que tem como missão nortear as estratégias que agreguem valor aos resíduos sólidos urbanos. 
As Políticas Públicas quer sejam dos Estados Federativos e dos Municípios brasileiros são fundamentais 
para as implementações e monitoramentos dessas estratégias, na busca do melhor desempenho dos ma-
nejos adequados, com vistas aos padrões sócio e ambientalmente adequados. Um dos principais institu-
tos jurídicos que se tem no Brasil é a Lei n° 12.305/2010 e o seu Decreto n° 7.404/2010, que disciplina a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo mapear as 
técnicas de manejos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos utilizadas pelos 79 Mu-
nicípios de Mato Grosso do Sul. Tratou-se de uma pesquisa de uma pesquisa exploratória, com base biblio-
gráfica. A coleta de dados foi secundária, complementada por análises documentais. A análise dos dados 
foi de ordem qualitativa. Conclui-se que Mato Grosso do Sul apresenta um quadro preocupante, no que 
se diz respeito as tecnologias aplicadas no tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos. 
Verificou-se que o atual modelo de tratamento e disposição final dos mesmos utilizados em Mato Grosso 
do Sul, emprega os Lixões, como a principal técnica, sendo a mesma aplicada em 62 dos 79 Municípios, ou 
seja, 78%. Os resultados obtidos, nesta pesquisa, alerta para que o Estado de Mato Grosso do Sul precisa, 
urgentemente, avançar na implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos (PNRS), devido 
aos impactos negativos desse tipo de tecnologia para tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos produzidos em todos os territórios do Estado.

Palavras-chave: .
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DIREITO À EDUCAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO: LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS 
DOCUMENTOS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 1992 A 2012

1Tarcísio de Macêdo, 2Maurinice Evaristo Wenceslau

PIBIC-052

RESUMO – Considerando a relevância e a pertinência da educação em Direitos Humanos, bem como sua 
discussão, a pesquisa dispôs-se a versar acerca da educação inclusiva nas escolas brasileiras, frente os 
desafios de um Estado Democrático de Direito. Para tanto, vislumbrou remontar às questões históricas 
que marcaram a temática abordada e que compuseram gradativo processo de reconhecimento enquanto 
Direito Humano fundamental. Nessa perspectiva, proporá abordagem a pontos específicos e relevantes, 
para assim, assegurar a fixação e a compreensão do que é previsto em lei, confrontando-se com a reali-
dade fática correspondente, a qual é diariamente vivenciada pelas pessoas com deficiência. Diante dessa 
perspectiva, objetiva-se apresentar uma visão panorâmica acerca do desenvolvimento das políticas de 
educação inclusiva, bem como as dificuldades encontradas à sua efetivação, aliando-se também à evolu-
ção dessa inclusão na rede regular de ensino. Ao cotejar o espaço escolar como sendo um elemento social 
formador, seu papel e compromisso, intrínsecos à pedagogia, não se limitam meramente ao de educar, 
posto que também se relacionam frontalmente ao dever e à necessidade de promover a cidadania. Para o 
desenvolvimento desta pesquisa utilizou-se de método bibliográfico exploratório.

Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos, Educação das pessoas com deficiência, Política educacio-
nal, Inclusão Cidadania.
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PRINCÍPIO ORÇAMENTÁRIO DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA: UMA ANÁLISE  
DE SUAS ADOÇÕES PELAS PREFEITURAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1Ruth da Paz Camargo, 2Marco Aurélio Batista de Sousa

PIBIC-053

RESUMO – A presente pesquisa tem por escopo fazer uma análise dos princípios orçamentários da publici-
dade e transparência promovidos pelas prefeituras do Estado de Mato Grosso do Sul (MS), contextualizada 
no orçamento público municipal, compreendendo sua adoção e efetividade; previstos na Lei 12.527/2011, 
Lei de Acesso a Informação (LAI) e preceituado nos artigos 5º, inciso XXXIII, 37 e 165, da Constituição Fede-
ral de 1988. O objetivo geral identifica se as prefeituras estão respeitando esses princípios, no que tange 
seu orçamento anual, e a sua forma de efetivação; o objetivo específico demonstra-se pela: verificação 
da disponibilidade das Leis Orçamentárias no “website” e na sede das prefeituras; análise de dados e in-
formações relativas as leis orçamentárias do ano de 2016; e observação da efetivação desses princípios 
no orçamento. Com base na lei, doutrina, julgados, artigos e dados cedidos pelas prefeituras, por meio de 
“websites” e “in loco”, averiguou-se que a Administração Pública como detentora dos interesses públicos, 
é obrigada a criar mecanismos de acesso a informação aos cidadãos, sendo inadmissível o sigilo de seus 
atos processuais, pois o orçamento público e suas disposições são regidos pelos Princípios Orçamentá-
rios da Publicidade e Transparência, necessários as relações de coordenação entre Estado e sociedade 
no desenvolvimento de funções públicas e na participação social nas ações governamentais. Durante a 
fase exploratória observou-se: a precariedade das ferramentas dos “websites” das prefeituras; a carên-
cia de tecnologias da informação, falta de capacitação dos servidores públicos, ausência na promoção e 
disseminação da cultura da LAI. Frente ao exposto, constatou-se que apenas 25 prefeituras atingiram as 
metas propostas pela pesquisa. Portanto, o investimento na promoção da cultura da LAI, em tecnologias 
da informação e em comunicação, perfaz um instrumento para o exercício da cidadania contribuindo para 
a consolidação de uma democracia.

Palavras-chave: Orçamento Público Municipal, Princípio Orçamentário da Publicidade e da Transparência, 
Prefeituras do Estado de Mato Grosso do Sul.
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VIABILIDADE ECONÔMICA DA IMPLANTAÇÃO DA PECUÁRIA  
DE CORTE ORGÂNICA NO MATO GROSSO DO SUL

1Renato de Oliveira Rosa, 2Denise Barros de Azevedo

PIBIC-054

RESUMO – Com o mercado atual, cada vez mais pecuaristas inovam seu padrão de produção de carne, intro-
duzindo conceitos e tecnologias novas, com o intuito de melhorarem sua produção e a estruturarem como 
um negócio. A pecuária orgânica é um caminho eficaz para garantir a preservação e recuperação do meio 
ambiente, enquanto ao mesmo tempo gera produtos de qualidade para um mercado crescente, e maior 
renda para os produtores. Realizou-se através da investigação mediante o cálculo do custo de produção 
de uma fazenda modal de pecuária de corte tradicional. E também através de pesquisas em livros, artigos 
e sites de internet buscando reunir as informações mais relevantes ligadas a os custos adicionais de uma 
fazenda de produção orgânica. Assim, foi realizada uma pesquisa bibliométrica por meio de uma análise 
das publicações sob a palavra chave “organic beef”. A técnica de pesquisa utilizada classifica-se como 
quantitativa. Os dados secundários serão coletados na base da Embrapa Gado de Corte. A análise econô-
mica será utilizada de acordo com a metodologia disponibilizada pela Embrapa Gado de Corte. Esta pes-
quisa possui como objetivo analisar comparativamente os custos de produção da bovinocultura de corte 
convencional e da orgânica com o intuito de fornecer subsídios para a tomada de decisão dos produtores 
rurais. Buscar-se-á como resultado demonstrar as vantagens e desvantagens da bovinocultura de corte 
orgânica perante a produção convencional a sua viabilidade econômica e financeira para implementação 
da bovinocultura de corte orgânica em propriedades rurais do Mato Grosso do Sul. Além de delinear cená-
rios e possibilidades para a bovinocultura de corte orgânica no Brasil no curto e no longo prazo.

Palavras-chave: Bovinocultura de Corte Orgânica, Custos de Produção, Análise de Investimento.
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IMIGRANTES BOLIVIANOS E SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL NO CONTROLE 
MIGRATÓRIO EM REGIÃO DE FRONTEIRA: UM ESTUDO DE CASO EM CORUMBÁ, MS

1Priscila Souza Barbosa, 2Marco Aurélio Machado de Oliveira

PIBIC-055

RESUMO – Nossa pesquisa foi realizada no Posto Terrestre de Controle Migratório (PTCM) da Polícia Federal, 
localizado no limite com a Bolívia, em Corumbá, MS. Nosso objetivo foi verificar a existência, ou não, de pre-
paros específicos por parte da Polícia Federal para seus servidores atuarem com imigrantes em região de 
fronteira. Partimos de dois pressupostos: a fronteira e o imigrante são categorias de análise que, quan-
do conjugadas às autoridades, ganham contornos de complexidades muito maiores. Metodologicamente, 
nossa pesquisa centrou-se na aplicação de questionários e na revisão da bibliografia acessada sobre a 
temática imigratória e de controle da imigração, em especial naquela fronteira. Ocorreu, ainda, a observa-
ção sistemática do ambiente em que esses policiais trabalham, visando compreender o entorno de onde 
está localizado o PTCM, incluindo as reformas e ampliações das instalações físicas e mudanças no ponto 
de ônibus circular municipal. Através de aplicação de questionário e abordagens junto a esses funcioná-
rios públicos ficou demonstrado o quanto a percepção do policial federal é comprometida pelas falhas no 
processo de formação em sua Academia de Polícia, bem como pelas restrições trazidas pelo desempenho 
de suas tarefas restritas Ao fazer burocrático. Consagradas literaturas como Sayad (1998), por exemplo, 
serviram como importantes balizas em nossos estudos e reflexões sobre a temática.

Palavras-chave: Controle Imigratório, Fronteira, Polícia Federal.
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ANÁLISE DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL  
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

1Milton Cesar Gasparini de Andrade Junior, 2Geraldino Carneiro de Araújo

PIBIC-056

RESUMO – O presente trabalho visa analisar o desenvolvimento sustentável nas Instituições de Ensino 
Superior (IES), especificamente na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Em um cenário em que 
cada vez mais se promovem discussões no que tange as práticas sustentáveis e sua aplicação no âmbito 
social e acadêmico, faz-se de suma importância a análise da gestão ambiental, bem como o conjunto de 
diretrizes e as ferramentas utilizadas para a redução dos impactos ambientais na Instituição. Deste modo, 
o estudo do projeto de pesquisa é direcionado para a análise do Plano de Logística Sustentável (PLS) da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o qual propõe a implantação de medidas que busquem a in-
clusão de ações sustentáveis no âmbito institucional. Para tanto, foi utilizado o método de pesquisa por 
meio de análise documental. Observou-se que o referido Plano constitui-se de grande relevância e é um 
agente ativo na luta contra os desequilíbrios ambientais, pois propõe medidas que reduzem os impactos 
gerados, como a correta segregação dos resíduos, a utilização de fontes de energia renovável, entre ou-
tras práticas. Cumpre ressaltar que tais ações dirigem-se, principalmente, aos servidores e a comunidade 
acadêmica. Por fim, conclui-se que, mesmo com as medidas propostas, ainda há a necessidade de uma 
ampla divulgação do PLS para que seus resultados sejam efetivos e aprimorados por meio do comparti-
lhamento de ideias e sugestões da comunidade acerca do tema.

Palavras-chave: Gestão ambiental, Plano de Logística Sustentável, Desenvolvimento Sustentável.
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JURISDICIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA: LIMITES DA INTERFERÊNCIA NOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS PELOS JULGADOS DE MATO GROSSO DO SUL

1Milena Farias da Rosa, 2Wilson José Gonçalves

PIBIC-057

RESUMO – Objetiva-se através deste trabalho, estudar a jurisdicionalização da política, analisando as re-
lações entre os limites da interferência nos direitos fundamentais pelos julgados, dando ênfase aos pro-
cessos no estado de Mato Grosso do Sul. Para a concretização do escopo, é realizada a revisão de literatura 
e o método utilizado é dedutivo. Sabe-se que, por mais que o ordenamento jurídico brasileiro garanta o 
exercício dos direitos fundamentais a todos os cidadãos, inclusive aos julgados, as políticas ofertadas 
pelo Estado nem sempre possibilitam o pleno exercício destes direitos. No contexto da jurisdicionalização 
política no Brasil, os direitos fundamentais, constitucionalmente previstos, garantem acesso às condi-
ções de vida que os cidadãos necessitam, mas conforme se verifica a realidade do sistema brasileiro, nem 
sempre é possível encontrar soluções para todos os pleitos necessários aos julgados. Neste sentido, de-
vem ser estabelecidos limites amparados constitucionalmente.

Palavras-chave: jurisdicionalização, limites, direitos fundamentais.
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COMO A LITERATURA TEM ABORDADO A TEMÁTICA RELACIONADA AO VALOR?
1Maria Ritha Lacerda de Oliveira, 2Dario de Oliveira Lima-Filho

PIBIC-058

RESUMO – Com base em pesquisas realizadas na plataforma Scielo relacionada a valor, marketing e consu-
midor, este trabalho buscou identificar como a literatura vem abordando essa temática nos últimos anos 
revelando que houve um decréscimo considerável da mesma a partir de 2012.

Palavras-chave: Valor, Marketing, Consumidor.
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE QUALIDADE:  
ANÁLISE À LUZ DA MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS

1Luiz Cesar Campos Domingues, 2Wesley Ricardo de Souza freitas

PIBIC-059

RESUMO – Com a escassez de recursos, aumento da competitividade e avanço das teorias e técnicas da 
administração as organizações demandam maior eficiência em seus processos, é por meio das práticas de 
recursos humanos que as organizações conseguem maior competitividade, assim como para a qualidade, 
por meio do aperfeiçoamento do capital humano. Este estudo teve por objetivo descobrir se as práticas 
de recursos humanos influenciam positivamente a gestão da qualidade em empresas manufatureiras. O 
método de pesquisa foi pesquisa explicativa com abordagem quantitativa, a técnica de pesquisa foi o Sur-
vey por meio de um questionário aplicado em 54 empresas manufatureiras, a técnica de análise utilizada 
foi modelagem de equações estruturais que tem por objetivo analisar correlações entre cinco variáveis 
de Gestão de Recursos Humanos e quatro variáveis de Gestão da Qualidade. Como resultado obtido às 
variáveis: recrutamento, treinamento, avaliação de desempenho, sistema de recompensas e programa de 
benefícios que são questões referentes à GRH, todos os valores presentes nessas variáveis indicam de-
pendência do construto GQ em relação ao construto GRH, o mesmo critério se aplica as variáveis ISO 9001, 
certificação de fornecedores com base em critérios ambientais, qualidade total e controle estatístico do 
processo que abordam GQ, dentro do construto GRH as variáveis que compõem essa questão têm valores 
abaixo a GQ indicando dependência, por isso os construtos GQ e GRH são interdependentes. Foi possível 
concluir que as práticas Recursos Humanos são interdependentes das questões que abordam Gestão da 
Qualidade evidenciando que para cada ação tomada em cada uma dessas duas temáticas influencia dire-
tamente a outra.

Palavras-chave: Gestão de Recursos humanos, Gestão da qualidade, Competitividade.
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VALOR PERCEBIDO E OS MÉTODOS DE MENSURAÇÃO DE VALOR
1Lucas Gabriel Ribeiro Martins, 2Dario de Oliveira Lima Filho

PIBIC-060

RESUMO – Objetivou-se, através deste trabalho, estudar a percepção de valor dos consumidores de fast-
-food, utilizando os mais recentes métodos de mensuração de valor presentes na literatura, identificados 
por meio de um levantamento bibliográfico sobre valor no marketing. A partir do método SERVPERVAL, 
foi realizada pesquisa que contou com a participação de 401 consumidores de fast-food em todo o Brasil, 
possibilitando a identificação do público-alvo deste produto.

Palavras-chave: Valor percebido, Mensuração do valor percebido, fast-food.
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PRÁTICAS DO DISCLOSURE VOLUNTÁRIO SOCIOAMBIENTAL  
EM COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS BRASILEIRAS

1Lorenna Gabriella Novaes Santana, 2Rosamaria C. Moura-Leite

PIBIC-061

RESUMO – As cooperativas operam em todos os setores da economia brasileira, geram milhões de em-
pregos diretos e indiretos, mobilizam recursos e atraem investimentos, o que contribui para o desenvol-
vimento econômico e social da região. Tendo em vista a importância das cooperativas, o objetivo deste 
artigo é descrever o disclosure voluntário socioambiental em cooperativas agropecuárias brasileiras. A 
fim de atingir o objetivo traçado, foram analisados os relatórios anuais presentes nos websites de uma 
amostra não-probabilística das maiores cooperativas agropecuárias brasileiras, referentes ao período de 
2015. Para a análise dos dados, foram utilizados três índices de avalição de disclosure: Índice de Disclosure 
(ID), Índice de Disclosure das Empresas (IDE) e Índice Geral de Disclosure das Empresas (IGDE), Índice Geral 
de Disclosure social (IGDs). Além disso, foi desenvolvido o Índice Geral de Disclosure ambiental (IGDa). Os 
resultados obtidos permitem afirmar que há mais divulgações de informações sociais do que ambientais 
e que ainda falta muito para alcançar uma boa aderência de disclosure socioambiental pelas cooperativas 
agropecuárias analisadas. Dessa forma, a principal contribuição da pesquisa foi a descrição do disclosure 
voluntário socioambiental das cooperativas agropecuárias brasileiras, além disso, foi utilizada uma métri-
ca abrangente e representativa que permite mensurar o nível de disclosure voluntário das cooperativas 
agropecuárias, contribuindo para a literatura brasileira sobre o tema e para futuras pesquisas.

Palavras-chave: Transparência, Divulgação de informação, variáveis socioambientais.
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COORDENAÇÃO E ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA ENTRE AGÊNCIAS  
DE TURISMO E ATRATIVOS TURÍSTICOS EM BONITO/MS

1Jhuan Caramalac, 2Milton Augusto P. Mariani

PIBIC-062

RESUMO – A atividade turística, para que seja planejada e desenvolvida, necessita da participação e de 
uma série de agentes dos mais variados setores econômicos, os quais devem coordenar-se de forma sis-
têmica para o sucesso dos produtos turísticos. Partindo desta premissa, o presente estudo tem como ob-
jetivo geral analisar as dinâmicas de coordenação e estruturas de governança entre atrativos turísticos e 
agências de turismo, especificamente para o caso do sistema turístico de Bonito, no Mato Grosso do Sul – 
um dos mais relevantes destinos de ecoturismo nacionais e regionais. Utilizou-se, para tanto, a transação 
como unidade de análise, partindo do referencial teórico da Economia dos Custos de Transação (ECT), par-
ticularmente no que tange à importância dos atributos da transação, dos pressupostos comportamentais 
e do ambiente institucional e organizacional na coordenação e governança entre agentes econômicos. 
Ademais, lançou-se mão da variável território como importante elemento explicativo da configuração do 
sistema turístico em análise. Foram pesquisadas agências de viagens de Bonito; atrativos turísticos; além 
de representantes dos ambientes institucional e organizacional local/regional. As agências de turismo e 
os atrativos turísticos foram submetidos à aplicação de questionários semiestruturados; ao passo que os 
agentes do ambiente institucional e organizacional foram entrevistados, a partir de critérios de conve-
niência. Os resultados apontam para a prevalência de incerteza e especificidade de ativos no âmbito da 
transação em análise, sugerindo a possibilidade de integração vertical para montante ou para jusante do 
sistema de produção em questão, muito embora – na prática – prevaleçam formas híbridas de governança, 
embasadas em critérios de confiança e em um único acordo explicito entre os agentes.

Palavras-chave: Estruturas de Governança, Turismo, Economia dos Custos de Transação.
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ANAMORFOSE COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS
1Jéssica Rabito Chaves, 2Gilfranco Alves

PIBIC-063

RESUMO – A presente pesquisa está inserida no projeto de extensão “Cultura Digital e Processos Digitais 
de Projeto” junto ao grupo Algo+Ritmo, coordenado pelo professor Dr. Gilfranco Alves, e procura abordar 
a relação entre a mediação digital e espaços híbridos, com a aplicação da técnica da Anamorfose em in-
tervenções urbanas. O trabalho se insere no contexto atual das metodologias de criação digital e busca 
inicialmente uma discussão sobre o seu papel na criação de novos significados para o espaço público. 
A partir de uma abordagem teórico-prática, levantamento bibliográfico, demonstrações com atividades 
práticas de experimentação e retroalimentação durante o processo que corroboram para discussões teó-
ricas, foram desenvolvidas quatro intervenções envolvendo o público em geral com a utilização da técnica 
de anamorfose através de processos digitais, a fim de proporcionar diferentes níveis de interatividade. 
Com base nos estudos do filósofo C.S. Peirce sobre Semiótica e Fenomenologia, verificou-se as possibili-
dades de como cada indivíduo reage diante de uma representação anamórfica e suas potencialidades, as 
relações sucedidas entre os próprios indivíduos assim como entre cada indivíduo e o espaço de interven-
ção projetado entre os ambientes físico e virtual. Utilizou-se os meios digitais e internet, para execução 
dos objetos de estudo, assim como os registros e análises, inseridos no contexto da mediação digital e do 
micro urbanismo.
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DIREITO À EDUCAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO:  
LEVANTAMENTO E ANÁLISE DAS DISSERTAÇÕES 

 E TESES, DISPONIBILIZADAS NA BDTD, NO PERÍODO DE 1992 A 2012.
1Gabriela Pereira da Silva, 2Maurinice Evaristo Wenceslau

PIBIC-064

RESUMO – O Direito à Educação é direito fundamental inerente a todos os seres humanos, busca transformar 
a sociedade de maneira mais justa e equânime, tratando da igualdade entre os indivíduos, por meio da efeti-
vação da educação de qualidade para todos. O regime democrático almeja a garantia dos direitos iguais para 
todos, no entanto tem sido omisso no tange a implantação de projetos educacionais que atendam a popu-
lação excluída, sobretudo os presos. Por outro lado, o mesmo Estado, responsável pela punição dos agentes 
descumpridores da ordem social vigente, tem o poder de cercear a liberdade, todavia, embora os indivíduos 
sejam privados de sua liberdade não se pode privá-los dos outros direitos não atingidos pela sentença con-
denatória. Neste contexto, a Educação Prisional, assistência expressamente prevista pela Lei de Execução 
Penal (LEP), como dever do Estado, tem o intuito de propiciar o retorno do indivíduo à convivência em socie-
dade. O objetivo desta pesquisa foi analisar o conhecimento que vem disseminado na pós-graduação sobre 
Direito à Educação, em especial as possibilidades temáticas da oferta de ensino aos agentes privados de 
liberdade pelo Estado. Para tanto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica-exploratória de teses e dissertações, 
por meio dos descritores: direitos fundamentais, direito à educação, cidadania e inclusão social, disponibi-
lizadas na Biblioteca Digital de Dissertações e Teses (BDTD), no período compreendido entre 1992 e 2012. As 
análises das produções sobre o tema trazem a educação como fonte primordial de pleno alcance a cidadania, 
de modo a não se excluir qualquer indivíduo que dela queira usufruir. Já no ambiente prisional, traz-se um 
meio para possível reinserção social do homem, por meio de políticas públicas e pela efetivação das previ-
sões legais existentes. Tem-se entendido que a educação permite o desenvolvimento da autonomia, por 
meio de uma política emancipadora, que busca resguardar os direitos humanos.
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GESTÃO AMBIENTAL EM HOSPITAIS: EM BUSCA DE EVIDÊNCIAS  
DA CONTRIBUIÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

1Elaine Dias Barbosa, 2Wesley Ricardo de Souza Freitas

PIBIC-065

RESUMO – A gestão ambiental tem sido entendida como a preocupação das empresas em adotar medidas 
e oportunidades relacionadas ao meio ambiente, a fim de tornar os processos produtivos e produtos sus-
tentavelmente mais adequados. E para se ter uma gestão proativa direcionada em projetos ambientais, a 
mesma deve envolver toda a organização e seus colaboradores a partir de uma ampla gestão de recursos 
humanos sustentáveis, para alcançar bons resultados. Assim, a gestão de recursos humanos desenvolve 
um papel determinante no contexto organizacional para a sustentabilidade, sendo alicerce para outras 
funções organizacionais, capaz de recrutar, selecionar, treinar, avaliar, recompensar e desenvolver as 
pessoas em torno da gestão ambiental. O objetivo deste estudo foi verificar como as práticas de recursos 
humanos contribuem para a gestão ambiental em hospitais, sendo abordados dois hospitais de Paranaí-
ba/MS. Para realizar esse estudo qualitativo e exploratório, utilizou-se como instrumento a análise de 
conteúdo, que possibilitou um entendimento aprofundado através dos dados obtidos por meio de um 
roteiro de entrevista semi-estruturado. Assim, observou-se que os hospitais estudados têm colaborado 
para o desenvolvimento sustentável, a partir de ações desenvolvidas que visam gerenciar os resíduos 
de saúde emitidos, o controle da qualidade da água, a utilização de fonte alternativa de fornecimento de 
água, fundamental para redução de custos, o treinamento e a conscientização das pessoas envolvidas, 
o controle e monitoramento do consumo de energia elétrica, além da utilização de fonte alternativa de 
energia renovável. No entanto, essas práticas poderiam ser intensificadas, envolvendo cada vez mais os 
recursos humanos com o desenvolvimento e a viabilização da gestão ambiental, introduzindo novas ações 
que fortaleçam a gestão ambiental, por meio da mobilização e do envolvimento de colaboradores, forne-
cedores e demais públicos diretamente envolvidos nos processos, educando e conscientizando a todos 
para que a sustentabilidade ambiental seja fortalecida culturalmente e se torne permanente e efetiva.

Palavras-chave: Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Recursos Humanos Sus-
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A RESSIGNIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO A PARTIR DA MEDIAÇÃO DIGITAL
1Driely Sol Zanatto, 2Gilfranco Alves

PIBIC-066

RESUMO – Esta pesquisa desenvolveu-se no ambiente do grupo de pesquisa Algo+Ritmo, sob coordenação 
do professor Dr. Gilfranco Alves, interagindo com outros pesquisadores e pesquisas realizadas anterior-
mente no grupo, como por exemplo, “Arte Digital como Agente de Requalificação do Espaço Público”, pro-
duzida pela acadêmica Gabriela Mascarenhas em 2015, e “Espaço Público como suporte para o Graffiti e a 
Arte Digital” produzida pela acadêmica Natacha Figueiredo Miranda, em 2016. A pesquisa dedicou-se ao le-
vantamento do estado atual do patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul e a aplicação da mediação digi-
tal como forma de criar novos significados a essas localidades. Atrelando o Vídeo Mapping com a educação 
patrimonial, algumas ações foram realizadas no estado do Mato Grosso do Sul, visando a potencialização 
dos espaços de valor patrimonial, tornando-os híbridos, e acrescentando novas camadas de informações 
aos objetos arquitetônicos. Acredita-se que coexistência entre o passado e o presente, adicionando-se 
tais camadas em um mesmo edifício, transforma o espaço patrimonial em um ambiente de trocas e ques-
tionamentos, desenvolvendo e ampliando sua real função na sociedade, promovendo sua apropriação e 
valorização por parte da sociedade.

Palavras-chave: Vídeo Mapping, patrimônio cultural, arte digital.

1 Graduação em Arquitetura e Urbanismo/FAENG.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.
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CODIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DE CRITÉRIOS NOTICIOSOS EM JORNAIS TRÊS-
LAGOENSES: ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS DIMENSÕES DA NOTICIABILIDADE

1Douglas Silverio Ferreira da Silva, 2Marcos Paulo da Silva

PIBIC-067

RESUMO – A pesquisa vincula-se à Etapa 3 do estudo “Cotidiano e noticiabilidade na imprensa sul-ma-
to-grossense: interfaces entre jornalistas, assessores e público”, cadastrado junto à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (PROPP/UFMS), desenvolvido 
também no âmbito do Grupo de Pesquisa Cotidiano e Noticiabilidade, cadastrado no Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Desenvolveu-se a codificação e a categorização de 
critérios noticiosos em dois jornais impressos da cidade de Três Lagoas, localizada a 326 quilômetros de 
Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. A pesquisa seguiu um desenho estrutural semelhante ao 
levantamento feito por Shoemaker e Cohen (2006) em dez países de diferentes continentes, utilizando 
técnicas da análise de conteúdo. Os jornais que compuseram a pesquisa foram o bissemanário Hoje Mais 
e o semanário Jornal do Povo. A coleta dos dados seguiu a técnica da semana construída, no período de 
18/06/2016 a 30/07/2016. Constatou-se um modelo de construção de notícias e de organização dos pe-
riódicos com variação entre a “imprensa local estruturada” e a “imprensa local de natureza quase- artesa-
nal”, conforme a tipologia estruturada por Bueno (2013).

Palavras-chave: Jornalismo, Noticiabilidade, Três Lagoas.

1 Graduação em Jornalismo/FAALC.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.
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MIGRAÇÃO INTERNACIONAL E O PROJETO DA NOVA LEI DE MIGRAÇÃO
1Danielly Almeida Lima, 2Ynes da Silva Félix

PIBIC-068

RESUMO – A migração como um reflexo direto da estrutura do desenvolvimento do sistema capitalista, 
cujo motor principal é o acirramento das desigualdades regionais. Alguns autores como Lobo e Matos 
consideram a necessidade de fluidez como uma das mais importantes características do mundo atual, 
que é especialmente relevante aos estudos internacionais. Compreender a dinâmica migratória na escala 
regional envolve, portanto, a investigação de relações humanas que se estabelecem privilegiando com-
binações e diferenciações que se manifestam no espaço. É exatamente a abordagem em escala regional 
que confere uma particularidade a essa pesquisa. O objetivo proposto nesse trabalho é a a migração in-
ternacional e o projeto de lei de migração no Brasil (Projeto de Lei nº. 2516/15). O método que utilizado para 
encontrar respostas foi o hipotético-dedutivo, pesquisa bibliográfica, com o objetivo descritivo e explora-
tória. A delimitação da pesquisa será na ordem internacional, na qual se verificará o conceito de migração 
e suas normas e regulamentações. O instrumento de coleta de dados é o bibliográfico,no qual inicialmente 
foi pesquisadaa plataforma de pesquisa “Scielo” e posteriormente adoutrina e legislações pertinentes ao 
tema, bem como nas normas internacionais sobre migração. Em conformidade com as atuais condições 
de migração, o projeto de lei de migração (PL 22516), atualmente Lei n.º 13.445 de 24 de maio de 2017, trata 
o imigrante como um cidadão de direitos. Além disso, incorporou a legislação migratória a Constituição 
Federal de 1988, determinando tratamento igualitário aos imigrantes. A nova lei instituiu o repúdio à xe-
nofobia, ao racismo e às outras variadas formas de discriminação e, principalmente, garantiu o acesso as 
políticas públicas para os imigrantes. A nova legislação também utiliza-se do princípio da não criminaliza-
ção da migração, garantindo assim o acesso à assistência jurídica e ao devido processo legal. É necessário 
destacar que a lei promove a entrada e a regularização documental dos imigrantes. Essa medida é um 
avanço, pois oferece condições concretas para que os imigrantes obtenham os documentos. E para ps 
imigrantes que residam no Brasil antes de 6 de julho de 2016, será concedida a residência permanete, in-
dependente de sua situação migratória.

Palavras-chave: Migração internacional, PL 22516, LEI 13445.
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ANÁLISE JURÍDICA CONSTITUCIONAL SOBRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
 E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NAS REDES SOCIAIS

1Charley Maximilian da Silva Colvara, 2José Paulo Gutierrez

PIBIC-069

RESUMO – Os Direitos Humanos são uma importante construção histórica e jurídica, pois tutelam direitos 
não apenas materiais, mas também existenciais e representam o caminho para uma existência mais ple-
na, digna e de autorrealização. No Brasil, a Constituição de 1988 trouxe um rol de direitos positivados (di-
reitos fundamentais) e vários mecanismos jurídicos que objetivaram viabilizar a sua real efetivação na so-
ciedade. Atualmente a vivência distante entre familiares e amigos em um mundo globalizado, fez com que 
as ferramentas virtuais se tornassem fundamentais para a reaproximação entre pessoas. Acrescenta-se 
o fato de atualmente, a instabilidade política e econômica que ocorre no Brasil, os usuários das redes so-
ciais estão utilizando para exporem suas ideias, opiniões e sentimentos que adentram na privacidade e 
intimidade de outros usuários e das pessoas em geral provocando danos de diversas formas. O presente 
estudo visou analisar o espaço jurídico do exercício do direito fundamental da liberdade de expressão nas 
redes sociais observando outros dois direitos fundamentais, a saber, o direito à privacidade e o direito à 
dignidade da pessoa humana assegurados pela Constituição da República. O método de pesquisa utiliza-
do foi a pesquisa exploratória com objetivo de compreender com maior precisão as hipóteses de direitos 
que são violadores da liberdade de expressão e da dignidade humana nas redes sociais. Como resultado, 
se evidenciou que os direitos fundamentais não são absolutos, e em caso de colisão entre dois princípios 
fundamentais, não se pode adotar nem o critério hierárquico, nem o cronológico, nem a especialidade 
para resolvê-los, sendo apresentada a técnica da ponderação aliada com o princípio da proporcionalidade 
para uma efetiva solução conflitos de valores. Nesse sentido, em casos que ocorram colisão entre direitos 
fundamentais, deverá ser analisado no caso concreto, sempre visando manter a integridade e dignidade 
da pessoa humana, sendo esse o princípio maior dentre os direitos fundamentais.

Palavras-chave: Direitos Fundamentais, Ponderação, Limites Jurídicos.
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CIBERNÉTICA E GOVERNANÇA ELETRÔNICA: 
 DO CYBERSYN ÀS CIDADES VIRTUAIS ATUAIS.

1Carolina Martinez Vendimiati, 2Gilfranco Alves

PIBIC-070

RESUMO – A presente pesquisa está inserida no projeto de pesquisa “Cultura Digital e Processos Digi-
tais de Projeto” junto ao grupo Algo+Ritmo, coordenado pelo professor Dr. Gilfranco Alves, e propõe uma 
abordagem da teoria Cibernética aplicada ao planejamento urbano. A pesquisa realiza um estudo entre 
o pioneirismo do Filósofo Stafford Beer no Chile com o projeto Cybersyn na década de 1960, e a maneira 
como os mecanismos de planejamento urbano utilizam as ferramentas de comunicação no contexto atual. 
Foram investigados alguns aspectos idealizados por Beer e que contribuem para a administração urbana 
de modo a confrontá-los com a prática atual da utilização do ciberespaço pelos órgãos municipais, visando 
a potencialização da capacidade de gerenciamento e de administração das cidades. Foram analisados sob 
a ótica ciberneticista três casos onde o ciberespaço foi usado como ferramenta para o aumento da cida-
dania participativa: Cybersyn, no Chile, DEMOEX, na Suécia, e o Decide Madrid, na Espanha. Concluiu-se que 
existem importantes esforços entre a sociedade civil e o Estado para a adesão mais intensa da governan-
ça eletrônica. Da mesma maneira, verificou-se a falta de estímulos e de publicização de novos meios de 
participação no Brasil: redes sociais e mídias não foram usadas a favor da divulgação dos novos métodos. 
Os exemplos bem-sucedidos no exterior podem ser usados para a criação de roteiros de trabalhos pare-
cidos no Brasil, evitando pontos comuns de fragilidade e potencializando através da comunicação seus 
benefícios para a apropriação do espaço urbano por aqueles que nele habitam.

Palavras-chave: cibernética, governança eletrônica, cybersyn.
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CRIAÇÃO DE VALOR NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: UMA REVISÃO
1Carlos Felipe de Paula Geraldo, 2Caroline Pauletto Spanhol

PIBIC-071

RESUMO – O objetivo principal desta revisão foi identificar os métodos utilizados para a agregação de va-
lor no agronegócio nacional por meio de teorias e exemplos. Neste relatório foi discutido como ocorre a 
agregação de valor pelas pequenas e grandes agroindústrias e como elas reagem a não tão nova onda da 
sustentabilidade e produção responsável

Palavras-chave: criação de valor, agronegócio brasileiro, sustentabilidade.
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APRIMORAMENTO DO SISTEMA CONSTRUTIVO DE TAIPA MECANIZADA
1Camila Ajiki Lopes, 2Andrea Naguissa Yuba

PIBIC-072

RESUMO – Na busca de soluções para aumentar as opções de sistemas construtivos que sejam ambien-
talmente menos impactantes, há numerosas iniciativas de pesquisa que analisam sistemas construtivos 
de terra, majoritariamente usados para a fabricação de paredes. Dentre os existentes, a taipa de pilão, 
que forma paredes maciças de terra compactada, manual ou mecanicamente, é um sistema que usa for-
mas (leia-se fôrmas) para sua execução, que interferem diretamente na aparência da parede, pois não 
há execução de reboco. Para que se torne competitivo e atinja o mercado da construção civil brasileira, é 
preciso que a parede de taipa tenha qualidade de acabamento e produtividade equivalentes ou superio-
res à parede de alvenaria convencional. Dado que esse assunto ainda é novidade para o mercado local, o 
presente trabalho teve o objetivo de definir parâmetros de projeto para formas metálicas próprias para 
execução de paredes em taipa compactada mecanicamente. Está inserido em um escopo de um projeto 
mais amplo, por meio de um processo de inovação baseado no conceito de Design Science Research e na 
identificação de problemas já observados em pesquisas anteriores. Nessas pesquisas foram detectadas 
fragilidades nas formas e, dessa maneira, a necessidade de solução para o desenvolvimento de projeto de 
novas formas, metálicas, específicas para tal função. Foram escolhidas 4 formas com diferentes graus de 
desenvolvimento tecnológico, para reprodução em escala 1/5. Os modelos reduzidos elucidaram questões 
sobre a ordem de montagem e a utilidade de cada componente. Cada forma tem peculiaridades a serem 
exploradas, sendo as formas mais recentes claramente mais detalhadas para a solução dos problemas 
típicos. As formas para taipa tem características significativamente diferentes das de concreto. As di-
mensões e detalhamentos construtivos possíveis subsidiarão o projeto de uma nova forma, a ser desen-
volvida em projetos futuros.

Palavras-chave: Taipa de pilão, Terra crua, Forma.
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DIREITO À EDUCAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: LEVANTAMENTO E 
ANÁLISE DOS ARTIGOS PUBLICADOS NO CONPEDI NO PERÍODO DE 1992 A 2012

1Bruna Cotrin Rodrigues, 2Maurinice Evaristo Wenceslau

PIBIC-073

RESUMO – A construção social de direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito perpassa as 
considerações contemporâneas acerca da Cidadania, como a ampliação do âmbito de tais direitos ao cole-
tivo, e não apenas a forma individual. Tomada, a Educação refere-se à construção de autonomia e liberda-
de individuais e coletivas e a Saúde a manutenção e desenvolvimento das dimensões biopsicossociais do 
ser humano. Em conjunto referem-se ao campo de estudo Educação Saúde que abarca ações pedagógicas 
que projetam-se a qualidade de vida e princípios constitucionais de participação social para construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária. Dessa forma, objetiva-se mapear e analisar os artigos publica-
dos no CONPEDI, no lapso temporal de 2006 a 2012, acerca das temáticas que convergissem ao estudo do 
Direito à Educação, Cidadania e Democracia a fim de estabelecer correlação entre tais conceitos e Educa-
ção em Saúde. Para tal, realizou pesquisa bibliográfica e exploratória, seguida de seleção e identificação 
dos artigos publicados no CONPEDI que convergiam às temáticas, de acordo com os critérios de inclusão 
e exclusão estabelecidos. Como resultado obteve-se a constatação de transmutação dos conceitos de 
cidadania e democracia participativa, trajando-se aos valores de solidariedade social em uma perspectiva 
de Sociedade Civil e atores sociais e a projeção da Educação em Saúde como possibilidade de vivência de 
tais proposições de forma institucionalizada e local. Concluiu-se a possiblidade de ascensão da Educação 
em Saúde como conjunto de ações pedagógicas relacionadas às concepções de processos educativos 
permeados aos valores do Estado Democrático de Direito.

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Cidadania. Educação em Saúde.
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A FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA E SUAS MULTIFACES:  
MULTIPARENTALIDADE (I)LIMITADA

1Bianca Moreira Guarnieri, 2Cléber Affonso Angeluci

PIBIC-074

RESUMO – O Direito de Família passou por intensas transformações com a queda do Cristianismo, que, com 
o passar do tempo e por influência dessas mudanças, culminaram em novos arranjos familiares. Essas 
novas modalidades de família têm como principal ingrediente o afeto. A família contemporânea trouxe a 
multiparentalidade (possibilidade do estabelecimento de mais vínculos parentais, para além da paterni-
dade/maternidade por uma mesma pessoa, vínculo este decorrente do afeto). O objetivo da pesquisa foi 
analisar as novas entidades familiares que vem surgindo e averiguar a importância do reconhecimento do 
afeto na constituição de uma família. Para tanto utilizou-se do método dialético para o estudo, caracteri-
zando-se numa pesquisa qualitativa, utilizando-se como instrumental a revisão bibliográfica e documen-
tal, aquela sobre o material jurídico disponível e esta acerca das decisões publicadas na imprensa oficial 
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal com recorte histórico-metodológico a partir 
da Constituição Federal de 1988, quando se descortinou o ordenamento para essas novas modalidades 
familiares. Os resultados obtidos conferem com as dúvidas e dificuldades acerca do reconhecimento so-
cioafetivo, a ausência de dispositivos normativos que legitimem esse novo contexto que torna mais difícil 
o estabelecimento de novos paradigmas familiares. Conclui-se que a transformação ocorrida está atre-
lada às mudanças dos modelos familiares e da própria Humanidade, alicerçada na alteração do enfoque 
dado, antes aos sujeitos de direito e hoje às pessoas das relações, com a base intransponível do direito à 
dignidade da pessoa humana, expressamente estabelecido na Constituição Federal de 1988.

Palavras-chave: Multiparentalidade, Afeto, Filiação.
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JURISPRUDÊNCIA E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA: ANÁLISE DOS VOTOS  
EM RELAÇÃO A CRIMES AMBIENTAIS NO PERÍODO DE 2010-2012

1Andressa Tiemi Higashi Takeuchi, 2Wilson José Gonçalves

PIBIC-075

RESUMO – Trata-se de pesquisa sobre jurisprudência e argumentação jurídica, no qual se pauta por análise 
dos votos dos acórdãos ou decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cujo sentido 
analítico se particulariza na avaliação e conduta, ocorridas no período de 2010-2012, com especial atenção 
na temática dos crimes ambientais, bem como a visão que se atribui na formulação de argumentos e a 
visão do direito imputada ao caso concreto, com foco nos princípios. O objetivo é avaliar o conteúdo das 
decisões jurisprudenciais apresentando análise dos argumentos jurídicos e dos fundamentos utilizados 
pelos juristas nos debates decisórios em temas de crimes ambientais e com incidência do princípio da 
insignificância. A metodologia de execução foi a pesquisa documental e bibliográfica, cuja base encontra-
-se nos bancos de dados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no período de 2010-2012, possibili-
tando a visão geral das decisões vinculadas ao objeto de pesquisa. O levantamento de dados pautou-se 
na tabulação dos votos encontrados, fornecendo informações quantitativas. Em seguida comparados os 
dados quantitativos e o destes se obtém as análises qualitativas. Os resultados indicaram, por análise, 
as tendências na argumentação jurídica referentes aos crimes ambientais, com incidência do princípio 
da insignificância no Direito Ambiental, com isto pode-se perceber a partir da análise realizada a postura 
jurídica das decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul no período referido e diante 
desses crimes. As conclusões permitem demonstrar uma inadequação nos julgados dos acórdãos com a 
política ambiental, sobretudo com a aplicação do princípio da insignificância sem visualizar os efeitos da-
nosos que o crime ambiental provoca nas gerações futuras, levando o sentido jurisprudencial e de argu-
mentação jurídica ao que se denomina de aparentes falácias, vez que os tribunais superiores convalidam 
as decisões sem uma reflexão pertinente no que tange aos danos irreparáveis a gerações futuras, como 
também desconsidera o papel do ministério público quando se questiona a aplicação pura e simples do 
princípio da insignificância nos crimes ambientais. Será avaliada a adequação do acórdão com as políticas 
ambientais esperadas. A pesquisa servirá, também, de orientação na formulação dos votos de modo con-
ciso que contribua para celeridade nos processos e eficácia.

Palavras-chave: Analise Jurisprudencial, Decisões Judiciais, Direito Ambiental.
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AS FAMÍLIAS PARALELAS: O DIREITO E A INCLUSÃO DA MULHER
1Alice Dominik de Oliveira Dourado, 2Cleber Affonso Angeluci

PIBIC-076

RESUMO – A formação das famílias ao longo da história da Humanidade perpassa por caminhos influencia-
dos pela construção das sociedades, a expansão do Cristianismo e consolidação de uma cultura machista. 
O papel da mulher nesse contexto histórico da família foi se moldando conforme cada uma dessas influên-
cias e a sua trajetória na sociedade no decurso do tempo está intimamente ligado à formação e trans-
formação dos espaços público e privado; o protagonismo da mulher, em busca de voz e vez caracteriza a 
transformação da própria família, deixando de ser apenas coadjuvante das decisões familiares para ocu-
par posição de igualdade e respeito nessas decisões. O objetivo do estudo foi demonstrar que apesar dos 
inúmeros avanços jurídicos e sociais no âmbito do Direito de Família, ainda há a necessidade de enfrenta-
mentos para a proteção da mulher dentro das famílias simultâneas, notadamente porque é ela quem mais 
sofre os preconceitos e injustiças nessas situações de vida. O método utilizado foi o dedutivo, usando 
como ferramentas a pesquisa bibliográfica em obras de Direito de Família e que tratam da transformação 
das famílias na sociedade e das conquistas femininas ao longo da história. Os resultados obtidos trazem 
a noção das limitações ainda existentes para as mulheres dentro da sociedade machista e patriarcal que 
ainda representa, embora não ostensivamente, um paradigma na atualidade, pois no âmbito do Direito de 
Família, a legislação vigente ainda premia, por assim dizer, o homem com a infidelidade que por vezes deixa 
em situação de risco e desemparo a concubina. Conclui-se que, as discussões acerca do tema têm repre-
sentado importante avanço no enfrentamento dos casos, especialmente em alguns Tribunais, mas há um 
vazio legislativo caracterizado pela omissão no tocante à regulamentação dos direitos e possibilidades à 
concubina e à própria prole advinda dessas uniões irregulares, embora haja a previsão constitucional que 
impede a discriminação entre os filhos.
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GÊNERO, SEXUALIDADE E ESTIGMA: O FACEBOOK COMO FERRAMENTA 
 DE MANEJO IDENTITÁRIO NA FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA

1Winny Gabriela P. de Santana, 2Tiago Duque

PIBIC-077

RESUMO – Esta pesquisa busca analisar como se dão os manejos identitários nas redes sociais, especial-
mente no facebook, de um grupo de interlocutoras/es que já participaram de uma pesquisa de campo 
maior chamada “Gênero, sexualidade e diferenças: normas e convenções sociais na fronteira Brasil - Bo-
lívia”. Iniciou-se com um levantamento bibliográfico sobre a temática que envolve o tema aqui estudado. 
Em seguida, foi realizada uma etnografia de tela, pois o uso da internet nos possibilita conectar e observar 
as postagens de imagens, vídeos e diálogos públicos que estas/es interlocutoras/es mantêm nesta rede 
social. As/Os autoras/es que são utilizadas/os nesta pesquisa são especialmente aquelas/es que têm 
como base teórica a teoria queer, e aquelas/es que trataram de temas como redes sociais e as questões 
de identidade e fronteira. Basicamente notamos que entre as/os interlocutoras/es há uma mudança no-
tável em como elas/es administram a sua identidade de gênero no Facebook em distintas temporalidades 
a partir de suas experiências com as demais pessoas de suas redes, sempre em busca de certo prestígio 
e reconhecimento social.

Palavras-chave: gênero, fronteira, mídias digitais;.

1 Graduação em Ciências Sociais/FACH.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACH.

Apoio: CNPq/ UFMS.
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TRABALHO E TURISMO NO PANTANAL/MS: OLHARES  
PARA A COMUNIDADE DO PASSO DO LONTRA

1Vinicius Carneiro, 2 Mara Aline Ribeiro

PIBIC-078

RESUMO – O Pantanal/MS é a maior planície de inundação do planeta, com área de aproximadamente 140 
mil quilômetros quadrados no Brasil, distribuídos entre os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a 
Bolívia e o Paraguai. O avanço do capitalismo e o processo de globalização desencadearam uma série de 
mudanças na dinâmica territorial, ambiental e comercial do Pantanal, sobretudo, entre as gentes pan-
taneiras, transformando o cotidiano das pessoas que vivem e produzem no Pantanal. Com o desenvolvi-
mento do turismo a comunidade do Passo do Lontra vislumbra a possibilidade de trabalho nos empreen-
dimentos turísticos instalados na comunidade local. O objetivo da pesquisa é “Compreender as relações 
de trabalho com o turismo e com a pecuária travadas entre patrões e empregados na comunidade Passo 
do Lontra”, a metodologia utilizada contou com entrevistas estruturadas, trabalho de campo, análise qua-
litativa dos dados coletados e revisão bibliográfica. O referencial teórico conta com autores como: San-
tos (1991, 2008), Moreira (2011), Antunes (1995, 2004), Porto-Gonçalves (2006), Harvey (2005), Smith (1998), 
Sousa Santos (2002), Lefebvre(1991), Chesnais (1996), além de estudiosos da especificidade pantaneira, 
analisados a partir da geografia, da economia, da sociologia e da antropologia. A pesquisa possibilitou 
a compreensão da dinâmica do trabalho com o turismo e com a pecuária entre as pessoas que vivem na 
comunidade do Passo do Lontra.

Palavras-chave: Globalização, Trabalho, Gentes pantaneiras.

1 Graduação em Ciências Econômicas/ESAN.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACH.

Apoio: CNPq.
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UM LUGAR PARA BEIJAR (2008): HOMOSSEXUALIDADE 
 E INTERSECCIONALIDADE NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

1Victor Hugo da Silva Gomes Mariusso, 2Miguel Rodrigues de Sousa Neto

PIBIC-079

RESUMO – As práticas eróticas e as performances de gênero têm sido objetos de disputa entre distintos 
grupos sociais nas mais distintas sociedades, inclusa a brasileira. Na pesquisa desenvolvida e aqui apre-
sentada optou-se pelo atravessamento de áreas, na perspectiva transdisciplinar dos Estudos Gays, Lés-
bicos, Transgêneros e Queer. Objetiva-se apresentar a obra Um lugar para beijar (2008), dirigida por Neide 
Duarte e produzida em conjunto com o Programa Municipal de DST/Aids da Secretária de Saúde do Estado 
de São Paulo, bem como aquilo que foi produzido sobre a mesma, no que tange à sua recepção e à produ-
ção bibliográfica dos temas conflituados no documentário e que nos interessam, como gênero, raça/et-
nia, geração, etc. É preciso ressaltar que a obra possibilita analisar e construir histórias daqueles sujeitos 
que se encontram em estado de vulnerabilidade, tanto social quanto no que se refere ao silenciamento 
acadêmico sobre eles. Assim, ao analisarmos Um lugar para beijar, observamos as contradições, ambigui-
dades e complexidades das relações sociais atravessadas por marcadores como a sexualidade, raça/et-
nia, classe, geração, em uma perspectiva interseccional, considerando, em última instância a construção 
de uma sociedade baseada nos direitos humanos e na construção de uma cultura de paz.

Palavras-chave: História & Cinema, Um lugar para beijar, Performances de Gênero e Sexualidade.

1 Graduação em História/CPAQ.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.

Apoio: CNPq/UFMS.
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DIZERES DA COMUNIDADE ESCOLAR DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR  
DE MATO GROSSO DO SUL SOBRE O TRABALHO DESENVOLVIDO  

POR DOCENTES DO GÊNERO MASCULINO COM CRIANÇAS
1Verônica Caroline de Matos Ferreira, 2Maria das Graças Fernandes de Amorim dos Reis

PIBIC-080

RESUMO – Ao analisar as primeiras etapas da educação básica, torna-se evidente que existem muitas mu-
lheres trabalhando como professoras e poucos docentes do gênero masculino. Para melhor compreender 
esse fenômeno, foi realizado o presente estudo com o objetivo de investigar as representações sociais 
da comunidade escolar de um município do interior do Estado de Mato Grosso do Sul (MS) sobre o traba-
lho desenvolvido por docentes do gênero masculino com crianças de educação infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental. A pesquisa se deu na perspectiva qualitativa, sendo a pesquisa de campo realizada 
em um município do interior do Estado que tinha professores homens atuando com crianças. O instru-
mento utilizado se caracterizou pela gravação de entrevistas semiestruturadas com um total de 9 (nove) 
participantes, sendo: uma gestora municipal, uma gestora escolar, um professor homem e três familiares 
de crianças de educação infantil, além de um gestor escolar e dois professores homens dos anos iniciais 
do ensino fundamental. Os resultados evidenciam que as representações sociais predominantes são de 
que as professoras mulheres são vistas como mais aptas para trabalhar com crianças, por terem habilida-
des maternas que são importantes para o desenvolvimento do trabalho docente. Quanto aos professo-
res homens que optam pelo magistério, torna-se evidente que escolheram essa profissão por influência 
de familiares e amigos, estando essa escolha relacionada com suas trajetórias de vida. Conclui-se que 
as representações sociais exercem influência nas relações de gênero presentes na escola e que por se 
entender que as mulheres são as que têm maiores condições de trabalhar com crianças, poucos homens 
decidem seguir a carreira do magistério.

Palavras-chave: Representações Sociais, Gênero, Crianças.

1 Graduação em Pedagogia/CPNV.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPNV.

Apoio: CNPq/UFMS.
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CONTATOS INTERÉTNICOS NOS ESPAÇOS DE FRONTEIRA,  
PANTANAL E CHIQUITANIA: CONFLITOS E RECIPROCIDADES 

 ENTRE PAYAGUÁ, CHIQUITO E MISSIONÁRIOS JESUITAS (1703-1767)
1Vanessa Charupá Moreno, 2José Luís dos Santos Peixoto

PIBIC-081

RESUMO – Nesse estudo, analisaremos questões relacionadas ao contato entre indígenas e missionários 
jesuítas, ou seja, a condição em que se produz o encontro de um grupo indígena com outros grupos ou 
europeus e o sistema das relações sociais e simbólicas resultantes da convivência entre indígenas/indí-
genas e entre indígenas/europeus. Para isto, utilizaremos como estratégia de abordagem as técnicas e 
os métodos empregados na Etnohistória, através de estudos sobre a história indígena, a partir de análise 
das fontes históricas, especialmente, as Cartas Anuas redigidas pelos jesuítas das missões de Chiquitos. 
Desta forma, o objetivo principal da pesquisa está em compreender as relações de conflitos e de recipro-
cidades entre os Payaguá, os Chiquito e os Jesuítas, entre 1703 e 1767, nos espaços de fronteira entre o 
Pantanal/Brasil e a Chiquitania/Bolívia. A partir da análise das Cartas Anuas dos missionários jesuítas 
vimos que, entre 1703 e1715, os conflitos abertos acentuam-se durante as expedições dos jesuítas pelo rio 
Paraguai, entre os Payaguá, os missionários e seus aliados Guarani e Chiquito, pois os jesuítas almejavam 
atrair esses “infiéis” ao cristianismo e à vida nas reduções. Contudo, os Payaguá não aceitavam a presença 
europeia e, especialmente, a presença dos Guarani e dos Chiquito aliados dos missionários, que culminou 
na morte de vários jesuítas e indígenas aliados.

Palavras-chave: Conflitos e reciprocidades, Payaguá e Chiquito, Missões de Chiquitos.

1 Graduação em História/CPAN.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.

Apoio: CNPq/UFMS.
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OS CAYAPÓ E A HISTÓRIA AGRÁRIA E INDÍGENA NO SUL DE MATO GROSSO: ENTRE ROÇAS, 
ESTRADAS E ALDEAMENTOS; ENTRE ENCONTROS E DESENCONTROS (SÉCULO XIX)

1Vanessa Aparecida Camperlingo Serra, 2Maria Celma Borges

PIBIC-082

RESUMO – Este trabalho refere-se à análise da história indígena no sul de Mato Grosso, em especial ao es-
tudo das ações dos povos originários que habitavam a costa leste desta localidade no contexto do Brasil 
Império, com o olhar para as práticas dos Cayapó, em vista dos embates, dos encontros e desencontros, 
vivenciados com os senhores de terras e de gente em Sant’Anna do Paranahyba e arredores. Num primei-
ro momento, visamos o trabalho de sistematização das fontes encontradas nos acervos, a partir do uso 
de documentos, como: Relatórios da Província de Mato Grosso, do século XIX, e documentos avulsos, cole-
tados no Arquivo Público de Mato Grosso, em Cuiabá. No decurso da pesquisa foi necessário trabalharmos 
outros documentos como os relatos de viajantes e sertanistas, por revelarem sujeitos e acontecimentos 
envolvendo os Cayapó e o processo de ocupação da terra na região. Exemplo evidente de um desses re-
latos está na obra do sertanista Joaquim Francisco Lopes, intitulada “Derrotas”, ao narrar a entrada dos 
mineiros e o encontro com os povos originários no sul de Mato Grosso, entre os anos de 1829 a 1857. Ob-
servamos ainda a importância do diálogo com a historiografia regional e brasileira, norteando as indaga-
ções para o entendimento de como se dava a vida dos povos originários, especialmente dos Cayapó, nos 
meados do XIX.

Palavras-chave: Cayapó, sul de Mato Grosso, história indígena.

1 Graduação em História/CPTL.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.

Apoio: CNPq/UFMS.
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DESAFIOS VIVENCIADOS POR HOMENS QUE CUIDAM E EDUCAM CRIANÇAS 
 EM ÂMBITO FAMILIAR: COMPARAÇÕES COM A REALIDADE ESCOLAR

1 Valdelice Cruz da Silva Souza, 2Josiane Peres Gonçalves

PIBIC-083

RESUMO – Observando que professores homens que atendem crianças menores de 6 anos sofrem discri-
minação relacionadas ao gênero, visto que socialmente os cuidados infantis são atribuídos às mulheres, 
houve o interesse de analisar as experiências de homens que cuidam desse público no contexto familiar, 
a fim de averiguar nessa conjuntura se existem os mesmos preconceitos. Destarte, o presente artigo tem 
o objetivo de investigar as vivências de homens que cuidam e educam crianças de 0 a 6 anos na família, 
destacando quais desafios, perspectivas ou preconceitos são vivenciados por esses homens ao desem-
penhar funções que são atribuídas socialmente às mulheres. A abordagem teórica baseia-se nos estudos 
de gênero e em legislações relativas à guarda dos filhos em decorrência da separação dos pais, especial-
mente a guarda compartilhada. A pesquisa de campo, de natureza qualitativa, foi realizada por meio de 
gravação de entrevistas com 6 (seis) pessoas de dois municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo: 
4 (quatro) homens que eram responsáveis por crianças (dois avôs e dois pais), além de 2 (duas) mediadoras 
da vara de família. Os resultados evidenciaram que o fato de se ser pai ou haver qualquer laço sanguíneo, 
os homens não sofrem discriminação em cuidar de criança em âmbito familiar; de outro modo, o precon-
ceito é nítido, como no caso de pais homoafetivos ou professores homens de educação infantil. Quanto 
à guarda compartilhada, ela busca promover o bem-estar da criança, contudo, devido ao relacionamento 
conflituoso dos genitores, não tem sido possível a sua aplicação.

Palavras-chave: Pai, Guarda compartilhada, Discriminação.

1 Graduação em Pedagogia/CPNV.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPNV.

Apoio: CNPq/UFMS.
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GEOPROCESSAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS  
NOS PARQUES CÔNSUL ASSAF TRAD E MATAS DO SEGREDO

1Tiago Ramos da Silva, 2Synara Aparecida Olendzki Broch  & Antonio Conceição Paranhos Filho

PIBIC-084

RESUMO – Os Centros de Educação Ambiental (CEA) funcionam como multiplicadores dos conceitos do De-
senvolvimento Sustentável. Por meio das atividades realizadas nos CEA’s a conscientização socioambien-
tal é posta em prática, desse modo, proporciona aos participantes deste, um desenvolvimento sadio, com 
clara noção de respeito ao meio ambiente e cidadania. O Projeto Florestinha do 15◦ Batalhão da Policia 
Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (MS) desenvolve suas atividades nos Parques Cônsul Assaf Trad e 
Matas do Segredo, em Campo Grande, no MS, possui um histórico de sucesso quanto ao seu potencial de 
espaço formador e educador. As atividades do projeto atendem alunos de localidades tidas como social 
e economicamente vulneráveis,entretanto, o projeto traz o conceito da formação do cidadão com base 
na formação socioambiental, em que os florestinhas (como são conhecidos os alunos) desenvolvam seu 
intelecto para questões sociais e ambientais, ou seja, é um projeto que forma cidadãos conscientes das 
necessidades atuais da sociedade. Entretanto, o Projeto Florestinha, mesmo após anos, ainda não possui 
uma sistematização didático-pedagógica dos conteúdos lecionados durante as atividades, desse modo, 
dificulta a tentativa de mensurar os benefícios do projeto nas comunidades em que atua, assim como sua 
efetividade na preservação nos parques em que se localizam as unidades do projeto. Logo, objetivou-se, 
através desse trabalho, o uso de geoprocessamento, em especial o Sensoriamento Remoto, como ferra-
menta para identificar e quantificar as mudanças ocorridas no meio ambiente em que as atividades são 
desenvolvidas. Assim, concluiu-se que as atividades desenvolvidas pelo Projeto Florestinha, tanto na uni-
dade Matas do Segredo como na unidade Cônsul Assaf Trad, contribuem para a preservação do meio físico, 
afinal, a técnica de Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) utilizado apresentou resultados 
que mostram que dentro dos parques não houve diminuição da sua fitomassa.

Palavras-chave: Centro de Educação Ambiental, Geoprocessamento, Índice de Vegetação por Diferença 
Normalizada.

1 Graduação em Engenharia Ambiental/FAENG.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.

Apoio: UFMS.
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SEXUALIDADE, HISTÓRIA & LITERATURA: OS COMPORTAMENTOS DESVIANTES 
 EM MORANGOS MOFADOS (1982), DE CAIO FERNANDO ABREU

1Taynara Martins de Moraes, 2Miguel Rodrigues de Sousa Neto

PIBIC-085

RESUMO – A sexualidade e as performances de gênero têm sido objetos de normalização no curso histó-
rico de nossa sociedade. Elas podem ser objeto de estudo de diversos campos científicos. No desenvol-
vimento dessa pesquisa a opção foi pelo atravessamento de áreas, em uma perspectiva transdisciplinar 
dos Estudos Gays, Lésbicos, Transgêneros e Queer. Objetivamos analisar a obra Morangos Mofados, do 
contista gaúcho Caio Fernando Abreu, publicada em 1982, período final da ditadura militar estabelecida 
no Brasil, entre os anos 1964 e 1985, cujas narrativas constroem, em ambientação que dialoga com a lin-
guagem cinematográfica, personagens instáveis, homoerotismo, questionamento da heterossexualidade 
compulsória, entre outros elementos. Como estratégia de pesquisa realizamos levantamento bibliográ-
fico junto ao Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES, periódicos de universidades brasileiras que dão visibilidade e ampliam discussões sobre 
gênero e sexualidade, obras de referência sobre a temática, além de leitura da obra, seleção de contos, 
mapeamento da obra e de contos escolhidos. Como resultado, podemos afirmar que Caio Fernando Abreu 
conflituou na obra em questão o ideário hegemônico da sociedade brasileira no período da abertura polí-
tica, apresentando juntamente a isso a possibilidade de ruptura de determinados padrões eróticos e de 
performance de gênero, compondo, assim, o campo da resistência por meio da arte em um país que saía 
do autoritarismo naquele momento.

Palavras-chave: Morangos Mofados, Caio Fernando Abreu, Performances de Gênero e Sexualidade.

1 Graduação em Pedagogia/CPAQ.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.

Apoio: UFMS.
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PROSTITUIÇÃO MASCULINA NA FRONTEIRA: O PANORAMA DA PRODUÇÃO TEÓRICA.
1Tatiana Bezerra de Oliveira Lopes, 2Guilherme Rodrigues Passsamani

PIBIC-086

RESUMO – Desde 1984, quando surge o primeiro artigo sobre a prostituição masculina no Brasil, outras 
pesquisas têm explorado a temática no intuito de compreender as vivências de sujeitos que optam por 
praticar sexo tarifado. Nossa pesquisa buscou contribuir com os debates que já estão consolidados no 
país sobre a grande temática de Gênero e Sexualidade, a partir de um campo ainda em vias de consoli-
dação, para que, por meio de um panorama teórico, fosse possível identificar os principais conceitos e 
categorias para a compreensão das experiências de vida subalternas, como a de homens que praticam 
o sexo tarifado no Brasil. A partir de um levantamento bibliográfico, o presente estudo encontrou trinta 
produções sobre a prostituição masculina no Brasil. Com as pesquisas catalogadas foi criado um perfil 
sociológico do que vem sendo discutido no país. Demonstramos que as regiões Sudeste e Nordeste fo-
ram as que mais produziram artigos, monografias, dissertações e teses sobre a atividade dos garotos de 
programa, os quais atuam, principalmente nas ruas dos grandes e pequenos centros urbanos, em saunas, 
cinemas pornôs e demais estabelecimentos que dão corpo a este ramo das economias sexuais. Por fim, o 
trabalho sugere que as experiências dos michês são perpassadas por dilemas sobre sexualidade, orienta-
ção sexual, profissão e estigmatização.

Palavras-chave: prostituição masculina, michês, sexo tarifado.

1 Graduação em Ciências Humanas/FACH.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACH.

Apoio: CNPq/UFMS.
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PROPOSTA DE OBJETOS PEDAGÓGICOS MIDIÁTICOS PARA O ENSINO DE FÍSICA
1Sarah Mariane Ormond de Gouvêa, 2Nádia Cristina Guimaraes Errobidart

PIBIC-087

RESUMO – O projeto de iniciação científica cujos resultados são apresentados nesse trabalho foi desenvol-
vido com base no entendimento da potencialidade do emprego de ferramentas tecnológicas na produção 
de objetos de aprendizagem. Considerou-se, com base em trabalhos evidenciados na literatura que, os 
objetos de aprendizagem quando elaborados com base em estratégias metodológicas possibilitam a par-
ticipação ativa dos alunos noprocesso de ensino e aprendizagem. Na literatura evidenciamos, em trabalho 
anterior, que existe uma carência de objetos de aprendizagem que também contribuam para promover 
a integração das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no ensino de ciência, em particular 
o de física. Outros trabalhos sinalizam que apesar das ações governamentais como o Programa Nacional 
de Informática na Educação, o PROINFO, que distribuiu computadores para montagem de laboratórios de 
informática com acesso à internet, em praticamente todas as escolas públicas do território nacional, são 
poucos os benefícios para o processo de ensino e aprendizagem. Aspecto considerado no planejamento 
e construção do objeto de aprendizagem fruto desse trabalho de iniciação científica: Histórias em qua-
drinhos interativas com o uso do computador. O enredo levou em consideração as orientações de Rama e 
Vergueiro (2008) sobre a construção dos quadros e utilização da linguagem verbal e não verbal e a Teoria 
da Aprendizagem Significativa, proposta por Ausubel (2003), na reconstrução das situações de ensino 
retratadas na HQ. O objeto de aprendizagem apresenta 40 quadros, construídos com o software Pixton, 
podendo ser utilizado como um único material didático ou particionado, conforme interesse do professor. 
Pode ser utilizado na abordagem conceitual de uma disciplina de física, no ensino médio, por exemplo, 
para evidenciar os processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa e os princípios de 
organização sequencial e consolidação numa atividade de pratica de ensino, num curso de formação de 
professores.

Palavras-chave: ensino de física, objetos de aprendizagem, história em quadrinhos.

1 Graduação em Física Licenciatura/INFI.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INFI.

Apoio: CNPq/ UFMS.
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HOMENS LIVRES POBRES E ESCRAVIZADOS: TRABALHO, REVOLTA 
 E PUNIÇÕES NOS CAMPOS DE CORUMBÁ (1870-1892).

1Sabrina Gabriele Sander, 2Elaine Aparecida Cancian de Almeida

PIBIC-088

RESUMO – O trabalho proposto tem por objetivo executar uma investigação acerca dos trabalhadores li-
vres ecativos inseridos nas propriedades rurais de Corumbá, no período de 1870 a 1892. É propósito inves-
tigar as categorias sociais em questão, ressaltando as relações e práticas produtivas executada em Co-
rumbá. Os objetivos serão alcançados através da leitura, análise e registro de suporte teórico específico 
e documentos manuscritos; neste caso os processos criminais e outros materiais com informações sobre 
os trabalhadores livres e escravizados, inseridos na lida do campo e na manutenção do poder dos proprie-
tários rurais. Com este trabalho, observamos que a presença do camarada e dos cativos e a relação entre 
eles como agentes atuantes no meio rural, mas, também urbano, foram essenciais para o desenvolvimen-
to e a organização do universo rural local. Através das análises, percebemos que estes trabalhadores li-
vres trabalhavam em diversos ofícios, como caçadores, condutores, carpinteiro, entregadores, lavradores, 
pescadores, serviços domésticos, vaqueiros entre outros. Eles vinham de todas as partes do Brasil, bem 
como da Bolívia e do Paraguai. Os camaradas e os cativos tinham diversos tipos de relações com os fazen-
deiros, algumas vezes de cumplicidade e outras de hostilidade. Na maioria das vezes os conflitos surgiam 
pela falta de pagamento por parte dos fazendeiros, ou pela não realização dos serviços por parte dos ca-
maradas. No caso dos cativos, também desenvolveram atividades variadas, como: carpinteiro, costureira, 
copeiro, cozinheira, engomadeira, jornaleiro, lavadeira, lavrador, marceneiro, entre outros. Em relação aos 
cativos, os conflitos aconteciam porque mediante aos castigos cotidianos recebidos a mando dos seus 
“senhores”, tentavam prejudicar seus proprietários por meio de fuga e homicídio. Nossa pesquisa mostra, 
enfim, que a ocupação e o cotidiano do universo rural de Corumbá ocorreram a partir de relações confli-
tuosas, diferente, portanto, do discurso pretendido pela historiografia regional tradicional.
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ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS COM BASE NA REAPLICAÇÃO DE UM  
PROTOCOLO DE TREINAMENTO EM HABILIDADES SOCIAIS SOB  

O ESTRESSE EM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
1 Sabrina Alecrim Borsatti, 2Vinicius Santos Ferreira

PIBIC-089

RESUMO – Sabe-se que os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) fazem uma ponte entre a comunidade 
e os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), requerendo que estes profissionais saibam 
lidar com os conflitos e o estresse presente no ambiente laboral e também com demandas apresentadas 
pela comunidade. O presente trabalho objetivou analisar os dados obtidos a partir de um Treinamento 
de Habilidades Sociais (THS) em ACS, baseado nos pressupostos teóricos da Análise do Comportamento, 
treinamento este necessário para ampliar repertórios comportamentais possibilitando maior autonomia 
para lidar com situações conflituosas melhorando a qualidade de vida desses profissionais. Contou-se 
com a participação de sessenta e cinco ACS, de uma Unidade de Estratégia da Saúde da Família (UESF) 
no município de Paranaíba – MS. Os participantes foram divididos em quatro grupos: dois grupos de treze 
na Intervenção 1 e dois grupos na Intervenção 2, um com dezoito e outro com vinte e um. Na Interven-
ção 1, os grupos foram submetidos ao THS em nove encontros semanais com duração de duas horas. Em 
cada encontro foram trabalhadas habilidades sociais diferentes: 1º- autoexposição, coesão e trabalho em 
grupo; 2º- ouvir e empatia; 3º- elogiar, dar e receber feedback; 4º - assertividade I (direitos humanos); 5º 
- assertividade II (DESC – Ensaio Comportamental); 6º - reconhecer erros, admitir falhas, fazer e recusar 
pedido; 7º- interromper a fala do outro, lidar com críticas; 8º- expressar desagrado, discordar de autori-
dade; 9º - resolução de problemas. Os grupos tiveram os efeitos do THS e o estresse avaliados antes e 
após a intervenção, através dos instrumentos “Inventário de Habilidades Sociais”, “Escala de Estresse no 
Trabalho” e “Escala de Estresse Percebido”. Com base nos resultados obtidos observa-se a efetividade do 
treinamento no que diz respeito ao aumento das habilidades sociais, não havendo modificação diante de 
situações de estresse laboral e estresse percebido.
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O PROGRAMA BOLSA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA (PIBID) E SEUS IMPACTOS SOBRE A 
PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES DE CURSOS  PRESENCIAIS DE LICENCIATURA DA UFMS

1Priscila da Silva Raimundo, 2Carla Busato Zandavalli Maluf de Araújo

PIBIC-090

RESUMO – Este plano de trabalho buscou analisar a percepção dos bolsistas de iniciação à docência acerca 
da influência do Programa de Iniciação à Docência (Pibid), para a permanência dos licenciandos da moda-
lidade presencial da UFMS. O estudo abrangeu três etapas: bibliográfica e exploratória; coleta de dados 
em campo, análise e sistematização de resultados. Na etapa bibliográfica foi feito um levantamento nas 
bases de indexação da produção científica nacional para analisar o que já foi produzido acerca dos vínculos 
entre a permanência de estudantes e o Pibid. Na etapa exploratória foram contatados todos os partici-
pantes do programa e encaminhados quesionários online, com adesão por meio do Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido. A coleta em campo se estendeu por cerca de três meses, mas a baixa adesão 
de respondentes inviabilizou a utilização dos resultados de todos os segmentos, sendo utilizados apenas 
os dados dos cursos presenciais de História e Matemática da UFMS. Na terceira etapa os dados foram 
analisados e tabulados a fim de confrontar as informações entre segmentos com a produção científica 
sobre a temática. O Pibid é abordado, na produção científica, como um programa que cumpre os objetivos 
propostos, que é benéfico para a formação acadêmica, que precisa ser ampliado e aprimorado e pode de 
certa forma garantir a permanência, conquanto, essa permanência tem mais de um sentido e é abordada 
mediante diferentes perspectivas. Os resultados dos questionários apontam que a participação no Pibid 
colaborou na constituição da identidade docente de licenciados nos cursos de licenciatura da UFMS e a 
bolsa, embora com seu valor simbólico, permitiu para alguns o custeio de gastos com a alimentação e 
transporte. Concluiu-se que os bolsistas ID apresentam percepção positiva acerca do programa para a 
sua formação inicial e as trocas realizadas na escola de educação básica com os professores regentes, 
pontuando apenas a necessidade de ampliar o valor da bolsa.
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BIOGEOGRAFIA EM SISTEMAS URBANOS: A ESPACIALIZAÇÃO E A CONSERVAÇÃO 
 DA BIODIVERSIDADE NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS

1 Paula Bêlit Mazacote Zenteno, 2Lucy Ribeiro Ayach

PIBIC-091

RESUMO – A biogeografia, como ciência de caráter interdisciplinar, objetiva compreender a espacialização 
das espécies vegetais e animais. As áreas urbanas são consideradas sistemas que constituem inúmeros 
elementos que se inter-relacionam e que são interdependentes. Incluem-se se nos sistemas urbanos 
as bacias hidrográficas que tem um papel fundamental de regulação dos sistemas ambientais. Assim, 
o objetivo da pesquisa foi identificar a biogeografia nos sistemas ambientais urbanos, considerando as 
bacias hidrográficas do Córrego João Dias, Córrego Guanandy e Lagoa Comprida, localizadas na cidade de 
Aquidauana-MS, bem como abordar a importância da conservação dessas áreas para a manutenção da 
biodiversidade e verificação da possibilidade de corredores ecológicos. Para alcance dos objetivos, utili-
zou-se pesquisa bibliográfica, levantamento de campo para verificação da predominância das espécies 
vegetais e animais, com entrevistas e observação direta das características desses sistemas ambientais, 
além de registros fotográficos e elaboração de mapa para visualização das áreas, através da ferramenta 
do Google Earth. Os dados levantados na pesquisa demonstraram, mesmo com o crescente processo de 
degradação, a riqueza biogeográfica nos sistemas ambientais urbanos, nas três bacias hidrográficas de 
Aquidauana, com considerável número de espécies, comprovando a necessidade de sua conservação e 
de estudos mais específicos sobre a referida biodiversidade existente. O processo de desmatamento e 
o avanço da urbanização não respeitaram as áreas de preservação permanente e fica evidente a dificul-
dade para a formação de corredores ecológicos intra-urbano, porém havendo possibilidades de planeja-
mento para a formação de corredor ecológico com a área rural, contribuindo assim para a conservação de 
muitas espécies. Conclui-se que Aquidauana, por estar localizada em área de transição para o Pantanal, 
pode ser considerada biogeograficamente estratégica para conservação, não só pelo valor ecológico que 
possui, mas também pelo valor paisagístico e turístico.
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AS RELAÇÕES INTERÉTNICAS ENTRE OS INDÍGENAS MBAYÁ-GUAYCURU E OS CHIQUITO, 
PANTANAL/BRASIL E CHIQUITANIA/BOLÍVIA (SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVIII)

1Nathalia Claro Moreira, 2José Luís dos Santos Peixoto

PIBIC-092

RESUMO – O presente trabalho resultou da renovação da pesquisa desenvolvida entre os anos de 
2015/2016, que buscou compreender as relações interétnicas entre os dois grupos indígenas Mbayá-
-Guaycuru e Chiquito, através de informações reveladas por manuscritos coloniais relativos às missões 
jesuíticas de Mojos e Chiquitos, na Bolívia. O conteúdo desses documentos, em sua maioria expedientes da 
Real Audiencia de La Plata, revelaram informações importantes sobre as relações políticas entre as coroas 
da Espanha e de Portugal, litígios de fronteira, imparcialidades entre os próprios administradores das mis-
sões jesuíticas e, notoriamente, a atuação de alianças e conflitos dos referidos grupos indígenas com os 
europeus sobretudo com a expulsão dos jesuítas das colônias espanholas no ano de 1767. Para justificar a 
renovação da pesquisa, agregamos dados de fontes portuguesas a fim de evitarmos um posicionalmente 
baseado apenas na perspectiva da colonização espanhola e, também, de apreendermos maior riqueza de 
detalhes e informações que eventualmente eram desconhecidos por esta administração. Tais informa-
ções dizem respeito a nosso recorte espacial e temporal de estudos, uma vez que tanto espanhóis quanto 
portugueses atuaram no espaço Brasil/Bolívia, durante o período de colonização da América, sobretudo 
na segunda metade do século XVIII quando há maior aproximação lusitana ao oeste em decorrência do Tra-
tado de Madrid (1750). A análise das fontes portuguesas seguiu o padrão de análise dos primeiros manus-
critos através dos métodos da Paleografia, da Etnohistória e da Micro-história. Para esta reconstituição 
etnohistórica, nos apoiamos em documentos relativos à Real Audiência de Charcas, ao Arquivo Ultrmarino 
de Lisboa e, também, nos comentários do historiador cruceño Gabriel Rene Moreno, organizador do Catála-
go de Mojos e Chiquitos e de todo o acervo da Biblioteca e Arquivo Nacional de Sucre/Bolívia.

Palavras-chave: Etnohistória, Paleografia, Missões Jesuíticas.

1 Graduação em História/CPAN.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.

Apoio: CNPq/UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

102

EM BUSCA DE CAMINHOS QUE PROMOVAM A CONVIVÊNCIA RESPEITOSA EM SALA DE 
AULA: INVESTIGANDO O CLIMA ESCOLAR NA CIDADE DE PARANAÍBA – MS.

1Monique Luzia de Souza, 2Juliana Ap. Mathias Zechi²

PIBIC-093

RESUMO – O objetivo desta pesquisa é compreender e avaliar o clima escolar por meio das percepções 
dos alunos, docentes e gestores do ensino fundamental (7° ao 9° ano) e ensino médio de uma escola pú-
blica e uma privada da cidade de Paranaíba-MS. Entende-se por clima escolar o conjunto de percepções 
dos integrantes da comunidade escolar em relação à instituição que evidencia os elementos relaciona-
dos à organização, as estruturas pedagógicas e administrativas, e as relações sociais que ocorrem nesse 
ambiente. Para coleta de dados, foram elaborados três questionários em formato Likert, englobando as 
dimensões que compõem o clima (aprendizagem, relacionamentos sociais, regras e segurança, relação 
escola e família, infraestrutura, situações de intimidação, relações com o trabalho, gestão e participação). 
Aplicou-se 400 questionários na escola pública e 121 na escola particular. Para análise de dados, elabora-
ram-se tabelas de frequência das variáveis categóricas (itens de clima escolar), com valores de frequência 
absoluta (n) e percentual (%), e estatísticas descritivas dos dados numéricos (escores dos itens), dividindo 
as percepções em negativa, neutra e positiva. As análises estatísticas dos dados coletados revelam que 
os atores escolares participantes responderam, em geral, de forma positiva sobre as dimensões do clima 
escolar; as avaliações mais negativas foram referentes às dimensões “A família, a escola e a comunidade” 
e a “A infraestrutura e a rede física da escola”, enquanto as avaliações mais positivas foram evidenciadas 
nas dimensões “As situações de intimidação entre alunos” e “As relações sociais e os conflitos na esco-
la”. No entanto, até mesmo nas dimensões avaliadas de forma positiva, ao realizar a análise de cada item 
verificou-se problemas específicos que afetam negativamente o clima escolar. Conclui-se que este ins-
trumento possibilita compreender a realidade escolar, apontando aspectos que devem ser melhorados e 
orientando prevenções e intervenções mais eficazes para a melhora da qualidade do clima escolar.
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AQUIDAUANA – MS: COTIDIANO, REPRESENTAÇÕES E FENÔMENO URBANO  
A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE COMUNIDADES INDÍGENAS

1Michiely de Oliveira, 2André Luiz de Carvalho

PIBIC-094

RESUMO – O presente trabalho analisa o fenômeno urbano enquanto fator que desencadeia transforma-
ções no cotidiano e, por extensão, nas representações de comunidades indígenas. O objetivo é analisar 
como as comunidades indígenas aqui abordadas (da etnia Terena) lidam com o espaço urbano, principal-
mente no que respeita às relações de trabalho a que as mesmas são submetidas. A hipótese levantada 
é que, invariavelmente, os integrantes de comunidades indígenas, em contato com o espaço urbano do 
município de Aquidauana, recebem salários inferiores em termos comparativos. Além da revisão bibliográ-
fica, que trouxe, dentre outros, análise do Censo Indígena 2010, do IBGE, foram feitas abordagens junto 
a integrantes de comunidades indígenas, como os que trabalham nas feiras de produtos hortifrutigran-
jeiros, que mostraram a confirmação da hipótese, em sua maior parte, integrantes das comunidades so-
brevivem com salários e condições de vida inferiores em comparação com outros eles, como os brancos. O 
Censo Indígena 2010 analisou que houve retomada da autoestima desses integrantes, fato comprovado 
pelo aumento generalizado da população indígena no Brasil. Contudo, observamos que esses integrantes 
de comunidades indígenas sofrerem um duplo processo no qual historicamente foram construídas repre-
sentações, por parte da chamada civilização, que mistura preconceitos referentes a classe social e etnia. 
Concluímos que essa situação, ainda hoje fortemente arraigada, leva à piora das condições de vida dos 
integrantes de comunidades indígenas em contato com o fenômeno urbano.
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JOGO DIDÁTICO VIRTUAL PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  
DA BIOLOGIA E CONTROLE DE AEDES AEGYPTI L

1Mateus Franco Negreiros Soares, 2Antônio Pancrácio de Souza

PIBIC-095

RESUMO – O mosquito A. aegypti é de origem africana e se dispersou para regiões onde clima e as condi-
ções humanas propiciaram sua proliferação. Como o mosquito está amplamente distribuído pelo nosso 
país e vacinas contra as doenças estão em fase de testes, nossas atitudes devem estar direcionadas ao 
combate do mosquito por meio da eliminação de seus criadouros potenciais. Entretanto, para que haja 
adesão das ações de controle é necessário que a comunidade tenha um conhecimento adequado sobre o 
ciclo de vida desse vetor. O trabalho consiste na criação de um jogo virtual que possibilite o aprendizado 
do comportamento, combate e prevenção do mosquito transmissor de Zika, Chikungunya e Dengue, na 
plataforma de desenvolvimento Unity, para crianças de 5 a 11 anos. O jogo foi construído e projetado na 
plataforma Unity. Ressalta-se que um estudo aprofundado das funcionalidades doprograma foi realizado, 
visando otimizar o tempo de desenvolvimento. Os scripts do jogo estão implementados na linguagem C#. 
O método de desenvolvimento adotado foi o Extreme Programming, possuindo vários momentos de fee-
dback e melhorias durante todo o processo de criação. A parte gráfica do jogo foi desenvolvida especifica-
mente para o projeto. Os scripts em C# foram submetidos ao NIT UFMS (Núcleo de Inovação e Tecnologia 
da UFMS) para obtenção de um Registro de Programa de Computador.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA COMUNIDADE ESCOLAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL SOBRE AS RELAÇÕES DE GÊNERO: FEMININO E MASCULINO

1Marta Claudiane Ferreira, 2Josiane Peres Gonçalves

PIBIC-096

RESUMO – A discussão de gênero é ampla e entremeada de suposições. No entanto, para esta pesquisa 
foram priorizadas as análises de gênero em âmbito educativo, cujo objetivo consiste em identificar as 
representações sociais da comunidade escolar do Estado de Mato Grosso do Sul, sobre as relações de gê-
nero feminino e masculino. A abordagem teórica baseia-se especialmente na Teoria das Representações 
Sociais e estudos de gênero, sendo então evidenciadas que as representações sociais correspondem às 
explicações geralmente de senso comum, dada a fenômenos que ocorrem na sociedade e essas se per-
meiam com as relações de gênero feminino e masculino. A pesquisa de campo, de natureza qualitativa, foi 
realizada por meio de roteiros de entrevistas semiestruturadas, que foram gravadas em escolas munici-
pais de Campo Grande, Corumbá, Itaquiraí e Tacuru, com um total de 13 participantes sendo: 5 familiares, 
1 criança, 3 professores e 4 gestores escolares. Os resultados sugerem que as representações de gênero 
feminino e masculino são impregnadas de explicações norteadas pelos valores e experiências adquiridos 
no contexto social em que os participantes encontram-se inseridos, as quais são reproduzidas e repas-
sadas às próximas gerações, sem ao menos analisar se aquela maneira de agir e pensar estão corretas. 
Contudo, é possível afirmar que tais representações podem ser descontruídas mediante novos olhares de 
orientadores e formadores de opinião, como os profissionais da educação.
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PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA A RESPEITO DA DISCIPLINA DE 
CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA UFMS

1Mariana Duarte de Souza, 2Thiago Pedro Pinto

PIBIC-097

RESUMO – Objetivou-se através desse trabalho estudar o desenvolvimento da Disciplina de Construções 
Geométricas no curso de Licenciatura em Matemática da UFMS, explorando relatos com professores que já 
ministraram esta disciplina bem como a análise de materiais utilizados por estes. A metodologia utilizada 
neste segundo ano de Iniciação Científica foi inspirada na Hermenêutica de Profundidade (HP), com a aná-
lise da apostila de Construções Geométricas elaborada pela Profª Dra. Maura Cristina, com a participação 
da Professora Dra. Marilena Bittar - sendo que esta foi a nossa entrevistada no primeiro ano de Iniciação. 
Tivemos como resultadodados sobre o contexto histórico da disciplina. Nossos resultados corroboram 
com o Projeto do Grupo HEMEP e GHOEM, ao trazer aspectos históricos da formação de professores no 
Mato Grosso do Sul e, consequentemente, no Brasil. Nossas análises corroboram a fala de Marilena Bittar 
para o nosso trabalho, no sentido de pensar como uma disciplina do “núcleo duro” pode (ou não) contribuir 
com a formação de professores.
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AS CATEGORIAS DE ANÁLISE GEOGRÁFICA ESPAÇO 
 E PASISAGEM APLICADO NA EDUCAÇÃO EM DEFESA CIVIL

1Marcilene Deknes Alves, 2Vicentina Socorro da Anunciação

PIBIC-098

RESUMO – Objetivou-se, através deste trabalho, estudar as sub bacias da bacia do rio Aquidauana, espe-
cificamente as que cortam o perímetro urbano da cidade de Aquidauana-MS. O canal de primeira ordem 
possui o alto curso no município de São Gabriel do Oeste ao norte do estado de Mato Grosso do Sul, o médio 
curso na porção central, Corguinho, Rochedo, Terenos, Dois Irmão do Buriti e o baixo curso na orientação 
centro-oeste e noroeste, Aquidauana, Anastácio e Miranda, insere-se, no divisor das bacias do Rio Para-
guai e Paraná. Tal espaço destaca-se no contexto nacional e no Estado apresentando três importantes 
unidades fisiográficas: o planalto Maracaju-Campo Grande, a Depressão Pantaneira e a Planície do Panta-
nal Sul-mato-Grossense, abrangendo os biomas: Cerrado e Pantanal. Pode-se inferir que nos últimos 40 
anos, passam por um processo de formação articulado com o momento histórico do modo de produção 
capitalista a nível mundial, redefinindo a produção e a função do espaço, consolidando-se numa região 
especializada no agronegócio, na produção de carne bovina, atividades turística, adequando- se aos no-
vos padrões de competitividade do mundo globalizado, nova divisão do trabalho, valorização do espaço 
local, o que gradativamente tem contribuído para a vulnerabilidade sócio-espacial e ambiental na região, 
cujos reflexos de episódios extremos são materializados na cidade de Aquidauana. Dessa forma o presen-
te estudo trabalhou com atores sociais a percepção do risco na perspectiva da promoção da resiliência, da 
gestão, do planejamento preparando a sociedade para lidar com ele.

Palavras-chave: Espaço, Paisagem, Defesa Civil.

1 Graduação em Pedagogia/CPAQ.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.

Apoio: UFMS.
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A FAUNA MALACOLÓGICA DO ATERRO JATI, PANTANAL SUL-MATOGROSSENSE, BRASIL
1 Marcia Maria de Lima, 2José Luís dos Santos Peixoto

PIBIC-099

RESUMO – O Aterro Jati está localizado na planície de inundação do Pantanal, dentro de um sistema de 
canais fluviais articulado com a lagoa do Castelo e com o rio Paraguai. Os seus habitantes pertencem a 
grupos ceramistas pré-coloniais, que permaneceram no local antes da conquista europeia e sua presença 
produziu vestígios de material cerâmico, lítico, remanescentes faunísticos, sepultamentos, instrumentos 
e adornos. Nesse contexto, o presente estudo tem o propósito de identificar o uso da fauna malacológica, 
pelos habitantes do Aterro, a partir da identificação anatômica e taxonômica dos remanescentes de in-
vertebrados coletados numa sondagem de 1,9 m³ (Setor D/Quadra 1L). Dessa forma, foi possível determi-
nar a abundância dos taxa de moluscos, o Número de Espécimens Identificados (NISP) e o Número Mínimo 
de Indivíduos (NMI), que são representados por bivalvia e por gastrópoda. Também, foi possível determinar 
que o acúmulo de conchas é resultado de uma ocupação contínua de longa duração, em que as conchas de 
moluscos, sobretudo, Pomacea canaliculata, revelaram-se um importante material de construção susten-
tável, resultante da relação homem-natureza, constituindo uma representação que permite identificar o 
Aterro Jati como patrimônio cultural brasileiro.

Palavras-chave: Aterros, Moluscos, Pantanal.

1 Graduação em História/CPAN.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.

Apoio: CNPq/UFMS.
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ANÁLISE DA DINÂMICA URBANA DOS MUNICÍPIOS  
QUE COMPÕEM A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO AQUIDAUANA.

1Maicon Evangelista Firmo, 2Ricardo Lopes Batista

PIBIC-100

RESUMO – Neste trabalho de pesquisa propomos analisar os movimentos populacionais das cidades que 
estão sob influência da bacia do rio Aquidauana, quais sejam as cidades de São Gabriel do Oeste (localiza-
da no altocurso, na região norte), Corguinho, Rochedo, Terenos e Dois Irmãos do Buriti (no médio curso, na 
porção central), Aquidauana, Anastácio e Miranda (no baixo curso, na orientação centro-oeste e noroeste). 
O plano metodológico seguiu através do levantamento bibliográfico que nos ajudasse a pensar a produ-
ção e a reprodução do espaço, com destaque para estudos realizados sobre os municípios contemplados 
nesta pesquisa, além do levantamento de dados estatístico como o PIB por setores e a dinâmica popu-
lacional registrada pelo IBGE de modo a favorecer o reconhecimento das mudanças e permanências das 
atividades econômicas ao longo do tempo. Constatamos que a atividade econômica desenvolvida pela 
pecuária apresenta-se bem estruturada, principalmente no baixo curso do rio Aquidauana, de modo se-
melhante nos municípios localizados no médio curso a pecuária juntamente com outras atividades ligadas 
ao setor agropecuário (cultivos e plantações) são predominantes. No alto curso do rio, em decorrência da 
predominância do agronegócio, temos como destaque as lavouras de soja que ocupam grande extensão 
territorial, atraindo indústrias voltadas ao beneficiamento da soja que por sua vez, promoveu o processo 
de reestruturação produtiva, com a emergência do setor industrial e o fortalecimento do setor terciário, 
os quais contribuem para a atração populacional. Consideramos, portanto, que as cidades aqui pesquisa-
das apresentaram ritmos e períodos de desenvolvimento distintos. Com base na dinâmica populacional, 
verificamos que quanto maior a participação nos setores secundários e terciários maior é a taxa de cres-
cimento e em municípios onde a pecuária é predominante a variação populacional é pouco significativa. 
Constatamos que a ocorrência de diversos fatores (econômicos, sociais e culturais) manifestados entre 
a relação homem/natureza transformaram a paisagem das cidades estudadas, aumentando a vulnerabi-
lidade da bacia hidrográfica do rio Aquidauana, tal como demonstrado na pesquisa em que este plano de 
trabalho se inseriu.

Palavras-chave: Dinâmica urbana, reestruturação produtiva, bacia hidrográfica do rio Aquidauana.

1 Graduação em Licenciatura em Geografia/CPAQ.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.
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IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DO PROJETO FLORESTINHA/15°BPMA
1Luiz Felipe Sant’Anna Commar, 2Keila Roberta Ferreira de Oliveira Dassan

PIBIC-101

RESUMO – Conscientização e capacitação em sustentabilidade podem ser tratadas como pautas de alta 
relevância em nossa sociedade, podendo ser abordadas em diversas situações cotidianas, em trabalho 
ou em atos rotineiros. Assim objetivou-se, por este trabalho demonstrar a eficiência do Projeto Floresti-
nha/15° BPMA, um projeto educador em espaço não formal na transformação das crianças participantes 
em cidadãos capazes de induzir sustentabilidade na sociedade e identificar a influência gerada pelo pro-
jeto em seus egressos. Para a realização do trabalho foi adotada a entrevista semiestruturada com um 
roteiro de perguntas previamente preparadas de acordo com levantamentos realizados sobre o projeto, 
também contando com perguntas pontuais do pesquisador de acordo com a evolução da entrevista. Além 
da entrevista semiestruturada foi aplicada uma série de afirmativas utilizando a escala Likert, com o in-
tuito de avaliar ograu de concordância com os pontos considerados de importância para o projeto. Obser-
vamos através das entrevistas que o ponto relacionado à disciplina e hierarquia bem como rigidez fizeram 
diferença no comportamento dos participantes, e obtivemos através escala Likert uma convergência de 
100% nas respostas pautadas ao objetivo da pesquisa. Conclui-se que o Projeto Florestinha realiza um 
trabalho de importância socioambiental em relação à conscientização e capacitação de seus participan-
tes, promovendo oportunidades de crescimento pessoal e profissional para todos seus egressos, e atra-
vés da convergência observada e entrevistas realizadas podemos afirmar que o projeto é eficiente em 
relação à suas proposições e idealização. Também aferimos que os egressos do possuem capacidade de 
induzir conceitos de sustentabilidade na sociedade através dos processos educacionais adquiridos du-
rante a participação do projeto.

Palavras-chave: Educação Sustentável, Eficiência Educacional, Conscientização Social.

1 Graduação em engenharia Ambiental/FAENG.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.

Apoio: UFMS.
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RESISTÊNCIA INDÍGENA: FONTES PARA A HISTÓRIA OFAYÉ
1Lucas Cardoso Moreira, 2Vitor Wagner Oliveira Neto

PIBIC-102

RESUMO – Objetivou-se, neste trabalho, organizar o acervo documental online e físico sobre a história dos 
indígenas Ofayé, e disponibiliza-lo para consulta no Núcleo de Documentação Histórica Honório de Souza 
Carneiro, da UFMS/CPTL. Tratam-se de fontes oficiais, relatos orais, imagéticas e fílmicas acumuladas e 
doadas ao NDH pelo principal pesquisador da história Ofayé, de Mato Grosso do Sul, Carlos Alberto dos 
Santos Dutra. Os resultados contemplam a classificação, catalogação e descrição de fontes para a história 
Ofayé, no diálogo entre a Arquivologia, a História e a Antropologia. O trabalho foi realizado entre julho de 
2016 e julho de 2017, totalizando um ano de pesquisa. Foram feitas a leitura e conhecimento bibliográfico 
do tema, o armazenamento e catalogação da doação concedida pelo historiador pesquisador, a análise do 
material do site ofaie.com e a criação da ferramenta online para pesquisa no site do NDH-UFMS. Com isso, 
conseguimos a organização do acervo e a disponibilização do mesmo para comunidade no sítio http://
www.ndh.ufms.br, onde foram criadas mediações de acesso entre pesquisador e a documentação, reve-
lando histórias e contribuindo para o estudo dessa etnia e para a historiografia indígena local.

Palavras-chave: acervo, indígenas, ofayé.

1 Graduação em História/CPTL.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.
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O PERFIL DE ESTUDANTES DA MODALIDADE A DISTÂNCIA NA UNIVERSIDADE 
 FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) E AS POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA

1Leonardo Cristian Martins, 2Carla Busato Zandavalli Maluf de Araújo

PIBIC-103

RESUMO – Por meio deste plano de trabalho, buscou-se analisar o perfil socioeconômico dos estudantes 
dos cursos de graduação da UFMS na modalidade a distância, a participação em programas de permanên-
cia e suas influências sobre a permanência e terminalidade dos estudantes. Para tanto, foi realizado o le-
vantamento de trabalhos nas bases da Scielo.br, da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações; e no banco 
de Teses e Dissertações da Capes, sobre: a) as políticas de permanência para a modalidade a distância no 
Brasil; b) o perfil socioeconômico de estudantes da EaD; c) o desenvolvimento da EaD em MS e na UFMS. 
Foram elaboradas fichas com a produção identificada e houve a análise das mesmas. Foi solicitada junto 
à Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância, acesso aos dados socioeconômicos dos ingressantes 
nos cursos da modalidade a distância, sendo selecionados aqueles mais pertinentes ao alcance dos ob-
jetivos do plano de trabalho: cor/etnia; estado civil; quantidade de filhos; situação atual de moradia; tipo 
de residência familiar; caso trabalhe, quanto tempo se dedica; se necessita de assistência ao estudante. 
Os resultados foram relativos aos anos de 2008 e 2014, nos cursos de licenciatura a distância da UFMS. Os 
resultados indicam baixíssima taxa de sucesso nos cursos, e o perfil tradicional dos que permaneceram, 
eles são em sua maioria de cor branca, casados, moram com os respectivos cônjuges, têm filhos, sendo a 
média de 1 a 2 filhos; possuem casa própria, são trabalhadores com carga semanal de trabalho de 40 horas, 
com exceções no curso de Pedagogia, em alguns anos. A maioria declarou não necessitar de assistência 
estudantil. Quem menos permanece são os indígenas, seguidos de amarelos, pardos e pretos. Conclui-se 
que os estudantes que permaneceram não precisam da assistência estudantil, enquanto os que preci-
sam, em média mais de 75%, como ela não existe, evadiram.

Palavras-chave: Políticas Educacionais, Permanência na Educação Superior, Perfil socioeconômico.

1 Graduação em Engenharia Elétrica/FAENG.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.

Apoio: FUNDECT/CNPq.
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O ESTUDO DO CALOR: ELABORAÇÃO DE OBJETOS DE  
APRENDIZAGEM USANDO TECNOLOGIAS DIGITAIS

1 Karine Bezerra Viana, 2Nádia Cristina Guimaraes Errobidart

PIBIC-104

RESUMO – O estudo realizado nesse projeto de iniciação científica estava pautado no resultado de pesqui-
sas realizadas anteriormente pelos membros do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Ensino de Ciência 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nelas evidenciou-se que que os laboratórios de informáti-
ca disponíveis nas escolas, são pouco utilizados pelos professores, ou pela ausência de objetos de apren-
dizagem que contribuam significativamente para a construção do conhecimento, por parte do aluno, ou 
por problemas técnicos como a incompatibilidade de sistemas operacionais ou licenças para utilização de 
softwares. Buscando alternativas para o enfrentamento de alguns desses problemas, estruturou-se em 
diferentes etapas o projeto de iniciação científica, fruto desse trabalho. Para obter informações sobre os 
referenciais teóricos e metodológicos adequados para a construção de um objeto de aprendizagem pau-
tado na linguagem de quadrinhos, realizou-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica. Nela evidenciamos 
que esses recursos educacionais, podem ser de diferentes formatos e linguagens e que podem ser em-
pregados pelos professores, para facilitar o processo de ensino ou favorecer o de aprendizagem, podendo 
contribuir para com uma participação ativa dos alunos no processo de ensino, por ser um material que alia 
informações verbais e visuais, comumente presente no contexto deles. Com base nessas informações 
elaboramos um objeto de aprendizagem utilizando o software PIXTON, explorando diferentes aspectos 
da linguagem em quadrinhos representando uma situação do cotidiano dos alunos. O enredo da história 
em quadrinhos foi construído com base em resultados da pesquisa bibliográfica, relacionados com con-
cepções alternativas sobre calor e temperatura e aspectos da história da ciência associados a construção 
desses conceitos.

Palavras-chave: ensino de física, computadores, objetos midiáticos.

1 Graduação em Física Licenciatura/INFI.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INFI.

Apoio: CNPq/ UFMS.
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O PROGRAMA BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) E SEUS  
IMPACTOS SOBRE A PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES DE CURSOS  

DE LICENCIATURA DA UFMS, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
1Kamila de Souza Santos Cezarine, 2Carla Busato Zandavalli Maluf Araujo

PIBIC-105

RESUMO – Este estudo buscou analisar a percepção de bolsistas de iniciação à docência e de coordenado-
res da área acerca da influência do PIBID para a permanência de licenciados nos cursos de licenciatura da 
UFMS, na modalidade a Distância. O presente plano de trabalho se encontra atrelado ao projeto de pesqui-
sa “Política de Educação Superior no Brasil Pós- LDB/1996: Impactos na região Centro-Oeste”. Na primeira 
fase da pesquisa foi realizada uma coleta de dados na Scientific Eletronic Library (Scielo), na Biblioteca Na-
cional de Dissertações e Teses (BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) 
e na plataforma de pesquisa Google Acadêmico. Os indexadores usados para a busca contemplaram as 
relações entre Pibid e permanência. Foram aplicados questionários a todos os bolsistas, coordenadores 
e supervisores de área, por meio eletrônico, mas devido ao baixo índice de adesão, o corte deste estudo 
contemplou apenas os supervisores de área e bolsistas de Iniciação à Docência (ID) dos subprojetos da mo-
dalidade a distância, que tiveram adesão superior a cinco respondentes. Os questionários demonstraram 
que as bolsistas ID consideram o impacto do programa como positivo para a permanência no curso e na 
carreira. Destacam a relação teórico-prática propiciada por meio das atividades do Pibid, a aprendizagem 
mais rica a partir das vivências proporcionadas e o investimento financeiro em sua formação que pode ser 
feito graças a bolsa ofertada pelo programa. Embora não seja o objetivo específico do Pibid, observa-se 
que ele se configura como uma política indireta de permanência dos licenciandos, mais especialmente na 
modalidade a distância, que não é atendida pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

Palavras-chave: Políticas Públicas de Permanência, PIBID, Modalidade a Distância.

1 Graduação em Pedagogia/FAED.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.
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A MULHER NA CONSTRUÇÃO DA ORDEM ESPACIAL DO PANTANAL (MS)
1Julio Francisco Alves Fernandes, 2Ana Paula Correia de Araújo

PIBIC-106

RESUMO – As discussões acerca de gênero e equidade são pertinentes a sociedade moderna e deve ser 
amplamente discutido. A mulher rural brasileira e suas contribuições a organização espacial são de extre-
ma importância buscando revelar territórios desconhecidos num espaço tão complexo quanto o Pantanal. 
Os elementos centrais de análise e condução da pesquisa foram entrevistas e revisões bibliográficas que 
nos guiaram para a vasta discussão de gênero e desigualdade bem como estudos aproximados das mu-
lheres rurais mais notadamente a pantaneira. O presente trabalho tem por objetivo apresentar aspectos 
como a importância do trabalho feminino no espaço rural e suas contribuições para a organização espacial 
regional da comunidade do Passo do Lontra, Pantanal do Abobral em Mato Grosso do Sul. Nesse estudo 
pretendeu-se levantar características gerais e especificas à essas mulheres. As influências das ativida-
des turísticas no cotidiano da mulher pantaneira nos indicam uma mudança na organização da vida no 
pantanal. Números como escolaridade, fecundidade e faixa etária foram levantados afim de estabelecer 
um perfil dessas mulheres. As mulheres ainda que ocupem profissões de pouca valorização contribuem 
para a sustentabilidade das atividades turísticas e organização do espaço pantaneiro.

Palavras-chave: fronteira, mulher, espaço rural, Pantanal.

1 Graduação em Geografia/FAENG.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG..
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MEMÓRIAS SOBRE BOLIVIANOS EM CORUMBÁ, MS.
1Júlio Cesar Flores Franco, 2Waldson Luciano Corrêa Diniz

PIBIC-107

RESUMO – O trabalho que se apresenta dialogou com as tradições da história cultural e da historiografia 
marxista de E. P. Thompson com o intuito analisar as representações de cidadãos de Corumbá, MS sobre os 
bolivianos a partir do processo de ocupação do espaço urbano desde a constituição da primeira Feira Boli-
viana do final dos anos 40 do século XX. Através da História Oral foram coletadas memórias que ensejaram 
uma análise sobre os fatos rememorados e as concepções diversas embutidas em cada discurso sobre o 
outro. A análise evidenciou a postura conservadora e/ou desencantada dos colaboradores, componentes 
da classe média baixa, que embora possuam formação escolar elevada não apresentaram uma visão radi-
cal/inovadora sobre a condição do boliviano. O mesmo não foi entendido como parte da classe trabalha-
dora e prevaleceu sua representação a partir do exotismo de sua cultura. Embora a discriminação étnica 
não seja aceita, as análises dos depoimentos não revelaram uma compreensão do boliviano como alvo de 
um discurso útil para as elites locais justificarem sua permanência no poderpolítico. Urge, portanto, que 
as pesquisas acadêmicas atinjam as escolas públicas espaço privilegiado para o desenvolvimento desse 
debate em uma cidade de fronteira.

Palavras-chave: Memória, bolivianos, fronteira..
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A CONCEPÇÃO DE CRIANÇA E INFÂNCIA E O TRABALHO  
PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

1Juliana Silva Rando, 2Ione da Silva Cunha Nogueira

PIBIC-108

RESUMO – Ao se pretender estudar as questões relativas à educação, torna-se extremamente relevante 
contextualizar as concepções de Educação Infantil, de criança e infância. O que é ser criança e qual é sua 
relação com a infância, são questões que precisam ser respondidas ao se pensar sobre a educação dos 
pequenos. O presente trabalho teve como objetivo buscar na Teoria Crítica, subsídios teórico-metodo-
lógicos para se pensar a infância e a educação e as questões que lhe são inerentes. Ao mesmo tempo, 
teve como proposta, analisar os documentos que articulam os segmentos da educação básica buscando 
compreender a concepção de infância que lhes serve como base teórica, em especial a “Proposta Didática 
do Município de Três Lagoas”. O estudo de perfil bibliográfico e documental foi realizado a partir da análise 
da Teoria Crítica, e principalmente das concepções do Frankfurtiano Walter Benjamin sobre a infância e 
em seguida de estudos de alguns documentos oficiais que regem a Educação Básica como as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 
de 9 anos, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e Proposta Didática para Educação Infan-
til de Três Lagoas. A concepção de infância resultante dos estudos de Walter Benjamin, é uma concepção 
próxima à utilizada pelos documentos oficiais da educação no Brasil, qual seja a de um ser sócio-históri-
co-cultural, que já é, e não um vir-a-ser dentro de um processo de crescimento e experiências. Em relação 
às concepções, a Proposta Didática do Município de Três Lagoas, se apresenta em consonância com tais 
ideias, porém, no momento de fazer uma indicação de possíveis práticas, se mostra contraditória a elas 
apontando a realização de atividades voltadas para alfabetização inserindo tais atividades em um impor-
tante nível na rotina de sala de aula.

Palavras-chave: Criança, Brincadeiras, Educação Infantil.
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2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.
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ESTUDO DE METODOLOGIA E TÉCNICAS REALIZADAS PELO PROJETO 
FLORESTINHA/15º BPMA REFERENTES À EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1Josiane Barbosa Felipe, 2Synara Aparecida Olendzki Broch

PIBIC-109

RESUMO – Ao longo dos anos, a educação ambiental tornou-se fundamental para formação de cidadãos 
mais conscientes com as problemáticas socioambientais e capazes de contextualizar o aprendizado com a 
sua realidade cotidiana. Neste cenário, o Projeto Florestinha, desenvolvido pelo 15º Batalhão de Polícia Mi-
litar Ambiental, realiza atividades de cunho socioambiental em Campo Grande – MS. Entretanto, o mesmo 
nunca passou por uma avaliação formal, sistemática e criteriosa das atividades de educação ambiental 
desenvolvidas. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar o levantamento, análise das metodolo-
gias e técnicas relativas ao Projeto Florestinha. No contexto da consolidação do local de estudo, Unidade 
1 localizada no Parque Municipal Consul Assaf Trad, como espaço educador sustentável não formal. Além 
de buscar a possibilidade da sistematização da metodologia e subsidiar a criação de próximos produtos. 
O estudo foi realizado através do levantamento de dados existentes na sede onde são realizadas as ati-
vidades, pesquisa documental e entrevista com a gestora responsável pelo projeto. A análise dos dados 
levantados foi executada conforme revisão bibliográfica, considerando a abrangência, eficácia e monito-
ramento das ações realizadas. Verificou-se como resultado os conceitos e técnicas das oficinas realizadas 
e desafios encontrados em suas metodologias. Além da escassez de registros e inexistência de avaliação 
das práticas. Assim, foi identificada a necessidade do uso indicadores de impacto e avaliação. Conclui-se 
a confirmação do Projeto Florestinha como espaço educador sustentável não formal, o levantamento de 
dados possibilitou o registro sistematizado e possível subsídios para novos produtos. Tendo em vista o 
propósito do Florestinha de firmar a educação ambiental como instrumento transformador socioambien-
tal das crianças assistidas
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SANTO AGOSTINHO E AS REPRESENTAÇÕES DO  
ALÉM COMO LUGAR DE CASTIGO E PUNIÇÃO

1José Walter Cracco Junior, 2Ronaldo Amaral

PIBIC-110

RESUMO – Santo Agostinho representou a base do pensamento católico, suas interpretações acerca das 
Escrituras Sagradas e os seus dogmas são aplicados e relidos ainda hoje pela eclésia. Nesse sentido, as 
suas atribuições nos Sermões nos chamou atenção para o período em que foram constituidas, ou seja, a 
Antiguidade Tardia, como sugere Peter Brown. Nos Sermões,e em outras obras, o pecado e o Inferno são 
retratados com veemencia na fala do bispo. Assim, este trabalho teve por intuito compreender as ma-
neiras as quais Santo Agostinho trabalhou as representações do Além, enquanto Inferno, como lugar de 
castigo e punição para aqueles que pecassem ou se opusessem a Lei de Deus. Percebemos no bojo da pes-
quisa que estas reflexões interessam a disciplina História na medida em que prezam por entender o ima-
ginário coletivo que se criou acerca desse Além, repleto de lugares e seres cuja realidade seria fora de seu 
cotidiano terreno, mas, a partir dos sermões e de comungar dos ensinamentos católicos esses homens e 
mulheres engendrariam uma cosmovisão acerca do Além. Portanto, no âmbito dessa pesquisa consegui-
mos aquilatar as compreensões narrando o modus pelo qual Agostinho trabalhou as representações do 
Além em seu discurso religioso ou mesmo como o Diabo aparece nos sermões do bispo para reafirmar que 
a salvação é o caminho de Deus.
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DIAGNÓSTICO DO PERFIL PRODUTIVO DOS 
 ASSENTAMENTOS  RURAIS DE TRÊS LAGOAS-MS

1Jéssica Oliveira Ferreira, 2Rosemeire Aparecida de Almeida

PIBIC-111

RESUMO – A comercialização da produção da agricultura familiar no Brasil sempre foi marcada pela defi-
ciência de uma política agrícola que assegurasse soberania alimentar, ou seja, garantia de preço justo 
para quem produz e alimentos abundantes e de qualidade para quem precisa. A criação, em 2003, por par-
te do governo federal, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi considerado uma ação essencial 
para estancar parte dessa crise da agricultura familiar. Posteriormente, em 2009, outra importante me-
dida foi a instituição da obrigatoriedade do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) adquirir, no 
mínimo, 30% das compras de agricultores familiares. Estratégias consideradas fundamentais para supe-
rar a monopolização do mercado convencional via abertura de mercados institucionais de comercialização 
aos agricultores familiares. Todavia, apesar de ser realidade e ajudar na luta para permanência na terra, 
tanto o PAA como o PNAE podem ser aperfeiçoados no sentido de superar obstáculos. Portanto, objeti-
va-se nesta pesquisa ir ao encontro desta necessidade traçando, por meio de amostragem, uma referên-
cia produtiva das famílias assentadas que indique principais produtos, formas de organização produtiva, 
principais canais de comercialização e sugestões para aperfeiçoamento da política pública dos mercados 
institucionais.
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NOVAS CONFIGURAÇÕES DE FAMÍLIA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
 DA COMUNIDADE ESCOLAR DE MATO GROSSO DO SUL

1Jaqueline Martins Rezende, 2Josiane Peres Gonçalves

PIBIC-112

RESUMO – As novas configurações familiares estão presentes na sociedade contemporânea e essa plura-
lidade necessita ser investigada, para melhor entender sobre as configurações e representações de fa-
mília existentes e predominantes em âmbito escolar. Sendo assim, essa pesquisa tem por objetivo inves-
tigar as representações sociais da comunidade escolar do Estado de Mato Grosso do Sul sobre as novas 
configurações de famílias existentes na atualidade. Para embasamento teórico, foi realizado um estudo 
bibliográfico sobre o conceito de família, configurações familiares e representações sociais. A pesquisa 
de campo, de natureza qualitativa, foi realizada por meio da gravação de entrevista com familiares de 
crianças e gestores de escolas públicas, de quatro diferentes municípios sul-mato-grossenses. Os quinze 
participantes relataram sobre as suas configurações familiares e representações sociais sobre o tema 
família. Os resultados apontam que o conceito de família se diversificou, sendo necessário aceitar, res-
peitar e conviver com as diferentes formas e configurações. No entanto, ainda prevalece a concepção 
de família tradicional como sendo a mais adequada e as demais configurações, por vezes, acabam sendo 
desconsideradas. Tais representações estão presentes tanto na sociedade, quanto em âmbito escolar, 
porém se entende que a escola deve ser um espaço de valorização das diferenças, incluindo as diferentes 
configurações de família existentes na atualidade
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UMA ETNOGRAFIA ON LINE DA PROSTITUIÇÃO MASCULINA  
NA FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA

1Ighor Rodrigues Avanci, 2Guilherme Rodrigues Passsamani

PIBIC-113

RESUMO – Esse trabalho é parte de uma pesquisa maior, desenvolvida no Núcleo de Pesquisa Nésthor Per-
longher – Cidade, Geração e Sexualidade, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul –UFMS, que discu-
te gênero, sexualidade e diferenças na fronteira do Brasil com a Bolívia no estado de Mato Grosso do Sul. 
Temos como objetivo aqui é expor parciais conclusões de uma etnografia on line desenvolvida nas salas de 
chat do site do bate-papo UOL da cidade de Corumbá-MS. Esses espaços on line têm sido utilizados para a 
visibilização da prostituição masculina na região de Corumbá e Ladário-MS. Neste sentido, esta pesquisa 
apresenta a prostituição masculina nessa região de fronteira, bem como as formas do estabelecimento 
dessas práticas. Portanto, a partir, inclusive, de contatos off line podemos compreender um pouco melhor 
como se organiza a prostituição masculina na região e quais os espações privilegiados de atuação. A rele-
vância dessa pesquisa então é, investigar a grande área dos estudos de gênero e sexualidade, que apesar 
de possuir um grande campo, tem pouca exploração, entretanto conta com algum desenvolvimento em 
algumas diferentes regiões do país. A particularidade, é que esse nosso trabalho está assentado em uma 
região de fronteira, não sendo considerado um grande centro urbano.
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PERCEPÇÃO DOS TURISTAS QUANTO A ÁGUA E NATUREZA  
NOS ATRATIVOS TURISTICOS DE BONITO – MS

1Hevellyn Barbosa Camargo, 2Priscila Varges da Silva

PIBIC-114

RESUMO – A percepção ambiental dos turistas auxilia no planejamento do destino de natureza, já que é 
a partir da percepção dos visitantes que esse destino será produzido para ser atrativo e atender as ne-
cessidades. Os rios de Bonito são de impressionante beleza cênica, em razão das águas cristalinas e da 
diversidade e quantidades de peixes, que atrai turistas de diversas localidades. Assim, a percepção dos 
turistas que visitam os atrativos turísticos sobre a água de Bonito é fundamental para compreender a di-
nâmica da atividade turística. O presente artigo tem por objetivo analisar a percepção dos turistas quanto 
à água nos atrativos turísticos no município de Bonito - MS. Vale ressaltar que esse artigo é resultado 
de uma pesquisa de PIBIC que integra um projeto maior intitulado “Turismo e água em Bonito – MS”. Para 
alcançar o objetivo da pesquisa foram entrevistados 15 turistas no período 26 de fevereiro a 01 de março 
de 2017. Como resultado da pesquisa, percebe-se que a água é elemento fundamental para a qualidade da 
experiência turística em Bonito. Apesar dos turistas se motivarem pela busca pela natureza é a água que 
exerce o fator principal de atração e de satisfação dos turistas.
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CAPITAIS SOCIAL E SIMBÓLICO NA TRAJETÓRIA DE OLIVA ENCISO  
– PRECURSORA DO ENSINO SECUNDÁRIO NO SUL DE MATO GROSSO

1Gustavo Henrique Gonçalves Maria, 2Jacira Helena do Valle Pereira Assis

PIBIC-115

RESUMO – Este artigo tem como objetivo compreender os capitais sociais e simbólicos da professora Oliva 
Enciso. A investigação teve caráter bibliográfico e documental de forma a ser possível analisar a conquista 
dos capitais social e simbólico durante a atuação da agente no campo educacional no sul de mato grosso, 
tendo em vista sua intensa e histórica atuação em defesa da educação. A professora Oliva Enciso, além de 
ter sido da primeira geração de mulheres da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, envolveu-se com a 
política, sendo vereadora e deputada federal, quando pôde salvaguardar as questões educacionais e pre-
videnciárias, assim como também ser mediadora de diversas outras ações educativas no estado, como, 
por exemplo, a criação da Universidade Estadual de Mato Grosso em Campo Grande, que veio a se tornar, 
posteriormente, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Como procedimentos metodológicos, fo-
ram interligadas as informações contidas nas bibliografias, autobiografias e em literaturas memorialís-
ticas, com fontes tais como: leis, atas, ofícios, relatórios de inspeção, jornais e fotos, que por fim foram 
elucidadas teoricamente pelas obras de cunho sociológico e historiográficos de Pierre Bourdieu. Dessa 
forma, foi possível por intermédio da coleta e análise das fontes encontrarmos informações que nos per-
mitiram entender como Oliva Enciso adquiriu estes capitais social e simbólico e como essa representação 
se materializou na forma como a sociedade campo-grandense da época passou a enxergá-la.
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PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO HISTÓRICA A RESPEITO DA DISCIPLINA DE  
“INTRODUÇÃO À LÓGICA” NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UFMS

1Germana Gonçalves da Rocha, 2Thiago Pedro Pinto
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RESUMO – Esta pesquisa buscou produzir uma análise de um livro utilizado na disciplina de Introdução á 
Lógica: Elementos de Teoria dos Conjuntos, de Castrucci (1967). Este material foi citado por um professor 
da disciplina entrevistado no primeiro ano de Iniciação Científica. Nosso objetivo principal é produzir fon-
tes históricas a respeito do curso de licenciatura em matemática da UFMS, tomando para isso a disciplina 
de Introdução à Lógica. Para analisar este material nos aproximamos da Hermenêutica de Profundidade 
conforme vem sendo empregada na Educação Matemática, especificamente pelo GHOEM e Grupo HEMEP. 
Tomamos como norte nessa empreitada metodológica o trabalho de Lopes (2015), que analisou um manual 
didático da CADES. Ao caminharmos na leitura do livro, pudemos notar certas nuances entre o presente e 
o passado, tanto na escrita quanto no conteúdo do livro, notamos também o porquê da escolha deste livro 
pelo professor em suas aulas. Pudemos perceber, ao fim, o descompasso entre os conteúdos abordados 
na educação básica com os que são tomados como pressuposto no ensino superior.
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AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES BÁSICAS DE APRENDIZADO EM AUTISTAS  
SUBMETIDOS A UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR TROCA DE FIGURAS

1Gabrieli Quevedo Meira, 2Ana Luiza Bossolani Martins

PIBIC-117

RESUMO – Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) são doenças manifestadas nos primeiros anos de 
vida da criança, que acarreta prejuízos para o seu desenvolvimento. O objetivo dessa pesquisa foi verificar 
se intervenções com crianças diagnosticadas com TEA, utilizando a estratégia de ensino PECS (Picture Ex-
change Communication System), sistema de comunicação por troca de figuras, aumentam as habilidades 
básicas de aprendizado, de maneira que o aluno tenha condições de adquirir autonomia na comunicação 
funcional não-verbal. Participou da pesquisa uma criança de sete anos idade do sexo feminino diagnos-
ticada com TEA, segundo os critérios do DSM-IV. As intervenções eram realizadas três vezes na semana 
com duração de trinta minutos no período de quatro meses na Clínica-Escola de Psicologia, no campus 
de Paranaíba e na escola. Todas as sessões foram gravadas. Foi aplicado o método ABLA-R para avaliar 
habilidades básicas de aprendizado da criança (imitação motora, discriminação de posição, discriminação 
visual simples, discriminação condicional visual, discriminação auditiva e discriminação condicional auditi-
vo-visual). Não foi aplicado o teste de inteligência não verbal R-2, pois a criança apresentava vocalização, 
assim optou-se por uma avaliação fonoaudiológica que seria mais adequada para o contexto da comu-
nicação. Após essa etapa foi aplicado avaliação de preferência para verificar quais reforçadores fazem 
parte do repertório comportamental da criança, em seguida pôde iniciar as sessões do PECS. Observou-se 
que a criança obteve um bom desempenho em todas as fases, a qual, não teve dificuldades em obter os 
critérios necessários para aprovação de uma fase à outra. As sessões aconteceram até a fase IIIB, pois, 
encerrou-se o período da pesquisa. Durante as intervenções a criança emitiu comportamentos de tato e 
mando. Conclui-se que para a participante pôde-se levantar a hipótese de que o PECS foi primordial no 
desenvolvimento da comunicação funcional, a qual teve um aumento do repertório comportamental de 
mandos e tatos.
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DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE VALORIZAÇÃO DAS TERRAS AGRÍCOLAS 
 EM TRÊS LAGOAS-MS E AS REPERCUSSÕES PARA A REFORMA AGRÁRIA

1Gabriela Nogueira de Medeiros, 2Rosemeire Aparecida de Almeida
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RESUMO – O presente plano de estudos tem por objetivo analisar o comportamento do mercado de terras 
agrícolas em Três Lagoas-MS a partir de 2007, tendo como ponto de partida a variável preço por hectare e 
seus desdobramentos para a dinâmica fundiária, em especial para a Reforma Agrária. Para tanto, a pesqui-
sa dispôs de duas abordagens: a primeira privilegia a construção do referencial teórico-metodológico e, 
posteriormente, trabalho de campo para levantamento de dados acerca da majoração dos preços de ter-
ras agrícolas. Optou-se por este recorte espacial e temporal em virtude de Três Lagoas ser considerada 
na atualidade a “capital mundial da celulose”, situação resultante da instalação de duas grandes empre-
sas de plantio e processamento de eucalipto no município, a saber: Fibria/Internacional Paper e Eldorado 
Brasil. Conclui-se que esta expansão por terras para plantio de eucalipto valorizou sobremaneira o preço 
da terra, em especial nas áreas próximas às fábricas. Logo, com desdobramentos negativos tanto para a 
criação de novos assentamentos por desapropriação de terras ou compra via crédito fundiário – visto que 
não se avançou nessa ação pública nos últimos anos. Sem dúvida, essa situação compromete a efetivação 
da Reforma Agrária – que é bastante tímida em Três Lagoas que possui apenas dois assentamentos, bem 
como a reprodução social da agricultura familiar na região de estudo.

Palavras-chave: terras agrícolas, valorização, Reforma Agrária.

1 Graduação em Direito/CPTL.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.

Apoio: CNPq/UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

128

ANÁLISE DOS EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO  
DE HABILIDADES SOCIAIS EM ESTUDANTES DE PSICOLOGIA.

1Gabriela Ferreira Pinto, 2Vinícius Santos Ferreira
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RESUMO – Habilidades sociais são indispensáveis para a atuação profissional em psicologia, no contexto 
da terapia são importantes as chamadas Habilidades Terapêuticas (HT). HT são comportamentos do tera-
peuta que produzem resultados esperados e almejados nos comportamentos do cliente,por meio de ma-
nejo de variáveis que se fazem presentes na relação terapeuta-cliente no contexto clínico. Mas algumas 
dessas HT não são diretamente treinadas ao longo da formação acadêmica. Portanto, o objetivo desse 
trabalho foi descrever a aplicação e os resultados de um Treinamento de Habilidades Terapêuticas (THT) 
em acadêmicos de Psicologia de uma Universidade do interior do Mato Grosso do Sul. Foi proposta uma 
intervenção de THT que conteve sete sessões e que foram desenvolvidas semanalmente, com duração 
de até três horas. O THT teve como principal objetivo desenvolver habilidades terapêuticas importantes 
para a atuação do Psicólogo. O protocolo é baseado no método vivencial que oferece oportunidades para 
o THT pelos procedimentos de ensino: ensaio comportamental, reforçamento, modelagem, modelação, 
feedback, tarefa de casa e autorregistro. As participantes foram avaliadas antes e depois da intervenção 
por meio do Inventário de Habilidades Sociais e Inventário de Empatia. Foram realizadas transcrições de 
cada encontro, em seguida foram analisadas as falas de cada participante em cada encontro, através da 
categoria “relatos de melhora”. Também foram contabilizadas a quantidade de faltas e de tarefas de casa 
realizadas pelas participantes por encontro.Os resultados demonstraram que as habilidades sociais au-
mentaram seu escore percentil do pré-teste para o pós teste no IHS enquanto que no IE o escore percentil 
praticamente se manteve, já os resultados qualitativos demonstraram que os participantes que foram 
mais ativos durante as sessões e realizaram as tarefas propostas, tiveram mais relatos de melhoras em 
comparação aos que não realizaram as atividades. Considera-se que o THS parece ter sido útil no desen-
volvimento de habilidades sociais gerais, mas não empáticas.
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O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO  
NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

1Flávia Renata Lemes de Bodas, 2Maria Inês de Affonseca Jardim

PIBIC-120

RESUMO – Desde que os avanços tecnológicos se tornaram tão presentes no cotidiano da sociedade, a 
realidade escolar se modificou e com isso o posicionamento do professor frente à socialização do conhe-
cimento precisou ser alterado. Passaram a serem necessárias novas estratégias metodológicas para al-
cançar esses alunos nativos digitais. Com isso é crescente o volume de pesquisas na área das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC), o que gerou a necessidade de se fazer um levantamento criterioso das 
pesquisas já realizadas e relacionadas com o tema. Desta forma, este trabalho pretende realizar uma Re-
visão Sistemática com objetivo de estabelecer o estado da arte na área de ensino de ciências/Física com 
o uso de tecnologias digitais. A revisão sistemática seguiu os passos propostos por Kitchenham (2004) e 
Biolchini (2005) e utilizou a ferramenta StArt2 (ZAMBONI et al. 2010) para automatizar o levantamento e a 
análise dos resultados. Com a pesquisa, conseguimos identificar as técnicas/métodos utilizadas na área 
de ensino de física com a utilização de tecnologias digitais. Dos 1817 trabalhos retornados pela pesquisa, 
80 correspondiam ao que se estava buscando. Através destes foi possível verificar que a ferramenta e o 
dispositivo mais utilizados são as simulações em computador. Consideramos que o objetivo do trabalho 
foi alcançado e esperamos que esta revisão sistemática possa servir de base para novos estudos.
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O USO DE TECNOLOGIA DIGITAL NO ENSINO DE FÍSICA: CONSTRUÇÃO  
DA MÁQUINA TÉRMICA DE DEMONSTRAÇÃO USANDO “ARDUINO”

1Fernando Sian Oliveira, 2Maria Inês de Affonseca Jardim
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RESUMO – O presente trabalho tem como objetivo construir um aparelho experimental com a tecnologia 
Arduino, e seus respectivos sensores, para trabalhar os conceitos relacionados com as grandezas físicas 
pressão e temperatura, em aulas de Física. A coleta dos dados experimentais foi realizada, utilizando o 
Arduino, em três etapas: na primeira etapa foi feita a medida da temperatura ambiente utilizando a água 
no estado líquido; na segunda etapa foi feita a medida da temperatura da água em seu estado de fusão, e 
na terceira etapa a medida da água em seu estado de ebulição. Para validação dos dados, eletronicamente 
coletados com o aparato, os valores foram extrapolados até o zero absoluto utilizando a equação para o 
gás ideal. Concluiu-se que a tecnologia do Arduino e seus respectivos sensores são uma estratégia que 
pode ser utilizada no ensino de física, possibilitando uma metodologia que se distância da tradicional e 
está próxima do cotidiano tecnológico do aluno.

Palavras-chave: tecnologia digital, ensino de física, lei do gás ideal, Arduino..

1 Graduação em Física Licenciatura/INFI.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INFI.

Apoio: FUNDECT, CAPES..
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PROPRIETÁRIOS DE TERRAS NA REGIÃO DE CORUMBÁ: OCUPAÇÃO E PODER (1874-1890)
1Fernanda Medeiros Ferreira, 2Elaine Aparecida Cancian de Almeida

PIBIC-122

RESUMO – O referente estudo é resultado das análises dos inventários post-mortem produzidos no pe-
ríodo entre 1874 e 1890, na vila de Santa Cruz de Corumbá e mantidos no Arquivo do Fórum de Corumbá/
MS. Decidimos analisar o processo de ocupação e as formas de exploração das terras de Corumbá no Oito-
centos. Para a execução do trabalho, realizamos estudos bibliográficos sobre a questão agrária no Brasil 
imperial, registrados em fichamentos concomitantes com a análise das fontes primárias e elaboração de 
tabelas para posterior escrita do relatório final. Os inventários apresentaram escassez descritiva acerca 
das benfeitorias, estas podendo ser entendidas como construções anexas à propriedade dita como prin-
cipal ou de moradia. Contudo, a análise quantitativa possibilitou a percepção de alguns fatores relaciona-
dos à economia agropastoril; a indefinição dos limites latifundiários mesmo após a Lei de Terras de 1850 
(legislação que propunha a legalização das posses); a ausência de animais suínos; a presença dos escravi-
zados dada por sua cor e a função dupla dos utensílios inventariados, que obedeciam tanto ao uso prático 
quanto status social. Nossos resultados sugerem que os proprietários de terras de Corumbá estiveram 
inseridos no contexto social do Império, partilhando comumente, do uso do braço cativo, da ocupação das 
terras devolutas e exploração por meio da criação bovina e produção de alimentos para subsistência e, 
finalmente, praticando a desobediência perante a legislação imperial. A pesquisa possibilita-nos perceber 
a necessidade de desenvolver outros estudos acerca da ruralidade mato-grossense, por meio da análise 
documental e o cruzamento das diferentes fontes com o objetivo de melhor compreender, sobretudo o 
universo rural da região investigada.

Palavras-chave: história regional, propriedades rurais, inventários post-mortem.

1 Graduação em História/CPAN.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.

Apoio: CNPq/PIBIC/UFMS.
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GRÉCIA ANTIGA E USOS DO PASSADO: A SEXUALIDADE  
MASCULINA EM PERSPECTIVA NO CINEMA

1Fábio Tiago Dias de Assunção, 2Leandro Hecko

PIBIC-123

RESUMO – Objetivou-se, por meio deste trabalho, estudar a sexualidade do homem no século V a.C., uti-
lizando fontes históricas e também buscando sua representação cinematográfica, destacando a forma-
ção dos espartanos e a imagem que a civilização grega construía sobre esse homem naquele período. Foi 
analisada essa educação por meio de diversas leituras e também a forma como este tema aparece nos 
filmes “Os 300 de Esparta” de 1962, e o filme “300” de 2006. Desta forma, pudemos compreender para a 
importância de se ter consciência dos usos do passado e como eles representam a história, se aproprian-
do de temas da Antiguidade grega, atrativos para o grande público. No decorrer da pesquisa, pudemos 
evidenciar que, na Antiguidade grega podemos pensar sobre: questões relacionadas às relações sexuais 
e amorosas entre homens; que estas possuíam suas variantes, a depender da cidade-estado que se abor-
da; que também existe uma representação de virilidade a ser considerada, sobre a qual recortamos, por 
exemplo, a referente a cidade-estado de Esparta; que o exercício da sexualidade masculina grega não 
deva ser comparada com a homossexualidade dos dias atuais acriticamente; que existe uma relação edu-
cacional que permeia a chamada pederastia entre os gregos; que os processos educacionais entre os 
gregos das diferentes cidades-estado diferiam entre si.

Palavras-chave: usos do passado, Grécia Antiga, cinema.

1 Graduação em História/CPTL.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.

Apoio: UFMS.
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A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO E O MOVIMENTO DOS CRISTÃOS PARA  
O SOCIALISMO NO CHILE ENTRE OS ANOS DE 1970 E 1973

1Eduardo Matheus de Souza Dianna, 2Vitor Wagner Neto de Oliveira

PIBIC-124

RESUMO – O trabalho aqui apresentado tem por objetivo estudar o processo de atuação do movimento so-
cial/sacerdotal dos "Cristianos por el Socialismo" (Cristãos para o Socialismo) e da teologia da libertação 
no Chile, no âmbito do governo de Salvador Allende entre os anos de 1970 e 1973. A teologia da libertação 
foi um corpo de doutrina religiosa surgida na América Latina, praticada por sacerdotes progressistas. De 
um modo geral, ela pode ser compreendida pela confluência entre marxismo e cristianismo e, por conse-
quência, é um movimento associado à esquerda política. Diante dessa assertiva, buscamos compreen-
der as ações desenvolvidas por um grupo de sacerdotes, ligados a teologia da libertação, considerados 
“radicais” pelo alto clero da Igreja Católica chilena, os “Cristianos por el Socialismo” (CpS), que mais tarde 
acabariam sendo expulsos da Igreja em vista da sua orientação política.

Palavras-chave: Cristianos por el Socialismo, teologia da libertação, Chile.

1 Graduação em História/CPTL.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.

Apoio: CNPq..
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GÊNERO E DIVERSIDADE: O TRABALHO DESENVOLVIDO POR PROFESSORES 
 INDÍGENAS DO GÊNERO MASCULINO COM CRIANÇAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

1Edicleia Lima de Oliveira, 2Josiane Peres Gonçalves

PIBIC-125

RESUMO – As correlações entre gênero, diversidade e educação estão presentes na sociedade e na escola. 
Em geral, na Educação Infantil quase não existem docentes do gênero masculino, por se entender que 
essa tarefa é mais adequada às mulheres, porém, em algumas culturas indígenas isso é diferente, desper-
tando o interesse em melhor entender essa realidade. Assim, esse trabalho tem como objetivo investigar 
a opinião da comunidade escolar de uma aldeia indígena localizada no município de Tacuru (MS), sobre o 
trabalho desenvolvido por professores indígenas do gênero masculino na Educação Infantil. A pesquisa de 
campo é de natureza qualitativa e para coleta de dados foi feita a gravação de entrevistas semiestrutu-
radas, realizadas inicialmente com quatro sujeitos, sendo eles um professor, um gestor escolar, uma mãe 
de criança, sendo todos indígenas, e uma gestora municipal não índia, os resultados foram transcritos, 
analisados e nomeados como dados primários. Esse estudo também contou com a participação de um 
pesquisador da cultura indígena que relatou sua opinião em relação aos resultados obtidos com as entre-
vistas dos quatro primeiros participantes, denominado como dados secundários. Os dados da pesquisa 
evidenciam que na cultura indígena, as crianças vivem junto da comunidade onde todos são educadores 
em potencial, independente do gênero e o cargo de professor dentro de uma aldeia indígena pode ser 
considerado um cargo de prestigio. Além disto, para as mulheres indígenas é mais difícil sair da aldeia em 
busca de uma formação, o que pode explicar a significativa presença masculina na Educação Infantil na 
aldeia indígena pesquisada.

Palavras-chave: Diversidade, Gênero, Cultura indígena.

1 Graduação em Pedagogia/CPNV.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPNV.

Apoio: CNPq/UFMS.
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O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL NO ESTADO  
DE MATO GROSSO DO SUL: O PACTO REPACTUADO

1Débora Maves Tschinkel, 2Maria Dilnéia Espíndola Fernandes

PIBIC-126

RESUMO – O relatório apresenta o movimento da política educacional no estado de Mato Grosso do Sul para 
a efetivação e a materialidade da instituição do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) dos professores 
da rede estadual de ensino, bem como outros direitos decorrentes da aprovação da Lei n. 11.738/2008. 
Com efeito, o PSPN vem sendo acordado entre o governo do estado e a categoria docente, por meio do 
“Pacto de Valorização dos Trabalhadores em Educação e Modernização do Estatuto dos Profissionais da 
Educação Pública de Mato Grosso do Sul”. O Pacto foi assinado pela primeira vez na gestão do Governador 
André Puccinelli e a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), em 2012. 
O Pacto foi retomado na gestão do Governador Reinaldo Azambuja em 2015. Trabalhou-se com a legisla-
ção educacional de âmbito federal e estadual, documentos produzidos na esfera estadual e sindical e a 
revisão da literatura. Constatou-se que, embora a implantação do PSPN, outros direitos para a categoria 
docente estadual instituídos pela Lei n. 11.738/2008, ainda não se efetivaram, como vem sendo o caso da 
jornada de 1/3 de trabalho sem a presença de educandos. Também se observou que em 2016, em razão da 
aprovação da Emenda Constitucional n. 95, e a aprovação da Emenda à Constituição Estadual n. 77/2017, 
o Pacto está sendo redefinido em novas bases mediante o ajuste fiscal promovido por essas Emendas 
Constitucionais.

Palavras-chave: Educacional, PSPN em Mato Grosso do Sul, Movimento sindical docente.

1 Graduação em Pedagogia/FAED.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.

Apoio: CNPq.
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OS PESQUISADORES INDÍGENAS NO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS  
DO BURITI: A PRODUÇÃO ACADEMICA NA PÓS-GRADUAÇÃO

1Dayane Aparecida Ferreira de Morais, 2Vera Lúcia Ferreira Vargas

PIBIC-127

RESUMO – Esta pesquisa de iniciação científica teve por objetivo identificar a produção acadêmica de-
senvolvida pelos pesquisadores indígenas Terena no município de Dois Irmãos do Buriti, no âmbito dos 
programas de pós-graduação das universidades brasileiras, entre o período de 2004 a 2016. Para isso, 
foram realizadas pesquisas bibliográficas online principalmente nos bancos de dissertaçaões e teses das 
universidades brasileiras. Depois de terem sido identificadas, três dissertações produzidas pelos pesqui-
sadores indígenas da Aldeia Buriti, foram realizadas leituras e fichamnetos para a produção de uma pe-
quena descrição com informações gerais sobre cada uma delas e assim foram identificadas, registradas e 
catalogadas para fazerem parte do acervo bibliográfico do Laboratório de História Indígena/LHIN, locali-
zado no Campus de Aquidauana/CPAQ/UFMS para o acesso dos pesquisadores indígenas e não indígenas, 
que constantemente procuram o LHIN em busca de informações sobre os índios da região. Assim como 
e principalmente para os próprios acadêmicos indígenas e não índigenas interessados em compreender 
e pesquisar sobre a temática indígena na instituição e dessa maneira fomentar e fortalecer os estudos 
sobre a história indígena no Mato Grosso do Sul.

Palavras-chave: Mato Grosso do Sul, Índios Terena, Laboratório de História Indígena.

1 Graduação em História Licenciatura/CPAQ.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.

Apoio: UFMS.
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GINÁSIO OSVALDO CRUZ DE DOURADOS – SUL DE MATO GROSSO: 
 HISTÓRIA, MEMÓRIA E PRÁTICAS EDUCATIVAS

1Cintia Medeiros Robles, 2Jacira Helena do Valle Pereira Assis

PIBIC-128

RESUMO – Esta pesquisa tem como objeto de estudo o ensino secundário no sul de Mato Grosso, especi-
ficamente no município de Dourados (MT-UNO), com o objetivo de compreender as representações desta 
etapa da educação, na historiografia regional e memorialística. A análise se apoia em fontes empíricas lo-
calizadas no Centro de Documentação Regional da Universidade Federal da Grande Dourados (CDR-UFGD), 
no Museu Histórico Municipal de Dourados e em fontes memorialísticas, biográfico-autobiográficas regio-
nais que foram cruzadas e analisadas à luz de estudos historiográficos e sociológicos em uma perspectiva 
bourdieusiana. Os resultados sinalizam que o desenvolvimento da educação secundária em Dourados e 
região foi um dos fatores no desenvolvimento econômico e social do município; que a história do Ginásio 
Osvaldo Cruz de Dourados é o início da escrita de mais uma parte da história da educação douradense e 
do sul de Mato Grosso, e que em caráter privado o ginásio possibilitou o acesso da juventude de Dourados 
e região à escolarização secundária. Em síntese, a atuação da iniciativa privada na educação brasileira se 
deu de forma ininterrupta na história do país, e em Dourados se consolidou como uma contribuição ímpar 
na formação e desenvolvimento do município. O ginásio em estudo foi de vanguarda ao preparar uma 
geração de jovens, respondendo ao anseio de uma sociedade elitista do seu período histórico, quebrando 
alguns paradigmas tradicionalistas; e se evidenciou em um objeto de análise para traçar hipóteses de 
como o ensino secundário se constituiu em toda a região e possibilitar um novo olhar à história da educa-
ção sul-mato-grossense.

Palavras-chave: Ensino Secundário, Ginásio, Memorialistas.

1 Graduação em Pedagogia/Educação.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.

Apoio: CNPq/ UFMS..
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REPRESENTAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS NA CIDADE 
 DE AQUIDAUANA PARA PROMOÇÃO DA GESTÃO DE RISCO

1Caroline Escobar Santos, 2Vicentina Socorro da Anunciação

PIBIC-129

RESUMO – Essa pesquisa objetivou a partir da representação tridimensional da bacia hidrográfica que 
cortam a área urbana da cidade de Aquidauana (Guanandy, Lagoa Comprida, João Dias) sub bacias do rio 
Aquidauana, compreender tal unidade espacial de análise, na perspectiva de estudar a organização sócio 
espacial do lugar e enfatizar os elementos potencializadores da materialização dos desastres naturais na 
área de risco da planície de inundação do Rio Aquidauana. Dessa forma, trabalhou com os atores sociais a 
percepção do risco no intuito de promover a resiliência, a gestão o planejamento preparando a sociedade 
para lidar com ele. Assim partiu-se de uma análise mais aprofundada em relação ao uso inadequado do 
solo observando os principais agentes produtores do espaço que contribuem para a ocupação a degra-
dação da área de risco. Os resultados apontam que o uso inadequado do solo faz com que as populações, 
que habitam as áreas consideradas planícies de inundação dos córregos e do rio, apresentam indícios de 
vulnerabilidade dos aspectos relacionados à saúde, topofilia, topofobia, à qualidade de vida sobretudo na 
época das enchentes. Com este feito indicou, estratégia de ações e perspectiva de trabalho com atores 
sociais sobre a percepção do risco, a resiliência, a gestão e contingência.

Palavras-chave: Espaço, lugar, representação.

1 Graduação em Geografia bacharelado/CPAQ.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.

Apoio: CNPq/UFMS.
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AS MULHERES NA SOCIEDADE COLONIAL CUIABANA:  
VOZES E AÇÕES DE POBRES E ABASTADAS (1727-1746)

1Andressa Luiza Montanha de Araújo, 2Maria Celma Borges

PIBIC-130

RESUMO – Este trabalho é resultado de estudos de Iniciação Científica vigente nos anos de 2016.2 e 2017.1. 
A pesquisa sintetiza, especialmente, o manuseio das fontes do Arquivo Público de Mato Grosso, em Cuia-
bá, com o olhar para as mulheres na sociedade colonial cuiabana, com o foco para as pobres, mas também 
para abastadas. Compreendemos, pelo vasculhar das fontes, várias histórias, dentre elas a história de 
Dona Maria Joaquina e a escravizada de Theodoro. Mulheres que viviam na sociedade colonial do século 
XVIII e que, de uma maneira ou de outra, conseguiram utilizar as brechas do sistema monárquico do Antigo 
Regime para se reafirmarem socialmente. A história social das mulheres, semelhante aos novos objetos, 
novos problemas e novas abordagens da História, vem sendo inspirada na escola dos Annales e na História 
Social, especialmente desde a década de 1980 no Brasil e proporciona analisarmos teórica e metodologi-
camente a inserção das agentes femininas no mundo do trabalho – entre outros espaços -, contribuindo, 
assim, para o contraponto a uma história majoritariamente masculinizada. Desta forma, concluímos que 
contar a história dessas mulheres, sejam pobres ou abastadas, negras ou brancas, implica contar uma 
versão que dê foco ao protagonismo da mulher em relação às suas próprias ações e face ao mundo colo-
nial em que estavam imersas.

Palavras-chave: Mulheres, Cuiabá, História.

1 Graduação em História/CPTL.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.

Apoio: CNPQ/UFMS.
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ANÁLISE DO EFEITO DO ENSINO DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA  
POR TROCA DE FIGURAS SOBRE COMPORTAMENTOS  

INADEQUADOS FUNCIONALMENTE EQUIVALENTES EM AUTISMO
1Bruna da Silva Pereira, 2Ana Luiza Bossolani Martins

PIBIC-131

RESUMO – O Transtorno do Espectro Autista (TEA), conhecido, popularmente, como Autismo é um distúr-
bio do neurodesenvolvimento que afeta os domínios da comunicação social e comportamental. A Análise 
do Comportamento Aplicada tem sido aplicada no ensino de novos repertórios comportamentais, como 
o PECS (Picture Exchange Communication System), que visa ensinar operantes verbais funcionais que 
levarão a uma comunicação independente. O objetivo desse estudo foi verificar se o PECS poderia reduzir 
a frequência dos comportamentos inadequados como os agressivos e birras. Participou da pesquisa uma 
criança diagnosticada com TEA, segundo os critérios do DSM-IV, do sexo feminino, com sete anos de idade 
com repertório verbal reduzido. Após obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi 
aplicada uma lista de verificação de Habilidades de Comunicação Críticas e as intervenções com o PECS. O 
ensino ocorreu de duas a três vezes na semana na Clínica-Escola Carolina Martuscelli Bori e no ambiente 
escolar, sendo todas as sessões gravadas com duração de aproximadamente 30 minutos com registros 
a partir de março desse ano sendo computados os comportamentos de “fazer birra” e “trocar a figura”. 
Notou-se que a criança atingiu as Habilidades de Comunicação Crítica, como a de pedir um item específico 
desejado e indicar sim ou não a um comando verbal ou visual com mais facilidade, chegando até a fase três 
do PECS. Notou-se que ocorreu uma redução do comportamento de “fazer birra”, tendo um aumento dos 
comportamentos de “trocar a figura”. Conclui-se até o presente que, à medida que a criança com Autismo 
aprende uma nova forma de comunicação, e esta aumenta de frequência, automaticamente comporta-
mentos agressivos, birras e estereotipias diminuem de frequência. Ainda, o PECS se mostrou como um 
método de ensino de comportamentos alternativos funcionalmente equivalentes para outros comporta-
mentos como o de “fazer birra”, o que merecer ser investigado em casuísticas maiores.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Déficit de Comunicação, Comunicação Funcional Não-
-Verbal.

1 Graduação em Psicologia/CPAR.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAR.

Apoio: CNPq/UFMS.
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DO TEMPO DE LONA À CONQUISTA DA ESCOLA: CONSTITUIÇÃO E  
ORGANIZAÇÃO DA MEMÓRIA SOCIAL DE ASSENTAMENTOS  

RURAIS E DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MATO GROSSO DO SUL.
1Bruna Carolina de Oliveira Cardoso, 2Mariana Esteves de Oliveira

PIBIC-132

RESUMO – O trabalho desenvolvido consistiu na arrecadação e catalogação virtual de fontes primárias, 
impressas, visuais e orais, referentes às lutas para a conquista da terra e da escola no Assentamento 
PANA (Projeto de Assentamento Nova Alvorada do Sul) no município de Nova Alvorada do Sul- MS, conside-
rando a importância da conservação e preservação da história e memória dos sujeitos camponeses. Pri-
meiramente realizamos a leitura e fichamento de obras fundamentais no que tange ao trato da Memória 
e História Oral e, na sequência, realizamos a sistematização e digitalização das fontes já existentes, que 
nos foram cedidas pelos assentados. No seu desenvolvimento, mediante a necessidade de ouvir outras 
vozes, além dos documentos escritos, utilizamos os recursos metodológicos da História Oral. Tais fontes 
nos possibilitaram conhecer as vivências dos sujeitos durante e depois do “tempo de lona”, isto é, do 
conjunto de lutas e experiências que antecederam à conquista da terra, constituidoras de identidades 
sociais porque, apesar de individuais, se relacionam com a memória coletiva, e que, reunidas, nos conta-
ram a história do assentamento pelo olhar “visto de baixo”, e nos mostraram que o campo não se restringe 
ao econômico, mas que é, principalmente, lugar de vida, cultura e trabalho. Nesse escopo, realizamos a 
apresentamos aqui quatro entrevistas, com homens e mulheres que materializaram e experimentaram o 
processo de constituição do assentamento e da Escola Rosalvo Rocha Rodrigues, digitalizamos e fichamos 
13 documentos escritos e 42 fotos, que ora apresentamos anexas ao relatório final da pesquisa, além de 
um artigo publicado em revista científica e do CD-rom com as fontes para divulgação virtual do acervo, 
conforme consta no projeto e relatório parcial.

Palavras-chave: História e Memória, Luta pela Terra, Constituição do Assentamento PANA.

1 Graduação em Licenciatura em Educação do Campo/FAED.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.

Apoio: UFMS.
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AIDS NA FRONTEIRA: O PANORAMA NA PRODUÇÃO TEÓRICA QUALITATIVA NO BRASIL
1Aylyme Reynaud D’Avila, 2Tiago Duque

PIBIC-133

RESUMO – O objetivo deste estudo é levantar um panorama da produção nacional sobre Aids nas regiões 
fronteiriças no Brasil. Metodologicamente, este estudo segue uma perspectiva qualitativa, a primeira 
etapa consistiu no levantamento bibliográfico de textos nacionais sobre a temática “Aids e fronteira no 
Brasil”. Em um segundo momento, o levantamento bibliográfico se deu sobre textos específicos de estu-
dos qualitativos em diferentes áreas disciplinares, publicados em revistas conceituadas academicamente 
através do Qualis Capes. Por fim, a terceira etapa foi a aproximação dos trabalhos encontrados a partir da 
recorrência de elementos, lugares e situações que permitem essa aproximação, considerando os marca-
dores sociais de diferenças, tais como classe, raça, gênero, sexualidade, idade, religião, região, etc. A partir 
desses levantamentos, os resultados obtidos tornam possível a compreensão do conceito de vulnerabi-
lidade. Percebe-se o mosaico que a epidemia AIDS forma, relacionado as suas múltiplas dimensões, e o 
quanto as mudanças no perfil da AIDS estão ligadas a difusão geográfica da doença, às desigualdades da 
sociedade brasileira e às questões que envolvem outros marcadores sociais da diferença. Outra recorrên-
cia diz respeito a como a qualidade de vida e a imagem de pessoas vivendo com HIV/AIDS interferem nas 
relações, inclusive por serem relações fronteiriças, e no tratamento da doença.
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OS CONFLITOS DA IDENTIDADE DE GÊNERO ENTRE 
 TRANSEXUAIS E TRAVESTIS DE CAMPO GRANDE

1Ariel Dorneles dos Santos, 2Aparecido Francisco dos Reis

PIBIC-134

RESUMO – Procurou-se com esse trabalho compreender o processo de construção das identidades de pes-
soas travestis e transexuais de Campo Grande, bem como os conflitos que perpassam esses processos 
tanto na questão identitária quanto de afetividade e sexualidade. Foram realizadas leituras exploratórias 
para delinear a busca sobre a temática a ser trabalhada e uma leitura aprofundada que consistiu em uma 
fase de leitura seletiva em teóricos da sociologia que pensam o corpo, a identidade e a sexualidade. Na 
pesquisa de campo, foram realizadas observações em grupos de interação de pessoas travestis e tran-
sexuais na rede social Facebook que permitiram dar uma dimensão dos discursos proferidos, bem como 
entrevistas semiestruturadas presenciais com essa população que demostraram uma dimensão similar 
a estudada em uma fase de revisão literária, mas com especificidades próprias que permitiram assimilar 
questões de identidade também sob a perspectiva biológica e psicológica, além da cultural e social. Po-
de-se verificar a complexidade do processo de auto reconhecimento e autoafirmação da identidade de 
gênero das entrevistadas tanto de forma íntima como também no ambiente social, em relação à família, 
escola, trabalho. Percebemos assim que existe, em geral, um discurso dessa população de essencializar a 
identidade de gênero, mas que passa por um processo de assimilação onde a categoria gay, apesar de não 
abarcar a identidade, é o ponto de partida para essa posterior identificação. Além disso, ficou perceptível 
a barreira social que atravessa essa população, sobretudo quando as performances esperadas e deter-
minadas pelo que se entende como biológico são subvertidas, dificultando o processo de socialização nas 
diversas instituições sociais e na produção de laços de afetividade, bem como na expressão desses.

Palavras-chave: identidade, afetividade, travesti.
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A PRODUÇÃO DA CORPOREIDADE, SEXUALIDADE E AFETIVIDADE 
 EM HOMENS GAYS E BISSEXUAIS EM CAMPO GRANDE

1Ângelo Luiz Ferro, 2Aparecido Francisco dos Reis

PIBIC-135

RESUMO – Através deste trabalho, procuramos estudar a produção da corporeidade, sexualidade e afetivi-
dade de homens gays e bissexuais. O corpo possui um significado que está para além de seu sentido bio-
lógico, tendo, desta feita, uma explicação social e político com significações historicamente e socialmente 
organizados para defini-lo. A sexualidade, como se sabe, perpassa todos os campos da experiência e sa-
beres da sociedade em que vivemos, influenciando, através do discurso de verdade e de suas táticas de 
poder, a formação da subjetividade do sujeito no que diz respeito ao corpo e aos prazeres da contempo-
raneidade. Fizemos leituras explanatórias sobre o tema, bem como uma leitura seletiva, ou seja, delimita-
mos os textos que puderam colaborar com a pesquisa. Após a revisão bibliográfica realizamos a pesquisa 
de campo, aplicamos entrevistas semiestruturadas nos quatro sujeitos que escolhemos para entrevistar. 
Constatamos que existe um padrão corporal no ideário de homens gays e bissexuais e que a vivência da 
sexualidade e afetividade desses perpassa na busca por esse padrão corporal no outro, muito embora não 
estejam enquadrados no padrão que buscam e que, eventualmente, as expectativas não são atendidas. 
Há, também, um constante medo de viver a afetividade dos entrevistados nos espaços públicos da cidade, 
temor de xingamentos ou agressões físicas vindas da sociedade. Concluímos que os padrões corporais 
existem e decorrem de um ideário social contemporâneo existente e propagados, por vezes, pela mídia.
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GÊNERO E DIVERSIDADE: PERSPECTIVA DA COMUNIDADE  
ESCOLAR DE MATO GROSSO DO SUL
1Angela Maria Souza Silva Vidal de Oliveira, 2Josiane Peres Gonçalves

PIBIC-136

RESUMO – O presente estudo tem como objetivo investigar as representações sociais da comunidade es-
colar, entendida como gestores educacionais, professores e familiares, de instituições públicas do Estado 
de Mato Grosso do Sul, sobre a diversidade de gênero, especialmente em relação à homossexualidade. Para 
identificar as representações sociais dos participantes da pesquisa de natureza qualitativa, foi utilizado 
como instrumento um roteiro de entrevistas semiestruturadas, as quais foram gravadas em áudio, trans-
critas, sistematizadas e analisadas. Participaram do estudo um total de seis pessoas, de Campo Grande, 
Itaquiraí e Tacuru, sendo um avô de menino da educação infantil, um professor de educação infantil, duas 
gestoras escolares de educação infantil e duas mães de crianças de anos iniciais do ensino fundamental. 
Os resultados foram organizados a partir das seguintes categorias: representações sociais relativas a 
homossexualidade em âmbito familiar; preconceitos relacionados aos docentes do gênero masculino que 
atuam na área da educação infantil, como se eles fossem gays por trabalhar nessa área; aceitação da 
orientação sexual dos professores, por se entender que a prioridade é a competência profissional. Con-
clui-se que as relações de gênero e diversidade encontram-se presentes na escola, que o preconceito é 
maior quando se trata de homossexuais do gênero masculino e que independente das orientação sexual 
do corpo docente, o importante é sua atuação e competência profissional.

Palavras-chave: omossexualidade, Gênero, Representações Sociais.
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INVESTIGANDO O CLIMA ESCOLAR EM UMA ESCOLA DE PARANAÍBA-MS:  
EM BUSCA DE UMA CONVIVÊNCIA RESPEITOSA EM SALA DE AULA

1Ana Elisa Magalhães Tristão Sousa, 2Juliana Ap. Mathias Zechi

PIBIC-137

RESUMO – O presente projeto busca compreender e avaliar o clima escolar em alunos, professores e ges-
tores de uma escola da rede particular de ensino fundamental (7 º ao 9 º ano) e ensino médio da cidade de 
Paranaíba-MS. Entende-se por clima escolar as percepções dos membros da comunidade escolar sobre os 
elementos relacionados à organização, as estruturas pedagógica e administrativa, e também as relações 
sociais que ocorrem na instituição. Tem-se como hipótese de pesquisa que, ao realizar um diagnóstico 
das percepções dos sujeitos escolares, é possível compreender o clima escolar e buscar alternativas que 
promovam uma convivência positiva e a melhora na qualidade do processo de ensino aprendizagem. Para 
a realização da pesquisa elaborou-se questionários em formato Likert direcionados à alunos, seus pro-
fessores e gestores, englobando as dimensões que compõem o clima (ensino e aprendizagem, relaciona-
mentos sociais, regras e segurança, relação entre escola e família, infraestrutura, situações de intimida-
ção, relações com o trabalho, gestão e participação). Aplicou-se 121 questionários, sendo 114 para alunos, 
cinco docentes e dois gestores. Os dados coletados junto aos membros escolares demonstraram que, em 
geral, os participantes têm uma percepção positiva em relação ao clima escolar. Entretanto, verificou-se 
uma avaliação negativa dos alunos na dimensão “a infraestrutura e a rede física da escola”; enquanto na 
percepção dos professores a avaliação das dimensões “a família, a escola e a comunidade” e “a infraes-
trutura e a rede física da escola” foram distribuídas entre neutra e negativa. Conclui-se que o diagnóstico 
realizado junto aos participantes permite um maior conhecimento sobre o clima escolar contribuindo para 
a elaboração de propostas de intervenções para a melhoria da convivência na escola e da qualidade do 
processo de ensino e aprendizagem.
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TELEVISÃO, TELENOVELAS E CONSUMO: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO
1Ana Beatriz Almeida Carneiro Leal, 2Edvaldo Correa Sotana

PIBIC-138

RESUMO – Construído de forma interdisciplinar, o trabalho de pesquisa realizado procurou relacionar duas 
áreas do conhecimento, história e comunicação. De modo geral, objetivou discutir elementos ligados a te-
levisão, telenovelas e consumo. Especificamente, intecionamos refletir sobre a relação entre telenovelas 
e consumo no Brasil Contemporâneo. Para tanto, realizamos um estudo bibliográfico. A partir das leituras, 
coletamos e sistematizamos dados e elementos históricos de modo a conhecer a história da televisão e 
das telenovelas no Brasil. Cabe salientar ainda que a noção de industrial cultural foi fundamental para 
a realização do estudo. Com o trabalho, foi possível refletir sobre o papel das telenovelas e a relação do 
gênero com a ditadura militar, a transformação do gênero em produto de exportação e suas funções no 
Brasil conteporâneo. Também observamos que as telenovelas orientam o consumo e procuram despertar 
desejos, tanto com marketing direto quanto com sutis sugestões ao consumidor. Por fim, analisar tele-
novelas especificas focando no material audiovisual disponível para pensar as relações com consumo fica 
como sugestão para outros estudos.
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A ECONOMIA SOLIDÁRIA NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA: 
 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS

1Almir Santana Teixeira, 2Lucy Ribeiro Ayach

PIBIC-139

RESUMO – Os empreendimentos econômicos solidários são definidos como organizações de caráter as-
sociativo que realizam atividades econômicas, cujos participantes sejam trabalhadores do meio urbano 
ou rural e exerçam democraticamente a gestão das atividades e a alocação dos resultados. Apresentam-
-se como alternativa para a geração de emprego e renda e têm se expandido em regiões relativamente 
pobres do país, como é o caso da Microrregião e do Município de Aquidauana (MS). A pesquisa realizada 
objetivou identificar os empreendimentos econômicos solidários no município de Aquidauana. A pesqui-
sa pautou-se em revisão bibliográfica, apresentando o conceito e o histórico da economia solidária e, de 
forma específica, buscou informações sobre o cadastro e atuação de empreendimentos solidários no mu-
nicípio, através de consulta em documentos e entrevista com representante do poder público municipal. 
Os resultados apontaram significativo número de cadastrados no economia solidária no município, sendo 
41,11% de comunidades indígenas. Também foi identificada a ocorrência de iniciativa de fomento a co-
mercialização de produtos a pequenos produtores, através da feira que ocorre na cidade Aquidauana. No 
entanto, os participantes da feira não são os mesmos cadastrados no economia solidária, cabendo uma 
análise mais aprofundada sobre as respectivas atuações das entidades e associações. Fica evidenciado 
a importância do papel do poder público local em buscar a atualização de informações para organização e 
um devido planejamento de incentivo à economia solidária no município, promovendo assim o desenvol-
vimento territorial sustentável.

Palavras-chave: Economia Solidária, Política Pública, Produção e Comercialização.
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A CONSTRUÇÃO TERENA DE UM CAMPO DE ATUAÇÃO POLÍTICA
1Alice Pereira Fanhani, 2Iára Quelho de Castro

PIBIC-140

RESUMO – Objetiva-se, através deste trabalho, apresentar o processo de emergência de um campo políti-
co de atuação no interior da sociedade nacional, pelos Terena, indígenas que vivem em Mato Grosso do Sul, 
mostrando as experiências construídas no curso de sua história, no interior de uma nação caracterizada 
por relações de poder a eles adversas, invertendo-se os termos de análise, das políticas indigenistas para 
as políticas formuladas pelos próprios indígenas. Trabalha-se a hipótese de que aquele processo pode ser 
situado no século XIX. Para atingir o objetivo proposto realizou-se uma pesquisa documental e bibliográ-
fica por meio da qual foram obtidos os dados necessários para a compreensão da política dos Terena, a 
partir da Guerra do Paraguai, quando se evidenciou a ativa participação das lideranças daquele grupo para 
a recuperação dos seus territórios, delineando-se um longo processo de reivindicação daquele grupo ao 
Estado brasileiro que, nesta última década encontra-se visibilizado nas Atas das Grandes Assembleias 
Terena. Utilizou-se a perspectiva da nova História Indígena e seus pressupostos teóricos, contemplando-
-se a perspectiva descolonizadora e o protagonismo indígena. Conclui-se que as experiências históricas 
dos Terena em relação a um posicionamento reivindicativo junto às instâncias de poder permitiram-lhe 
constituir uma memória de sua atuação, a formação de um espaço legítimo de interlocução com as or-
ganizações governamentais e uma grande capacidade de mobilização de suas lideranças na luta para a 
reconquista de seus territórios, que hoje se assiste na cena pública brasileira.

Palavras-chave: História Indígena, Política Indígena, Protagonismo histórico..
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A CELEBRAÇÃO DA DIFERENÇA: RESSIGNIFICAÇÃO  
TERENA DE RITUAIS E FESTIVIDADES

1Aldinéia Pinto Júlio, 2 Iára Quelho de Castro

PIBIC-141

RESUMO – Apresenta-se como objeto deste estudo os rituais e festividades tidos como tradicionais entre 
os Terena de Mato Grosso do Sul, considerando-se que constituem um campo fértil para a problematização 
das noções de tradição e cultura, largamente utilizadas nos discursos de defesa dos direitos indígenas.
Trabalha-se a hipótese de que é por meio do processo de ressignificação cultural que os contemporâneos 
povos indígenas atualizam e buscam legitimar sua forma de atuação no interior da sociedade nacional. 
Em um conturbado cenário de relações interétnicas e de lutas pela terra, os Terena exibem performances 
ritualísticas e festivas evocadas como tradição e sinal de sua indianidade. Apartir desses pressupostos 
buscou-se discutir essa dimensão da história do grupo, dialogando-se com os novos sentidos atribuídos 
às atividades culturais consideradas tradicionais, por meio do estudo da literatura etnográfica. Apresenta 
como orientação teórica e metodológica a abordagem da nova História Indígena, situando-se os indígenas 
como protagonistas de sua própria história. Conclui-se que os Terena ressignificam sua dança e perfor-
mances xamanísticas em suas lutas de defesa dos seus direitos, sobretudo daqueles que se referem aos 
seus territórios, ainda em disputa. Nas manifestações públicas exibem seus ornamentos de guerra e as 
rezas de seus xamãs, em um movimento de atualização de suas pautas culturais.

Palavras-chave: História Indígena, Tradição, Ressignificação cultural.
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CÉLULAS SOLARES PEROVSKITAS CH 3 NH 3 SNI X BR 1-X :  
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO

1Yan Simabucuro, 2Heberton Wender Luiz dos Santos

PIBIC-142

RESUMO – Nos últimos anos, houve um rápido crescimento na eficiência de células solares de perovskitas 
organometálicas, que aponta como uma alternativa para as células solares de Si no mercado. No entanto, 
estes dispositivos ainda são instáveis e pouco estudados, impossibilitando aplicações práticas. Assim, 
este trabalho apresenta a síntese e caracterização de células solares de perovskitas organometálicas 
de haletos mistos de cloro e bromo (CH 3 NH 3 SnCl 3 e CH 3 NH 3 SnBrCl 2 ) visando compreender suas 
propriedades. Os dispositivos foram montados em substrato condutor de vidro com uma camada fina de 
Sn 2 O:F (FTO) e como material transportador de buracos (HTM) foi utilizado uma camada de óxido de gra-
feno (GO). As células solares fabricadas foram engenhadas da seguinte forma: FTO/TiO 2 -compacto/TiO 
2 -mesoporoso/perovskita/GO/Au. Os resultados mostraram que duas deposições de TiO 2 -mesoporoso 
é a condição ideal para formação do filme transportador de elétrons. Morfologicamente, cada camada dos 
dispositivos foi estudada utilizando a técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV), mostrando a 
formação de filmes homogêneas com grãos completamente conformados para o caso do TiO 2 -compacto; 
camadas nanoparticuladas para o TiO 2 -mesoporoso; e filmes homogêneos com algumas imperfeições 
morfológicas. Do ponto de vista elétrico, os resultados não foram satisfatórios e precisam ser melhores 
investigados em futuros projetos, uma vez que todos os dispositivos apresentaram curto elétrico.
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AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE WEB SITES DE GOVERNOS ESTADUAIS DO BRASIL
1Vinícios Faustino de Carvalho, 2Débora Maria Barroso Paiva

PIBIC-143

RESUMO – Acessibilidade web está relacionada ao fato de pessoas com diferentes graus de capacida-
de ou incapacidade poderem perceber, entender, navegar e interagir com a web. Cada país cria suas leis 
específicas de acessibilidade e no Brasil há atualmente uma lei que garante a inclusão de pessoas com 
deficiências (Lei nº13.146). No entanto, pesquisas anteriores apontaram que instituições do governo dis-
penderam pouco esforço no passado no sentido de garantir acessibilidade na internet aos cidadãos bra-
sileiros. Dessa forma, foi realizada uma avaliação considerando os sites dos governos estaduais por meio 
da utilização de ferramentas de validação automatizadas com o objetivo de avaliar o quanto esses sites 
são acessíveis sob a perspectiva da baixa visão ou cegueira. Foi proposta a comparação entre os dados 
obtidos sobre acessibilidade com os indicadores socioeconômicos, como o Produto Interno Bruto (PIB) e 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos estados, buscando averiguar se existia alguma relação entre 
eles. Pôde-se concluir que poucos avanços foram obtidos em termos de acessibilidade de web sites dos 
governos estaduais do Brasil, impondo dificuldades ao acesso à informação. Além disso, não foi possível 
encontrar uma relação direta que pudesse explicar as barreiras de acessibilidade encontradas a partir da 
comparação com os indicadores sociais e econômicos.
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ANÁLISE METABOLÔMICA DE AMOSTRAS DE PRÓPOLIS PRODUZIDAS  
NA REGIÃO DO CERRADO SUL-MATO-GROSSENSE E AVALIAÇÃO  

DOS SEUS POTENCIAIS ANTIOXIDANTE E ANTITUMORAL
1Valéria dos Santos Gonçalves, 2Nídia Cristiane Yoshida

PIBIC-144

RESUMO – A própolis é uma resina quimicamente complexa produzida por abelhas da espécie Apis mellife-
ra L. a partir do material coletado de diversas partes das plantas e, desta maneira, a composição química 
da própolis varia de acordo com a região em que é coletada. O Estado de Mato Grosso do Sul possui 3 dife-
rentes biomas: Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica e por isso a composição química da própolis pode variar 
dependendo do local coletado. Com base nisso, o objetivo do presente projeto foi avaliar o perfil químico 
de amostras coletadas em 3 diferentes cidades de Mato Grosso do Sul: Rio Verde de Mato Grosso, Campo 
Grande (método coletor e método de raspagem) e Camapuã, assim como verificar os potenciais antioxi-
dante e antitumoral das amostras. Para isso, foram utilizadas as técnicas clássicas de cromatografias no 
fracionamento e as técnicas de RMN e CLAE-UV- EM/EM para identificação dos compostos. Os métodos 
de DPPH, Folin-Ciocalteau e sulforrodamina B foram utilizados na determinação da atividade antioxidante, 
determinação de fenóis totais e do potencial antitumoral em linhagens de células de carcinoma de mama, 
próstata e rim, respectivamente. Como resultado, foi observado que as amostras coletadas apresenta-
ram diferentes perfis químicos conforme a região de origem. As amostras de Campo Grande (método co-
letor e método de raspagem) apresentaram o maior potencial antioxidante e as amostras de Camapuã 
tiveram o maior potencial antitumoral, sendo esta ativa para linhagens de células decarcinoma de mama 
e inativa para linhagens de células normais. A partir do fracionamento da fase diclorometano foram isola-
das 10 substâncias, pertencentes as classes alquenilresorcinois, flavonoides e terpenoides, além do ácido 
benzoico. Os resultados indicaram a diversidade na composição química das amostras de própolis e a im-
portância da análise metabolômica para a seleção de extratos com potenciais antioxidante e antitumoral.
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ANÁLISES SISMOLÓGICAS DAS ESTAÇÕES AQUIDAUANA (AQDB), CHAPADÃO DO 
SUL (C2SB), SONORA (PP1B), NO TRIÊNIO 01/08/2011 - 01/08/2014 POR MEIO DO 

SOFTWARE SAC, TAUP E SEISGRAM2K, COM VISTAS A DETERMINAÇÃO  
DE VALORES DE FILTRAGEM AUTOMÁTICA PARA EVENTOS REGIONAI

1Thamyres lana gehlen, 2Gustavo marques e amorim

PIBIC-145

RESUMO – O presente trabalho teve como objetivo principal, testar valores de filtragem que minimizas-
sem a perda de informação do sinal original em eventos sísmicos locais e regionais. Neste trabalho se 
classificou como eventos locais os de epicentros localizados em um raio de até 5º graus (550 km) das 
estações Aquidauana (AQDB), Sonora (PP1B) e Chapadão do Sul (C2SB). Selecionou-se os eventos através 
do script poet.py (IAG-USP)e utilizou –se o software SeisGram2k, para analisar as componentes Z, N, E. 
Aplicou-se filtros para realçar ondas primárias (P) e secundárias (S). O método de filtragem escolhido foi 
o “Butterworth”, com faixas variando entre 2hz e 15hz (regionais / locais) e partindo destes parâmetros, 
verificou-se que os valores de filtragem para enfatizar eventos regionais e os locais, devem estar pre-
ferencialmente na faixa compreendida entre 2 e 10 Hz, uma vez que os eventos se tornam evidentes a 
partir de valores de 2Hz e 3 Hz. Evidenciou-se ainda que os valores entre 2hz e 5Hz permitem evidenciar 
falsos positivos (réplicas). Deste modo, sugere-se o uso de valores filtragem em 2Hz para baixa frequên-
cia e 5 Hz para alta frequência, uma vez que estes realçam eventos locais / regionais e remove os ruídos 
preexistentes, facilitando em muito a análise dos dados. A partir dos resultados conclui-se que sendo a 
equidistância mínima das estações com dados públicos existentes no Pantanal é de 3 graus e que a geo-
logia (meio) não sofre tanta variação entre as estações, pode-se criar conjuntos de filtros específicos 
para estas estações, criando zonas de eficiência de filtros e que esta metodologia pode ser replicada para 
outras estações da Rede Sismográfica Brasileira-RSBR.

Palavras-chave: Pantanal, Estação AQDB-C2SB-PP1B, Butterworth - Sismos Regionais.
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RISCO A EROSÃO LAMINAR NA BACIA HIDROGRÁFICA 
 DO CÓRREGO DA PORTEIRA, AQUIDAUANA/ MS

1Thales Henrique Evangelista Pinto Paschoal, 2Elisângela Martins de Carvalho

PIBIC-146

RESUMO – A erosão é um processo de desgaste do solo que acontece naturalmente, entretanto a fragi-
lidade natural dos terrenos, manejo inadequado e a não utilização de técnicas conservacionistas, pode 
acelerar os processos erosivos. Nesse contexto, a presente proposta visa identificar e analisar as áreas 
de risco à erosão laminar na Bacia Hidrográfica do Córrego da Porteira, Aquidauana/MS, utilizando técni-
cas de geoprocessamento. A bacia do Córrego Porteira localiza-se no município de Aquidauana e abrange 
uma área de área de aproximadamente 8.799. O uso predominante na bacia é pecuário e pesquisas já de-
senvolvidas na área apontam como principal problema existente na bacia o avanço da pastagem cultivada 
em áreas de preservação permanente e o assoreamento do Córrego da Porteira, bem como, da sua foz 
localizada no Rio Aquidauana. Para o desenvolvimento da pesquisa foi criado um banco de dados no sof-
tware spring 5.1.8., para a elaboração do mapa de uso da Terra. Os dados referentes ao potencial natural 
de erosão foram importados para o banco de dados. Dessa forma, o mapa de risco a erosão laminar foi 
elaborado a partir do cruzamento matricial do mapa de potencial natural à erosão laminar com o mapa de 
uso e ocupação atual da Terra, conforme proposta metodológica de Salomão (2005). O cruzamento matri-
cial foi gerado a partir da programação em LEGAL (Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico), 
os mapas foram ponderados para a geração da grade MNT e fatiamento. A partir da espacialização das 
informações observou-se que predomina na bacia áreas de risco médio à erosão, correspondendo 73,93% 
da área da bacia, no entanto, são áreas que necessitam de atenção especial, pois apresentam processos 
erosivos acentuados, como ravinas. Nesse contexto, a intensificação do uso de práticas conservacionis-
tas, bem como, de técnicas de manejo, torna-se fundamental, mesmo em áreas de risco médio, visando 
diminuir a perda de solo.
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SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS SUPORTADAS  
EM NANOFITAS DE GRAFENO APLICADAS À PRODUÇÃO DE PERÓXIDO 

 DE HIDROGÊNIO A PARTIR DA REDUÇÃO DE OXIGÊNIO.
1Taynara Rathielle dos Santos, 2Gilberto Maia

PIBIC-147

RESUMO – O desenvolvimento econômico e o contínuo aumento da população mundial têm resultado em 
pressão em nossas fontes de energia, um dos focos importantes a ser considerado nos dias atuais é a 
redução eletroquímica de O 2 para a produção de H 2 O 2, sendo que o crucial para a boa operação de um 
artefato eletroquímico para a produção de H 2 O 2 é o catalisador nos eletrodo. O objetivo deste trabalho 
é produzir nanopartículas metálicas suportadas emnanofitas de grafeno e aplica-las como eletrocata-
lisadores para a produção de peróxido de hidrogênio a partir da reação de redução de oxigênio. Foram 
estudados diversos eletrocatalisadores contendo Pd, Ti, Au, Mo e W, através dos estudos sobre os eletro-
catalisadores foi possível verificar se o eletrocatalisador possuía atividade catalítica elevada, operando 
em densidades de corrente altas tão próximo quanto possível do potencial de equilíbrio, melhorando as-
sim a eficiência energética e a quantidade de catalisador usado, a seletividade elevada, garantindo assim 
rendimentos elevados de H 2 O 2 e a estabilidade elevada, permitindo durabilidade por tempo elevado. Os 
eletrocatalisadores foram submetidos a experimentos ciclovoltamétricos e hidrodinâmicos (com eletro-
dos de disco e anel rotatórios) para todos os estudos envolvendo a RRO, através destes experimentos foi 
possível determinar qual eletrocatalisador possuía maior eficiência, sendo assim, o eletrocatalisador com 
a melhor resposta foi submetido a um teste de estabilidade que consistiu de uma voltametria cíclica com 
8000 ciclos contínuos, conclui-se então que o nanocompósito NfG/Ti-Pd/W apresentou a mais alta sele-
tividade (~86%) para a produção eletroquimica de H 2 O 2 e demonstrou relativa estabilidade após 8000 
ciclos de varredura de potencial sugerindo que este material poderia ser um eletrocatalisador promissor 
para a produção eletroquimica de H 2 O
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ESTUDO QUÍMICO DA FOLHA E CAULE DE LUDWIGIA SP.
1Taynara Nogueira Martins, 2Walmir Silva Garcez

PIBIC-148

RESUMO – As macrófitas aquáticas apresentam grande diversidade de espécies e demonstram possuir 
uma riqueza em metabólitos secundários, principalmente das classes dos flavonoides, alcaloides, sapo-
ninas e taninos. Em vista disso, o presente trabalho visou contribuir com o estudo fitoquímico da espécie 
Ludwigia lagunae, pertencente à família Onagraceae, uma macrófita aquática presente em veredas de 
Mato Grosso do Sul. As partes da planta, caule e folhas, foram coletadas, secas, moídas e extraídas com 
etanol. O extrato do caule, obtido após evaporação do solvente, foi solubilizado em uma solução hidrome-
tanólica (9:1, v/v) e submetido a partição com n-hexano, seguido de acetato de etila e n-butanol, resul-
tando nas fases n-hexânica, acetato de etila, n-butanólica e hidrometanólica. A fase hexânica foi a única 
a ser estudada até o momento, realizando-se o fracionamento cromatográfico em coluna de sílica (70-230 
mesh) e gradiente de hexano/acetato de etila como fase móvel, sendo obtidas 32 frações. Após análises 
por cromatografia em camada delgada analítica, as frações denominadas LLACH 27 e LLACH 13 passaram 
por novo fracionamento cromatográfico em coluna, obtendo as sub-frações LLACH 27-60, LLACH 13-25, 
LLACH 13-31 e LLACH 13-40. Essas frações foram analisadas por RMN de 1 H, sendo que a LLACH 27-60 foi 
submetida a CLAE-UV-EM/EM. Os espectros de RMN 1 H das sub-frações iniciais mostraram a presença 
basicamente de material graxo. No entanto, as frações mais polares evidenciaram a presença de metabó-
litos secundários. Na sub-fração LLACH 27-60, analisada por HPLC/Massas, foi possível propor a presença 
dos triterpenos ácido cheirantico, ácido acuminático e ácido arjunólico.
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ESTUDO DA BIOSSÍNTESE DE GAMMA-BUTIROLACTONAS  
ANTITUMORAIS UTILIZANDO FERRAMENTAS ÔMICAS

1Tallyta Ananda Maeda, 2Nídia Cristiane Yoshida

PIBIC-149

RESUMO – Devido a sua importância econômica e medicinal, as espécies da família Lauraceae são ampla-
mente estudadas. No entanto, a complexidade estrutural e as rotas biossintéticas pelas quais os com-
postos químicos sãoproduzidos ainda são pouco compreendidas. Sendo assim, o objetivo deste trabalho 
foi contribuir para a análise da distribuição e para o esclarecimento das rotas biossintéticas relaciona-
das com a produção das gamma- butirolactonas bioativas em espécies de Lauraceae, com ênfase nas 
espécies de Mezilaurus e Aiouea. Para tal, espécies pertencentes a família Lauraceae foram coletadas, 
sendo preparados os extratos metanólicos e submetidos a análises por CLAE-DAD-EM/EM e Ressonância 
Magnética Nuclear (RMN) de 1 H e 13 C. Adicionalmente, foi construído um banco de dados de padrões e 
compostos identificados em Lauraceae. A análise da distribuição dos compostos presentes nas espécies 
de Lauraceae permitiu identificar grupos de espécies com maior potencial para produzir as gamma-buti-
rolactonas bioativas. Adicionalmente, foi possível identificar o rubrenolídeo nas amostras do clado Mezi-
lauroide, indicando que este composto pode serconsiderado um marcador químico do gênero. As espécies 
Cinnamomum sellowianum, Licaria guianensis, Mezilaurus duckei, Nectandra hihua e Persea willdenovii 
tiveram seus perfis químicos investigados pela primeira vez. Os resultados indicaram que as análises de 
dados químicos contribuem para o maior entendimento da relação de parentesco entre os gêneros de 
Lauraceae, o que possibilita o estudo e a proposição das rotas biossintéticas. Portanto, são dados im-
portantes que podem ajudar na bioprospecção de gamma-butirolactonas bioativas em vários gêneros de 
Lauraceae.

Palavras-chave: Gamma-butirolactonas, Mezilaurus, Aiouea.
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USO DE GEOTECNOLOGIAS NA AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA  
DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PACULÂNDIA

1Raquel de Faria Godoi, 2Antonio Conceição Paranhos Filho

PIBIC-150

RESUMO – Dentre as doze categorias de Unidades de Conservação brasileiras, está a Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN), do grupo de Uso Sustentável. Esta é a única gerida pela iniciativa privada, e tem 
o objetivo de conservar a diversidade biológica. As propriedades privadas georreferenciadas representam 
cerca de 58% do Pantanal, ao passo que a área do bioma protegida por RPPN é de apenas 2%. Considerando 
a importância da conservação do Pantanal, a forte presença de propriedades privadas no bioma e as pou-
cas RPPNs nelas existentes, este estudo propõe a avaliação da eficácia de uma RPPN situada na planície 
pantaneira, bem como sua área de entorno. Com o uso de geotecnologias, mediante avaliação da variação 
multitemporal da cobertura do solo, o trabalho proposto tem relevância por se tratar de uma aplicação 
inédita da integração de índices de diferença normalizada de vegetação (NDVI) e de água (MNDWI). O es-
tudo permitiu concluir na aptidão do MNDWI para identificação de áreas úmidas, além da possibilidade de 
distinguir maior número de classes de cobertura do solo com a integração do NDVI e MNDWI do que com o 
uso de um único índice. A RPPN Paculândia demonstra tendência decrescente de sua vegetação densa e 
aumento de vegetação rasteira, sugerindo ocorrência de desmatamento e incêndio, evidenciando a ne-
cessidade de verificação e controle.
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PREPARAÇÃO DE DERIVADOS TIOFÊNICOS DA VERAGUENSINA  
COM POTENCIAL ATIVIDADE ANTI-LEISHMANIA

1 Rafael Santos Orofino, 2Adriano Cesar de Morais Baroni

PIBIC-151

RESUMO – A proposta do trabalho se deve na síntese de análogos tiofênicos assimétricos com possível 
atividade antileishmania, sendo estes compostos derivados da Veraguensina. Esta síntese se baseia no 
bioisosterismo de anel, que permite a troca dos anéis tetrahidrofurânicos pelos anéis furanos que por 
sua vez são bioisosteros de anéis tiofênicos. Essa troca poderia potencializar os efeitos antileishmania 
desses compostos. Dessa forma foi elaborado um plano para síntese de análagos tiofênicos 2,5 dissubs-
tituídos a partir de 1,3 butadiínos assimétricos, utilizando metodologia de heteroaclopamento de Cadiot-
-Chodkiewicz, porém esta metodologia não se mostrou eficiente, apresentando apenas 5% na formação 
de composto assimétrico. Dessa forma foi necessário buscar uma nova rota sintética para possível obten-
ção do produto de interesse, adotando dessa forma um sistema “one pot”, onde realizou-se uma reação 
de desproteção com TBAOH em 5 minutos dos 1,3 butadiínos assimétricos do álcool seguida de um acopla-
mento cruzado do tipo Sonogashira com haletos de arila iodatos, sendo esta metodologia inédita na lite-
ratura. A partir desse método foi possível a obtenção dos compostos assimétricos com rendimentos de 
53-96%, para obtenção desses compostos foi necessário um estudo reacional para se obter uma melhor 
condição de reação, o que levou um certo tempo, possibilitando assim a síntese de apenas um composto 
final, através da eletrociclização com tiossulfeto de sódio hidratado em um sistema também “one pot” 
inédita na literatura, com rendimento de 80%.
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COLETA E TRATAMENTO DE DADOS DO MERCADO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS 
 PARA APLICAÇÕES DE ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

1Pedro Henrique da Silva Souza, 2Bruno Magalhães Nogueira

PIBIC-152

RESUMO – No contexto atual, é cada vez maior o número de empresas dos mais diversos setores que bus-
cam acumular dados inerentes ao seu negócio. A formação de coleções consistentes de dados tem pa-
pel primordial na eficácia da aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina para suporte à tomada 
de decisão. Esta, no entanto, é uma tarefa difícil, uma vez que, em grande parte dos domínios, os dados 
encontram-se dispersos em diversas fontes e sob diferentes formatos e padrões. Desta forma, a aplica-
ção direta de algoritmos de aprendizado de máquina para descoberta de conhecimento fica inviabilizada, 
necessitando de mecanismos de coleta e tratamento dos dados em uma etapa prévia. Neste trabalho, 
objetivou-se à proposição de um framework para coleta de dados de diversas fontes do setor de serviços 
alimentícios, o maior setor de serviços do país. Para isso, o processo de mineração de dados foi instanciado 
a fim de coletar, pré-processar e utilizar dados deste setor disponibilizados por API’s públicas. Um estudo 
de caso foi conduzido, utilizando dados de empresas situadas em uma cidade do interior de São Paulo 
como entrada para algoritmos de classificação, a fim de predizer a faixa de faturamento e a avaliação 
destes estabelecimentos em redes sociais, utilizando apenas dados que descrevem as estruturas e os 
serviços dos mesmos. Os resultados mostram que os dados coletados foram suficientes para caracteri-
zação dos estabelecimentos.
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CALOR ESPECÍFICO DE UM SISTEMA DE DOIS NÍVEIS, UMA TENTATIVA 
 DE APROXIMAÇÃO ATRAVÉS DO CÁLCULO FRACIONÁRIO

1Pedro do Valle de Almeida, 2João Vitor Batista Ferreira

PIBIC-153

RESUMO – O calor específico de um sistema de dois níveis sem a presença de impurezas magnéticas tem 
um comportamento bem descrito pela mecânica estatística de Boltzmann e possui uma curva caracterís-
tica denominada de Pico Schottky. Ao adicionar uma impureza, ocorre o surgimento de uma curva chama-
da de Pico Kondo, dada pelo Efeito Kondo, assim como uma mudança na altura e um deslocamento do Pico 
Schottky, o qual passa a não ser mais tratado corretamente pela teoria de Boltzmann. Tsallis apresen-
ta uma teoria mais completa que, no caso sem impureza, retorna ao caso de Boltzmann. Nos primórdios 
do Cálculo como conhecemos, Gottfried W. Leibniz, um dos fundadores do mesmo, recebeu uma carta de 
Guillaume de l&#39;Hôpital questionando a possibilidade de uma derivada de ordem fracionária (e.g. 0,7). 
Leibniz apenas pôde especular sobre o assunto, contudo, no início do século XIX, Joseph Liouville trouxe, 
ao chamado &quot;Cálculo Fracionário&quot;, formalismo matemático. A curva do calor específico sem a 
adição de uma impureza, conforme estudos anteriores apontam, ao ter a função que a descreve derivada 
sobre uma ordem fracionária, varia seu comportamento de maneira semelhante àquela que o faz na pre-
sença de impurezas magnéticas. Então, foram realizadas diversas formas de regressões para encontrar 
uma curva numérica que melhor descreva a curva e, em seguida, estas curvas foram derivadas a uma or-
dem fracionária para tentar obter uma relação direta entre o cálculo fracionário aplicado na curva e aquele 
observado na curva do sistema na presença de impurezas.
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SÍNTESE DE FERROCENOS ISOXAZÓLICOS COM POTENCIAL  
ATIVIDADE CONTRA DOENÇAS NEGLIGENCIADAS

1Pedro Augusto Nabarrete Costa, 2Luiz Henrique Viana

PIBIC-154

RESUMO – Estudos recentes vêm demonstrando a eficiência de compostos ferrocênicos, no desenvolvi-
mento de novos candidatos a fármacos com atividade biológica, devido a incorporação do núcleo ferro-
cênico em bioativos conhecidos, como cloroquina, tamoxifeno, praziquantel, chalconas e outros que le-
varam a descoberta de novos agentes com significativa atividade contra doenças negligenciadas como 
leishmaniose e doença de Chagas bem como propriedades anti-cancer. Dando importância ao potencial 
do farmacóforo em questão, o objetivo principal desse projeto foi sintetizar oito (8) novos análogos fer-
rocênicos hibridizados com uma variedade de grupos arilas substituídos unidos por um linker isoxazólico. 
Mediante as dificuldades encontradas algumas novas estratégias foram abordadas, procurando manter a 
viabilidade da proposta inicial. Com isso uma nova rota sintética foi elaborada para obtenção de isômeros 
de posição dos análogos ferrocênicos isoxázolicos desejados, provenientes da ciclização de uma ferroce-
nil chalcona, estas foram obtidas em bons rendimentos variando entre 72-79% o que consolidou a nossa 
proposta permitindo testes posteriores para ciclização das mesmas. Após vários testes na procura de 
otimizar o processo, a melhor condição encontrada para formação dos análogos ferrocênicos isoxázolicos 
foi a que empregou como base TBAOH 40% em etanol/água à 85ºC por 24 horas, com um redimento de 70% 
após purificação por coluna cromatográfica. Novos testes ainda serão realizados com o intuito de propor-
cionar rendimentos cada vez melhores.
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CARACTERIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DAS UNIDADES DO RELEVO 
 DA PORÇÃO LESTE DO PANTANAL DA NHECOLÂNDIA, MS/BRASIL

1Paola Vicentini Boni, 2Frederico dos Santos Gradella

PIBIC-155

RESUMO – O Pantanal é caracterizado como uma bacia de sedimentação plana com inundações periódi-
cas. Devido a sua extensão, ele possui diversas compartimentações, em uma delas contêm o Pantanal 
da Nhecolândia localizada em uma das partes do Leque do Taquari, área onde foi realizado o presente 
estudo. A Nhecolândia possui estudos relacionados a granulometria na região sul, na qual foi comprova-
do a presença do retrabalhamento eólico. A partir disso o presente trabalho tem como objetivo principal 
realizar a análise espacial das características granulométricas nas geoformas do relevo da porção leste 
do Pantanal da Nhecolândia, região que não possui bibliografias. Para isso ocorreu trabalho de campo nos 
anos de 2015 e 2016 no qual se obteve material sedimentar para a realização de análise granulométrica 
com o intuito de identificar as características dos sedimentos em profundidade e através de construções 
de gráficos espacializar a quantidade de sedimentos por profundidade de cada amostra. Como resultados, 
verificou que as duas formas analisadas, morrote e cordilheiras, possuem similaridade na textura, umida-
de e cor, porém, após as análises granulométricas verificou-se que os sedimentos encontrados nas duas 
elevações possuem granulometria divergentes, na qual os sedimentos depositados em P1 (morrote) são 
considerados areia fina (~ 45%) e P2 (cordilheira) os sedimentos possui a mesma quantidade entre areia 
média e areia fina (~ 40%). Com isso, através da análise foi possível perceber que os processos de formação 
de ambas as elevações provavelmente foram distintos seja pelo modo de transporte, distância percorrida 
por cada grão antes da deposição e as formas do relevo da área também é considerado um fator.
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ESTUDO FITOQUÍMICO DOS CAULES DE CONYZA BONARIENSIS (ASTERACEAE) 
VISANDO O ISOLAMENTO DE SUBSTÂNCIAS COM POTENCIAL ANTICÂNCER

1 Murilo Augusto Soleira Grassi, 2Joaquim Corsino
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RESUMO – A espécie Conyza bonariensis (Asteraceae) é uma planta encontrada no estado de Mato Grosso 
do Sul, Brasil, especialmente na região do Cerrado e, amplamente utilizada na medicina popular. O extra-
to etanólico de Conyza bonariensis, também conhecida como margaridinha do campo ou buva, desta, foi 
extraído o óleo essencial que possui efeitos citotóxicos em duas linhas de células de tumores humanos: 
a linhagem de células de carcinoma da mama (MCF7) e linhagem de células de carcinoma cervical (HELA). 
Este projeto visa o estudo fitoquímico biomonitorado do extrato etanólico das raízes de Conyza bonarien-
sis. O trabalho foi desenvolvido em três etapas: 1) Partição líquido-líquido de todas as partes da planta: 
folhas, caules e raízes; 2) Cromatografia em coluna C-18 do extrato bruto de caules; 3) Análise das frações 
por CLAE nos modos analítico e preparativo, visando o isolamento de compostos de interesse. Pelo perfil 
cromatográfico apresentado através da técnica de CCDA, as frações CBC4–3–4 e CBC4–3–(5-6) foram consi-
deradas as mais interessantes, por mostrarem-se aparentemente puras, e portanto foram enviadas para 
análise por espectroscopia de RMN 1 H e 13 C e DEPT 135°, para determinação estrutural.
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CARACTERIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DAS UNIDADES DO RELEVO DA  
PORÇÃO LESTE DO PANTANAL DA NHECOLÂNDIA, MS/BRASIL

1Milto Ferreira Neto, 2Frederico dos Santos Gradella
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RESUMO – O presente trabalho foi realizado no leste do Pantanal da Nhecolândia originado pela reativação 
tectônica andina, localizado na Bacia do Alto Paraguai, com objetivo de expandir os estudos da dinâmica 
relevo-vegetação baseado nas feições do relevo com o tipo de vegetação. Utilizou-se imagens temporais, 
nos períodos de seca, do Landsat 5 e 8 nos anos de 1985 e 2016 respectivamente, dados SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission) 30 m para auxiliar a caracterização topográfica e software Corel Draw para e 
elaboração de mapas, perfis topográficos e medição da vegetação. Realizou-se análises temporais das 
imagens Landsat 5 e 8, identificando as morfologias encontradas para serem verificadas em campo. Fo-
ram escolhidos os pontos T1, T2 e T3 devido serem localizados em áreas distintas relacionando relevo e 
vegetação. Deste modo, foi encontrado relevos que diferem na altimetria, variando de (T1) 1,60 m, (T2) 1,37 
m e (T3) 1,08 m em relação ao ponto mais baixo de cada perfil. Também foram encontradas vegetações de 
variando de 9,30 m à 16,29 m. Foram observadas também grande concentração de bromélias balanse (Ca-
raguatá) nos pontos T2 e T3. Podendo assim, concluir que nas imagens Landsat foi possível a identificação 
das unidades de paisagem: vegetação arbórea, áreas úmidas e áreas planas cobertas por gramíneas. No-
tou-se uma característica diferente da descrita na bibliografia, na qual a vegetação arbórea encontra-se 
somente em área de maior elevação, porém verificou-se a presença de vegetações arbóreas em áreas 
com menor elevação, entretanto em menor quantidade.
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SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E FUNCIONALIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS  
DE ÓXIDO DE ZINCO E ÓXIDO DE SILÍCIO PARA INCORPORAÇÃO 

 EM RESINAS E CIMENTOS ODONTOLÓGICOS
1Milena Lima Brito, 2Adriana Pereira Duarte
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RESUMO – A nanotecnologia é a ciência que busca a manipulação e aplicação da matéria na escala nanomé-
trica (10 -9 m), materiais nanoestruturados, por convenção, são aqueles cujas dimensões são inferiores a 
100 nm. Uma das maiores vantagens do desenvolvimento destas partículas é o aumento da área super-
ficial delas, e, consequentemente, maior área de “sítios ativos”. Na odontologia (assim como na medicina, 
farmacologia, radiologia, engenharia e físico-química), o emprego de nanomateriais é alvo de pesquisas 
e desenvolvimento tecnológico, a fim de que possam aprimorar procedimentos, tratamentos e, por fim, 
elevar a qualidade de vida. O Cimento Ionômero de Vidro (CIV) é um material odontológico já muito utilizado 
em restaurações dentárias, entretanto, o relato de baixa resistência mecânica e desgaste muito rápido 
do preenchimento das cavidades bucais fomentou pesquisas voltadas ao desenvolvimento compostos 
que aumentassem as propriedades mecânicas do CIV. Neste trabalho, foram sintetizadas nanopartículas 
de SiO 2 e ZnO, que já são muito conhecidas e empregadas por suas alta resistência, biocompatibilidade e 
estabilidade. Ambos os óxidos foram obtidos a partir de sínteses por microemulsão inversa (fase apolar 
de ciclohexano, fase polar composta por água e 1 hexanol, surfactante, formador das micelas, Triton-X 
100). Os produtos foram lavados repetidamente, a fim de retirar quaisquer resíduos de surfactante. An-
tes da incorporação no CIV, os óxidos foram funcionalizados com aminopropiltrietóxissilano e cloropro-
piltrietóxissilano, para proporcionar maior aderência deles no cimento odontológico. Os materiais foram 
caracterizados por Espectroscopia com Transformada de Fourier na Região do Infravermelho, confirman-
do a presença dos principais grupos funcionais esperados (Si-O, Zn-O, -OH). A partir da caracterização por 
Microscopia Eletrônica de Varredura, constatou-se que as partículas de SiO 2 e ZnO possuem dimensões 
médias de 55 nm e 100-200 nm, respectivamente. A aplicação dos materiais comprovou melhoria em al-
gumas propriedades do cimento, ficando como perspectiva: continuar os testes relacionados à desgaste 
e flexão e resistência mecânica.
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MAPEAMENTO DO USO E COBERTURA DA TERRA NA  
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO PERIQUITO (MS) 2016

1Matheus Henrique de Souza Barros, 2Patrícia Helena Mirandola Garcia

PIBIC-159

RESUMO – O Ribeirão Periquito é um corpo d’água situado no município de Selvíria/MS e faz parte da sub-
-bacia do Rio Sucuriú, no qual, é formada pelo Rio Paraná a oeste, Rio Verde ao Sul, Rio Pombo a leste e Rio 
Sucuriú, com uma área aproximadamente 10.206 km², correspondida entre as coordenadas geográficas 
19°30’ a 21°06’S e 51° 30’ a 52° 30’W. A proposta de mapeamento de uso e cobertura da terra apontará 
para o diagnóstico de como as áreas protetoras nos cursos d’água podem contribuir para a manutenção 
de nutrientes que equilibram a temperatura da água, evitando o assoreamento e a erosão do solo, além 
de promoverem a sustentação do fluxo gênico entre as espécies da fauna e flora. Em áreas onde ocorre 
a retirada ocorrem mudanças e alterações na qualidade do solo que podem afetar diretamente os cursos 
d’água da Bacia Hidrográfica. A importância deste trabalho está em mapear o uso e cobertura da terra 
para que sejam identificadas as possíveis alterações
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IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE ALGORITMOS DE 
 APRENDIZADO POR REFORÇO EM JOGOS DIGITAIS

1Mateus Vieira Fidelis, 2Anderson Viçoso de Araujo
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RESUMO – Os jogos são um mecanismo de iteração social que existe desde a Antiguidade, auxiliando o 
indivíduo a praticar o raciocínio rápido, mecanismo este que teve um crescimento significativo durante a 
Revolução Digital. Portanto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um agente que pudesse ser capaz 
de tomar decisões dentro do jogo Doom, que é um jogo de Tiro em Primeira Pessoa, utilizando um cenário 
específico do jogo para tal, a ideia é que este agente utilize de métodos de inteligência artificial, mais es-
pecificamente aprendizado por reforço. A plataforma ViZDoom desenvolvida em 2016, emula o ambiente 
Doom com uma API na linguagem pyhon, sendo um ambiente voltado ao desenvolvimento de agentes que 
utilizem apenas dados brutos de entrada para tomar decisões. Logo a abordagem utilizada no desenvol-
vimento do agente foi, utilizando do ambiente ViZDoom para tal, primeiro coletar um conjunto de imagens 
do jogo, depois utilizar um algoritmo de classificação para escolher as mais adequadas e, após isso, utilizar 
essas imagens num algoritmo de aprendizado por reforço para treinar o agente. Obteve-se um resultado 
bastante significativo frente a simplicidade da abordagem utilizada, pois nota-se que além de obter um 
desempenho próximo ao humano obteve-se também uma melhora dentro da abordagem ao utilizar ima-
gens maiores.
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REPOSITÓRIO ORIENTADO A SERVIÇOS DE ATIVOS DE SOFTWARE
1Mateus Gabi Moreira, 2Maria Istela Cagnin Machado
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RESUMO – Reutilização de ativos de software é considerada um importante mecanismo para melhorar a 
prática de Engenharia de Software com o intuito de aumentar a qualidade do produto final e a produtivi-
dade durante o desenvolvimento de software. Repositórios de ativos de software colaboram para o su-
cesso de programas de reutilização nas organizações. Apesar do código fonte ser o ativo mais comumente 
reutilizado pelas empresas de software, outros tipos de ativos também são reutilizados, como modelos 
de processos de negócios, soluções de análise e de projeto, casos de teste, dentre outros. Porém, repo-
sitórios existentes são específicos para determinados tipos de ativos. Devido a isso, é necessário utilizar 
diversos tipos de repositórios tornando a prática do reúso uma tarefa custosa. Com isso, ressalta-se a 
importância do uso de um único repositório. O objetivo deste plano de trabalho é desenvolver um reposi-
tório para qualquer tipo de ativo de software e disponibilizá-lo na web por meio de um portal, denominado 
Portal Cambuci, para que possa ser utilizado por diferentes interessados, tanto do ambiente acadêmico 
quanto da indústria. Dessa forma, quaisquer ativos podem ser compartilhados e reutilizados em diferen-
tes projetos, colaborando para a prática do reúso e, assim, reduzindo o tempo e o custo durante o desen-
volvimento de software.
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A TÉCNICA DAS PIRÂMIDES DE VEGETAÇÃO APLICADA A ANÁLISE DE UNIDADES 
FLORESTAIS DE VEGETAÇÃO ARBÓREA NO PANTANAL DO ABOBRAL-MS

1Marine Zambone Sakuma, 2Mauro Henrique Soares da Silva
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RESUMO – O trabalho enfoca a heterogenia de paisagem do Pantanal do Abobral, sub-região do Pantanal 
Sul-matogrossense, caracterizado por unidades florestais denominadas Cordilheiras e Capões compos-
tos por vegetação arbórea densa. Tais unidades se destacam em meio a planície de campos nativos do 
Cerrado devido ao seu relevo positivo que favorece a sobrevivência das espécies em períodos de cheias, 
sendo utilizada também como abrigo para a fauna local. Contudo a degradação ocorrida devido à presença 
forte da pecuária causa impactos nestas áreas. O estudo objetivou compreender e analisar a estrutura e 
dinâmica dessas porções de vegetação através de fichas biogeográficas aplicada em uma parcela repre-
sentativa dentro de uma Cordilheira, sendo os resultados expressos graficamente em Pirâmides de Ve-
getação. Na parcela analisada foram encontradas 19 espécies, totalizando 243 indivíduos jovens e adultos 
quantificados. Em geral identificou-se um predomínio o porte arbóreo, com 220 indivíduos, no entanto 
houve significativa quantificação de espécies também nos portes arbustivo e herbáceo, com respectiva-
mente 17 e 6 indivíduos. Através da técnica de Pirâmide de Vegetação notou-se que a área estudada está 
passando por condições instáveis, caracterizado pela progressão do porte arbóreo e arbustivo e regres-
são do herbáceo. Contudo a progressão encontrada nos dois portes, arbóreo e arbustiva, pode não indicar 
boa qualidade ambiental, uma vez que houve destaque apenas de espécies com uma ecologia favorável 
a adaptações em meios com grande nível de antropização. Na parcela foram identificados vestígios da 
presença regular do gado por meio de trilhas de passagem dos animais, pegadas, fezes, compactação do 
solo e marcas de erosão por direcionamento do fluxo de águas pluviais, sendo esses fatores juntamente 
com a dinâmica alelobiótica local responsáveis pela regressão do porte herbáceo. Contudo os resultados 
mostraram que estas porções vegetais vêm passando por um processo instável que pode levar a perca da 
biodiversidade local.
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ELETRODEPÓSITOS DE PALÁDIO/RÓDIO. UM ESTUDO DA ELETROOXIDAÇÃO DE ETANOL
1Mariana Mendonça de Santana, 2Martha Janete Giz
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RESUMO – Células a combustível são sistemas conversores de energia química em energia elétrica através 
de reações de oxidação de um combustível (hidrogênio, metanol ou etanol), ocorridos na superfície de ca-
talisadores apropriados. O uso de etanol em células a combustível, e consequentemente a sua eletrooxi-
dação tem sido objeto de muitos estudos. Este grande interesse é justificado pelo alto conteúdo energé-
tico, que corresponde a 12 e- por molécula para a sua oxidação total a CO2. Neste contexto, este trabalho 
objetivou o estudo da eletrocatálise da oxidação de etanol (CH3CH2OH) a partir de estudos fundamentais 
visando identificar a atividade catalítica de eletrodepósitos de PdRh frente à sua oxidação e correlacionar 
esta atividade com os produtos e intermediários observados durante o processo reacional. Para a esti-
mativa da atividade catalítica foram utilizadas técnicas eletroquímicas convencionais, como voltametria 
cíclica e a formação dos produtos gerados durante o processo de eletrooxidação foi acompanhado por 
espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier in situ (FTIR). A partir dos experimentos 
de voltametria cíclica verificou-se uma antecipação no potencial de oxidação de etanol para os materiais 
contendo ródio. Os principais produtos formados foram acetado para superfícies contendo Rh e Pd-Rh en-
quanto que Pd parece formar carbonato em potenciais mais baixos e carbonato e acetato são produzidos 
carbonato e acetato em superfície de Pd em maiores potenciais. Esta diferença no comportamento das 
vias de oxidação ajudou a entender porque as correntes de oxidação são mais intensas para o catalisador 
de Pd do que para Rh ou combinações de Pd e Rh.
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USO DE NANOESTRUTURAS PARA PRODUÇÃO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
1Mariana Lima Aquino, 2Além-mar Bernardes Gonçalves
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RESUMO – Estudos mostram que o óxido de grafeno é um ótimo condutor quando os grupos funcionais de 
oxigênio são removidos. O método utilizado nesse trabalho é a redução via tratamento térmico utilizando 
o laser encontrado em um gravador de CD de um computador de mesa. Além de ser um método eficaz, traz 
a facilidade do condutor poder ser feito de qualquer formato, podendo assim, se adaptar a qualquer tipo 
de circuito.
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ESTUDO QUÍMICO DAS FOLHAS DE GALIANTHE THALICTROIDES (RUBIACEAE)
1Maria de Los Angeles Echague, 2Patrícia de Oliveira Figueiredo
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RESUMO – Galianthe thalictroides (K.Schum.) E. L. Cabral é popularmente utilizada no estado de Mato Gros-
so do Sul para o tratamento e prevenção do câncer. O presente trabalho teve como objetivo realizar o 
estudo químico do extrato etanólico das folhas de Galianthe thalictroides, visando conhecer a compo-
sição química deste extrato, nunca antes estudado. Para isso, foi utilizado o método de desreplicação, 
por meio de análises dos cromatogramas gerados por CLAE-DAD-IES-EM/EM. Visando ao isolamento de 
substâncias, o extrato etanólico das folhas foi submetido a uma partição líquido-líquido, obtendo-se as 
fases hexânica, clorofórmica e hidrometanólica, sendo que a fase clorofórmica, na qual detectou-se uma 
grande variedade de alcaloides desconhecidos, foi selecionada para o estudo químico. Foi possível cons-
tatar a presença de 30 compostos, sendo eles o ácido quínico, a (epi)catequina, a quercetina-O-deoxihe-
xosil-hexosídeo, três compostos de fórmulas moleculares compatíveis ao secologanosídeo ou isômeros, 
o ácido asperulosídico, o triterpeno ácido ursólico ou ácido oleanólico, além de vinte e dois alcaloides. 
Destes, apenas dois já foram relatados na literatura, dotados de atividade citotóxica frente a linhagens 
de células tumorais e inibidores das enzimas topoisomerases 1 e 2. Baseando-se nos dados de EM de 
alta resolução, propôs-se uma correção em suas estruturas químicas, identificando-os como sendo os 
compostos (7-(5-metóxi-9H-pirido[3,4-b]indol-1-yl)-3,3-dimetil-2-oxabiciclo[2.2.1]heptan-1-il)metanol e 
5-metóxi-1-(1,3,3-trimetil-2-oxabiciclo[2.2.1]heptan-7-il)-9H-pirido[3,4-b]indol. O estudo químico da fase 
clorofórmica resultou, até o momento, no isolamento de três alcaloides, dois deles nunca relatados na 
literatura, os quais encontram-se em fase de elucidação estrutural. O terceiro alcaloide foi identificado 
como o composto (7-(5-metóxi-9H-pirido[3,4-b]indol-1-il)-3,3-dimetil-2-oxabiciclo[2.2.1]heptan-1-il)meta-
nol, baseando-se na análise dos dados de RMN de 1H e EM. A presença de alcaloides já comprovadamente 
bioativos agrega valor ao estudo, uma vez que as folhas são uma fonte natural renovável para a obtenção 
destes compostos. Assim este trabalho será continuado visando ao isolamento dos compostos não iden-
tificados na desreplicação do extrato etanólico das raízes de G. thalictroides.
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CLASSIFICAÇÃO DE GRAFOS E SUAS APLICAÇÕES
1Marcos Vinicius Ayala Acosta, 2Bruno Dias Amaro
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RESUMO – Em teoria dos grafos, a coloração de grafos é um caso de qualificação de seus vértices e/ou 
arestas. É uma atribuição de rótulos chamados "cores" a elementos de um grafo, sujeita a certas restri-
ções. O intuito desse trabalho é identificar o número de caminhos possíveis entre dois vértices distintos 
de um grafo utilizando os conceitos do Triângulo de Pascal (TG) junto com os conceitos de coloração, em 
que o binômio de cada entrada do TG nos mostraria todos os caminhos possíveis entre esses vértices. 
Para isso, utiliza-se um tabuleiro de “jogo de dama” e conforme suas regras, os caminhos a serem per-
corridos são limitados (as peças só podem se mover em casas adjacentes e de mesma cor). Assim, dadas 
duas casas A e B do tabuleiro, queremos saber quantos caminhos possíveis existem entre elas. Um dos 
resultados do TG diz que escolhida uma diagonal qualquer, a soma dos n primeiros termos dessa diagonal 
é igual ao número que está na linha n+1 e abaixo do n-ésimo número somado, que está na linha n. Forma-
-se, a partir da casa A do tabuleiro, o TG e pode-se identificar que o número de caminhos possíveis entre 
A e B é exatamente a posição na formação do TG, ou seja, o número que estiver neste termo corresponde 
ao número de caminhos existentes. Como aplicação é possível aplicar o problema proposto para diminuir 
o custo do recolhimento de lixo de uma cidade qualquer em que daria início por bairros, onde na escolha 
de um dos mesmos e saberíamos todos os possíveis caminhos que o caminhão poderia percorrer. Dessa 
forma, é possível determinar um caminho ótimo e seguiríamos para outros bairros, com intuito de diminuir 
os custos envolvidos no recolhimento de lixo.
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ANÁLISE DA PAISAGEM DE ÁREAS PROTEGIDAS NA REGIÃO  
DE CERRADO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1Mara Lúcia de Oliveira, 2 Roberto Macedo Gamarra

PIBIC-167

RESUMO – A unidade de conservação (UC) é uma ferramenta legal que tem como objetivo contribuir para a 
manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdi-
cionais e na preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Estão divididas em dois 
grupos: as de proteção integral e as de uso sustentável. Este trabalho se baseou apenas na análise das 
Unidades de Conservação de Proteção Integral onde a proteção da natureza é o principal objetivo, por isso 
as regras e normas são mais restritivas. O objetivo do presente trabalho é analisar a estrutura e dinâmica 
da paisagem das Unidades de Conservação na região de Cerrado do Estado de Mato Grosso do Sul, utili-
zando geotecnologias. Para tal, foram utilizadas imagens dos satélites Landsat e Rapideye e foi gerado o 
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e o Índice de Circularidade a partir do programa SIG 
(Sistema de Informações Geográficas) livre e gratuito QGIS, aliados aos conceitos de ecologia da paisagem 
e biologia da conservação na verificação da eficiência das UC em conservar a vegetação ao longo do tem-
po. Os resultados indicam aumento da cobertura vegetal de cada UC ao longo do tempo e pouca variação/
dispersão da fitomassa do ambiente na superfície, ressaltando que nessa análise o NDVI foi utilizado para 
avaliar a dinâmica da paisagem das UCs, por isso, tão importante quanto os valores do índice é sua varia-
ção ao longo do tempo. A partir dos resultados obtidos com o NDVI é possível obter indícios de modificação 
da cobertura vegetal nas UCs. Pode-se concluir que as geotecnologias contribuem para os estudos de 
ecologia e conservação da biodiversidade reduzindo tempo e custos na análise ambiental.
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PREPARAÇÃO DE ANÁLOGOS DE HERBICIDAS E/ 
OU FUNGICIDAS A PARTIR DE CARDANÓIS

1Maikéli de Oliveira Centurião, 2Dr. Dênis Pires de Lima

PIBIC-168

RESUMO – Os cardanóis fazem parte da composição do Líquido da Casca da Castanha do Caju (LCC), pro-
veniente do cajueiro (Anacardium occidentale L.), e, portanto, precisam ser isolados deste líquido, para 
que as reações possam ser realizadas. Tendo em vista que os cardanóis são compostos fenólicos, e que 
a síntese dos análogos de herbicidas e/ou fungicidas necessita de um grupamento amina no material 
de partida para ocorrer, objetivou-se, primeiramente, a interconversão da hidroxila fenólica em amina, 
e depois, caso esta não fornecesse bons resultados, a realização da nitração do cardanol hidrogenado, 
seguida da redução quimiosseletiva e regiosseletiva do grupo nitro, para ser possível prosseguir na rota 
sintética e produzir os análogos desejados. Nesse sentido, foram feitas cinco tentativas de interconver-
são de grupos funcionais, as quais não foram bem sucecidas. Optamos portanto, pela nitração/redução, a 
qual, apesar de possuir como inconveniente mais notório a instabilidade dos compostos obtidos e dificul-
dade para caracterizá-los, tem sido atualmente o método de escolha para prosseguir na rota sintética até 
a obtenção dos produtos finais.

Palavras-chave: Cardanóis 2) Nitração 3) Redução.

1 Graduação em Farmácia/FACFAN.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INQUI.

Apoio: CNPq/UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

178

SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO NA ESTIMATIVA  
DA REDUÇÃO HÍDRICA NA BACIA DO PARANÁ

1Lucas Yuri Dutra de Oliveira, 2José Marcato Junior

PIBIC-169

RESUMO – Recentes notícias apresentaram um cenário de crise hídrica em São Paulo, que está localizado 
na bacia do Paraná. As bacias hidrográficas são unidades de gestão, sendo na bacia onde ocorre todos 
os tipos de atividades (industriais, humanas, agrícolas, entre outras). Dessa forma um estudo hidrológi-
co da bacia permite que a tomada de decisões em relação aos recursos hídricos seja mais eficaz. Nesse 
contexto, o objetivo desse trabalho foi conduzir uma análise multitemporal do armazenamento hídrico 
na bacia do Paraná entre os anos de 2003 e 2014. Para isso foram utilizados dados de armazenamento 
hídrico fornecido pela missão GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment). Para uma análise mais 
detalhada, a bacia do Paraná foi dividida em seis sub bacias, sendo elas “Grande”, “Paraná, Verde, Peixe 
e Outros”, “Paranaíba”, Paraná, Paranapanema, Amambai e Outros”, “Paraná, Tietê e Outros” e “Paraná 
Iguaçu”. Também foi realizado a correlação dos dados de armazenamento hídrico com os dados orbitais de 
precipitação TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission), visando identificar os períodos de maior ocorrên-
cia de estiagem, bem como quantificar a redução hídrica ao longo da bacia. Dados de precipitação da ANA 
(Agência Nacional de Águas) foram utilizados para validar os dados TRMM. Foi constatado que os dados de 
precipitação orbitais do TRMM são confiáveis. A precipitação reflete nos dados de armazenamento hídrico, 
porém há um certo atraso para isso, que variam entre um e dois meses para todas as sub bacias.
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REAÇÕES DE LIGANTES HETEROCÍCLICOS NITROGENADOS DERIVADOS  
DE ÁCIDOS DICARBOXÍLICOS E PIRAZOLINAS 

 TIOCARBO-SUBSTITUÍDAS COM METAIS DE TRANSIÇÃO
1Leandro Muller Lima, 2Gleison Antônio Casagrande

PIBIC-170

RESUMO – Objetivou-se, através deste trabalho, realizar a síntese de compostos de coordenação inéditos 
envolvendo ligantes derivados de ácidos dicarboxílicos e o metal cádmio e, realizar a caracterização atra-
vés do ponto de fusão, difratometria de raios-X, espectroscopia na região do infravermelho, e espectros-
copia no UV-Vis, na busca de novos materiais com propriedades ópticas. Compostos de coordenação ou 
complexos são entendidos como um átomo metálico ou íon central rodeado por um conjunto de ligantes, 
sendo estes, íons ou moléculas que podem ter existência independente. Os métodos pautaram-se em 
pesquisas bibliográficas digitais com investigação de artigos de pós-graduação. Os compostos de coor-
denação foram sintetizados através de rotas reacionais em sistemas de refluxo, obtendo cristais, estes 
foram realizados análises de investigação estrutural para a suas caracterizações. Nós obtivemos dois 
complexos inéditos com ligantes derivados de ácidos dicarboxílicos e o metal de transição cádmio. To-
das as análises de caracterização estrutural evidenciaram a efetiva formação destes compostos. Nossos 
resultados indicam que os compostos sintetizados apresentam propriedades luminescentes, no estado 
sólido, de interesse tecnológico, podendo estes então serem utilizados no desenvolvimento de mate-
riais com propriedades ópticas de luminescência. Tendo em vista, os dados espectroscópicos oriundos dos 
compostos preparados, concluímos que nossos materiais são promissores candidatos para aplicação em 
materiais luminescentes.
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ANÁLISE DA COBERTURA DO SOLO NA SUB-REGIÃO DO PARAGUAI  
NO PANTANAL DE 2000 A 2016 POR SENSORIAMENTO REMOTO

1Larissa Ribeiro Lopes, 2Antonio Conceição Paranhos Filho

PIBIC-171

RESUMO – O Pantanal Brasileiro é uma planície sedimentar alagável, dividido em subunidades com algumas 
características próprias. O Paraguai é uma sub-região do Pantanal. Objetivou-se avaliar a cobertura do 
solo no Paraguai de 2000 a 2016. Foram classificadas imagens do Paraguai com o auxílio dos índices NDVI e 
MNDWI. A régua que verifica o nível d’água do rio Paraguai, situada na cidade de Ladário foi utilizada como 
material de comparação. Encontramos uma redução de área de água livre que em 1998 representava uma 
área de 11,2% e em 2016 6,07%. Os resultados também mostraram que há pouca variação de água livre 
entre os períodos de cheia e de seca. Há um aumento da vegetação densa dos períodos de seca para o de 
cheia e uma diminuição na área de vegetação rasteira e solo exposto, sendo substituído por vegetação 
aberta. Conclui-se que de 1998 para 2016 houve diminuição nas áreas que as lagoas do Paraguai ocupavam, 
pela própria característica do Pantanal de ter o seu ambiente constantemente modificado. É incoerente 
afirmar que a constante diminuição do nível do rio Paraguai nos períodos de seca desde 1998 a 2016 é o 
responsável pela redução da área das lagoas. As lagoas do Paraguai são permanentes, ou seja, apesar do 
período de seca não secam e nem diminuem a área por elas ocupadas. Ou seja, elas têm uma profundidade 
mínima capaz de suportar o seu período de seca, sem alterar a sua área. Há um aumento da vegetação 
densa dos períodos de seca para o de cheia, devido a umidade da sub-região que aumenta a quantidade 
de clorofila na folha. De 1998 para 2016, há redução na área da classe, que abrange solo exposto e vege-
tação rasteira. Isso pode ser explicado pelo aumento da área úmida durante as cheias de 1998 para 2016.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CÉLULAS SOLARES  
DE PEROVSKITAS MISTAS DO TIPO CH 3 NH 3 PBCL X BR 1-X .

1Larissa Camila Medeiros Coelho, 2Heberton Wender Luiz dos Santos

PIBIC-172

RESUMO – Muitos estudos vêm sendo realizados para compreender os mecanismos de atuação de uma 
nova classe emergente de células solares de baixo custo e alta eficiência, as perovskitas híbridas orgâni-
ca/inorgânicas, na busca de uma solução para problemas enfrentados com sua a instabilidade temporal. 
Este trabalho apresenta a obtenção, montagem e estudo das propriedades morfológicas e químicas de 
células solares de perovskita do tipo CH3NH3PbClXBr1-X. Os dispositivos foram montados em substrato 
condutor de vidro com uma camada fina de Sn2O:F (FTO) e como material transportador de buracos (HTM) 
foi utilizado uma camada de tiocianato de Cobre (CuSCN). As células solares fabricadas foram engenhadas 
da seguinte forma: FTO/TiO2-compacto/TiO2-mesoporoso/perovskita/CuSCN/Au. Os resultados mos-
traram que duas deposições de TiO2-mesoporoso é a condição ideal para formação do filme transportador 
de elétrons. A morfologia das camadas de TiO2 foram observadas pela técnica de microscopia eletrônica 
de varredura (MEV). No caso do TiO2 compacto, foi obtida uma camada homogênea sobre toda a exten-
são do substrato com a presença de alguns pequenos aglomerados aleatoriamente distribuídos. Após a 
deposição da camada de TiO2 mesoporoso, a morfologia se mostrou totalmente distinta, como esperado. 
Houve a formação de um filme nanoestruturado com boa cobertura sobre o substrato, com poucos aglo-
merados. Após a deposição da camada de perovskita, percebe-se a presença de um filme homogêneo com 
alguns aglomerados grandes em sua superfície, no entanto, com a formação de poucos buracos o que é 
desejável. Visando a continuidade do trabalho, serão feitas medidas elétricas e caracterizações da efi-
ciência dos dispositivos desenvolvidos.
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USO DE DESREPLICAÇÃO PARA A DESCOBERTA DE NOVOS  
METABÓLITOS SECUNDÁRIOS EM JATROPHA  

GOSSYPIFOLIA OU EM JATROPHA WEDDELLIANA (EUPHORBIACEAE)
1Larissa Bianca B. dos Santos, 2Patrícia de Oliveira Figueiredo

PIBIC-173

RESUMO – O gênero Jatropha, pertencente à família Euphorbiaceae, é composto por 170 espécies conhe-
cidas, e o estudo químico de alguns representantes deste gênero já resultou no isolamento de alcaloides, 
ciclopeptídeos, terpenos, flavonoides, lignanas, cumarinas, cumarinolignoides, glucosídeos não-cianogê-
nicos, floroglucinóis, ésteres ferulatos, compostos fenólicos, deoxipreussomerinas e ácidos graxos, mui-
tos deles dotados de atividades biológicas. As espécies J. gossypifolia e J. weddelliana foram coletadas 
em regiões de Cerrado e Pantanal de Mato Grosso do Sul e seus extratos preparados. A análise dos ex-
tratos por CCDA e busca de dados de estudos químicos na literatura resultaram na seleção do extrato 
etanólico das folhas para desreplicação por CLAE-DAD-IES-EM/EM, a fim de se identificar previamente 
os compostos já conhecidos e direcionar o estudo químico deste extrato para o isolamento de novos me-
tabólitos secundários. A partição líquido-líquido do extrato etanólico bruto das folhas de Jatropha wed-
delliana resultou nas fases Hexânica (FH), fase acetato de etila (FAE) e fase hidrometanólica (FHM). As duas 
últimas deram resultado positivo em análise para detecção de ciclopeptídeos e foram submetidas à sepa-
ração por SEPHADEX LH-20 e suas frações analisadas por CCDA e então separadas por CLAE preparativa. O 
estudo de desreplicação revelou a presença de oito compostos: o alcaloide licoperodina 1 e os flavonoides 
glicosilados vicenina 2, 4 isômeros da apigenina-6-C-hexosídeo-8-C-pentosídeo, vitexina e isovitexina. As 
análises por CCDA indicaram a presença de ciclopeptídeos nas fases acetato de etila (FAE) e fases hidro-
metanólica (FHM). O extrato revelou um perfil químico de difícil separação dos compostos de interesse, 
sendo que várias metodologias de isolamento foram realizadas. Vários desafios já foram vencidos visando 
encontrar uma metodologia mais eficiente para a separação desses compostos. Assim, o estudo químico 
deste extrato será continuado, visando ao isolamento das substâncias desconhecidas, especialmente os 
ciclopeptídeos, cuja presença já foi confirmada por meio das análises realizadas.
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INFERÊNCIA ESTATÍSTICA PARA MODELOS DE MISTURA
1Laísa Ribeiro Zucarelli, 2Erlandson Ferreira Saraiva

PIBIC-174

RESUMO – Neste relatório de iniciação científica, apresentamos um tutorial sobre modelos de mistura e o 
método de estimação baseado na função de verossimilhança. Como uma das principais questões no pro-
cedimento de estimação dos parâmetros de um modelo de mistura é a determinação do número de com-
ponentes k, apresentamos uma discussão sobre a determinação de k utilizando os critérios de seleção 
de modelos AIC, AICc e BIC. Para verificar a performance dos critérios de seleção de modelos para deter-
minação de k, desenvolvemos um estudo de simulação Monte Carlo considerando os modelos de mistura 
normal, Poisson e gama. Os resultados obtidos mostram uma complementaridade entre os critérios e que 
estes devem ser utilizados com certo cuidado, pois apresentam porcentagens de acerto inferiores á 70% 
na maioria dos casos estudados. Aplicamos o método de estimação e os critérios de seleção de modelos 
a dois conjuntos de dados reais.
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ANÁLISE CROMATOGRÁFICA PARA CARACTERIZAÇÃO DE MISTURAS DE DIESEL/
BIODIESEL METÍLICO DE ÓLEO DE TILÁPIA DO NILO (SAROTHERODON NILOTICUS)

1Israel Shekinah Souza Soares, 2Lincoln Carlos Silva de Oliveira & João Batista Gomes de Souza

PIBIC-175

RESUMO – Fontes alternativas de energia vem se tornando cada vez mais estudadas nos dias atuais, com 
intuito de buscar matérias-primas que substituam as fontes não renováveis, como o petróleo. O aprovei-
tamento do óleo residual extraído no processamento, em frigorífico, de filés do peixe Tilápia do Nilo (Saro-
therodon niloticus) na produção de biodiesel metílico, tem sido estudado em nosso laboratório. O objetivo 
deste trabalho foi preparar, caracterizar e estudar os parâmetros físico-químicos e térmicos de biodiesel 
metílico de óleo de tilápia e a determinação do perfil cromatográfico. Foi estudado o óleo de Tilápia do Nilo 
que foi cedido pelo Professor Dr. Luiz Edvaldo Pezzato da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
de Botucatu – UNESP, analisando o índice de peróxido, índice de saponificação e os compostos presentes 
no biodiesel metílico de óleo de tilápia. Os métodos utilizados para análises foram: padronizações das so-
luções, titulações e a cromatografia gasosa. As análises cromatográficas foram realizadas usando um cro-
matógrafo a gás Shimadzu GC-2010 hifenizado a um espectrômetro de massa quadrupolo QP-2010 Plus. 
As estimativas do perfil cromatográfico mostraram bons resultados e os compostos obtidos no biodiesel 
estão de acordo com a biblioteca do equipamento. Utilizou-se o manual de normas analíticas para saber 
as características físico-químicas, as análises foram: índice de peróxidos e índice de saponificação. Os re-
sultados da análise de peróxido demonstraram que estavam abaixo do permitido pela ANVISA, o índice de 
peróxido estava de acordo com a norma da EFSA. Conclui-se que a alternativa energética de transformar 
biodiesel a partir de resíduos óleos, além de se obter rendimentos satisfatórios, tem-se grandes vanta-
gens da utilização do biodiesel como combustível aos benefícios ambientais.
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ENQUADRAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ASSENTAMENTO SÃO JOAQUIM, 
SELVIRIA/MS, DO INVERNO DE 2016 AO VERÃO DE 2017

1Isabela Maria Bolognin da Silva, 2André Luiz Pinto

PIBIC-176

RESUMO – O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade física química das águas superficiais no Assen-
tamento São Joaquim (ASJ), no município de Selvíria/MS, no inverno de 2016 e verão de 2017. Além do en-
quadramento, segundo a Resolução CONAMA nº357 de 2005, que define as classes de limitações dos usos 
das águas superficiais, realizou-se a mensuração da vazão e a capacidade de transporte de sedimentos 
em suspensão das sub-bacias que cortam o assentamento. Chegou-se à conclusão que as sub-bacias do 
ASJ, apesar da queda do enquadramento da classe I, do inverno de 2016 para a classe III, no verão de 2017 
e verificou-se boas concentrações de oxigênio dissolvido (OD), o indicador principal, têm como limitador, 
o pH baixo, deve-se aos solos ácidos e afloramentos de águas freáticas, conhecidamente ácidas. Com o 
aumento das precipitações do verão chuvoso, ocorreu a lavagem dos diversos uso e coberturas das terras 
e carreamento de sedimentos até as sub-bacias, e seu transporte em suspensão pelos cursos de água, 
comprometendo a qualidade e o enquadramento das águas superficiais do assentamento. Portanto, o 
manejo da terra do assentamento, com o emprego de técnicas e praticas conservacionistas do solo e de 
manejo de animais, além das estradas e da preservação das APPs, podem controlar a ação das águas plu-
viais correntes e auxiliar na qualidade de suas águas superficiais.
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EFICIÊNCIA DE DIFERENTES MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE ZN, CD E PB  
EM AMOSTRAS DE SOLO PARA DETERMINAÇÃO ELETROANALÍTICA

1Inês Evelin Bertoncello, 2Matildes Blanco

PIBIC-177

RESUMO – Os metais são amplamente distribuídos no meio ambiente, principalmente devido à geologia local, 
a topografia da área e também devido à sua presença nos insumos agrícolas, podendo assim este fato ser de 
relevância para a ocorrência de acúmulo de metais pesados (MP); d>5g cm-3 no solo. Os níveis desses metais se 
elevados podem causar degradação química do meio ambiente, por meio da contaminação das águas dos rios, 
lagoas e até mesmo de lençóis de águas subterrâneas, isso dependendo das características dos aquíferos, e 
em particular de suas estruturas geológicas, da permeabilidade do solo, etc. As determinações sobre a disponi-
bilidade dos MP são procedimentos dependentes de extrações que utilizam grupos extratores que podem ser 
salinos, ácidos ou ligantes orgânicos. Avaliou-se neste estudo a eficiência de diferentes métodos de extração 
de Zn, Cd e Pb em amostras de solo agrícola para sua determinação eletroanalítica, utilizando eletrodo de Bis-
muto. No presente trabalho compararam-se três procedimentos de extração: Mehlich I (0,05 M de HCl + 0,0125 
M de H2SO4); Mehlich II (0,2 M de NH4Cl + 0,0125 M de H2SO4); e 0,01 M de CaCl2. Utilizaram-se amostras de solo 
(Latossolo Vermelho distrófico, textura média) da área experimental do Campus de Chapadão do Sul-MS, coleta-
das na camada de 0,0-0,10 m, tendo o mesmo recebido a priori como planta de cobertura o milheto e a crotalária 
antes do plantio da soja. As amostras de solo após coleta foram secas ao ar, moídas e peneiradas (2,0 mm) para 
posteriormente serem submetidas às extrações e análises para determinação dos metais (Zn, Cd, e Pb). Todas as 
soluções analíticas, amostras e padrões preparou-se com água purificada através do sistema Milli-Q (Millipore) 
com resistividade específica 18,2 MΏcm a 25ºC. Utilizou-se soluções padrão estoque de 100 mg L-1 de Zn, Cd e 
Pb a partir das soluções padrão de 1000 mg L-1, Ultrapuros (Specsol, Quimlab). Na determinação eletroanalítica 
das amostras digeridas utilizou-se uma alíquota de 1,5 ml de cada solução extrato + 1,5 mL de tampão acetato 
(TA) 0,2M; pH 4,5. Na etapa de deposição, utilizando a técnica de voltametria de onda quadrada aplicou-se um 
potencial fixo de -1.2 V ao WE por um período de 240 s, agitando-se nesse momento a solução, 700 rpm, e um 
tempo de equilíbrio de 15 segundos antes da varredura anódica de potencial no intervalo de -1,2 V a -0,55 V por 
meio de uma onda de forma quadrada (SWV) com uma amplitude de 25 mV, salto de potencial de 30 mV e 25 Hz 
de frequência. O pico de potencial e a corrente de pico correspondendo a cada metal foram calculados a partir 
do voltamograma. Os valores de cada metal a partir da amostra relata-se como μg L-1. Os valores obtidos para 
as inclinações das curvas foram utilizados para calcular os montantes do metal na solução amostra e no branco. 
Para comparação realizou-se também a determinação dos três metais por meio da espectroscopia de absorção 
atômica-chama (AAS) para as 18 amostras de solo. Os dados obtidos mostraram que os extratores utilizados 
apresentam grandes diferenças na sua capacidade extratora, pois a maior concentração encontrada de zinco foi 
de 8,4 mg Kg-1 no solo analisado, utilizando o extrator Mehlich-1 enquanto os valores máximos dos demais me-
tais chumbo e cádmio foram extraídos com (4,8 mg Kg-1) e (0,8 mg Kg-1) respectivamente somente quando o ex-
trator utilizado foi o CaCl2 0,001M. Observou-se ainda que o solo que recebeu como cobertura a planta crotalária 
apresentou uma quantidade maior de metais para os três extratores em relação à cobertura milheto. Os extra-
tores utilizados mostraram boa eficiência no processo de decomposição da matéria orgânica presente no solo, 
constatada por meio da baixa interferência nas medidas SWV, ou seja, devido à diminuição da corrente de fundo, 
contudo encontrou-se grande dificuldade para a obtenção das medidas eletroanalíticas em diferentes concen-
trações, devido à falta de reprodutibilidade dos sinais obtidos, mostrando serem necessários estudos adicionais 
com o sensor utilizado, eletrodo de bismuto, na busca do aumento de sua estabilidade em diferentes condições 
de uso, visando melhorar as respostas de corrente versus concentração que não variaram linearmente.
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ANÁLISE CROMATOGRÁFICA PARA CARACTERIZAÇÃO DE ÓLEOS DE NIM
1Gabriel Franco Vieira, 2Lincoln Carlos Silva de Oliveira & João Batista Gomes de Souza

PIBIC-178

RESUMO – O óleo comercial de nim possui inúmeras propriedades que o tornam importane participante na 
economia, que possui ainda potenciais usos na agropecuária, saúde e também na fabricação de produtos 
domésticos. A fim de monitorar a qualidade desse óleo, o presente trabalho teve como objetivo realizar 
a caracterização da composição do óleo de nim comercial, através da análise de parâmetros como índice 
de peróxidos e índice de saponificação e análise qualitativa utilizando a técnica de cromatografia gasosa 
com detecção por espectrometria de massas. Os resultados para o índice de peróxidos, de 2.339 mMol/kg 
indicaram que o óleo a ser analisado sofreu pouca oxidação, valor abaixo do limite imposto pela legislação 
para óleos comerciais, implicando que o óleo estaria apto para posteriores análises. Já para o índice de 
saponificação foi calculado o valor de 176 mg KOH/g óleo, o que indica que os ácidos graxos presentes 
no óleo possuem grandes cadeias carbônicas. Dessa forma, foi realizada a transesterificação seguindo o 
método ISO 5509, a fim de realizar a análise cromatográfica a partir da técnica de cromatografia gasosa. 
Os resultados obtidos foram analisados através do cromatograma, e indicaram a presença de ésteres me-
tílicos, derivados dos ácidos graxos da amostra do óleo, que condizem com a literatura encontrada sobre 
óleos vegetais. Assim, os experimentos foram realizados, a fim de identificar as características básicas do 
óleo de nim, com o intuito de serem analisados, em estudo posterior, os efeitos dos antioxidantes nesses 
óleos comerciais. Por fim, com a continuação do presente trabalho, se buscará concluir os objetivos que 
visam a análise do óleo e seu comportamento na presença de antioxidantes, fator de extrema importância 
para a utilização do óleo de nim.
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ESTUDO DA FOTODEGRADAÇÃO DE POLUENTES USANDO NANOESTRUTURAS DE ZNO
1Felipe Zeferino Pereira da Silva, 2Além-mar Bernardes Gonçalves

PIBIC-179

RESUMO – Objetivou-se, através deste trabalho, projetar e construir um potenciostato a partir de equi-
pamentos de baixos custos. E através de análise de reações químicas eletrolíticas os resultados obtidos 
de equações e medições serviram como base para a construção de um voltograma para observa o com-
portamento do equipamento e comparar com a literatura. A qualidade do ajuste do modelo foi avaliada e 
corrigida observando os valores estimados com os valores reais para os vários tipos de soluções químicas. 
Concluiu-se que o circuito proporcionou um desempenho como desejado mesmo sendo produzido a partir 
de componentes nacionais e facilmente encontrados no mercado.
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SO DAS GEOTECNOLOGIAS NA VERIFICAÇÃO DE ALTERAÇÕES  
NO USO DO SOLO NA BACIA DO RIO CORRENTES

1Edson Rodrigo dos Santos da Silva, 2Aguinaldo Silva

PIBIC-180

RESUMO – O Pantanal é uma planície sedimentar de aproximadamente 147.574 km² localizada na Bacia do 
Alto Paraguai (BAP), centro da América do Sul. Possui um particular ecossistema, sendo abastecido por 
nascentes localizadas principalmente a norte e a leste, nos planaltos da BAP. Estas regiões tem sido palco 
de complexos interesses econômicos, seja através da expansão de atividades agrícolas, urbanas e indus-
triais ou a instalação de empreendimentos hidrelétricos, entre outros. Dentre as atividades econômicas 
executadas, as agrícolas são as que mais impactam os Planaltos e consequentemente o Pantanal, seja 
pela suas características próprias e/ou pela sua extensão na região. A evolução dessas atividades na 
BAP tem sido percebida desde a década de 1960-70, expandindo vertiginosamente a partir da década de 
1980, como reflexo de incentivos governamentais concedidos pelo Governo Militar. Assim, o estudo multi-
temporal das alterações no uso e ocupação do solo da BAP possibilita a identificação das áreas com maior 
suscetibilidade a riscos ambientais. Dessa forma, a presente pesquisa objetiva verificar as alterações no 
uso e ocupação do solo na bacia do rio Correntes, localizado entre os Estado de Mato Grosso do Sul e Mato 
Grosso, na interface planalto/planície. Para tanto, foi utilizado as geotecnologias para a análise multi-
temporal e trabalho de campo para a verificação das informações obtidas. Foi identificado um vertiginoso 
aumento das áreas agrícolas, redução das áreas com vegetação natural original e significativo aumento 
das áreas de proteção permanente. Esta evolução alterou profundamente a estrutura territorial da bacia, 
deixando grandes extensões de terra sem cobertura vegetal e mais susceptível à erosão hídrica e conse-
quente degradação do solo.

Palavras-chave: Uso e ocupação do solo, rio Correntes, Pantanal.
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MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO A PARTIR DE DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO
1Edielson Jhonatan Lopes Candido Meira, 2Emerson Figueiredo Leite

PIBIC-181

RESUMO – Objetivou-se, através deste trabalho, analisar os processos erosivos do relevo a partir dos fa-
tores topográficos: o comprimento e a inclinação das encostas e o aprofundamento dos canais. Proble-
mas relacionados à erosão têm proporcionado a formulação de metodologias que explicitem o potencial 
natural de áreas de modo que subsidie a ocupação antrópica, gerando planos conforme as peculiaridades 
locais. A confecção da carta de energia do relevo foi realizada para a área da Bacia Hidrográfica do Córrego 
Porteira em Aquidauana-MS. Esta bacia localiza-se no município de Aquidauana/MS, abrange uma área de 
área de aproximadamente 8.916 ha, e tem a pecuária extensiva de corte como principal atividade produti-
va desenvolvida na bacia. Foram gerados como produtos intermediários as cartas de dissecação vertical, 
dissecação horizontal e declividade. O cruzamento matricial foi realizado através de uma programação 
em LEGAL no Spring/INPE, resultando numa carta síntese de energia do relevo, apresentando para a área 
predominância das classes de energia média a medianamente fortes. O que implica em práticas conserva-
cionistas associadas a manejo sustentável nos processos de uso e ocupação da terra.

Palavras-chave: geomorfologia, sensoriamento remoto, bacia hidrográfica.
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ESTIMATIVA DA REDUÇÃO HIDRICA NA BACIA DO PARANÁ A PARTIR DO USO DO GPS
1Diego Fernando Ramos Coenio, 2José Marcato Junior

PIBIC-182

RESUMO – No ano de 2014, os noticiários apontaram para uma crise hídrica no Estado de São Paulo, o qual 
se localiza na bacia do Paraná. As bacias hidrográficas são unidades de gestão dos recursos hídricos, e 
dessa forma torna-se de grande relevância o desenvolvimento de estudos voltados para compreender a 
distribuição espacial do volume de água ao longo da bacia, e dessa forma identificar tendências de modo 
a contribuir para uma melhor gestão. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho consiste em estudar a 
viabilidade do uso de dados GPS (Global Positioning System) como ferramenta para contribuir na estima-
tiva do armazenamento hídrico na bacia do Paraná. Com o aumento ou redução dos recursos hídricos, a 
crosta terrestre tende a descer ou subir, respectivamente. Os receptores GPS apresentam a capacidade 
de estimar com acurácia de poucos milímetros essa movimentação da crosta, tornando possível estimar 
indiretamente a quantidade de recursos hídricos em uma determinada superfície. Assim, os dados de 
altitude do GPS foram correlacionados com dados de armazenamento hídrico do GRACE (Gravity Recovery 
And Climate Experiment) afim de se obter uma analise correlativa. A partir dos experimentos verificou-se 
a potencialidade do uso do GPS na estimativa da redução hídrica ocorrida em 2014 na Bacia do Paraná.

Palavras-chave: Recursos Hídricos , Geodésia , Sensoriamento Remoto..
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IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODO DE FILTRAGEM AUTOMÁTICA PARA O SINAL ORIUNDO 
DA ESTAÇÃO SISMOGRÁFICA (AQUIDAUANA - AQDB, MS) NO SOFTWARE DE 

MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE SISMOS, SEISCOMP 3
1Danilo Cesar Silva Corrêa, 2Edna Maria Facincani

PIBIC-183

RESUMO – A sismologia desde os primórdios sempre demandou que o operador fosse até a estação para 
coletar os registros para posteriormente realizar análises. No entanto, com a popularização tecnológica 
ocorrido no final da década de 1990 (SAC e SeisGram), principalmente a partir de 2010 com o desenvol-
vimento do software SeisComP3 (monitoramento em tempo real) a sismologia passa a utilizar sistemas 
digitais de aquisição e tratamento de dados. Na atualidade existem softwares automatizados, que permi-
tem definir parâmetros como o tipo de leitura e visualização de dados, tipo de armazenamento de dados e 
quais serão os tipos eventos a serem identificados.Os principais materiais utilizados neste trabalho foram 
o sistema operacional Ubuntu 16.04 LTS, a estação sismográfica de Aquidauana (AQDB) e o software de 
monitoramento SeisComp3. Este último, demanda a criação ou a descoberta de valores de filtragem para 
que o sistema possa funcionar adequadamente. No presente trabalho, buscou-se utilizar um dos princi-
pais softwares de monitoramento sísmico, o SeisComp3, para testar valores de filtragem pré-estabele-
cidos na estação sismográfica de Aquidauana - AQDB, instalada no Estado de Mato Grosso do Sul. Gehlen, 
2017 propôs os valores de filtro para sismogramas registrados na estação AQDB, os valores variaram de 
frequência 2Hz até 10Hz tendo apenas quatro polos A partir da implementação dos valores de filtragem 
especificados, no período de 18/03/2017 até 23/08/2017, o SeisComP3 foram identificados 151 eventos de 
regiões diversas, dos quais se obteve o percentual de 82% dos eventos regionais registrados pela estação 
de Aquidauana –AQDB.Na comparação com o catálogo oficial brasileiro, fornecido pelo IAG-USP, o sistema 
em testes obteve um aproveitamento mínimo de 77% dos eventos detectados e calculados.

Palavras-chave: Sismologia, Monitoramento via SeisComp3, Filtragem automática.
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ESTUDO QUÍMICO DO CAULE SUBTERRÂNEO DE AIOUEA TRINERVIS (LAURACEAE): 
BUSCA DE SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS COM POTENCIAL TRIPANOCIDA

1Caroline Fortes Dornelles, 2Fernanda Rodrigues Garcez

PIBIC-184

RESUMO – Num projeto anterior desenvolvido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Imunologia, Biolo-
gia Molecular e Bioensaios da UFMS em parceria com o nosso laboratório (PRONABio/INQUI, UFMS), foi ava-
liada a atividade de extratos vegetais de espécies ocorrentes em Mato Grosso do Sul sobre o crescimento 
de Trypanosoma cruzi, agente causador da Doença de Chagas. Dentre os extratos testados, destacou-se 
o extrato etanólico obtido do caule subterrâneo de Aiouea trinervis, espécie pertencente à família Laura-
ceae, o qual inibiu o crescimento in vitro de formas epimastigotas de T. cruzi. A. trinervis, conhecida popu-
larmente como brinco-de-princesa, já foi motivo de estudo químico no nosso laboratório, o qual resultou 
no isolamento e caracterização de γ-butirolactonas e lignanas com atividades citotóxica e genotóxica. 
Atividades tripanocidas de constituintes químicos de espécies da família Lauraceae têm sido relatadas na 
literatura, porém o potencial tripanocida dos constituintes químicos de A. trinervis ainda não havia sido 
descrito. Assim, o presente trabalho teve como objetivo isolar γ-butrirolactonas, lignanas ou outros cons-
tituintes com potencial atividade tripanocida do extrato etanólico bioativo obtido do caule subterrâneo 
de A. trinervis. O extrato etanólico foi inicialmente submetido a partições sucessivas entre metanol/água 
e hexano, dicloromatano e acetato de etila. A fase diclorometano apresentou atividade tripanocida contra 
formas epimastigotas de T. cruzi (IC50 4,2 μg/mL) e assim, foi selecionada para estudo. Após sucessivos 
fracionamentos cromatográficos por cromatografia em coluna de sílica gel e Sephadex LH-20, foram ob-
tidas, até o momento, três γ-lactonas, identificadas como (-) epilitsenolídeo C1, (-) epilitsenolídeo C2 e 
isoobtusilactona A. A determinação estrutural destas substâncias foi baseada em dados espectrais de 
RMN, associados a comparações com amostras autênticas. Numa próxima etapa, as três γ-lactonas serão 
avaliadas quanto ao seu potencial tripanocida.
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ESTUDO QUÍMICO DAS FOLHAS DE POGONOPUS TUBULOSUS: 
 BUSCA DE ALCALOIDES COM POTENCIAL ANTICÂNCER

1Carlos Henrique Totini dos Santos, 2Fernanda Rodrigues Garcez

PIBIC-185

RESUMO – O extrato etanólico das folhas de Pogonopus tubulosus (A. Rich.) K. Schum. (Rubiaceae), espécie 
ocorrente no Cerrado de Mato Grosso do Sul, apresentou toxicidade para Artemia salina e mostrou conter 
alcaloides. Assim, o presente trabalho teve como objetivo o estudo químico das folhas desta espécie, 
visando ao isolamento e caracterização de seus constituintes, particularmente alcaloides com potencial 
atividade antitumoral. O extrato etanólico das folhas foi submetido ao processo de extração de alcaloides 
e a fase alcaloídica resultante foi submetida a sucessivos processos cromatográficos (cromatografias de 
adsorção e exclusão), incluindo cromatografia líquida de alta eficiência. Estes processos resultaram no 
isolamento e caracterização estrutural do alcaloide tetraidroisoquinolínico monoterpênico glicosilado de-
nominado alangisídeo. A determinação estrutural deste alcaloide foi realizada com base em dados de es-
pectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) de 1 H e de 13 C e através de comparação com dados 
da literatura. Outros alcaloides foram obtidos, porém se encontram ainda em fase de obtenção dos dados 
espectrais. Este é o primeiro relato do isolamento do alangisídeo, alcaloide de ocorrência escassa em plan-
tas, das folhas de P. tubulosus, já tendo sido descrito no caule desta espécie, e o segundo relato em uma 
espécie da família Rubiaceae. Para avaliação de seu potencial antitumoral, o alangisídeo foi encaminhado 
para realização de ensaios de citotoxicidade in vitro frente a cinco linhagens de células tumorais humanas 
e apresentou valores de GI 50 na faixa de 45,74 a 319,6 μM, indicativos de fraca atividade antiproliferativa.
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CONTROLE DE QUALIDADE DE EVENTOS INFORMADOS E REGISTRADOS VERSOS 
CONFIRMADOS PARA A ESTAÇÃO SISMOGRÁFICA DE CHAPADÃO DO SUL (C2SB),  

MS, POR MEIO DO SOFTWARE SEISMOGRAM VIEWER (SEISGRAM2K)
1Carlos allan oliveira dos santos, 2Edna maria facincani

PIBIC-186

RESUMO – A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) através do Campi de Campo Grande (Ins-
tituto de Física e Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia – FAENG) e Aquidauana 
(Curso de Pós-Graduação em Geografia) juntamente com o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas - IAG da Universidade de São Paulo (USP), participam de dois projetos de pesquisas intitu-
lados: 1. Rede Sismográfica Integrada do Brasil (BRASIS), IAG-USP, visando o monitoramento de ativida-
des sísmicas pelo território brasileiro, 2.Pantanal-Chaco-Paraná Basins (PCPB): Crust and Upper Mantle 
Seismic Structure and Evolution, IAG-USP e 3. Monitoramento Sísmico da Bacia Sedimentar do Pantanal e 
adjacências, UFMS. Dentro do projeto BRASIS possibilitou a instalação da estação C2SBO sendo implemen-
tada em 06/08/2012. Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise dos sismogramas registrados 
pela estação sismográfica de Chapadão do Sul (C2SB) - MS, correspondendo ao período de 06/08/2012 
até 31/12/2014, visando o controle de qualidade dos eventos informados globalmente (Catálogo da NEIC), 
registrados na estação e os efetivamente confirmados após análise de usuário, levando em consideração 
os telessismos como (>1000 km), sismos regionais (101-1000 km) e locais (até 100 km). Para a realização das 
análises sismográficas utilizamos o Programa SeismogramViewer – Seisgram2K para quantificar e validar 
os resultados obtidos. Foram identificados um total de 2.146 eventos registrados e confirmados sendo 
classificados em telessismos, regionais e locais. Os dados sismológicos trabalhados foram adquiridos por 
meio do servidor de dados do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade 
de São Paulo - (IAG-USP) Python ObsPyEarthquake Tools-POET (Collaço, 2016. Para o ano de 2012 não foram 
confirmados os eventos registrados na estação. Nos anos de 2013 e 2014 foram confirmados 288 e 1.377 
eventos, respectivamente. O controle de qualidade dos eventos informados e registrados pela estação 
sismográfica de Chapadão do Sul (C2SB) tem apresentado um aumento de confiabilidade gradual no perío-
do de 06/08/2012 à 31/12/2014.A estação sismográfica de Chapadão do Sul (C2SB) apresenta uma média 
percentual de completeza de dados na ordem de 63 % de seu funcionamento, o que equivale ao monitora-
mento de 9.125 h ou 730 dias. Conclui-se que a estação C2SB tem melhorado gradualmente a capacidade 
de registrar os eventos sejam eles telessismos, regionais ou locais. Por meio das análises sismográficas, 
obteve-se um número não significativo de eventos confirmados para o ano de 2014 tivemos 87% dos ca-
sos confirmados não nos fornecendo uma completeza dos registros. Tem-se uma média percentual de 
completeza de dados de 63% para a estação C2SB.
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LEVANTAMENTO ICONOGRÁFICO SOBRE AS OCORRÊNCIAS SISMOLÓGICAS 
 NA REGIÃO CENTRO OESTE DO BRASIL ENTRE O PERÍODO 1964 E 2015

1Camila Benites Iule, 2Edna Maria Facincani

PIBIC-187

RESUMO – Através deste trabalho, foi realizado um estudo sobre a região Centro Oeste do Brasil, que com-
põe os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Essa região é considerada 
uma área sismogênica de nosso país, destaque aos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul (Bacia Sedimen-
tar do Pantanal). Foram pesquisados no Jornal Correio do Estado os eventos sísmicos que ocorreram no 
período de 1964 a 2015. A UFMS, UNB, UFRN, USP são algumas universidades que participam dos estudos da 
Rede Sismográfica Integrada do Brasil – BRASIS. Atualmente o projeto ao qual a UFMS tem vínculo, conta 
com sete estações sismográficas instaladas no Estado de Mato Grosso do Sul (Aquidauana, Chapadão do 
Sul, Porto Murtinho, Bodoquena, Ribas do Rio Pardo, Pantanal de Nhumirim e Sonora). Na UFMS foi instala-
do e equipado o Laboratório de Sismologia, trabalhamos com os softwares SAC, SEISGRAM2, SEISCOMP3. 
O monitoramento e instalação das estações se intensificou a partir de 2003, com a Estação Sismográfica 
permanente de Aquidauana. Assim os dados registrados nos sismógrafos são analisados e relatados em 
jornais, mostrando a importância dessa pesquisa no melhoramento do Boletim Sísmico Brasileiro, que ne-
cessita de constantes atualizações. Com destaque a Região Centro Oeste do Brasil, foram levantados um 
total de 07 registros históricos no Jornal Correio do Estado para o período estudado, e grande parte dos 
relatos confirmam os abalos sísmicos que ocorreram na região.
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AVALIAÇÃO BIOLÓGICA DE CITOSPORONAS SINTÉTICAS DERIVADAS DE AMS35BB
1Bruno Ximenes Prates, 2Alisson Meza

PIBIC-188

RESUMO – Citosporonas são lipídios resorcinólicos derivados de fungos endofíticos com amplas ativida-
des biológicas de interesse ao homem. Algumas atividades biológicas já relatadas são antibacteriana, an-
tifúngica e antitumoral. Em 2014, o laboratório de Síntese e Transformação de Moléculas Orgânicas da 
UFMS, Sintmol, apresentou a síntese de novas citosporonas totalmente sintéticas que demonstraram 
notável atividade antitumoral como adjuvante da ciclofosfamida. Além disso, as mesmas foram testadas 
em um ensaio preliminar como inibidores da enzima tirosinase, uma fenolase responsável pela produ-
ção de pigmentos do tipo melanina em vários organismos. Assim, este trabalho objetivou à síntese de 
novas citosporonas análogas àquelas previamente sintetizadas para posterior avaliação biológica, como 
de inibição da tirosinase, citotoxicidade e microbicida. Como material de partida de síntese, utilizou-se o 
3,5-dimetoxi-3H-isobenzofuran-1-ona, o qual foi submetido a reações de alcoólise com boro-hidreto de 
sódio de acordo com método pré-estabelecido pelo laboratório. Para os ensaios de inibição da enzima ti-
rosinase, empregou-se o método em solução dos compostos em diluição seriada em placas de 96 poços do 
tipo ELISA, sendo a formação de produtos da tirosinase monitorada em leitor de microplacas a 490 nm em 
intervalos regulares de tempo. Os resultados foram comparados com um controle negativo, sem substân-
cias teste, e com o padrão positivo, o ácido kójico, conhecido inibidor da tirosinase. Quatro citosporonas 
inéditas foram sintetizadas com êxito, sendo as reações com pentanol e com álcoois maiores infrutíferas. 
Os compostos sintetizados, bem como outras citosporonas já conhecidas, foram submetidos a avaliação 
da inibição da enzima tirosinase. Das citosporonas testadas, uma apresentou interessante atividade de 
inibição da enzima, com IC50 de 0,2 mM, resultado comparável ao padrão positivo empregado, o ácido kó-
jico. O resultado obtido aqui é bastante promissor e reforça a contínua pesquisa com estruturas do tipo 
citosporonas como potenciais candidatos a medicamentos no tratamento de desordens pigmentares.
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SÍNTESE DE SNO2 MESO E MICROPOROSOS PARA UTILIZAÇÃO COMO SUPORTE DE 
NANOPARTÍCULAS DE PT PARA A REAÇÃO DE ELETRO-OXIDAÇÃO DE ÁLCOOIS

1Brenda Pache Moreschi, 2Giuseppe Abíola Câmara da Silva

PIBIC-189

RESUMO – As células a combustível têm se destacado como fontes alternativas de energia nas últimas 
décadas. As reações eletroquímicas destes sistemas são heterogêneas e ocorrem na interface eletrodo/
eletrólito, sendo catalisadas principalmente por platina. Os catalisadores consistem em nanopartículas de 
Pt imobilizadas sobre carbono de alta área superficial. Além do catalisador, estudos recentes tratam da 
estabilidade do suporte e de seu papel na atividade eletrocatalítica global. Neste contexto, alguns auto-
res argumentam que o suporte de óxido de estanho (em substituição ao carbono) melhora a atividade de 
PtxRhy para a eletro-oxidação de etanol.Baseando-nos nesta abordagem, propomos a síntese de óxidos 
meso e microporosos de SnO2 de forma e tamanho controlados para serem usados como suporte de na-
nopartículas de Pt para a eletro-oxidação de glicerol. Inicialmente, suportes de SnO2 na forma de flores, 
esferas e octaedros foram sintetizados. Experimentos eletroquímicos foram realizados em células de três 
eletrodos na presença de HClO4 0,1 M e glicerol 0,2 M. Os suportes na forma de flores não apresentaram 
atividade na presença de glicerol e foram abandonados. Os suportes esféricos e octaédricos foram carac-
terizados por microscopia eletrônica de varredura e apresentaram a forma esperada e diâmetro médio de 
partículas de 670 e 1600 nm, respectivamente. Em seguida, nanopartículas de platina foram depositadas 
em ambos os suportes. Os perfis eletroquímicos de Pt-SnO2 esfera e Pt-SnO2 octaedro na presença do 
eletrólito suporte concordam com os relatados na literatura. Os resultados em glicerol são promissores 
para ambos os materiais, pois para Pt-SnO2 esfera a eletro-oxidação de glicerol começa a potenciais ~ 300 
mV menores que os observados para Pt/C (0,32 vs. 0,63 V), enquanto que as densidades de corrente de 
eletro-oxidação de glicerol para Pt-SnO2 octaedro são o dobro das observadas para Pt-SnO2 esfera. Con-
clui-se que materiais nanoestruturados de SnO2 representam uma excelente alternativa aos suportes de 
carbono usados comercialmente.
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CRESCIMENTO DE GRAFENO CVD PARA PRODUÇÃO DE 
 FILMES CONDUTORES TRANSPARENTES

1Beatriz do Prado Costa, 2Além-mar Bernardes Gonçalves

PIBIC-190

RESUMO – Os nanomateriais e a nanotecnologia são um ramo da ciência que vem em constante crescimen-
to de investimentos, tendo sua aplicação em diversas áreas, como por exemplo, a indústria tecnológica 
com a diminuição de dispositivos eletrônicos. O Grafeno foi um dos primeiros materiais bidimensional des-
coberto, é um material transparente, condutor e resistente, tornando-se um forte candidato para aplica-
ção em telas sensíveis ao toque, dito isso, objetivou-se com esse trabalho o crescimento de filmes finos 
de Grafeno no cobre, bem comosua posterior transferência para películas de vidro de smartphones. O 
processo foi realizado pelo método de Deposição Química na Fase Vapor, onde foi criada uma atmosfera de 
Argônio e Hidrogênio em um tubo de quartzo com uma folha de Cobre de aproximadamente 1 cm x 1 cm em 
um forno, após aquecida a amostra foi inserido o gás Metano, o processo foi feito diversas vezes variando 
o tempo de exposição da amostra à esse ultimo gás. A caracterização ocorreu por meio de Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia Raman. Através dessa caracterização obtivemos gráficos 
do Espalhamento Raman característicos dos esperados na literatura, e imagens do MEV que mostram sí-
tios de monocamadas de Grafeno, a densidade de sítios aumentou de acordo com o aumento do tempo de 
exposição ao Metano. A transferência do substrato para a película de vidro não foi concluída devido à falta 
do material que seria utilizado no processo.
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AVALIAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA  
SUB-REGIÃO PANTANEIRA DO PARAGUAI

1Barbara Roque Zanette, 2Antonio Conceição Paranhos Filho

PIBIC-191

RESUMO – O Pantanal é um ecossistema complexo, caracterizado por possuir uma diversidade ecológica 
que depende fundamentalmente dos seus ciclos de cheia e seca. É um dos biomas que possui maior bio-
diversidade no mundo e que, apesar disso, possui apenas 4,6% de sua área protegida por Unidades de 
Conservação. Estudos desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) revelam que o Pantanal está sofrendo processos de desmatamento, o que ressalta a 
necessidade de adoção de medidas protetivas ao meio ambiente. Para tanto, o sensoriamento remoto é 
utilizado como potencial ferramenta de estudos ambientais, proporcionando geração de dados de signi-
ficativa relevância no âmbito da climatologia e ecologia. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo 
avaliar a eficácia das Unidades de Conservação da sub-região pantaneira, conhecida como Pantanal do 
Paraguai, por meio de ferramentas de sensoriamento remoto. Neste estudo foram utilizadas cenas do 
sensor Landsat 5 TM e empregados os Índice de Vegetação Normalizado (NDVI) e o Índice de Água Norma-
lizado (NDWI) para a classificação e caracterização unidades. Nossos resultados indicam que as Unidades 
de Conservação estão cumprindo o seu papel de preservação e regeneração da flora, uma vez que o NDVI 
detectou aumento de fitomassa na área analisada. Portanto, o emprego dos índices representa potencial 
ferramenta e aplicação para avaliação de qualidade e eficácia ambiental em Unidades de Conservação.
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ESTUDO VISANDO A SÍNTESE DE BIFLAVONOIDES HETEROCICLICOS VIA 
CICLOADIÇÃO[3+2] COM POTENCIAL ATIVIDADE CONTRA DOENÇAS NEGLIGENCIADAS

1Austeclinio Vicente Ferreira de Macedo Moraes, 2Adriano Cesar de Morais Baroni
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RESUMO – O arsenal terapêutico disponível para tratamento da Leishmaniose, assim como de outras 
doenças tropicais é bastante precário, sendo o tratamento atualmente feito à base de antimoniais pen-
tavalentes, anfotericina B e pentamidinas, as quais são tóxicas, de custo elevado, difícil administração e 
podem causar resistência ao parasito. Novas drogas como miltefosina, uma hexadecil-fosfocolina, têm 
demonstrado ser efetivo para o tratamento de LV, muito embora apresentem também alta toxicidade. A 
internação prolongada e os efeitos adversos como alterações cardíacas, renais, pancreáticas e hepáti-
cas dificultam a adesão ao tratamento. Diante do grande potencial dos biflavonoides como substâncias 
com atividade biológica contra doenças negligenciadas e o grande interesse de nosso grupo de pesquisa 
em sintetizar moléculas bioativas úteis contra estas doenças o Objetivo Geral deste plano de trabalho é 
sintetizar um biflavonoide triazólico inédito como modelo para obtenção de biflavonoides de maior com-
plexidade. O trabalho inicia-se pela síntese de chalconas nitradas que servira como modelo para estudos 
posteriores. A reação da chalcona sintetizada com I2 na presença de DMSO deverá gerar as flavonas nitro. 
A flavona nitro deverá ser reduzida ao grupamento amina e posteriormente convertida na azidaflavona 
por meio da reação de diazotação seguido da adição de TMSN3. A união destas duas estruturas será feita 
através de reação de cicloadição [3+2] e terá como produto final um biflavonoide triazólico de interesse. 
Neste trabalho não foi alcançado o produto final que foi proposto inicialmente ao longo de um ano de ini-
ciação cientifica. Isso se deve a complexidade reacional e uma dificuldade de purificação das matérias de 
partida e dos produtos finais que na maioria dos casos ocorre por coluna cromatográfica que por sua vez 
atrasa o desenvolvimento do projeto, uma vez que para a obtenção do biflavonoide é necessário realizar a 
síntese de todos os materiais de partida
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DERIVAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 
 EM LINHAS DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS

1Augusto César Munari Joffer, 2Maria Istela Cagnin Machado
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RESUMO – Modelos de processos de negócio disseminam o funcionamento do negócio e facilitam a elicita-
ção de requisitos de software. Apesar desses benefícios, esse tipo de artefato nem sempre é elaborado 
devido ao tempo e custos associados. Diante disso, surgiu o conceito de Linha de Processos de Negócio 
(LPN), cujo intuito é propiciar a reutilização sistemática de modelos de processos de negócio. Foi definido 
um conjunto de diretrizes para derivar requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio a partir 
de LPN com base na adaptação das diretrizes da técnica REMO, que realiza a extração de requisitos funcio-
nais, não funcionais e regras de negócio em modelos de processos de negócio na notação BPMN (Business 
Process Model and Notation). Porém, como há vários formatos para especificar requisitos, o objetivo deste 
trabalho é definir um formato padrão para especificar requisitos funcionais e não funcionais a fim de que 
a partir desse formato padrão seja possível gerar a especificação de requisitos em um ou mais formatos 
específicos. Para isso, realizou-se uma análise das sintaxes para a especificação de requisitos nos for-
matos de documento de requisitos e de cartões de estórias de usuários. Assim, uma vez que o requisito 
é especificado com base na sintaxe padrão, é possível gerar a sua especificação em um dos formatos 
utilizados como base para o estabelecimento dessa sintaxe, ou seja, documento de requisitos ou cartões 
de estórias de usuário. Para facilitar a documentação dos requisitos extraídos, foi desenvolvida uma fer-
ramenta denominada Specify que gerencia o cadastro dos projetos, dos seus requisitos funcionais e não 
funcionais no formato de especificação padrão definido, bem como os envolvidos em cada projeto. Além 
disso, a partir dos requisitos especificados no formato padrão é possível gerar a especificação dos requi-
sitos do projeto no formato de documento de requisitos ou no formato de cartões de estórias.
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ESTUDO DA BIOTRANSFORMAÇÃO DE AMINAS AROMÁTICAS  
PELO FUNGO ASPERGILLUS SP

1Arthur dos Santos Montanholi, 2Edson dos Anjos dos Santos
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RESUMO – Processos industriais, práticas agrícolas e o uso de processos e compostos químicos em nosso 
cotidiano fazem com que ocorra a liberação acidental ou deliberada de compostos potencialmente tó-
xicos, como as aminas aromáticas, muitas delas consideradas tóxicas ao meio ambiente e ao ser huma-
no. O processo de N-acetilação de aminas aromáticas é considerado uma remediação destes compostos, 
uma forma de produção de compostos com um menor grau de toxicidade. Este trabalho objetivou a bio-
transformação de três aminas aromáticas: anilina (01), 2-metil-anilina (02) e a 4-metoxianilina (03), para a 
produção de produtos N-acetilados pelos fungos Aspergillus niger, Aspergillus flavus (SM3), Aspergillus 
flavus (SM6), Aspergillus niveus (43), Aspergillus terreus (CM6), Aspergillus terreus (31), encontrados na 
coleção da Micoteca (INBIO-UFMS). Os fungos cresceram durante 48 h em meio líquido King’s B modificado 
e em seguida as aminas aromáticas foram incubadas, e foram submetidas à agitação constante de 110 
rpm a 30 °C durante 48 h, os meios foram extraídos com acetado de etila e os produtos foram purificados 
por cromatografia em camada delgada preparativa de sílica gel 60. Nas análises dos resultados, todos os 
fungos foram capazes de biotransformar as aminas aromáticas utilizadas com rendimentos que variaram 
entre 3 a 75 %. O fungo A. terreus (31) conduziu a N-acetilação da anilina (01) com maior rendimento (31 %), 
assim como da 2-Metilanilina (02) (21 %) e para a 4-metoxianilina (03) o maior rendimento foi obtido com 
fungo A. terreus (75 %). Estes fungos se mostram como uma promissora ferramenta para biorremediação 
e preparação de produtos bioativos a partir de aminas aromáticas.
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AVALIAÇÃO DAS INTERAÇÕES MOLECULARES EM ALVO TERAPÊUTICO VISANDO 
PLANEJAMENTO DE NOVOS BIOFÁRMACOS PARA A DOENÇA DE ALZHEIME

1Anna Paula Costa Sacchq, 2Marcos Serrou do Amaral , Sergio Leandro Espíndola Preza
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RESUMO – A Doença de Alzheimer (DA) está em foco por ser a maior causa de demências no mundo e ainda 
não existe uma explicação definitiva acerca da sua patologia. A enzima BACE1 é essencial para a geração do 
peptídeo Aβ e é a etapa limitante do progresso da doença, sendo um alvo primário para o desenvolvimento 
de terapêuticas para a redução de Aβ para a prevenção e tratamento de DA, principalmente por ainda não 
haver um tratamento eficaz para combatê-la. Objetivando o estudo da interação da BACE1 com inibidor 
conhecido, através da análise dos mecanismos de ação deste frente a proteína, buscando entender as 
mudanças conformacionais da enzima e ainda analisando o mecanismo de ação da BACE1 na quebra da 
APP. Por meio de estudos e softwares de dinâmica molecular pôde-se analisar as conformações, distân-
cias e movimentações da enzima. Utilizando os desvios RMSD e RMSF, entre outras análises, concluímos 
que é uma enzima ativa, possuindo movimentação mesmo fora do seu meio fisiológico e mantendo uma 
flutuação mínima na ausência de substrato e/ou inibidor. Também observamos o sinergismo na atuação 
dos resíduos do sítio ativo na clivagem da APP e foi visto que esses aminoácidos têm flutuação significan-
te e que essa variação conformacional é essencial para a função catalítica da enzima. A proteína estudada 
continua sendo um alvo potencial e vem sendo estudada em todo o mundo
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CARTA DE FRAGILIDADE POTENCIAL NATURAL DO  
ASSENTAMENTO SÃO JOAQUIM - ASJ, SELVÍRIA/MS

1Ana Beatriz Brito Balieiro, 2André Luiz Pinto
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RESUMO – O presente trabalho trás como analise a fragilidade potencial natural do Assentamento São 
Joaquim, Selviria/MS (AJA), a partir de uma analise qualiquantitiva da hidrografia, geologia, declividade, 
cobertura vegetal primitiva, solos e o índice pluviométrico, com base nas metodologias propostas por 
Ross (1994) e Crepani et. al. (2001), que consistem na interação dessas cartas temáticas, com pesos de 
fragilidade de zero a 5. Possibilitando assim, a identificação de áreas geográficas de maiores ou menores 
fragilidades e quais seriam as limitações do meio físico as diversas formas de uso, ocupação e manejo da 
terra. Os resultados apontaram o predomínio de áreas de baixa fragilidade, com exceção de três áreas, 
uma localizada em um afluente temporário da sub-bacia do córrego Pindaíba, em seu médio curso, outra, 
em outro córrego efêmero, afluente do córrego Sabina, em seu baixo curso, classificada como muito fraca 
e a ultima, amais restritiva do assentamento, localizada na foz do córrego Sabina, do ribeirão Beltrão, que 
se enquadrou na classe de media fragilidade.

Palavras-chave: Potencial natural, Fragilidade natural, Cartografia ambiental..
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GLIFOSATO: ESTIMATIVA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE UTILIZADA PARA 
RESTAURAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1Amanda Natália Timóteo, 2Alexandra Penedo de Pinho

PIBIC-197

RESUMO – O uso de pesticidas tem crescido mundialmente, como consequência movimenta grande parte 
do mercado. Os herbicidas merecem destaque porque seu objetivo é o combate de plantas indesejadas 
e tem ganhado espaço na área da restauração. O glifosato, um dos herbicidas mais famosos, é conhecido 
pela alta eficiência no controle de ervas daninhas. Por isso, o objetivo deste trabalho foi realizar uma es-
timativa do quanto de glifosato será utilizado em toda a área a ser restaurada no estado de Mato Grosso 
do Sul (MS). Para obter essas informações, utilizou-se de revisão bibliográfica onde foi encontrado o valor 
de área a ser restaurada em MS e a quantidade média de litros aplicada por hectare foi baseada em arti-
gos científicos de experimento em áreas de controle de gramíneas. Foi feito cálculo de proporção, onde 
sabe-se que a quantidade aplicada de glifosato por hectare é de 3 litros e sabendo que o total de área a 
ser restaurada é 968.300 ha, portanto o total necessário é de 29.049.000.000 litros. Diante do resultado, 
é importante saber como esse herbicida se distribui formando sua dinâmica. Lembrando que seu objetivo 
é para o combate de plantas indesejadas, sabe-se que parte do mesmo quando aplicado é absorvido pela 
planta, porém o restante do produto que não é aproveitado chega ao solo podendo ser degradado por mi-
croorganismos em seu metabólito ácidoaminometilfosfônico (AMPA) ou devido a sua grande capacidade 
de adsorção as partículas do solo, podendo ficar aderido por grande parte do tempo. Mas, as moléculas 
podem ser transportadas por processos de lixiviação e escoamento superficial podendo chegar a cursos 
d’água. É importante entender esse comportamento, porque a maioria dos projetos de restauração é im-
plantada em Áreas de Proteção Permanente (APP), Área de proteção ambiental (APA) e Reserva Legal (RL) 
que tem como objetivo reflorestar áreas de mata ciliar em nascentes de rios.

Palavras-chave: Glifosato, Restauração, Comportamento ambiental.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTES (APPS) DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO RIBEIRÃOZINHO (MS) (2010-2016)

1Amanda Moreira Braz, 2Patricia Helena Mirandola Garcia

PIBIC-198

RESUMO – Teve-se como objetivo espacializar as classes de uso e cobertura da terra presentes na ex-
tensão total da Bacia Hidrográfica do córrego Ribeirãozinho (MS). O córrego Ribeirãozinho está localizado 
no município de Selviria/MS. Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas imagens de radar 
da missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) e imagens dos satélites Landsat 8 (OLI), onde rea-
lizou-se a fusão com a banda 8 (Pancromática), obtendo como produto final uma imagem com resolução 
espacial de 15 m, imageadas em 2016. Foram empregadas técnicas de Processamento Digital de Imagem 
(PDI) para obter uma melhor qualidade visual das imagens. As Áreas de Preservação Permanentes estão 
ligadas diretamente às funções ambientais e são essenciais para a estabilidade do meio, e sua ausência 
pode acarretar problemas significativos e altamente prejudiciais para o ecossistema. Devido a ausência 
de trabalhos de campo, optou-se pela utilização do método kappa e Exatidão Global para a validação do 
resultado final da classificação, onde mostrou-se satisfatória.

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Mapeamento Temático, índice Kappa..
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CONTROLE DE QUALIDADE NA RELAÇÃO: “EVENTOS INFORMADOS, REGISTRADOS 
E CONFIRMADOS” ORIUNDOS DA ESTAÇÃO SISMOGRÁFICA DE SANTO ANTÔNIO DE 

LEVERGER (SALV – MT), UTILIZANDO O SOFTWARE SEISMOGRAM VIEWER (SEISGRAM2K).
1Amanda Letícia Abegg da Silveira, 2Gustavo marques e amorim

PIBIC-199

RESUMO – O presente projeto teve como objetivo maior compreender e qualificar de forma comparati-
va e interpretativa as atividades sísmicas captadas na estação sismográfica Santo Antônio do Leverger 
(SALV), composta por um sensor de banda larga de alta sensibilidade. A escolha desta estação deveu-se 
ao fato de integrar o projeto BRASIS (Pirchiner et al., 2011) e por localizar-se na porção Norte da Bacia 
Sedimentar do Pantanal, historicamente considerada como uma das regiões sísmicas do Brasil (Branner, 
1912; Pirchiner et al., 2011). A metodologia envolveu o download dos arquivos foi feito através do script 
poet.py, onde se identificou, selecionou e armazenou eventos locais e regionais até 4 (440 km) graus de 
distância da estação. Após isto, era feita a confirmação do evento e a aplicação do método de filtragem 
“Butterworth”, pois minimiza a perda de informação sobre o evento. Neste aspecto, a maior parte dos 
eventos apresentam discordância em relação aos filtros aplicados, demonstrando que existe uma estru-
tura alterando sua velocidade e frequência originais. No ano de 2013 muitos sinais foram registrados sem 
assinatura espectral, impossibilitando sua análise. No ano de 2014 não houve perdas totais de assinatura 
espectral, mas muitos dos eventos registrados não foram confirmados. No ano de 2015 há outra sequên-
cia de eventos informados e não registrados, já a partir de 2016, 100% dos eventos informados foram 
registrados. A partir dos resultados obtidos com o método de gatilhamento, se cruzou o arquivo shapefile 
das subdivisões do Pantanal (Mioto et al., 2012), e notou-se que os registros dos eventos evidenciam os 
contatos estruturais – geológicos, que foram verificadas em software de geoprocessamento. Apesar de 
cada sub-região apresentar uma identidade diferente para cada evento, há regiões que apresentam ten-
dências, como Taquari, Canoeira e Alto Barão de Melgaço, que tendem a aumentar a aceleração do sinal, 
Nhecolândia tende de manter ou diminuir a velocidade.

Palavras-chave: Controle de Qualidade de Dados Sísmicos, Estação Sismográfica de Santo Antônio do Le-
verger-MT (SALV), Sismicidade-geofísica..
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SÍNTESE ENANTIOSSELETIVA DA CITOSPORONA E & ANÁLOGOS
1Alisson Richard Teixeira Novais, 2Adilson Beatriz

PIBIC-200

RESUMO – As citosporonas caracterizam uma classe de metabólitos secundários de fungos do tipo lipídios 
fenólicos a qual foi inicialmente isolada em 2000 de dois fungos endofíticos, Cytospora sp. e Diaporthe sp. 
Uma vez que as citosporonas D e E apresentaram potencial atividade bactericida e fungicida, tornaram-
-se alvo de vários estudos e propostas de síntese, entretanto, a maioria se mostrou onerosa. O trabalho 
teve como objetivo a síntese da citosporona E a partir de um material de partida simples e barato, o áci-
do 3,4,5-tri-hidroxibenzoico ou ácido gálico, além de buscar por atividades biológicas ainda não relatadas 
para este composto natural. Para a síntese do produto de interesse, pensou-se em utilizar o acoplamento 
de Sonogashira como etapa chave da união C-C entre o anel aromático e a cauda lipofílica. Entretanto, as 
reações de halogenação do ácido gálico e de derivados com as hidroxilas protegidas não tiveram êxito, o 
que indica um possível impedimento estérico do material de partida, dificultando a inserção de um áto-
mo de halogênio volumoso necessário para o acoplamento de Sonogashira posterior. Com o insucesso 
do primeiro planejamento, pretendeu-se realizar a síntese total do composto de interesse por meio da 
metodologia de orto-metação dirigida. Inicialmente, houve a proteção das hidroxilas fenólicas do material 
de partida com o grupo metil, ainda um fraco orto-diretor. Planejou-se, portanto, a formação de um grupo 
amida terciária, resultado da união entre uma amina secundária e o grupo ácido do material de partida. 
Essa alteração foi proposta considerando o fato que as amidas são bons orto-diretores. Até o momento, a 
melhor amina para se realizar o acoplamento com o grupo ácido derivado do ácido gálico foi a dimetilamina, 
cujo produto pode ser comprovado por espectrometria de massas.

Palavras-chave: Citosporonas , Orto-metalação dirigida , Antimicrobianos.
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ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA BASEADOS EM APRENDIZADO  
DE DISTÂNCIA APLICADOS À SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

1Alison I. O. Moura, 2Bruno Magalhães Nogueira

PIBIC-201

RESUMO – Empresas de diversos ramos têm utilizado ferramentas de apoio à tomada de decisão como 
meio de vantagem competitiva frente a seus concorrentes. Uma dessas ferramentas mais comumente 
aplicadas remete à segmentação de seus clientes (clientes finais ou outras empresas para as quais pode 
vender seus serviços) por meio de métodos de aprendizado de máquina. Uma vez que não se sabe, a priori, 
o número de segmentos existente em um mercado, algoritmos de agrupamento de dados são utilizados 
para obter grupos representativos por aplicações que visam à segmentação de clientes. Entretanto, em 
aplicações de segmentação de clientes, a opinião de especialistas de domínio pode ser crucial para um 
bom desempenho, uma vez que diversos critérios podem ser utilizados para separar os grupos de clien-
tes. Neste sentido, algoritmos de agrupamento semissupervisionado podem ser uma boa solução. Objeti-
vou-se, por meio deste trabalho, estudar a eficiência de algoritmos de agrupamento de dados baseados 
em aprendizado de distância para a segmentação de mercado e prospecção de clientes em potenciais. 
Neste sentido, o algoritmo MPC-KMeans, um dos principais algoritmos de agrupamento semissupervisio-
nado baseado em aprendizado de distâncias foi comparado com outros dois algoritmos de agrupamento. 
Como estudo de caso, foi utilizada uma base de dados de bares e restaurantes, uma vez que o setor de 
serviços alimentícios é um dos mais crescentes e estáveis do país. Os resultados indicam que a incorpora-
ção de restrições por especialistas pode ser essencial para o correto agrupamento de dados e obtenção 
de grupos concisos e semanticamente correto de clientes.

Palavras-chave: agrupamento semissupervisionado, aprendizado de máquina, segmentação de mercado.
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CARACTERÍSTICAS DA CARNE DO PINTADO AMAZÔNICO SUBMETIDO  
A DIFERENTES NÍVEIS DE PROTEÍNA

1Adriélli Dias Borges, 2Ruy Alberto Caetano Correa Filho

PIBIC-202

RESUMO – O pintado amazônico é um peixe híbrido produzido mediante cruzamento da espécie Pseudopla-
tystoma reticulatum com Leiarius marmoratus. Este peixe tem sido um dos principais peixes Siluriformes 
produzidos atualmente no Brasil, tendo em vista que é um peixe onívoro e apresenta bom desempenho zoo-
técnico. O objetivo deste estudo foi avaliar as características da carne do pintado amazônico (P. reticulatum 
x L. marmoratus) produzidos com dois níveis de proteína bruta, sendo baixo nível (decrescentemente con-
forme o crescimento: 37%, 35%, 33%, 27%) e um alto nível de proteína (45 na fase inicial e 40% na fase final). 
Peixes jovens de 15 cm foram alocados em tanques escavados (unidades experimentais), sendo utilizados 
três tanques (repetições) para cada tratamento, totalizando seis unidades experimentais. Em cada unidade 
experimental foi alocado 400 peixes, totalizando 1200 peixes por tratamento. Os peixes foram produzidos 
em sistema semi-intensivo por período de 10 meses. Para as análises de qualidade de carne foram selecio-
nados cinco animais de cada parcela experimental, totalizando 15 animais por tratamento. Para análise de 
qualidade de carne foi mensurado matéria seca (MS), extrato etéreo (EE), cinzas (C), pH, força de cisalhamen-
to (FC) e cor (L, a, b). As características de qualidade da carne foram semelhantes entre o menor nível de pro-
teína (MS: 93,5 ± 0,40; EE: 11,60 ± 5,80; C: 4,37 ± 0,28; pH: 6,01 ± 0,02; FC: 44,55 ± 0,95; L: 7,57 ± 1,54; a: 10,51 ± 2,22; 
b: 899,99 ± 103,10) e maior nível de proteína (MS: 93,10 ± 0,35; EE: 6,70 ± 3,05; C: 4,69 ± 0,62; pH: 5,80 ± 0,40; FC: 
42,73 ± 2,62; L: 7,43 ± 1,70; a: 11,65 ± 4,45; b: 7,43 ± 1,70). Conclui-se que o maior nível de proteína na alimentação 
do pintado híbrido não proporciona alterações na qualidade da carne.

Palavras-chave: Leiarius marmoratus, Pseudoplatystoma, Surubim.
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AVALIAÇÃO DA VIDA ÚTIL E DOS EFEITOS DO DESGASTE DAS PONTAS  
HIDRÁULICAS COM INDUÇÃO DE AR SOBRE A PULVERIZAÇÃO

1Alex Rogers Aguiar Zanin, 2Fábio Henrique Rojo Baio

PIBIC-203

RESUMO – A utilização das pontas de um pulverizador conduz ao seu desgaste e sua depreciação depende 
dos fatores: do material de fabricação das pontas, pressão de trabalho, qualidade da água, formulação dos 
produtos, cuidados de operação e manutenção das máquinas responsáveis pelas aplicações. Com objetivo 
de avaliar o desgaste de ponta pulverizadora com indução a ar, ao longo de sua vida útil sobre o tamanho 
das gotas, na qualidade da distribuição das gotas e no volume de aplicação. Foi instalado um experimento 
no laboratório de pulverização agrícola da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Chapadão 
do Sul. Em que as pontas hidráulicas foram submetidas ao ensaio de desgaste acelerado e seus efeitos 
mensurados em seis momentos até a finalização do desgaste com 50h, sendo elas avaliadas de 10 em 10 
horas, simulando o uso no campo. Foram utilizados três modelos de pontas de jato plano, em leque dos 
modelos AIXR-110-02, DG-110-02, JSF-110-02, enquanto foi adotado o delineamento inteiramente casuali-
zado, sendo os tratamentos constituídos por horas de desgaste (10h, 20h, 30h, 40h, 50h para cada modelo 
de ponta), com a frequência de cinco repetições em cada tratamento, dos quais foram avaliados os se-
guintes parâmetros: diâmetro mediano volumétrico (μm); a percentagem de gotas menores que 100 μm; 
vazão (L s -1 ); e índice de amplitude relativa (SPAN).

Palavras-chave: Desgaste acelerado, Diâmetro mediano volumétrico, Vazão.

1 Graduação em Agronomia/CPCS.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCS.

Apoio: CNPq, UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

213

DIFERENTES OFERTAS DE FORRAGEM NA TERMINAÇÃO DE CORDEIROS EM  
PASTAGEM DE UROCHLOA BRIZANTHA (SYN. BRACHIARIA BRIZANTHA)

1Aline Aparecida da Silva Miguel, 2Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo

PIBIC-204

RESUMO – A carne é o principal produto final da cadeia produtiva da ovinocultura e para alcance da efi-
ciência da produção de cordeiros a pasto avaliou-se as porcentagens de fornecimento de forragem na 
terminação de ovinos. O experimento foi desenvolvido no Setor de Ovinocultura da Fazenda Escola da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com 35 
cordeiros cruzados SRD x Texel. Objetivou-se identificar a melhor oferta de Urochloa brizantha cv Marandu 
com os seguintes tratamentos: 105 g de matéria seca de folha verde (MSFV)/kg de peso corporal (PC); 90 
g MSFV/kg PC; 75 g MSFV/kg PC e 60 g MSFV/kg PC, todos suplementados diariamente com suplemento 
proteico-energético na quantidade de 1,6% do PC. Houve efeito quadrático no ganho médio diário, em 
função dos níveis de oferta. As diferentes ofertas de forragem utilizadas para cordeiros criados em pas-
tagens de Urochloa brizantha proporcionaram medidas in vivo de de carcaça semelhantes. Assim, a oferta 
de 60 g MSFV/kg de PC em associação a suplementação de 1,6% PC é suficiente para suprir a necessidade 
nutricional dos cordeiros e proporcionar um adequado rendimento de carcaça, refletindo principalmente 
em um maior rendimento por área (kg de carne produzida/ha), devido ao aumento da capacidade de su-
porte das pastagens.

Palavras-chave: Ovinos, Pasto, Produção.
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NÃO-LESÕES, LESÕES DE POUCA IMPORTÂNCIA E ARTEFATOS POST  
MORTEM NO SISTEMA NERVOSO DE EQUINOS

1Amanda Gimelli, 2Tessie Beck Martins

PIBIC-205

RESUMO – A complexidade das estruturas do sistema nervoso central demanda um conhecimento e um 
estudo mais profundo do mesmo pelo patologista. Células incomuns, não lesões e artefatos devem ser 
claramente diferenciados para que não sejam confundidos com lesões verdadeiras e não levem a erros 
de diagnóstico. Dos dezoito cavalos incluídos neste estudo, três apresentaram sinais clínicos neurológi-
cos antes de morrer. Os cavalos morreram ou foram submetidos a eutanásia por causas diversas. Todos 
tiveram o encéfalo examinado macroscopicamente e microscopicamente, através de lâminas de histo-
logia coradas com hematoxilina e eosina. Alguns cortes histológicos foram corados pela técnica de PAS 
para demonstração de lipofuscina. Não lesões, lesões de pouca importância e artefatos foram observa-
dos no sistema nervoso central de todos os equinos deste estudo, e destas, neurônios aparentemente 
sem núcleo, vacúolos multifocais na substância branca, hemorragias perivasculares leves, neurônios com 
aspecto necrótico e halos perivasculares foram apresentados por todos os animais. Além das alterações 
já descritas em estudos prévios, se observou vacuolização na camada média de artérias em oito animais. 
Os resultados demonstram que muitas alterações semelhantes podem ser vistas em cavalos com e sem 
doença neurológica, que algumas alterações estão associadas a idade e que técnicas histoquímicas po-
dem ser úteis para diferenciar pigmentos.

Palavras-chave: Doenças neurológicas, Diagnósticos diferenciais, Doenças de equinos.
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INDUÇÃO DE POLIOENCEFALOMALACIA POR AMPRÓLIO EM OVINOS
1Amanda Moura Silva Quintiliano, 2Ricardo Antônio Amaral de Lemos

PIBIC-206

RESUMO – Para caracterizar a evolução clínica de ovinos com poliencefalomalácia induzida pela ingestão 
de amprólio e avaliar o tratamento com tiamina, 10 ovinos, receberam doses variadas de amprólio, até o 
início dos sinais clínicos, com o intuito de induzir a ocorrência de polioencefalomalacia. Destes, quatro, 
receberam tratamento por via intramuscular de 40mg/kg/peso corporal de tiamina, sendo desejada a 
recuperação. Quatro outros ovinos, receberam as doses de amprólio, porem não receberam tratamento. 
E dois ovinos não receberam o amprólio tampouco o tratamento com tiamina (controle), mas foram man-
tidos com os demais oito durante o período que perdurou o experimento. A dieta e disponibilidade de 
água foram as mesmas para todos os animais do lote. Três animais tiveram morte aguda e apresentaram 
lesões cerebrais constituídas por necrose laminar cortical, caracterizada por neurônios vermelhos, ede-
ma, tumefação de células endoteliais, astrócitos reativos e infiltração por células gitter. Quatro ovinos se 
recuperaram PEM induzida por amprólio após o tratamento com tiamina, e outro se recuperou de forma 
espontânea, permaneceram clinicamente normais e foram submetidos à eutanásia após seis meses da 
recuperação clínica. Na necropsia, apresentaram alterações macroscópicas caracterizadas pela ausência 
de tecido corticocerebral que, histologicamente, consistiam em espaços praticamente vazios, onde eram 
vistos apenas células gitter e vasos. Os animais controle, também foram submetidos à eutanásia e não 
apresentaram alterações no encéfalo.

Palavras-chave: Doenças de pequenos ruminantes, Cérebro, Cicatrização de tecido nervoso.
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AVALIAÇÃO DE RECEPTORES SENSORIAIS DE ODOR E SABOR EM IDOSOS
1Antonio Alves, 2Luciana Miyagusku

PIBIC-207

RESUMO – O trabalho tem como objetivo estudar as alterações nos receptores sensoriais do olfato e do 
paladar com o decorrer da idade, e averiguar uma possível relação dos sentidos com o sedentarismo, há-
bitos alimentares e tratamentos medicamentosos. O desenvolvimento das avaliações priorizou idosos 
acima de 60 anos e frequentadores da UnAPI/UFMS. Os testes foram realizados através de seis soluções 
diferentes para a prova de gosto básico, além de quinze amostras de alimentos para o teste de odor. Con-
cluiu-se que, apesar da interação medicamentosa ser um importante determinante, a idade é o principal 
fator que influencia na identificação do sabor. Quanto ao reconhecimento do odor, os indivíduos apresen-
taram facilidade na assimilação.

Palavras-chave: Receptores sensoriais, Olfato, Paladar, Gosto básico.
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DESEMPENHO DO PINTADO AMAZÔNICO SUBMETIDO  
A DIFERENTES NÍVEIS DE PROTEÍNA

1Belisa Tatiana Barbosa de Melo Filippin, 2Jayme Aparecido Povh

PIBIC-208

RESUMO – A utilização de híbridos de espécies carnívoras de alto valor comercial, como as espécies Pseu-
doplatystoma fasciatum, Pseudoplatystoma reticulatum e Pseudoplatystoma corruscas, com espécies 
onívoras, como Leiarius marmoratus, pode minimizar os problemas com canibalismo. Este híbrido é conhe-
cido como pintado amazônico, e vem sendo cada vez mais produzido em escala comercial nas pisciculturas 
na região Centro-Oeste. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho zootécnico do híbrido pintado 
amazônico (P. reticulatum x L. marmoratus) produzidos com dois níveis de proteína bruta, sendo baixo 
nível (decrescentemente conforme o crescimento: 37%, 35%, 33%, 27%) e um alto nível de proteína (45 na 
fase inicial e 40% na fase final). Peixes jovens de 15 cm foram alocados em tanques escavados (unidades 
experimentais), sendo utilizados três tanques (repetições) para cada tratamento, totalizando seis uni-
dades experimentais. Em cada unidade experimental foi alocado 400 peixes, totalizando 1200 peixes por 
tratamento. Os peixes foram produzidos em sistema semi-intensivo por período de 10 meses. Foram rea-
lizas biometrias a cada 30 dias. Para análise de desempenho foi mensurado o comprimento (CT), peso (P), 
biomassa (B), ganho de biomassa (GB), sobrevivência (S) e conversão alimentar aparente (CAA). No final do 
experimento todas as variáveis foram semelhantes nos peixes submetidos ao tratamento com maior nível 
de proteína (CT: 58,27 ± 2,32 cm; P: 1,639 ± 0,24 kg; B: 199,43 ± 51,43 kg; GB: 189,28 ± 51,75 kg; S: 84,74 ± 9,89%; 
CAA: 3,34 ± 1,04) em relação aos peixes alimentados com menor nível de proteína (CT: 54,53 ± 0,77 cm; P: 
1,556 ± 0,09 kg; B: 185,35 ± 18,66 kg; GB: 173,81 ± 19,38 kg; S: 92,97 ± 5,63%; CAA:03,15 ± 0,47). Conclui-se que o 
maior nível de proteína na alimentação do pintado híbrido não proporciona maior desempenho zootécnico.

Palavras-chave: Leiarius marmoratus, Pseudoplatystoma, Surubim.
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POTENCIAL NUTRITIVO DA SEMENTE DE GUAVIRA (CAMPOMANESIA PUBESCENS 
 (DC.) O. BERG.): ): I - COMPOSIÇÃO QUÍMICA E PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS

1Bruna Callegari Franco, 2Manoel Mendes Ramos Filho

PIBIC-209

RESUMO – Os diversos biomas encontrados em nosso país abrigam uma biodiversidade ainda desconhe-
cida e inexplorada, incluindo frutos do Cerrado e do Pantanal em abundância e disponíveis durante pelo 
menos duas estações do ano, cujo consumo permite a diversificação da dieta com a inclusão de frutas 
e vegetais regionais, ricos em nutrientes. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o potencial nutritivo da 
semente de guavira (Campomanesia pubescens (DC.) O. Berg.) através da determinação da composição 
centesimal (AOAC, 2002; BRASIL, 2005) e da caracterização do óleo presente na semente (AOCS, 1990; MAIA 
&amp; RODRIGUEZ-AMAYA, 1993). Os resultados mostraram alto teor de lipídios (51,30%); fibra alimentar 
total (19,90%); proteínas (15,35%). Os índices analíticos da fração lipídica da semente resultaram em índi-
ce de refração a 40ºC 1,472; índice de acidez 7,21 mg KOH.g -1 ; índice de saponificação 196,00 mg KOH.g -1 
; densidade relativa 20º/20ºC 0,9183; índice de peróxidos 12,93 meq.kg -1 ; estabilidade oxidativa 30,99h 
(Rancimat). Houve predomínio do ácido palmítico (32,59%) dentre os ácidos graxos saturados (36,80%) e do 
ômega-9 oleico (23,92%) entre os insaturados (31,20). A semente de guavira apresentou valor energético 
de 5,43 kcal.g -1 , e fibra alimentar total, cujo teor permite enquadrá-la como de “alto conteúdo”, de acordo 
com a legislação vigente. O óleo apresentou elevada resistência à auto oxidação acelerada, superior à de 
muitos outros óleos de sementes de vegetais. E, as características físico químicas apresentadas pela se-
mente de guavira a torna uma fonte potencial de aproveitamento para o consumo humano, além agregar 
valor à exploração extrativista, tendo em vista constituir-se em resíduo da extração da polpa.

Palavras-chave: Frutos nativos, Composição centesimal, Nutrientes.
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ANÁLISE SENSORIAL DE CARNE DE FRANGO DE CORTE TIPO CAIPIRA
1Bruna de Sá Chaves Flores, 2Karina Márcia Ribeiro de Souza Nascimento

PIBIC-210

RESUMO – A produção de frango de corte tipo caipira, surge como uma alternativa para consumidores 
de carne, pois alem de ter boa qualidade e grande quantidade de proteína, possui um preço acessível ao 
mercado consumidor. Realizou-se este estudo com o objetivo de avaliar atributos de qualidade sensorial 
da carne de frangos de corte tipo caipira alimentos com dietas formuladas com diferentes níveis de ener-
gia metabolizável.. Utilizou-se 30 carcaças de frangos de corte tipo caipira, da linhagem Pescoço Pelado, 
com delineamento inteiramente casualizado, com 6 repetições. Para cada fase de criação foi formulado 
uma dieta: dieta inicial de 1 a 28 dias; dieta crescimento de 29 a 56 dias e dieta final de 57 a 84 dias. Fo-
ram aplicados tratamentos com diferentes níveis de energia, com 2.700, 2.800, 3.000, 3.100 e 3.200 Kcal/
Kg de energia. Os animais foram abatidos aos 84 dias de idade, retirando pés, cabeça, pescoço e órgãos. 
As amostras de carne foram processadas adequadamente para realização da analise sensorial. A analise 
sensorial foi realizada por métodos discriminativos, utilizando testes de comparação múltipla, com deli-
neamento em blocos completos casualizados. Foi utilizado um painel treinado com 10 provadores a fim de 
avaliar atributos de qualidade de carne como suculência, textura, sabor, odor e aspecto global da carne. 
Os dados para os parâmetros de qualidade da carne por analise sensorial foi submetido a análise não pa-
ramétrica do teste de Friedman, e em caso de significância foi realizado o teste de comparação múltipla 
semelhante ao teste Tukey. Obteve-se melhor atributo de sabor e suculência da carne de peito e sobreco-
xa e uma média maciez, nos frangos alimentados com dietas com 3.100 Kcal/Kg de energia metabolizável.

Palavras-chave: Energia metabolizável, Qualidade, Sistemas de criação.
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RETENÇÃO DE CAROTENOIDES EM FARINHA DE BOCAIUVA: EFEITO 
DOBRANQUEAMENTO E DO PROCEDIMENTO DE SECAGEM

1Dara Sâmi Vilasanti Garnes, 2Mariana Ferreira Oliveira Prates

PIBIC-211

RESUMO – A farinha de bocaiuva é um produto muito comercializado em Mato Grosso do Sul, de coloração 
amarela intensa devido à presença carotenoides. Objetivou-se verificar o efeito do branqueamento e das 
condições de secagem no teor e na retenção de carotenoides na farinha de bocaiuva. Os frutos foram 
coletados nas proximidades da UFMS em Campo Grande, lavados e sanitizados. Inicialmente determinou-
-se a umidade e o teor de carotenoides totais (CT) na polpa dos frutos in natura. Os demais frutos foram 
divididos em quatro tratamentos: T1 - fruto não branqueado e seco inteiro; T2 - fruto não branqueado, 
despolpado e seco e T3 - fruto branqueado, despolpado e seco, cada um em triplicata. O branqueamento 
foi feito a vapor a 70ºC por 3 minutos. Os frutos foram secos diretamente em estufa com circulação de ar, 
a 40ºC, sendo posteriormente triturados a granulometria de farinha e analisados para CT e umidade. Foi 
calculado o teor de retenção de carotenoides em relação à polpa in natura. Os resultados foram expressos 
em massa seca, as médias submetidas à Anova e comparadas por Tukey (p≤0,05). A polpa in natura apre-
sentou 48,70±2,29g 100g -1 de umidade e 72,75±11,38 mg de β-caroteno 100g -1 , em massa seca. T1, T2 e T3 
apresentaram 15,05±0,37, 15,56±3,18 e 21,25±9,09g 100g -1 de umidade, respectivamente. O teor de CT em 
T2 (71,89±DP mg de β-caroteno 100g -1 ) foi significativamente maior (p≤0,05) que em T1 (52,97±8,47 mg de 
β-caroteno 100g -1 ) e T3 (23,03±3,50 mg de β-caroteno 100g -1 ). Os percentuais de retenção foram 72,81% 
(T1), 98,82% (T2) e 31,66% (T3). T2 proporcionou melhor retenção de CT na farinha de bocaiuva indicando 
que a secagem do fruto despolpado é mais eficiente para preservar estes compostos. O menor percentual 
de retenção foi observado para T3, indicando que o branqueamento não foi efetivo na retenção de cor na 
farinha de bocaiuva.

Palavras-chave: Acrocomia spp, Desidratação, β-caroteno.
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USO DE SENSOR MULTIESPECTRAL PARA ESTIMATIVA DA TAXA  
DE APLICAÇÃO NA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA

1Eder Eujácio da Silva, 2Fábio Henrique Rojo Baio

PIBIC-212

RESUMO – A determinação da taxa de aplicação de produtos fitossanitários numa cultura ainda é subjetiva 
em campo. O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma equação que indique a taxa de aplicação ade-
quada segundo a informação de um índice de vegetação (IV) e de uma deposição relativa esperada para 
a cultura da soja. O trabalho foi realizado na safra 2016/17. A cultura foi implantada em espaçamento de 
0,45 m e população de 400 mil plantas ha -1 em sistema de semeadura direta. Foi utilizado o sensor mul-
tiespectral ativo Crop Circle modelo ACS-470 para a obtenção dos IV’s IV RedEdge, NDRE e NDVI utilizando 
as bandas vermelho, borda do vermelho e infravermelho próximo. O delineamento experimental aplicado 
foi em parcelas subdividas no esquema fatorial 4x4 (quatro taxas de aplicação; quatro estádios fenológi-
cos), com três repetições para cada tratamento. A mensuração da deposição da calda sobre as folhas das 
plantas de milho foi realizada através do procedimento de análise por balanço de massas. A deposição de 
calda no estrato médio da cultura da soja possui uma função quadrática positiva quando relacionada ao 
IV e a taxa de aplicação. Com o aumento do IV há a necessidade do aumento da taxa de aplicação para a 
manutenção da mesma deposição de calda no estrato médio da planta. Os IV’s IV RedEdge, NDRE e NDVI 
apresentaram correlação positiva quanto a deposição de calda no estrato médio da cultura do milho.

Palavras-chave: Tecnologia de aplicação, Deposição de calda, Sensor multiespectral.
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CONFECÇÃO DE MAPA DO TEOR DE FÓSFORO NUM LATOSSOLO
1Edvar Lopes Nantes Junior, 2Karina Marie Kamimura

PIBIC-213

RESUMO – As técnicas de agricultura de precisão possibilitam a identificação da variabilidade espacial dos 
atributos do solo facilitando seu manejo de modo sustentável. O objetivo deste trabalho foi obter o mapa 
da distribuição do teor de fósforo (P) do solo na cultura de cana-de-açúcar. O estudo foi realizado na Fazen-
da Santa Luzia no município de Aporé-GO, pertencente à Usina Cerradinho, o solo predominante da região 
é o Latossolo. A coleta de dados foi numa malha regular, sendo o grid de coletas de 5 hectares. Foram co-
letadas amostras no ano de 2011 e 2012, nas camadas de 0-0,25 m e 0,25-0,50 m, sendo os locais georre-
ferenciados. O teor de P dessas amostras foi determinado empregando o método da resina trocadora de 
íons. Para a análise estatística descritiva, foi realizado um estudo exploratório de dados, com o programa 
estatístico Sisvar e para a realização da análise Geoestatística, foi utilizado o programa computacional GS+. 
A distribuição do teor de P ao longo da área, foi dividida em 3 amplitude de classe que representam a con-
centração da variável na área. A amplitude de cada classe foi obtida a partir do modelo matemático utilizado 
pelo software, as classes foram representadas em tonalidade de cinza, onde em escala crescente a tonali-
dade de cinza aumenta-se o teor de P, estando restrita a três classes. A distribuição do P na área foi obtida 
a partir da interpolação entre os valores dos pontos amostrais e assim estimando os valores vizinhos a 
esses pontos. No ano de 2011, o P apresentou alcance de 2.788 m e 2.463, respectivamente para as camadas 
de 0-0,25 e 0,25-0,50, já no ano de 2012, o P apresentou alcance de 3.672 m para a camada de 0-0,25 m. Con-
clui-se que houve uma moderada dependência espacial do teor de P para as camadas estudadas.

Palavras-chave: Geoestatística, Macronutriente, Krigagem.
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MANEJO DE PODRIDÃO DE FUSARIUM VERTICILLIOIDES EM SEMENTES  
DE MILHO PELO USO DE ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALYPTUS GLOBULUS

1Francisco Mendes de Oliveira Neto, 2Maria Luiza Nunes Costa

PIBIC-214

RESUMO – A incidência de fitopatógenos do gênero Fusarium está entre as mais importantes causas de 
doenças na cultura do milho, como podridões no sistema radicular, na espiga, além de ocasionar a morte 
de plântulas. Estudou-se a partir disto o efeito de concentrações diferentes do óleo essencial de Eu-
calyptus globulus (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0%), visando o controle de Fusarium verticillioides presentes nas 
sementes de milho. Foram realizadas avaliações de sanidade, emergência de plântulas em solo autoclava-
do, germinação e análises de transmissibilidade do fungo das sementes para os coleóptilos retirados ao 
trigésimo dia após a emergência. Observou-se que as concentrações do óleo essencial utilizadas não pro-
porcionaram fitotoxidez às sementes, sendo considerados normais os valores da germinação das semen-
tes (97 a 100%) e do crescimento das plântulas no teste de emergência (86 – 93%). Os melhores resultados 
encontrados foram obtidos pelo uso do óleo essencial na concentração de 0,5% no teste de sanidade e 
no plaqueamento dos coleóptilos, porém, não proporcionaram resultados significativos estatisticamente, 
servindo como estudos preliminares para estudos posteriores.
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CRESCIMENTO DE ESPÉCIES DE CERRADO DE DIFERENTES GRUPOS  
SUCESSIONAIS EM PLANTIO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL

1Gabriel Freitas Schardong, 2Ana Paula Leite de Lima

PIBIC-215

RESUMO – O sucesso da restauração florestal depende, dentre outros fatores, da escolha adequada de 
espécies nativas que sejam capazes de se estabelecerem e se desenvolverem em áreas degradadas. As-
sim, o objetivo deste estudo foi avaliar a sobrevivência e o crescimento de espécies nativas do cerrado 
de diferentes grupos sucessionais, em um plantio de restauração florestal, em Chapadão do Sul, MS. Para 
isto foi utilizado um experimento de restauração florestal, instalado em fevereiro de 2013 testando mo-
delos de restauração baseado no princípio da sucessão ecológica. Para a avaliação da sobrevivência e do 
crescimento das mudas, foram selecionadas 12 espécies, sendo quatro pioneiras: Anadenanthera falcata, 
Cybistax antisyphilitica, Platypodium elegans, Samanea tubulosa; quatro secundárias iniciais: Dipteryx 
alata, Sterculia striata, Alibertia edulis, Enterolobium contortisiliquum; e, quatro secundárias tardias: Ce-
drela fissilis, Copaifera langsdorfii, Handroanthus roseo-albus, Hymenaea stilbocarpa. Foram coletados os 
dados de: Sobrevivência (%); circunferência à altura do solo (CAS); altura total (HT) e o diâmetro de copa 
(DC) destas. As avaliações ocorreram aos 42 e 48 meses de idade. Com base nos dados mensurados foram 
calculados a taxa de sobrevivência e o incremento periódico em altura e DAS e DC por grupo e espécie. 
A taxa de sobrevivência média, tanto para os grupos como para as espécies estudadas, foi de máxima a 
elevada. Os grupos sucessionais variaram quanto o crescimento em altura, circunferência à altura do solo 
e diâmetro de copa até os 48 meses de idade. As secundárias iniciais cresceram mais, enquanto o grupo 
das secundárias tardias é o que cresce menos. As espécies estudadas apresentam boa adaptabilidade a 
região e dentro de cada grupo sucessional, variam quanto seu investimento no crescimento em altura, 
diâmetro de copa e diâmetro a altura do solo, apresentando estratégias diferentes de estabelecimento 
em campo.
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RESPOSTA À DOR PROVOCADA PELA PEÇONHA BOTRÓPICA: ESTUDO DE GÊNERO
1Isabela Cristina Santos Buckov, 2Eric Schmidt Rondon

PIBIC-216

RESUMO – Uma importante consequência do envenenamento por serpentes Bothrops sp é a dor local in-
tensa. Os tratamentos incluem protocolos analgésicos que não variam conforme o sexo do paciente. O ob-
jetivo deste trabalho foi determinar se a resposta à dor provocada pela peçonha difere entre os gêneros. 
Foram utilizados camundongos machos e fêmeas, da linhagem Swiss pesando entre 18g e 30g. Os expe-
rimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais-UFMS sob o protocolo n° 799/2016. 
Cinco animais/grupo foram inoculados com peçonhas de Bothrops jararaca diluído em solução salina es-
téril (NaCL à 0,9%) e, um animal (controle), apenas com salina. O volume final injetado (via intraplantar) 
foi de 30μl. Foram testadas doses de 1pg a 7μg/animal. A avaliação comportamental da nocicepção foi 
realizada com o emprego do von Frey eletrônico. As diferenças foram consideradas significativas quando 
p ≤ 0,05. A dose de 1pg/animal teve resposta igual a da salina. As doses de 5 e 7μg/animal provocaram 
necrose, respectivamente, em fêmeas e machos. A hiperalgesia mecânica não variou, significativamente, 
entre gêneros ao se confrontar a dose de 3μg/animal nos tempos 2h e 4h. Entretanto, ao se compararem 
as doses subótimas para fêmeas e machos, 3 e 5μg/animal, respectivamente, observaram-se diferenças 
significativas às 2h. Isto é, a dose subótima para os machos em seu pico de ação promoveu uma resposta 
nóxia superior à dose subótima para as fêmeas no mesmo tempo. Tanto em machos quanto em fêmeas a 
peçonha provocou hiperalgesia por até 27h. Os machos toleram melhor os efeitos necróticos da peçonha 
e sentem mais dor por serem submetidos a uma dose nóxia não necrotizante maior. No controle da dor, as 
diferenças de gênero devem ser consideradas e o tratamento deve perdurar, por pelo menos, 27h após o 
acidente ofídico.
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QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE FRUTOS DE BURITI COLHIDOS  
E ARMAZENADOS EM DIFERENTES CONDIÇÕES

1Isabella Da Silva Cunha, 2Raquel Pires Campos

PIBIC-217

RESUMO – O buriti (Mauritia flexuosa L.f.), da família Arecaceae, apresenta grande ocorrência no Brasil, 
principalmente em áreas úmidas. Este trabalho teve por objetivo avaliar a conservação pós-colheita de 
frutos de buriti, a partir da colheita em diferentes estádios de maturação e verificar a sua qualidade em 
diferentes condições, em cordões e soltos, e com ou sem atmosfera modificada passiva. Os frutos de bu-
riti foram colhidos de dois cachos em duas plantas do Vale do Imbirussu no município Campo Grande-MS 
e levados para o Laboratório de Processamento da Unidade de Tecnologia em Alimentos e Saúde Pública, 
divididos em lotes com 10 frutos, com as condições: frutos soltos e frutos nos cordões, e com filme pvc 
esticável e sem filme pvc esticável. Os frutos apresentaram rendimentos das frações polpa, casca e ca-
roço variáveis entre os tratamentos e durante o período de armazenamento em temperatura ambiente, 
com média geral em torno de 22,81% polpa; 31,7% epicarpo e 43,63% endocarpo. Houve grande descarte 
de frutos devido a incidência de fungos, principalmente ao 9° dia do armazenamento, finalizando o expe-
rimento. A perda de massa dos frutos foi elevada nos frutos que não estavam em atmosfera modificada 
passiva, superior a 30% ao final do período de armazenamento, de forma geral. Os valores de pH, sólidos 
solúveis, acidez titulável e índice de maturação variaram aleatoriamente entre as diferentes condições de 
armazenamento. Portanto, conclui-se que as diferentes condições de armazenamento não interferiram 
no amadurecimento dos frutos, sendo recomendado uso de sanificação dos frutospara permitir condi-
ções de melhor conservação após a colheita.

Palavras-chave: Mauritia flexuosa L.f., Pós-colheita, Amadurecimento.
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SILÍCIO NO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DE SEMENTES DE SOJA
1Izabela Cristina de Oliveira, 2Charline Zaratin Alves

PIBIC-218

RESUMO – O objetivo do trabalho foi avaliar a produtividade e qualidade da semente de soja em função de 
doses de silício. O experimento foi instalado na área experimental do Campus de Chapadão do Sul (CPCS/
UFMS) e as análises foram realizadas no Laboratório de Tecnologia de Sementes. Os tratamentos consis-
tiram de cinco doses de silício, sendo a aplicação foliar realizada nos estádios VC (estádio vegetativo), R1 
(início do florescimento), R3 (início da frutificação) e R5 (enchimento dos grãos). Em cada aplicação foram 
utilizadas as doses de 0 (testemunha); 1; 2; 3 e 4 kg.ha -1 do produto comercial Microton, que possui em 
sua composição 26% de Si. No estádio R8 foram avaliados: altura de planta, número de grãos.vagem -1 , 
número de vagens.planta -1 , produtividade, e teor de água; e posteriormente no laboratório foram rea-
lizados os testes de germinação e vigor (primeira contagem, emergência, condutividade elétrica, enve-
lhecimento acelerado, tetrazólio, e comprimento e massa seca de parte aérea e raiz). A aplicação foliar de 
silício, independente da dose, não incrementou os componentes de produção da soja. A produtividade e a 
germinação das sementes não foram afetadas pela adubação silicatada, porém o vigor das sementes foi 
incrementado com as doses entre 2 e 3 kg.ha -1 de Si foliar.

Palavras-chave: Adubação silicatada, Glycine max, Qualidade de sementes.
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POTENCIAL NUTRITIVO DA SEMENTE DE GUAVIRA (CAMPOMANESIA PUBESCENS  
(DC.) O. BERG.): II - COMPOSIÇÃO EM MINERAIS E COMPONENTES NÃO CONVENCIONAIS

1Izabella Renatta Almeida de Carvalho, 2Manoel Mendes Ramos Filho

PIBIC-219

RESUMO – Os frutos do Cerrado e do Pantanal são abundantes e se encontramdisponíveis durante pelo 
menos duas estações do ano, possibilitando a diversificação da dieta com a inclusão de frutase vegetais 
regionais, ricos em nutrientes, oferecendo assim, diversas vantagens entre elas, a valorização daprodu-
ção regional constituindo ainda, uma estratégiasustentável de combate a deficiências nutricionais atra-
vés da introdução e doestímulo ao consumo dos produtos naturais da região pela população. Objetivou-
-se, neste trabalho, avaliar o potencial nutritivo da semente de guavira (Campomanesia pubescens (DC.) 
O. Berg.) através da determinação de minerais Ca, Fe, P, e Mn (AOAC, 2011), ácido fítico (AF) (LATTA &amp; 
ESKIN, 1980), compostos fenólicos totais (FT) (SWAIN e HILLS, 1959), taninos (TA) (BRASIL, 2005) e a ativi-
dade antioxidante (AAO) (ALI et al., 2009; MELO et al., 2006). Os resultados para FT e TA foram de 434,75 
mgEAG.100g -1 e 309,55 mgEAT.100g -1 no extrato aquoso e de 1508,14 mgEAG.100g -1 e 255,68 mgEAT.100g 
-1. no extrato acetônico, respectivamente, embora o poder antioxidante AAO tenha sido cerca de 4,4 vezes 
maior no extrato aquoso (IC 50 0,59) em comparação ao acetônico (IC 50 2,62). Foram quantificados ainda, 
AF 1292,00mg.100g -1 , Ca 292,18 mg.100g -1 e Fe 2,34 mg.100g - 1 . As razões molares [AF]:[Ca] e [AF]:[Fe] de 
0,27 e 46,72, respectivamente, indicam apenas o mineral Ca estar biodisponível. Tendo em vista a semente 
se constituir em “resíduo” da extração da polpa do fruto, porção mais consumida, e a possibilidade de seu 
uso como alimento, serão necessários estudos adicionais que possam avaliar os efeitos quanto à ativida-
de antioxidante e quanto à biodisponibilidade dos minerais, através de ensaios in vivo.
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BIOATIVIDADE DE NOMURAEA RILEYI PRODUZIDO EM DIFERENTES  
MEIOS SÓLIDOS SOBRE CHRYSODEIXIS INCLUDENS

1Júnior, 2Luis Gustavo Amorim Pessoa

PIBIC-220

RESUMO – Lagartas desfolhadoras são problema constante em vários cultivos agrícolas, sendo respon-
sáveis por prejuízos e elevação dos custos de produção. Atualmente seu controle é realizado, na maioria 
das vezes, com inseticidas o que pode potencializar os prejuízos pela supressão de agentes de controle 
biológico, além dos riscos inerentes ao meio ambiente. O fungo entomopatogênico Nomuraea rileyi é um 
dos mais importantes inimigos naturais de lagartas desfolhadoras em vários cultivos, porém é de ocor-
rência natural. Um dos grandes problemas para seu uso como bioinseticida é a dificuldade em produzi-lo 
de maneira eficiente e barata em larga escala. O presente trabalho objetivou verificar a virulência do fun-
go N. rileyi produzido em diferentes substratos sólidos sobre lagartas de Chrysodeixis includes. O fungo 
foi produzido em substratos sólidos – mistura de grãos de arroz e sorgo em diferentes proporções, sendo 
posteriormente aplicado suspensão do fungo produzido em cada substrato (1,0 × 10 8 conídios/mL) em 
lagartas de C. includes. A mortalidade foi avaliada no 4 o , 6 o , 8 o dias após a inoculação e até a finalização 
da mortalidade. N. rileyi produzido nos diferentes substratos foi patogênico a lagartas de C. includens. Os 
substratos compostos por arroz 100% e arroz (80%) + sorgo (20%) proporcionaram as melhores perfor-
mances no controle de C. includens.
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PRODUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO  
POR BACTÉRIAS DO GÊNERO BACILLUS ISOLADOS DE 

 PLANTAS QUE CRESCEM NA MORRARIA DO URUCUM, CORUMBÁ-MS
1Larissa Hândrea Martins Machado de Oliveira, 2Marivaine da Silva Brasil

PIBIC-221

RESUMO – Bactérias do solo que são capazes de produzir compostos que auxiliam no desenvolvimento 
vegetal são consideradas Rizobactérias Promotoras de Crescimento Vegetal (RPCV). A promoção de cres-
cimento vegetal já foi observada em diversas rizobactérias do gênero Bacillus, a partir da fixação biológica 
do nitrogênio (FBN), solubilização de fósforo inorgânico e produção de hormônios vegetais, como o ácido 
indol-1-acético. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar a produção de substâncias promoto-
ras de crescimento em bactérias do gênero Bacillus isolados de bromélias oriundas da Morraria do Urucum. 
Para isso, os isolados foram avaliados em relação à capacidade de produzir AIA, solubilizar fosfato de cálcio 
e fixar nitrogênio. A partir dos resultados pode-se verificar que os isolados apresentam exclusivamente 
uma característica para a promoção de crescimento em plantas, demonstrando habilidade quanto à pro-
dução de AIA, no qual 36,3% isolados foram capazes de produzir este fito-hormônio, com destaque para 
o isolado VBE06 que apresentou 45 μM/mL de AIA. Nenhum dos isolados apresentou a capacidade para a 
solubilização de fosfato de cálcio em meio de cultura sólido e para fixação biológica de nitrogênio in vitro.
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DIFERENTES IDADES DE DESMAME DE CORDEIROS CRIADOS 
 EM PASTAGENS DE UROCHLOA BRIZANTHA CV. MARANDU

1Lavínia Correia de Sá, 2Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo

PIBIC-222

RESUMO – O consumo de carne ovina vem aumentando no Brasil, porém ainda enfrentamos problemas. 
A grande produção de carne sem qualidade atrapalha o crescimento da apreciação do consumidor, que 
busca uma carne mais saudável e saborosa. O cordeiro tem a carne considerada a mais aceitável no mer-
cado, sendo assim, este experimento teve o objetivo de avaliar o desempenho de cordeiros mantidos em 
creep-feeding, mantidos em pasto, desmamados com duas idades diferentes: 60 e 90 dias. O período ex-
perimental foi caracterizado pelo tempo entre nascimento e desmame. Os cordeiros desmamados com 
90 dias apresentaram consumo de suplemento maior (281,0 g/dia) e ganho de peso total maior (21,7 kg), 
quando comparados aos de 60 dias (210,2 g/dia e 15,6 kg). O custo do tratamento nutricional por 90 dias foi 
maior, porém os animais deste tratamento não necessitam de muito tempo na terminação. Há vantagem 
em desmamar mais tardiamente (90 dias de idade), pois o desempenho dos cordeiros e das matrizes apre-
senta-se superior, apesar do custo maior, o qual é diminuído com o encurtamento da fase de terminação 
para abate dos cordeiros.
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EXCREÇÃO DE FÓSFORO NA TERMINAÇÃO DE BOVINO DE CORTE
1Letícia Nantes de Souza, 2Gumercindo Loriano Franco

PIBIC-223

RESUMO – Há uma preocupação da sociedade com a quantidade de dejetos e gases produzidos pela pe-
cuária intensiva, que contribuem para a contaminação de recursos naturais. Dessa forma, há dúvidas com 
relação à porcentagem do fósforo que é excretado no ambiente por via fecal, que pode levar até a eutro-
fização. Porém, faltam informações do potencial de excreção deste nutriente em bovinos de corte confi-
nados. Objetivou-se avaliar a excreção fecal de fósforo de animais em sistema de terminação de bovino de 
corte em confinamento. Os dados foram colhidos no confinamento da Embrapa Gado de Corte, localizado 
no município de Campo Grande/ MS. Foram utilizados novilhos das raças Nelore, Canchim e cruzados (Can-
chim e Hereford) com aproximadamente 24 ±2 meses de idade. O período experimental foi dividido em três 
fases de colheita: inicial, intermediária e final. Para determinação da digestibilidade foi feita colheita de 
fezes diretamente da ampola retal, do alimento ofertado e das sobras. No início do experimento o peso 
médio foi de 473,93 ± 69,89 kg e final de 506,32 ± 69,49 kg e a ingestão de matéria seca foi de 10,81 kg/dia. 
O valor de digestibilidade do fósforo encontrado neste experimento foi de 51%, sendo necessário que os 
sistemas de produção em confinamento busquem formas de aumentar a eficiência de utilização do P.
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COINFECÇÃO POR HEMOPARASITAS EM CÃES SUBMETIDOS  
AO DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA

1Lucas Bezerra Taketa, 2Eliane Mattos Piranda

PIBIC-224

RESUMO – O presente trabalho buscou identificar cães infectados por Babesia canis, Ehrlichia canis e 
Anaplasma platys residentes em duas cidades do estado de Mato Grosso do Sul, a capital Campo Gran-
de e Camapuã, submetidos previamente ao diagnóstico de leishmaniose visceral canina. . Os critérios de 
inclusão nesse estudo foram: os animais deveriam ter idade superior a 4 meses e seus tutores deveriam 
consentir com o termo de consentimento livre esclarecido. Apenas os animais negativos para LVC foram 
submetidos à pesquisa molecular de hemoparasitas. Neste estudo, foi empregado reação em cadeia da 
polimerase convencional (PCR) para diagnóstico de B.canis e A.platys, e nested PCR para diagnóstico de 
E.canis devido a seus altos valores de sensiblidade e especifidade. O hemoparasita de maior prevalência 
em ambos os municípios foi E. canis (41,44%), seguida por B. canis (4,49%) e A. platys (4,70%). Das amostras 
da capital, 29 apresentaram hemoparasitas (38,67%) e 46 (61,33%) foram negativas nos testes moleculares 
realizados. Dentre os animais positivos, 30,66% (23 de 75 amostras) mostraram-se infectados por Ehrlichia 
canis; 7,69% (4 de 52 amostras) estavam infectados por Babesia canis e 4,16% das amostras (2 de 48) foram 
positivas para Anaplasma platys. Em relação às amostras de Camapuã, 32 animais foram negativos na PCR, 
enquanto 42 apresentaram hemoparasitas (56,75%). Dentre os animais infectados, 54,05% apresentaram 
DNA de Ehrlichia canis (40 de 74 amostras) e 5,88% apresentaram Anaplasma platys (2 de 34 amostras). Não 
foi observado infecção por B.canis nas amostras analisadas. Não houve associação entre a presença do 
carrapato vetor (Rhipicephalus sanguineus) e manifestação das hemoparasitoses abordadas no estudo.
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PRODUTIVIDADE E CARACTERÍSTICAS DE FRUTOS DA BANANEIRA THAP  
MAEO DE SEGUNDO CICLO SOB ADUBAÇÃO NITROGENADA E POTÁSSICA

1Maria Gabriela de Oliveira Andrade, 2Sebastião Ferreira de Lima

PIBIC-225

RESUMO – A cultura da bananeira apresenta rápido crescimento e alta produção de frutos, demandando 
intensa fertilização, sendo o N e K os nutrientes que mais se destacam. No entanto, a produtividade na-
cional ainda é baixa, indicando a necessidade de estudos para melhorar o desempenho dessa frutífera. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade e as características de fruto da banana Thap 
Maeo, de segundo ciclo, sob adubação com N e K. O experimento foi desenvolvido no campus de Chapadão 
do Sul, UFMS, utilizando plantas da cultivar Thap Maeo em espaçamento de 2,5 m x 2,5 m. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial 2 x 4 com três repetições. Os tratamentos 
foram constituídos pela combinação de presença (400 kg ha -1 ) e ausência de nitrogênio e quatro doses 
de potássio: 0, 300, 600 e 900 kg de K 2 O ha -1 . Observou-se que a aplicação de K 2 O nas melhores doses 
proporcionou ganhos de 8,5; 5,9; 16,3; 50,2; 20,0 e 27,6%, respectivamente para as variáveis pencas por 
cacho, frutos por penca, frutos por cacho, diâmetro e comprimento do fruto e produtividade de frutos, 
quando comparados com a testemunha. Conclui-se que O uso de nitrogênio em associação com K 2 O in-
fluencia isoladamente o número de pencas por cacho, frutos por cacho e diâmetro do fruto, aumentando 
seus valores. As variáveis pencas por cacho, frutos por penca, frutos por cacho, diâmetro e comprimento 
do fruto e produtividade de frutos foram beneficiados pela aplicação de K 2 O, sendo que as melhores do-
ses ficaram na faixa de 502,7 a 658,0 kg ha -1 .
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OBTENÇÃO DO EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DA AMÊNDOA DE PEQUI  
(CARYOCAR BRASILIENSE CAMB) E SUA CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

1Mariana Depieri Sgorla, 2José Antônio Braga Neto

PIBIC-226

RESUMO – A relação entre alimentação e saúde, associado a iniciativa das pessoas em adquirirem hábitos 
alimentares mais saudáveis, tem induzido a indústria de alimentos a estudarem novos produtos. Neste 
contexto a valorização e estudo dos frutos do cerrado têm crescido e apresentado importância para a 
utilização integral dos mesmos, uma vez que geram renda para populações locais e são alternativas para 
indústrias de alimentos. Dentre os frutos do cerrado, o pequi (Caryocar brasiliense Camb.) possui polpa e 
amêndoa de ótimo sabor e valor nutritivo com características sensoriais exóticas e marcantes, o que lhe 
confere um potencial gastronômico. Este trabalho teve por finalidade o desenvolvimento e análise do ex-
trato hidrossolúvel obtido da amêndoa de pequi avaliando seu potencial alimentício. Amostras coletadas 
no município de Campo Grande-MS, foram lavados e despolpados. Os caroços espinhosos contendo as 
amêndoas foram congelados e então cortados para a retirada da amêndoa. Primeiramente foi determina-
do o ponto isoelétrico e valor de pH de maior solubilidade para extração das proteínas. Utilizando metodo-
logia aplicada a produtos similares a partir do soja obteve-se o extrato e em seguida realizou-se as anali-
ses físico-químicas para caracterização do novo produto. O extrato obtido da amêndoa do Pequi resultou 
em produto rico em água, pouco calórico e cujos maiores teores de nutrientes são, respectivamente, pro-
teínas e lipídeos, com características semelhantes ao do extrato hidrossolúvel de soja, o que o torna uma 
alternativa bastante útil na demanda dos consumidores por produtos saudáveis, econômicos, advindos 
de maneira sustentável e com um bom valor nutritivo. Foi obtido um extrato hidrossolúvel da amêndoa do 
Pequi com boas características físico-químicas o que possibilita o seu aproveitamento alimentar.
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EFICIÊNCIA DE ISOLADOS DE METARHIZIUM ANISOPLIAE (METSCH.) SOROK. 
(ASCOMYCOTA: CLAVICIPITACEAE) NO CONTROLE DE MAHANARVA SPP. (STAL) 

(HEMIPTERA: CERCOPIDAE) EM CONDIÇÕES DE CAMPO
1Matheus Pereira de Brito Mateus, 2Elisângela de Souza Loureiro
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RESUMO – Ao se alimentarem das raízes, as ninfas de Mahanarva spp. provocam lesões no sistema vas-
cular, comprometendo o transporte de água e nutrientes para as regiões meristemáticas da planta. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência de controle de Mahanarva spp. utilizando isolados comerciais 
de M. anisopliae e inseticida imidacloprido em condições de campo. O delineamento experimental foi em 
blocos casualizados com 4 tratamentos: Metarril ® , Metiê ® , Evidence ® 700 WG, Controle; e 4 repetições 
com 750 m 2 cada. Os bioinseticidas foram aplicados na concentração de 1,5×10 12 conídios viáveis por 
hectare e o inseticida Evidence ® 700 WG na dose de 400 g.ha -1 do produto comercial. Avaliações foram 
realizadas aos 30, 60, 90 e 120 dias após a aplicação e os dados submetidos ao teste F, teste de Tukey a 
P ≤ 0,05 e eficiência calculada através da fórmula de Abbott. Todos os bioinseticidas proporcionaram alta 
redução do número de ninfas de cigarrinha-das-raízes (95%) a partir dos 30 até 120 dias após pulverização 
(DAP). Aos 30 DAP o inseticida Evidence ® 700 WG apresentou maior eficiência no controle das ninfas, no 
entanto, não diferiu estatisticamente dos bioinseticidas Metiê ® e Metarril ® . Aos 60, 90 e 120 DAP os 
bioinseticidas proporcionaram acima de 84% de eficiência quando comparado ao inseticida. Para adultos 
os bioinseticidas Metarril ® e Metiê ® causaram maior redução de insetos vivos e foram mais eficientes 
que o inseticida Evidence ® 700 WG, proporcionando eficiência de 100%. Os bioinseticidas Metarril ® e 
Metiê ® proporcionaram melhor performance sendo eficientes no manejo de Mahanarva spp.
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1 Graduação em Agronomia/CPCS.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCS.

Apoio: CNPq, UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

237

UTILIZAÇÃO DE CHILLER PARA RESFRIAMENTO E REDUÇÃO DE CARGA 
MICROBIOLÓGICA EM MIÚDOS BOVINOS DA REGIÃO SUL-MATOGROSSENCE

1Nayara Alves Moura, 2Luciana Miyagusku
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RESUMO – Anualmente são registrados vários surtos alimentares associados à falta de condições sanitá-
rias adequadas, por isso é necessário o uso de técnicas que garantem alimentos seguros para o consumo 
humano e que são eficazes para as indústrias. A necessidade de se identificar o grau de contaminação 
dos alimentos, levou à utilização de um sistema que além de identificar a contaminação, fosse capaz de 
reduzí-la, gerando um alimento próprio para o consumo, de acordo com órgãos sanitários. O sistema de 
refrigeração Chiller, consiste no resfriamento da água por retirada de calor, baixando assim sua tempe-
ratura.Com alta durabilidade e eficiência , o sistema apresenta flexibilidade quanto à instalação, podendo 
trabalhar com uma grande variação de temperatura, além de apresentar ótimo custo-benefício. O princí-
pio do resfriamento é a redução da carga microbiana, bem como das reações químicas e enzimáticas que 
compromete a qualidade final dos miúdos bovidos. Operam com renovação constante de água, a qual, 
circula em contra corrente ao sentido dos miúdos, que são conduzidos por uma rosca ao longo de todo 
equipamento. As avaliações microbiológicas e físico-químicas fazem parte das análises realizadas nesse 
projeto em miúdos bovino (fígado) e portanto são de extrema importância para a aprovação do lote do 
produto cárneo e garantia de um produto inócuo ao consumidor.
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PERFORMANCE DE PRODUTOS BIOLÓGICO E QUÍMICO NO CONTROLE DE LAGARTAS 
HELICOVERPA ARMIGERA (HÜBNER) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) NA CULTURA DA SOJA

1 Ricardo Alexandre de Souza Tosta, 2Elisângela de Souza Loureiro
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RESUMO – As lagartas de Helicoverpa armigera (Hübner, 1809) (Lepidoptera: Noctuidae) são altamente 
polífagas, tendo como hospedeiras mais de 180 espécies entre plantas cultivadas e nativas. O presente 
trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a eficiência de diferentes isolados do fungo entomo-
patogênico Metarhizium rileyi (Farlow) Samson no controle lagartas de H. armigera em condições de labo-
ratório. Para condução do bioensaio, foram separados seis grupos de 50 lagartas de segunda geração (F2), 
e aplicados os seguintes tratamentos: T1 Testemunha (água destilada esterilizada), T2 inseticida (Clor-
pirifós), T3 isolado UFMS 02, T4 isolado UFMS 03, T5 isolado UFMS 06, T6 isolado UFMS 07, de M. rileyi, em 
suspensões da ordem de 1,0×conídios.mL -1 . Posteriormente, cada grupo de lagartas foram alocados em 
câmara úmida e mantida a 25 °C, 70% UR e fotofase de 12 horas. As avaliações foram realizadas diariamen-
te para verificação da mortalidade na fase larval, efeitos sub-letais (nutrição e deformações) na fase de 
pupa, O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado composto por seis tratamen-
tos e 50 repetições. Os dados referentes à mortalidade em laboratório, foram submetidos à análise de 
variância e as médias de tratamentos foram comparadas pelo teste de Scott-Knott (0,05%) de probabili-
dade. Houve diferença significativa entre o tratamento a base de inseticida em relação aos tratamentos, a 
base de M. rileyi, quanto à mortalidade de indivíduos de H. armigera, não houve diferença estatística entre 
os tratamentos quanto ao peso de pupas. Esses resultados sugerem que o fungo não conseguiu penetrar 
no tegumento, levemente coriáceo, da lagarta, ou houve o impedimento do crescimento do fungo através 
da defesa humoral da praga alvo. Deste modo, é de grande importância mais estudos, utilizando outros 
isolados para testar a patogenicidade deste fungo em relação ao manejo de H. armigera.
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DETECÇÃO DE ACC DEAMINASE EM BACTÉRIAS ISOLADAS DE BROMÉLIAS DE 
BANCADAS LATERÍTICAS DA MORRARIA DO URUCUM – CORUMBÁ, MS, BRASIL

1Rodrigo Mattos Silva Galeano, 2Marivaine da Silva Brasil

PIBIC-230

RESUMO – O etileno é um hormônio vegetal que em altas concentrações pode inibir a germinação de se-
mentes e o crescimento de raízes. Algumas bactérias possuem a enzima 1-aminociclopropano-1-carboxi-
lato (ACC) deaminase, que hidrolisa o ACC, precursor imediato do etileno, em amônia e ácido alfa-cetobu-
tirato, reduzindo os níveis de etileno e proporcionando a eliminação dos efeitos deletérios causado pelos 
níveis elevados. O objetivo desse trabalho foi selecionar bactérias que possuem ACC deaminase. As cepas 
utilizadas neste trabalho foram isoladas de bromélias que ocorrem em bancadas lateríticas da Morraria do 
Urucum em Corumbá, MS, essa vegetação é adaptada a condições com altos níveis de insolação e escassez 
de água. Para a primeira seleção foi feita a amplificação por PCR do gene acdS, utilizando dois pares de ini-
ciadores: DegACCf/DegACCr e F1937f/F1939r. A expressão da proteína da ACC deaminase foi realizada em 
um meio mínimo modificado suplementado com ACC como única fonte de nitrogênio. A atividade da enzi-
ma ACC deaminase em condições normais e em estresse à seca com PEG 6000 (-0,30 mPa) foi mensurada a 
partir do estabelecimento de uma curva padrão de ◦-cetobutirato. Produtos de PCR do tamanho esperado 
foram obtidos em 27 isolados, apenas 10 foram capazes de crescer em meio mínimo com ACC. Os isolados 
VBE23 e VBE03, da espécie Bacillus cereus, apresentaram os maiores valores de atividade da enzima: 13,63 
± 2,08 e 11,43 ± 1,62 μM ◦-CB/h/mg proteína. Isso indica que esses isolados podem clivar o ACC, aliviando 
o estresse causado pelo etileno em plantas. Logo, esse estudo é o início para a compreensão dos meca-
nismos de sobrevivência que plantas de cangas podem adotar nesses ambientes. Os isolados com alta 
atividade enzimática podem ser objeto de estudo para possíveis aplicações na agricultura, aumentando a 
sobrevivência de plantas de interesse comercial em locais com pouca disponibilidade de água.
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DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE PARICÁ EM SUBSTRATO COM RESÍDUO DE ALGODÃO 
INOCULADAS COM FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES E BRADYRHIZOBIUM

1Thiago H. M. Jesus, 2Meire A. S. Cordeiro

PIBIC-231

RESUMO – O uso de microrganismos que atuam na promoção de crescimento de plantas são importantes 
aliados na fase de produção de mudas de espécies florestais, podendo-se obter melhor qualidade com 
maior potencial de estabelecimento a campo. O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento de 
mudas de paricá (Schizolobium amazonicum) em substrato com resíduo de algodão inoculadas com fungos 
micorrízicos arbusculares (FMAs) e Bradyrhizobium. O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
com delineamento experimental inteiramente casualizado, utilizando-se como substrato de cultivo uma 
mistura de 50% solo com 50% de resíduo de algodão para todos os tratamentos que foram os seguintes: 
1) testemunha (sem inoculação com fungos e bactéria), 2) inoculação com Bradyrhizobium, 3) inoculação 
com FMAs e 4) inoculação com FMAs + Bradyrhizobium. Para os tratamentos com a bactéria foram utilizados 
inoculante comercial com a estirpe B. elkanii e para os tratamentos com FMAs foram utilizados uma mistura 
de solo contendo esporos e raízes de braquiária micorrizadas (solo-inóculo) com as espécies Acaulospora 
morrowiae e Rhizophagus clarus, que foram isoladas a partir de amostras de solo da região. Após 90 dias 
de condução foram avaliados nas mudas os seguintes parâmetros: altura (cm), diâmetro do colo (mm), nú-
mero de folhas, massa fresca de parte aérea (MFPA), massa seca de parte aérea (MSPA) e massa fresca de 
raiz (MFR). As maiores médias observadas para número de folhas e MSR foram ao tratamento somente com 
FMAs. Para altura de planta, diâmetro do colo, MFPA e MSPA, as maiores médias foram, respectivamente, 
34,17 cm, 5,10 mm, 6,04 g e 2,30 g, para o tratamento FMAs associado à inoculação com a bactéria B. elkani, 
sendo superior aos demais tratamentos. A inoculação conjunta de FMAs e da bactéria B. elkanii, no substra-
to de cultivo com resíduo de algodão, promoveu maior desenvolvimento de mudas de paricá.
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EFEITO DE AZOSPIRILLUM BRASILENSE E BIOESTIMULANTE EM BANANA  
CULTIVAR FHIA 18 EM SEGUNDO CICLO DE PRODUÇÃO

1 Vinícius Andrade Secco, 2Sebastião Ferreira de Lima
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RESUMO – A cultura da banana é altamente exigente em nutrientes, principalmente potássio e nitrogênio, 
fazendo com que seja muito dependente de adubos químicos, que oneram o processo produtivo. O uso 
de bactérias fixadoras de N e bioestimulantes aparece como uma opção para reduzir a entrada desses 
insumos na cultura. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade e as características dos 
frutos da banana Fhia 18 de segundo ciclo submetida a aplicação de Azospirillum brasilense e bioestimu-
lante. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados em esquema fatorial 2x4, sendo 
os tratamentos formados pela combinação de 4 doses de Azospirillum brasilense (0, 10, 20 e 30 mL L -1 ) 
e presença (5 mL L -1 ) e ausência de bioestimulante, usando o produto bioestimulante. O maior número 
de frutos por cacho foi obtido na dose de 12,69 mL L -1 de Azospirillum brasilense associado ao bioestimu-
lante, resultado 15,25% superior a testemunha. O uso de A. brasilense associado ao bioestimulante gerou 
frutos maiores e com maior massa, o que juntamente com o maior número de frutos por cacho, resultou 
em uma produtividade por hectare 31,63% maior se comparada a testemunha, na dose de 13,30 mL L -1 
de A. brasilense. Conclui-se que a aplicação conjunta de A. brasilense e bioestimulante influencia todas 
as características de produção e a produtividade da bananeira, com exceção do número de frutos por 
penca. Para as variáveis número de pencas por cacho, número de frutos por cacho, comprimento do fruto, 
diâmetro do fruto, massa de frutos, massa do cacho e produtividade de frutos, as melhores doses de A. 
brasilense ficam entre 7,61 e 14,4 mL L -1 , sempre associado ao uso do bioestimulante. A aplicação isolada 
de A. brasilense resulta em valores inferiores a testemunha para todas as variáveis, com exceção para o 
comprimento do fruto.
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RESPOSTAS HEMATOLÓGICAS DE SURUBINS HÍBRIDOS INFECTADOS 
EXPERIMENTALMENTE COM LACTOCOCCUS GARVIEAE

1Vivian Akemi Nakamura, 2Carlos Eurico Fernandes
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RESUMO – As bactérias são agentes patogênicos comuns na piscicultura. A lactococose é uma doença 
infecciosa causada pelo Lactococcus garvieae que pode afetar uma variedade de espécies de peixes em 
todo o mundo. No Brasil, o Lactococcus garvieae foi isolado em peixes do gênero Pseudoplatystoma, po-
rém, muitos aspectos patológicos ainda são desconhecidos. Este estudo teve como objetivo estudar as 
respostas hematológicas em surubim híbrido infectado experimentalmente com L. garvieae. Espécimes 
de surubim híbrido (n=66) foram inoculados com L. garvieae (1,5 x10 8 UFC mL -1 ). Antes da inoculação (gru-
po controle) e nos dia 1, 3, 7, 14 e 21 pós-inoculação (pi), 11 animais foram amostrados para determinação 
dos parâmetros hematológicos (hematócrito, hemoglobina, número de eritrócitos, índices hematimétri-
cos e percentual de monócitos, linfócitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, LG-PAS positivos e leucócitos 
imaturos). O hematócrito reduziu nos dias 1, 3 e 14 pi; a hemoglobina e o número de eritrócitos reduziram 
dos dias 3,14 e 21 pi. Não houve alteração dos índices hematimétricos durante o período experimental. O 
percentual de monócitos reduziu nos dias 7, 14 e 21 pi e de linfócitos aos 21 dias pós-infecção. Porém, o 
percentual de neutrófilos aumentou nos dias 3, 7 e 21 pi. O percentual de basófilos, eosinófilos, LG PAS po-
sitivo e leucócitos imaturos não foram influenciados pela infecção experimental. Conclui-se que surubins 
híbridos inoculados experimentalmente com L. garvieae desenvolvem reação aguda caracterizadas por 
anemia e neutrofilia. Reações prolongadas, acima de 14 dias pós-infecção caracterizam-se por monocito-
se e linfocitose. O perfil hematológico pode ser usado como biomarcador para o estudo dessa infecção em 
subins híbridos, sendo estes, modelos importantes para futuros estudos sobre a lactococose em peixes.

Palavras-chave: Bactéria, hematologia clínica, Pseudoplatystoma spp.

1 Graduação em Ciências Biológicas/INBIO.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.

Apoio: CNPq, UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

243

CURVAS DE CRESCIMENTO DO PINTADO AMAZÔNICO  
SUBMETIDO A DIFERENTES NÍVEIS DE PROTEÍNA

1Yasmin Avila Ferreira, 2Jayme Aparecido Povh
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RESUMO – A utilização de híbridos de espécies carnívoras de alto valor comercial, como as espécies Pseu-
doplatystoma fasciatum, Pseudoplatystoma reticulatum e Pseudoplatystoma corruscas, com espécies 
onívoras, como Leiarius marmoratus, pode minimizar os problemas com canibalismo. Este híbrido é conhe-
cido como pintado amazônico, e vem sendo cada vez mais produzido em escala comercial nas piscicultu-
ras na região Centro-Oeste. O objetivo deste estudo foi avaliar curvas de crescimento do híbrido pintado 
amazônico (P. reticulatum x L. marmoratus) produzidos com dois níveis de proteína bruta, sendo baixo 
nível (decrescentemente conforme o crescimento: 37%, 35%, 33%, 27%) e um alto nível de proteína (45 na 
fase inicial e 40% na fase final). Peixes jovens de 15 cm foram alocados em tanques escavados (unidades 
experimentais), sendo utilizados três tanques (repetições) para cada tratamento, totalizando seis unida-
des experimentais. Em cada unidade experimental foi alocado 400 peixes, totalizando 1200 peixes por tra-
tamento. Os peixes foram produzidos em sistema semi-intensivo por período de 10 meses. Foram realizas 
biometrias a cada 30 dias, sendo mensurado o peso, comprimento total e comprimento padrão. O melhor 
modelo para analise das curvas de crescimento foi o exponencial. As variáveis peso e comprimento padrão 
apresentaram parâmetros A (tamanho inicial) e K (taxa de crescimento) semelhantes nos dois níveis de 
proteína, indicando crescimento semelhante para estas características nos dois níveis de proteína. Para 
o comprimento total, o parâmetro K foi diferente entre os tratamentos, com maior taxa de crescimento 
para os peixes submetidos à alimentação com maior nível de proteína (0,00414) em relação aos peixes 
submetidos ao menor nível de proteína (0,00368). Conclui-se o pintado amazônico quando submetido à 
alimentação com maior nível de proteína apresenta maior taxa de crescimento para o comprimento total.
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APLICAÇÃO DE MARCADORES ISSR NO ESTUDO DE DIVERSIDADE GENÉTICA  
EM ASPIDOSPERMA QUEBRACHO-BLANCO E A. TRITERNATUM

1Adrielly Auxiliadora Freire Miranda, 2Maria Ana Farinaccio
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RESUMO – Apocynaceae é uma das maiores famílias de Angiospermas, disseminada em regiões tropicais 
e subtropicais, possui no total cerca de 400 gêneros e 3700 espécies, sendo que, no Brasil ocorrem cerca 
850 espécies em 95 gêneros. Dentre as Apocynaceae, destacamos Aspidosperma, um gênero neotropical 
com cerca de 70 espécies, ocorrendo desde o México até a Argentina. No Mato Grosso do Sul, o gênero 
está representado por 15 espécies, dentre essas, Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl e A. triterna-
tum Rojas Acostas, dois táxons importantes e características do Chaco. O objetivo do presente projeto é 
contribuir para o conhecimento de Apocynaceae por meio da utilização de marcadores moleculares domi-
nantes (ISSR) para espécies do gênero Aspidosperma, a fim de contribuir com informações relacionadas à 
diversidade genética de populações naturais. Para isto, foram amostrados 120 indivíduos, representantes 
das populações de A. quebracho-blanco e A. triternatum coletadas na Argentina (Formosa), Brasil (Porto 
Murtinho) e Paraguai (Filadélfia). Esses tiveram o seu DNA genômico extraído e avaliado como sendo de 
boa qualidade. Os testes de amplificações foram feitos usando quatro primers de ISSR, dos quais, três 
apresentaram boa amplificação em A. quebracho-blanco e A. triternatum. Os primers que amplificaram fo-
ram os seguintes: UBC856, UBC857 e UBC888. Estes resultados irão auxiliar em futuros estudos da diver-
sidade genética e estrutura genética de populações de A. quebracho-blanco e A. triternatum bem como 
contribuirão para decisões sobre a sua onservação.
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE MIMOSA CF. PIGRA EM ECÓTONO CERRADO-PANTANAL, MS
1Alerrandra Ortega Nobre, 2Camila Aoki
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RESUMO – Várias espécies de Mimosa são consideradas invasoras por serem muito prolíficas, sendo fre-
quentemente observadas como infestantes em beiras de estradas e terrenos baldios e constitui um dos 
gêneros mais comuns entre as plantas daninhas de pastagens. Objetivou-se, através deste estudo, in-
vestigar aspectos quantitativos e qualitativos da biologia reprodutiva e quais grupos de animais visitam 
e polinizam as flores de Mimosa cf. pigra em uma área inserida no ecótono Cerrado-Pantanal. Caracterís-
ticas florais, como formato, coloração e odor foram avaliadas em trinta flores frescas (não fixadas), de 
cinco inflorescências de indivíduos diferentes. Para cada inflorescência foi registrado o número flores 
por glomérulo (em pré-antese), estes foram posteriormente dissecados sob lupa, a fim de se determinar 
o sexo das flores. Das inflorescências em antese foram obtidas medidas do comprimento e largura das 
inflorescências e do comprimento do perianto, das anteras e estilete/estigma com auxílio de paquíme-
tro digital em estereomicroscópio. As medidas foram representadas por suas médias e desvio-padrão e 
as diferenças entre médias foram testadas através de test t. As observações dos visitantes florais de 
Mimosa foram realizadas durante o período de floração, totalizando 77,5h de observação. Mimosa cf. pigra 
apresenta flores reunidas em inflorescências globosas, do tipo pincel, andromonóicas, com antese diur-
na e poliníferas. As flores são rosas, actinomorfas, gamossépalas, gamopétalas e isodínamas. A espécie 
exótica, Apis mellifera foi o visitante floral mais frequente, totalizando mais de 40% das visitas. Trigona 
e Scaptotrigona postica foram os abelhas nativas mais frequentes, perfazendo 16% e 10% das visitas, 
respectivamente. As características florais associam essa espécie à síndrome de melitofilia, o que é cor-
roborado pelo fato de abelhas serem os visitantes mais frequentes e os únicos a apresentarem compor-
tamento de polinização.
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BIOLOGIA FLORAL, VISITANTES FLORAIS E FRUGÍVOROS DE ERVA DE PASSARINHO 
(PSITTACANTHUS ACINARIUS) EM ECÓTONO CERRADO-PANTANAL

1Alessandra da Silva Costa, 2Camila Aoki
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RESUMO – Ervas-de-passarinho oferecem uma variedade de perspectivas interessantes de estudo que 
são práticas, teóricas e de conservação, que ainda são pouco investigadas O presente estudo teve por 
objetivo investigar aspectos quantitativos e qualitativos da biologia floral e registrar quais grupos de 
animais visitam P. acinarius para utilizar recursos florais ou frutos, em Aquidauana, MS. As observações 
dos visitantes florais e frugívoros foram conduzidas entre março e agosto de 2017 e a metodologia em-
pregada foi a da planta focal, por observações diretas e instalação de cameras trap. Observação direta 
totalizou 500 minutos de observação e a gravação com camera trap 480 horas. As flores de P. acinarius 
são hermafroditas, actinomorfas, corola com seis pétalas de coloração esverdeada com manchas verme-
lhas, comprimento médio de 55,9±3,97mm, estames epipétalos com filetes delgados. Os frutos são pomos 
viscídeos, elípticos, quando maduros ficam com coloração preta e o pedicelo vermelho. Apenas nove visi-
tantes florais foram observados em flores de P. acinarius: duas abelhas (Scaptotrigona postica), duas for-
migas (01 Cephalotes sp. e 01 Camponotus sp.) e cinco beija flores (Hylocharis chrysura), sendo que apenas 
beija-flores apresentaram comportamento e tamanho adequados para polinização. Foram registrados 23 
eventos de frugivoria, sendo que 82,6% destes envolveram o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus). Apenas 
registros diretos foram obtidos de visitantes florais e frugívoros, não havendo registros por camera trap.

Palavras-chave: Hylocharis chrysura, Pitangus sulphuratus, Dispersão de sementes.

1 Graduação em Ciências Biológicas/CPAQ.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.

Apoio: CNPq, UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

247

SISTEMA DE REPRODUÇÃO DE DUAS ESPÉCIES SINTÓPICAS DE MALPIGHIACEAE 
 EM REMANESCENTE DE CERRADO, CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL

1Aline Agatha de Pádua, 2Maria Rosângela Sigrist
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RESUMO – O sistema de reprodução é a forma como uma espécie deixa descendentes, sendo que nas es-
pécies vegetais a reprodução pode ocorrer por cruzamentos aleatórios, cruzamentos biparentais, auto-
fecundações, apomixia e suas combinações. O entendimento o sistema de reprodução é importante, pois 
permite compreender a dependência das espécies em relação aos polinizadores, as estratégias que ado-
tam para se reproduzir na ausência e/ou redução dos mesmos, bem como definir melhor a atuação dos vi-
sitantes florais na polinização de dada espécie. Aqui estudamos o sistema de reprodução de Banisteriop-
sis argyrophylla e Diplopterys pubipetala, duas espécies de Malpiguiaceae que ocorrem sintopicamente 
em remanescente urbano de cerrado visando (i) entender a dependência destas espécies em relação aos 
polinizadores e (ii) fornecer subsídios para a determinação do papel dos visitantes florais na polinização 
das mesmas, em especial de abelhas não Centridini, que não apresentam comportamento intrafloral ade-
quado e realizam principalmente fluxo polínico intra-flor e intra-planta. Para tanto estudamos aspectos 
da morfologia e biologia floral das espécies e realizamos experimentos de polinizações manuais (autopoli-
nização, polinizações cruzadas) plantas), autopolinização espontânea e controle (emasculado, não emas-
culado). Todos os tratamentos frutificaram, sendo as espécies auto-férteis (com autopolinização espon-
tânea) e auto-compatíveis (com autopolinização manual). A autopolinização espontânea é favorecida pela 
a ausência de hercogamia e o fato de no botão as anteras estarem abertas e os estigmas receptivos. 
Entretanto, maior percentual de frutificação ocorreu após polinização cruzada entre flores de plantas 
diferentes (“xenogâmicas”) (em ambas as espécies), entre flores da mesma planta (D. pubipetala) e/ou no 
controle não emasculado (Ba. argyrophylla). Apesar disso, ambas as espécies (i) não dependem exclusiva-
mente de vetores de pólen para garantir frutificação via reprodução sexuada e (ii) podem ser polinizadas 
secundariamente por abelhas não Centridini.
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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE ENZIMAS FÚNGICAS DO COMPLEXO 
CELULOLÍTICO PARA APLICAÇÃO EM PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS

1Aline Pereira de Almeida, 2Douglas Chodi Masui

PIBIC-239

RESUMO – O complexo celulolítico reúne enzimas que trabalham em sinergismo para romper ligações β- (1 
a4) glicosídicas da celulose. Buscou-se caracterizar e aperfeiçoar a produção de celulases termoestáveis 
produzidas pelo fungo Humicola brevis var thermoidea. O fungo foi cultivado em estado sólido de fermen-
tação (FES) contendo farelo de trigo e água (1:2 p/v) durante 7 dias para a expressão de celulases. Após 
este tempo, o cultivo foi ressuspendido em água destilada gelada e o extrato bruto filtrado, centrifugado 
e analisado a atividade das enzimas produzidas. A atividade de aril-β-glucosidase foi determinada a 60ºC 
em tampão de Acetato de sódio 50 mM, pH 5,5, contendo pNP-Glu 1 mM no volume final de 0,6 mL a 60°C. 
As atividades celobiase, CMcase e Avicelase foram medidas a 50º C usando celobiose 5 mM, CMC e Avicel 
1% como substratos, respectivamente. Os açucares redutores liberados foram analisados pelo método 
da glicose oxidase para a atividade celobiase e do ácido 3,5 dinitrosalicílico para as atividades CMCase e 
Avicelase, usando glicose como padrão. A caracterização bioquímica das atividades celobiásica e pNP-glu-
cosidásica mostraram-se lineares até 0,46 mM de substrato e até 20 minutos de incubação para ambas 
correspondendo a 1,48 e 7,8 U/mg respectivamente. O pH ótimo para atividade celobiásica foi de 5,5, e 
manteve-se estável em uma ampla faixa de pH durante 24h com perda de 8,34% da atividade e termoes-
tável após 120h com perca de 41,03% de atividade a 60°C. A atividade foi estimulada por celobiose de 0,01 a 
8 mM sendo inibida quando concentrações maiores foram utilizadas. Observamos que a constante K M por 
pNP-Glu foi menor se comparado com a celobiose, mas sua estabilidade a temperatura é maior utilizado 
celobiose como substrato. As características das β-glucosidases sugerem que o extrato bruto de H. brevis 
pode ser útil para a produção de biocombustíveis.
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CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E MOLECULAR DE CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS 
ISOLADOS EM HOSPITAL DE ENSINO DE MATO GROSSO DO SUL

1Amanda Borges Colman, 2Marilene Rodrigues Chang

PIBIC-240

RESUMO – A criptococose é uma infecção sistêmica, de distribuição cosmopolita causada por fungos do 
complexo Cryptococcus neoformans/ Cryptococcus gatti que atinge principalmente pacientes imuno-
comprometidos. A infecção ocorre principalmente pela inalação de basidiósporos do fungo dispersos no 
ambiente. Do pulmão pode disseminar para outros sítios, com tropismo pelo sistema nervoso central. Os 
objetivos deste estudo foram determinar a suscetibilidade antifúngica de C. neoformans isolados de pa-
cientes internados no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) entre janeiro de 2013 e 
dezembro de 2016, identificar o tipo molecular e comparar os resultados dos exames: micológico direto e 
teste sorológico com a cultura. Para determinação da suscetibilidade antifúngica foi utilizada a técnica 
de microdiluição em caldo com os antifúngicos anfotericina B, voriconazol, fluconazol e itraconazol e para 
a identificação do tipo molecular, a técnica de PCR-RFLP com amplificação do gene URA5. A detecção de 
antígeno criptocócico foi feita pela técnica em aglutinação no látex. No período foram diagnosticados 65 
casos de criptococose causada por C. neoformans. No teste de suscetibilidade não foram encontradas 
leveduras resistentes e a concentração mínima inibitória (em μg/mL) variou de 0,125 a 1 para anfoterici-
na B, 0,25 a 4 para fluconazol, 0,015 a 0,5 para itraconazol e 0,015 a 0,06 para voriconazol. Dentre os 65 C. 
neoformans, 58 eram tipo molecular VNI e 7 do tipo VNII. A positividade do teste sorológico foi de 89,3% e 
do exame micológico direto de 66,67%. Cryptococcus neoformans, tipo molecular VNI, é o principal agente 
etiológico causador da criptococose no HUMAP e são sensíveis aos antifúngicos fluconazol, voriconazol, 
itraconazol e anfortericina B. A positividade no teste sorológico é superior a positividade do exame mico-
lógico direto e inferior a positividade em cultura. Os dados obtidos recomendam o uso do teste sorológico 
como diagnóstico rápido da criptococose e a realização de cultura e tipagem molecular para melhor en-
tendimento da distribuição geográfica desses patógenos.
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AVALIAÇÃO DE DIGESTIBILIDADE DE FRANGOS DE CORTE SUPLEMENTADOS  
COM ENZIMAS DE INTERESSE BIOTECNOLÓGICO

1Amanda Marques Kai, 2Fabiana Fonseca Zanoelo

PIBIC-241

RESUMO – Enzimas são substâncias orgânicas globulares de natureza proteica que quando adicionadas às 
rações animais tem como principal propósito aumentar a absorção dos nutrientes no trato gastrointes-
tinal, pois complementam as próprias enzimas digestórias endógenas, ou ainda aquelas que não são sin-
tetizadas pelos animais. As rações mais utilizadas atualmente possuem elevadas frações de amido e he-
micelulose, sendo efetiva a suplementação com enzimas para a melhor assimilação de tais componentes. 
Objetivou-se, através deste trabalho, avaliar a hidrólise da raspa de mandioca ocasionada pelas enzimas 
amilase e xilanase em rações para frangos de corte. Os fungos Aspergillus japonicus e Neurospora crassa 
foram cultivados em meio SR usando 1% de farelo de trigo ou amido como fonte de carbono, para a produ-
ção de xilanase e amilase, respectivamente. O extrato bruto foi utilizado como fonte de enzimas extrace-
lulares em diferentes sessões incubadas a 39ºC contendo ração a base de raspa de mandioca e tampão. 
A determinação da atividade enzimática foi realizada por reação com DNS, sendo definida a unidade de 
atividade enzimática como a quantidade de enzima capaz de liberar 1 μmol de açúcar redutor por minuto 
nas condições de ensaio. Concluiu-se que a suplementação com ambas as enzimas possuem significativo 
potencial sobre a hidrólise da raspa de mandioca, melhorando assim a digestibilidade dos nutrientes. En-
tretanto, a escolha da enzima utilizada varia de acordo com o objetivo requerido pelo melhorador ou pela 
concentração dos nutrientes utilizados na dieta.
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CURVAS DE CRESCIMENTO E PIRÂMIDE ETÁRIA DE PHRYNOPS GEOFFROANUS 
SCHWEIGGER (TESTUDINES,CHELIDAE) EM UM RIO URBANO

1Ana Carolina França Balbino da Silva, 2Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos

PIBIC-242

RESUMO – Uma maneira de descobrir se uma população está numericamente estável é estudando a es-
trutura etária da mesma, em que se faz necessário atribuir a idade de cada indivíduo, sendo fundamental 
a descrição da curva de crescimento de espécies que necessitam de manejo. Em quelônios, alterações no 
ambiente podem causar modificações no padrão de crescimento, podendo ser intensificadas em áreas ur-
banas devido o aparecimento de ilhas de calor e entrada de matéria orgânica via esgoto doméstico. Assim, 
este trabalho teve como objetivo descrever a curva de crescimento de Phrynops geoffroanus no Córrego 
Cabaça, localizado na cidade de Campo Grande, MS, Brasil. A curva de crescimento foi estimada através da 
equação de Von Bertalanffy, utilizando a metodologia de captura-marcação-recaptura. Foram realizadas 
17 campanhas de 2014 a 2017, com armadilhas do tipo covo distribuídas ao longo de 187 m de curso d’agua, 
onde 112 indivíduos foram capturados e destes, 57 foram recapturados duas vezes ou mais. A curva de 
crescimento gerada foi semelhante aos demais quelônios, apresentando rápido crescimento enquanto 
jovens, seguido por um declínio conforme crescem. A taxa de crescimento foi de 0.06, com o indivíduo mais 
velho com idade estimada em 86 anos e carapaça de 39 cm. Além disso, foi gerado uma pirâmide etária que 
mostrou que a população é composta principalmente por adultos de 20 a 30 anos, indicando uma diminui-
ção na natalidade nos últimos anos e/ou uma diminiuição de entrada de indivíduos na população, o que 
pode estar associado a fragmentação do habitat e a poluição local, enfatizando a importância de estudos 
de longo prazo para animais longevos, tanto para a conservação dos mesmos, quanto para o manejo des-
ses animais.
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QUALIDADE DE SEMENTESE E FRUTOS EM PLANTAS DE CAMPOMANESIA  
PUBESCENS (DC.) O. BERG SOB DIFERENTES DISPONIBILIDADES DE LUZ

1Ana Karine Paes dos Santos, 2Liana Baptista de Lima

PIBIC-243

RESUMO – A guavira (Campomanesiapubescens), produz frutos doces muito apreciados, com expressivo 
valor econômico, e por isso tem sido alvo de pesquisas na área nutricional e de tecnologia de alimentos. 
Sua utilização e interesse por plantio tem aumentado, porém, o conhecimento sobre a fisiologia das se-
mentes é escasso. O presente trabalho objetivou avaliar a qualidade das sementes e frutos, em plantas 
cultivadas em diferentes disponibilidades de luz. Parcelas de plantas foram submetidas a 30% e 70% de 
sombra (sob tela de sombreamento) e a sol pleno. Frutos maduros foram colhidos manualmente, limpos 
e em seguida foram determinados a massa fresca, a biometria e o número de sementes por fruto. As 
sementes foram avaliadas pelos testes de germinação (25, 30 e 35ºC) e de emergência de plântulas, de-
terminando-se também a biometria, o peso de mil sementes e o teor de água. Os frutos produzidos com 
30% de sombra apresentaram maior diâmetro, entre 18,9 e 22,9mm, assim como maior massa fresca em 
ralação aos outros tratamentos (410,85g). A média de sementes por frutos foi de 3. O teor de água médio 
das sementes foi de 39,3%, não diferindo entre os tratamentos, assim como o peso de mil sementes que 
foi de 6,39g. As sementes produzidas em 30% de sombra apresentam o maior diâmetro médio (11,31cm), 
enquanto nos demais tratamentos o diâmetro médio foi de 6,65cm. A porcentagem de germinação foi de 
100% em todas as temperaturas avaliadas. Já a velocidade de germinação foi maior a 35ºC, independente 
do tratamento. Sementes obtidas de plantas a 70% de sombra tiveram a menor porcentagem de emer-
gência (84%), enquanto nos demais tratamentos obteve-se 100%. Concluímos que a disponibilidade de 
luz afeta a qualidade fisiológica das sementes, pois as produzidas a 70% de sombra apresentaram menor 
desempenho.
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MADEIRAS NATIVAS DO CHACO BRASILEIRO: ANATOMIA  
E CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA

1Ana Paula Sales de Araujo Franco, 2Rosani do Carmo de Oliveira Arruda

PIBIC-244

RESUMO – O Chaco é uma das maiores áreas contínuas de florestas secas do mundo que cobre vasta pla-
nície do centro-norte da Argentina, sudeste da Bolívia, oeste do Paraguai e pequena parte no Brasil. No 
Brasil, o Chaco restringe-se ao estado de Mato Grosso do Sul, no município de Porto Murtinho, e apresen-
ta espécies lenhosas, cactáceas, espinescentes, bromeliáceas e gramíneas. Com o objetivo de contribuir 
para o conhecimento da anatomia da madeira de espécies nativas do Chaco Brasileiro e analisar caracte-
res adaptativos do lenho que possam estar relacionadas com o ambiente foi desenvolvido esse estudo. 
As amostras foram coletadas em propriedades particulares no estado de Mato Grosso do Sul, município de 
Porto Murtinho e processadas de acordo com as técnicas estabelecidas para a o estudo da anatomia da 
madeira, analisando-se as espécies: Bauhinia hangebeckii Harms (Leguminosae), Castela coccínea Griseb. 
(Simaroubaceae), Capparis retusa Griseb. (Capparaceae), Mimosa sensibilis var. urucumensis (Legumino-
sae) e Ziziphus mistol Griseb. (Rhamnaceae). Os resultados demonstraram que as madeiras apresentaram 
porosidade difusa exceto B. hangebeckii que possui porosidade em anel, vasos com pequenos diâmetro 
e menor comprimento, placas de perfuração simples. Os raios foram homocelulares para C. coccínea, C. 
retusa M. sensibilis, e hetecelulares para B. hangebeckii e Z. mistosol. As fibras foram numerosas e com 
paredes gelatinosas ou lignificadas, e Z. mistol apresentou fibrotraqueídes. O parênquima axial variou de 
paratraqueal vasicêntrico a apotraqueal escasso. As madeiras estudadas mostram atributos observados 
em espécies encontradas em ambientes áridos, pois são observados vasos de pequeno diâmetro e curtos 
com pontoações guarnecidas, presença de fibras gelatinosas e parênquima axial em abundância, possi-
velmente relacionados com a reserva de água e nutrientes.
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EFEITO DO BIPERIDENO, ANTAGONISTA DE RECEPTORES M1 DE ACETILCOLINA, 
APLICADOS VIA INTRACEREBRAL, NA CATALEPSIA INDUZIDA POR INIBIÇÃO DA 

SINTASE DO ÓXIDO NÍTRICO EM CAMUNDONGOS, COM L-NOARG, EM CAMUNDONGOS
1André Luiz Grégio Bezerra, 2Albert Schiaveto de Souza

PIBIC-245

RESUMO – A doença de Parkinson (DP) é primariamente uma doença da função motora extrapiramidal, cau-
sada por degeneração severa de neurônios dopaminérgicos da substância nigra. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar o efeito de um antagonista de receptores muscarínicos de acetilcolina M4, aplicados por via 
intracerebral, na catalepsia induzida por um inibidor da enzima Sintase do Óxido Nítrico (L-NOARG). Foi 
realizado um experimento, com seis grupos, com oito camundongos suíços em cada grupo, machos, pe-
sando entre 30-50g. Neste experimento os animais receberam uma injeção intraperitoneal (i.p.) de salina 
(0,9%) ou L-NOARG (40mg/kg) seguida pela aplicação intracerebral (i.c.) de salina ou de tropicamida (25 e 
50nM) após 60 minutos. Após 5, 35 e 65 minutos da aplicação das drogas, os animais foram submetidos ao 
teste de catalepsia na barra. L- NOARG (L-NOARG+salina) causou catalepsia nos animais, sendo o tempo 
de permanência na barra, maior do que aquele observado nos animais dos demais grupos experimentais 
(pós-teste de Tukey p&lt;0,05). Nos momentos 5 e 65 minutos, os animais que receberam L-NOARG+salina 
apresentaram maior tempo de catalepsia do que aquele nos demais grupos (p&lt;0,05). Aos 35 minutos a 
catalepsia nos animais do grupo L-NOARG+salina foi maior do que aquela observada nos animais dos gru-
pos Salina+salina, Salina+tropicamida (25 e 50nM) e L- NOARG+tropicamida na dose de 50 nM (p&lt;0,05). 
A aplicação de tropicamida, na dose de 25 nM, reverteu parcialmente a catalepsia nos momentos 5 e 65 
minutos (p&lt;0,05) e na dose de 50 nM reverteu totalmente a catalepsia dos animais. Assim concluímos 
que o inibidor da sintase de óxido nítrico, L-NOARG, causou alterações no comportamento motor dos ani-
mais, levando à catalepsia e, o antagonista de receptores muscarínicos de acetilcolina (M4), tropicamida, 
reverteu esta alteração motora, demonstrando seu potencial terapêutico no tratamento dos sintomas da 
doença de Parkinson.
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DETECÇÃO DE CÉLULAS TH17 EM AMOSTRAS DE BIÓPSIA DE CÉRVICE UTERINA  
DE PACIENTES INFECTADAS POR PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV)

1Andrielli Rodrigues dos Santos, 2Cacilda Tezelli Junqueira Padovani

PIBIC-246

RESUMO – A infecção persistente pelo Papilomavírus humano (HPV) está fortemente relacionada com o 
câncer cervical. Há evidências de a persistência viral estar associada com a presença de determinados 
subconjuntos de células, como as Th17, potentes indutoras da inflamação no microambiente da lesão e 
sua citocina IL-17, caracterizada por ser uma promotora da progressão de lesões cervicais. Em vista disso, 
esse estudo teve como objetivo detectar células CD4 + IL-17 + em amostras de biópsia de cérvice uterina 
de pacientes infectadas por HPV, analisar a intensidade de expressão dos marcadores identificados e 
associá-los aos achados histopatológicos. Foram analisadas 16 amostras de biópsia de cérvice uterina in-
cluídas em parafina, obtidas de pacientes submetidas previamente à detecção de DNA de HPV (RQ-PCR) e 
à análise histopatológica. A imunohistoquímica de dupla marcação foi realizada com recuperação antigê-
nica por calor úmido, sistema de detecção Polink DS-MR-Hu A1 kit (GBI LABS, WA, USA) e anticorpos primá-
rios anti-CD4 (Abcam©, EPR6855/Ab133616) e anti-IL17 (Abcam©, 4K5F6/Ab189377). As células CD4 + IL-17 
+ foram quantificadas e analisadas através do software ImageJ 1.47 (National Institute of Health, USA). As 
médias das células imunomarcadas/mm² em ordem crescente de acordo com os achados histopatológi-
cos foram: NILM - Negativo para lesão intraepitelial e malignidade (n=4): 91,74; CA – Carcinoma (n=4): 104,35; 
LSIL – Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (n=4): 125,0 e HSIL – Lesão intraepitelial escamosa de 
alto grau (n=4): 135,32. Os tipos virais encontrados foram HPV16 (20%, 2/10) e HPV18 (80%, 8/10). Os resul-
tados demonstram maior densidade de células CD4 + IL-17 + em amostras designadas HSIL, o que sugere 
que essa subpopulação celular pode contribuir para aprogressão das lesões cervicais induzidas por HPV 
de alto risco oncogênico.
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A OCORRÊNCIA CASCATA TRÓFICA EM AMBIENTES AQUÁTICOS: AVALIANDO OS 
EFEITOS LETAIS E NÃO-LETAIS DE PREDADORES EM NÍVEIS TRÓFICOS BASAIS

1Beatriz Carneiro, 2Rafael Guariento

PIBIC-247

RESUMO – O funcionamento de qualquer ecossistema é suportado, principalmente, pela interação pre-
dador-presa. Entretanto, somente o pilar do trade-off, entre a fuga e o forrageamento, não é suficiente 
para explicar a complexidade dessa interação, uma vez que, nos ecossistemas há indivíduos que variam 
em características fenotípicas: idade, tamanho, condições fisiológicas e etc; e que estas variações tam-
bém são responsáveis por determinar como respondem ao trade-off. Nosso objetivo foi buscar através 
de uma abordagem teórica explorar como as variáveis de estado, modificam a resposta de presas frente 
ao risco de predação e como essas respostas também são influenciadas por diferentes modos de caça 
dos predadores. Desenvolvemos, a partir de uma modelagem computacional, a construção de modelos 
de otimização baseados em equações dinâmicas de programação estocásticas e algoritmos genéticos. 
Observamos que predadores com diferentes modos de caça alteraram de forma drástica a distribuição de 
presas no ambiente e a importância relativa dos componentes letais e não-letais para a força da casca-
ta trófica. Nas simulações onde o predador apresentava um comportamento de forrageamento restrito, 
averiguamos uma mudança de habitat drástica das presas para um habitat mais seguro, ainda que este 
não apresentasse maiores chances de encontrar alimento. No entanto, nas simulações com predadores 
ativos, observamos que as presas chegaram a forragear no habitat com maior quantidade de alimento, 
especialmente no começo da estação. Essa diferença pode ser explicada pela proporção de presas: preda-
dores ativos (62%) predadores de forrageamento restrito (= 80%). Além disso, a biomassa é uma importan-
te característica para a reprodução ao final da estação; dessa forma, as presas tentam ao máximo fugir do 
valor crítico no início, forrageando em um habitat onde as chances de adquirir recursos é maior. Uma vez 
alcançada uma biomassa segura, é seguro forragear em habitats onde as chances de conseguiralimento 
não são tão grandes.
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DINÂMICA POPULACIONAL DE JACARÉS (CROCODYLIA, ALLIGATORIDAE) 
 E SUAS INTERAÇÕES PARASITÁRIAS EM ÁREA URBANA

1Bianca Courbassier Simões, 2Vanda Lúcia Ferreira

PIBIC-248

RESUMO – A implantação de reservatórios artificiais em áreas urbanas modifica a paisagem, transforman-
do ambientes e criando novas linhas de margem. Estes novos habitats são passíveis de utilização por 
diversas espécies. Como, ou de que forma essas espécies utilizam esses habitats alterados são impor-
tantes para a compreensão da ecologia destes animais. Esse estudo objetivou descrever o uso do habitat 
por jacarés (Caiman latirostris e C. yacare) e diagnosticar presença de hemoparasitas em área urbana de 
Campo Grande, MS. O reservatório Lago do Amor (20°28&#39;53.0&quot;S 54°34&#39;35.4&quot;W) foi 
subdividido em quadrantes, e suas margens caracterizadas quanto aos ambientes (água, gramíneas e 
solo exposto). Campanhas para captura e observação foram realizadas entre novembro de 2016 e maio de 
2017, entre 6:00-12:00h. Os animais capturados foram imobilizados com auxílio de laço e amostra de san-
gue (2 a 3 ml) foi coletada em tubo tipo Vacutainer com anticoagulante e examinada posteriormente em 
laboratório, pela técnica do microhematocrito e esfregaço corado em lâminas. As observações sobre uso 
do habitat foram realizadas desde as margens do lago e no corpo d’água, com uso de barco. Em 32 cam-
panhas foram realizados 121 avistamentos e sete indivíduos foram capturados, mensurados, marcados e 
tiveram amostras de sangue colhidas. Formas parasíticas de Hepatozoon sp foram constatadas em 85,7% 
dos animais e Trypanosoma clandestinus, em 57,14%. Os dois quadrantes do lago mais utilizados foram 
aqueles localizados em bancos de areia, área assoreada do lago, e próximos à área com gramíneas, entre 
6:40-12:00h. Em relação aos tipos de ambientes, os mais utilizados na margem foram o gramado (48%), 
terra (37%), seguidos por água (15%). O uso do habitat nas margens e banco de areia nos corpos d’água foi 
atribuído ao comportamento de termorregulação dos crocodilianos, que buscam o aquecimento ao sol. O 
diagnóstico de T. clandestinus em C. latirostris configura primeiro registro para esse hospedeiro.
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SELEÇÃO DE FUNGOS FILAMENTOSOS PRODUTORES DE N- ACETILTRANSFERASE (NAT) 
E SUA APLICAÇÃO NOS PROCESSOS DE DESINTOXICAÇÃO DE AMINAS AROMÁTICAS

1Bruna Mendonça, 2Giovana Giannesi

PIBIC-249

RESUMO – Aminas aromáticas (arilaminas) representam uma das classes de poluentes ambientais, sen-
do os principais constituintes de efluentes obtidos de pesticidas e atividade agrícola. Além disso, estas 
substâncias são tóxicas para os organismos vivos, devido as suas propriedades genotóxicas e citotóxicas. 
O mecanismo pelo qual os microrganismos resistem às arilaminas tóxicas tem sido associado a ação de 
enzimas conhecidas como N-acetiltransferases (NAT) que são responsáveis pela transferência de grupos 
acetila para aminas aromáticas, formando compostos acetilados. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi 
selecionar fungos produtores de NAT para posterior aplicação nos processos de desintoxicação. Os fun-
gos foram crescidos em meio líquido e, posteriormente acrescidos da p-anisidina para verificar o consumo 
deste composto por um período de até 5 dias com o uso de DMAB em comprimento de 450 nm. O “Scree-
ning” a partir de 13 fungos filamentosos analisados neste trabalho, mostram que as células integrais de 
A. flavus SM3, A. flavus SM6, A. flavus, A. oryzae, A. niger, T. koningii e Fusarium sp 210 foram capazes de 
reduzir a p-anisidina presente no meio de cultura. Assim, as pesquisas em biotransformação utilizando os 
microrganismos são importantes nos processos de desintoxicação como na produção de compostos bioa-
tivos, promovendo redução de custos, atuando como ponte entre a economia e o meio ambiente.
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SÍNTESE DE DERIVADOS BROMADOS DO AZURE A E INVESTIGAÇÃO 
 DE INCORPORAÇÃO POR FUNGOS ASPERGILLUS FLAVUS

1Bruno Carlos Feliciano de Lima, 2Carla Santos de Oliveira

PIBIC-250

RESUMO – Uma nova técnica utilizada para o tratamento de infecção causada por microrganismo é Terapia 
Antimicrobiana Fotodinâmica (TAF). A TAF tem como princípio a interação de três fatores: uma fonte de luz 
de comprimento de onda adequado, um fotossensibilizador e oxigênio molecular. Essa interação resulta 
em espécies reativas de oxigênio, que são capazes de induzir a morte celular. As espécies reativas de oxi-
gênio reagem com as biomoléculas orgânicas insaturadas que são danificadas, inviabilizando as células. 
O fotossensibilizador é geralmente um corante não tóxico, capaz de absorver luz em um comprimento de 
onda específico, que pode ser administrado tópica ou sistemicamente, e corar as células do patógeno. O 
objetivo do presente trabalho é realizar a síntese de derivados bromados do Azure A e investigar a incor-
poração deste por fungos Aspergillus flavus.
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GENES CODIFICADORES DE RECEPTORES DE ECDISTERÓIDES EM  
ABELHAS DO GÊNERO CENTRIS (HYMENOPTERA, APIDAE, CENTRIDINI)  

E SEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO E ATIVAÇÃO DOS OVÁRIOS
1Camila Cristina Czernisz Barbosa, 2Rodrigo Pires Dallacqua

PIBIC-251

RESUMO – Com os esforços para sequenciamento e disponibilização dos genomas de abelhas, tornou-se 
possível investigar a conservação de genes chave em processos de morfogênese e desenvolvimento 
nestes insetos. Um dos grupos-alvo para estes estudos são as abelhas solitárias, que possuem alta di-
versidade e relevância ecológica/econômica. Em vista disso, realizamos o levantamento de espécies de 
himenópteros solitários em um fragmento florestal urbano, utilizando ninhos-armadilha, no intuito de 
capturar abelhas do gênero Centris para isolamento e caracterização das isoformas do gene receptor de 
ecdisteroides. Estes já foram caracterizados quanto à participação no desenvolvimento, diferenciação e 
ativação dos ovários em abelhas Apis mellifera. Em uma primeira etapa, realizamos uma análise bioinfor-
mática para gerar sequências consenso de cada isoforma deste gene, seguido do desenho de primers 
heterólogos a serem utilizados no isolamento das sequências-alvo. Os testes de expressão gênica serão 
realizados em uma próxima etapa. Quanto ao levantamento da diversidade de himenópteros que nidifica-
ram nos ninhos armadilha entre agosto de 2016 e julho de 2017: foram coletados 101 ninhos, sendo apenas 
6 deles fundados por abelhas. Destes, 3 pertencem ao gênero Coelioxys, 2 ao gênero Euglossa e apenas 1 
foi ocupado por Centris (Apidae). Dentre as vespas capturadas, o gênero mais abundante foi Pseudody-
nerus (Vespidae), que ocupou 24 dos ninhos coletados. Também foi verificada a predominância de machos 
(51) em relação às fêmeas (38). Os espécimes capturados foram congelados após a identificação para pos-
terior extração de DNA. Este trabalho soma-se aos esforços realizados nos anos anteriores (2014-2016) 
em nosso grupo de pesquisas para o levantamento da fauna apícola no município de Campo Grande/MS, 
como um passo inicial para entender a dinâmica de ocorrência e reprodução de abelhas solitárias.
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VARIAÇÃO TEMPORAL NA COMUNIDADE DE METAZOÁRIOS PARASITOS  
DE ASTYANAX LACUSTRIS (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)  

CAPTURADOS NA BAÍA DA MEDALHA, PANTANAL DE MATO GROSSO DO SUL
1Camila de Oliveira Gutierrez, 2Luiz Eduardo Roland Tavares

PIBIC-252

RESUMO – As variações nas comunidades parasitárias podem ser influenciadas por alterações ambientais 
externas. O Pantanal é caracterizado pela marcada sazonalidade, sendo considerado um sistema ideal 
para o estudo da variação sazonal. O objetivo no presente estudo foi avaliar e comparar a comunidade 
parasitária de Astyanax lacustris em três períodos no Pantanal de Mato Grosso do Sul, Brasil. Na seca de 
2009, cheia de 2010 e seca de 2016 foram coletados 18, 42 e 30 espécimes de A. lacustris, respectivamen-
te, para o estudo da variação temporal da comunidade de metazoários parasitos na Baía da Medalha, uma 
microregião do Pantanal Miranda-Abobral situada no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Descrito-
res ecológicos para as infrapopulações e infracomunidades parasitárias foram calculados para as espé-
cies de metazoários nos três períodos amostrados, e as possíveis similaridades foram testadas estatisti-
camente. Um total de 424 metazoários parasitos foram coletados (165 espécimes em 2009, 255 espécimes 
em 2010 e 4 espécimes em 2016). Sete espécies de metazoários parasitos foram identificados, e apenas 
Brevimulticaecum sp. ocorreu nos três períodos. Os nematodas Contracaecum sp. e Goezia sp. foram ex-
clusivos da seca de 2009; Acanthocephala sp. e os monogeneas Characithecium sp. e Diaphorocleidus sp. 
foram exclusivos da cheia; o digenea Diplostomulum sp. acorreu tanto na seca de 2009 quanto na cheia. 
A comunidade parasitária da seca de 2016 apresentou uma baixa abundância e riqueza de espécies, ao 
passo que na primeira (2009) foi observado uma maior prevalência, abundância e riqueza de espécies de 
parasitos. O predomínio de parasitos em estágios larvais, demonstram o nível intermediário de A. lacustris 
no ciclo biológico desses parasitos.
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ESTUDO INICIAL DO POTENCIAL DA ENZIMA QUITINASE  
DE ATENUAR A PAREDE CELULAR DE ASPERGILLUS FLAVUS

1Camila Evangelista Costa, 2Carla Santos de Oliveira
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RESUMO – O Aspergillus flavus é um fungo filamentoso causador de muitas patogenias nos seres huma-
nos como o câncer. A Terapia Antimicrobiana Fotodinâmica (TAF) é uma nova técnica sendo estudada como 
alternativa mais segura aos antibióticos. Ela se baseia no conceito de que um agente fotossensível não 
tóxico localizado e ligado a certas estruturas em células pode ser ativado por baixas doses de luz em um 
comprimento de onda apropriado e gera radicais livres e outros compostos que são tóxicos para células 
alvo. É constatado que a TAF é capaz de reduzir o crescimento fúngico do Aspergillus flavus quando esse 
é exposto ao Cristal Violeta seguido de irradiação, porém sem a inibição completa. Esse trabalho tem por 
objetivo atenuar a parede celular fúngica de A. flavus com o uso da quitinase extraída do fungo Tricho-
derma koningii e com isso facilitar a incorporação de Cristal Violeta para então futuramente verificar os 
efeitos dessa alteração sobre a TAF. Esta enzima foi extraída a partir do cultivo do T. koningii em meio TLE 
com Quitina Coloidal como fonte de carbono. A atividade enzimática foi testada com o substrato sintético 
4-nitrofenil-N-Acetil-◦-D glucosaminídeo. Após a incubação do A. flavus com a enzima, a degradação das 
hifas foi constatada através de microscopia de fluorescência utilizando-se o marcador vermelho congo. 
Nas imagens foram observados o micélio fragmentado e lisado. É constatado que, de fato, após um longo 
período de incubação a quitinase produzida pelo T. koningii é capaz de provocar lise e rompimento do mi-
célio de A. flavus. Esse estudo gera novas discussões a respeito de como é possível aumentar a eficiência 
da TAF através do uso de enzimas.
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CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DAS PLANTAS DO CHACO BRASILEIRO: MADEIRAS
1Carina de Araujo, 2Rosani do Carmo de Oliveira Arruda

PIBIC-254

RESUMO – Escassos são os estudos anatômicos sobre a vegetação de Mato Grosso do Sul, notadamente 
sobre a madeira. Com o objetivo de contribuir para o conhecimento da flora sul-matogrossense, em espe-
cial das espécies ocorrentes no Chaco, foi realizado esse estudo buscando-se identificar características 
do lenho que possam estar relacionadas com as condições sazonais de alagamento e deficiência hídrica 
locais. As amostras foram coletadas no município de Porto Murtinho, e processadas de acordo com as 
técnicas estabelecidas para a o estudo da anatomia da madeira. Foram analisadas as seguintes espécies: 
Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb. (Bignoniaceae), Aporosella chacoensis (Morong) Spreng. (Euphorbiaceae) 
e Parkinsonia praecox (Ruiz &amp; Pav. ex Hook.) Hawkins (Leguminosae). Todas as espécies apresentaram 
porosidade difusa, diâmetro de vasos muito a moderadamente pequenos, placas de perfuração simples, 
com exceção de T. nodosa que também exibiu placas foraminadas. O comprimento das fibras não diferiu 
entre as espécies. Foram observadas fibras septadas (A. chacoensis), não septadas (T. nodosa) e gelatino-
sas (P. praecox). Os raios são predominantemente homocelulares, com inclusões orgânicas. Cristais foram 
detectados apenas no parênquima radial de T. nodosa. Pontoações guarnecidas foram observados em P. 
praecox e T.nodosa. O estudo realizado evidenciou que as espécies investigadas apresentam caracterís-
ticas anatômicas similares às descritas para outras espécies das famílias avaliadas. Foram observados 
alguns atributos importantes para a prevenção de embolias (pontoações guarnecidas, vasos estreitos) e 
para a reserva de água e nutrientes comuns a plantas que são encontradas em regiões áridas.
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EFEITO DA INUNDAÇÃO EXPERIMENTAL NA GERMINAÇAO E FORMAÇÃO  
DE PLÂNULAS DE ORYZA GLUMAEPATULA E O. LATIFOLIA

1Carla Damaris da Silva Lacerda, 2Liana Baptista de Lima

PIBIC-255

RESUMO – Este trabalho teve como objetivo avaliar o processo de germinação e formação de plântulas 
de Oryza glumaepatula e O. latifolia sob efeito de inundação. Amostras de sementes foram coletadas em 
Corumbá, em áreas de ocorrência natural das duas espécies. No laboratório foram submetidas a inunda-
ção experimental, enterrado-as superficialmente na areia disposta em recipientes, para não sofrer in-
fluência da luz, os conjuntos foram mantidos a 25±2ºC por 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 dias. Após 
cada período, as sementes eram submetidas à determinação do teor de água e à avaliação pelos testes 
de germinação, de emergência de plântulas. O tratamento de 210 dias apresentou para as duas espécies 
melhor desempenho em todos os parâmetros avaliados, o que não foi observado para 240 dia que levou a 
queda no desempenho das sementes. Como esperado o tratamento sem inundação apresentou menores 
taxas de germinação, velocidade de germinação e formação de plântulas normais para ambas espécies. 
A inundação das sementes de Oryza glumaepatula e O. latifólia por até 210 dias promove aumento no 
desempenho das sementes, o que indica que a inundação das sementes no ambiente de ocorrência da 
espécie tem papel importante da germinação posterior das sementes quando iniciar a estação seca e as 
sementes forem expostas a substratos úmidos e oxigenados.
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CRESCIMENTO, NUTRIÇÃO E SINTOMATOLOGIA DE DEFICIÊNCIA EM  
PLANTAS DE BLETIA CATENULATA SOB OMISSÃO DE MACRONUTRIENTES

1Carlos Henrique Oliveira de David, 2Cid Naudi Silva Campos
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RESUMO – As desordens nutricionais em plantas ornamentais, especificamente nas orquídeas, pode afe-
tar o crescimento, o desenvolvimento e ocasionar típicos sintomas visuais de deficiência. Objetivou-se 
através deste trabalho avaliar a omissão de macronutrientes e seus efeitos no crescimento, na nutrição 
e nos sintomas visuais de deficiência, de plantas de orquídea. O experimento foi desenvolvido em sala de 
crescimento com ambiente controlado, no laboratório de biotecnologia do Câmpus de Chapadão do Sul 
(CPCS/UFMS). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com sete tratamentos 
e quatro repetições, sendo correspondentes aos tratamentos, completo (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Mn, Zn, Cu, 
Fe e Mo), omissão de Nitrogênio (-N), omissão de Fósforo (-P), omissão de Potássio (-K), omissão de Cálcio 
(-Ca), omissão de Magnésio (-Mg), omissão de Enxofre (-S) em plantas de Bletia Catenulata. Após os sinto-
mas serem detectados, foram avaliadas: altura, área foliar, massa de matéria seca da parte aérea, teor e 
acúmulo de macronutrientes na parte aérea e as sintomatologias visuais de deficiência. Os tratamentos 
com omissão de N, P, Ca e Mg foram os que mais limitaram o crescimento e a produção de massa de matéria 
seca das plantas. Foram registrados e descritos os sintomas característicos de deficiência visual ocasio-
nada pela omissão de cada macronutriente.

Palavras-chave: Bletia Catenulata, Desordem nutricional, Nutrição de plantas.

1 Graduação em Agronomia/CPCS.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCS.

Apoio: CNPq, UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

266

POSIÇÃO EVOLUTIVA DAS ARANHAS DEINOPOIDEA (ARANEAE, ENTELEGYNAE)  
SOB QUESTIONAMENTO: O QUE NOS REVELAM OS CROMOSSOMOS?

1Caroline Correia Costa, 2Douglas Araujo
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RESUMO – Existem 46.837 espécies de aranhas descritas taxonomicamente, das quais 818 foram carioti-
padas. Até recentemente, Deinopidae pertencia a um grupo irmão de Araneoidea. Entretanto, filogenias 
recentes colocam Deinopidae como mais próxima de famílias de não-araneoideas. Este trabalho objetivou 
estudar cromossomicamente uma espécie de Deinopidae, para discutir a posição evolutiva dessa família. 
Oito machos e quatro fêmeas de Deinopis sp., coletados na Reserva Particular do Patrimônio Natural da 
UFMS (RPPN/UFMS) tiveram seus cromossomos analisados utilizando a técnica de coloração com Giem-
sa (convencional) e de impregnação pelo Nitrato de Prata (revela as Regiões Organizadores de Nucléolo 
(RONs)). Em quatro machos e três fêmeas foram encontrados, respectivamente 2n♂=40=36+X 1 X 2 X 3 X 4 
e 2n♀=44=36+X 1 X 1 X 2 X 2 X 3 X 3 X 4 X 4 , com todos cromossomos telocêntricos. No diplóteno de machos 
observou-se 18II+X 1 X 2 X 3 X 4 . Este número diploide foi anteriormente em uma população de Deinopis sp. 
de Rio Claro, São Paulo. Este é apenas o oitavo registro do sistema cromossômico sexual do tipo X 1 X 2 X 3 X 
4 em aranhas. Em quatro machos e uma fêmea, os números diploides encontrados foram respectivamente 
2n♂=39= 35+X 1 X 2 X 3 X 4 e 2n♀=43=35+X 1 X 1 X 2 X 2 X 3 X 3 X 4 X 4 . Nestes exemplares existe um meta-
cêntrico grande, sendo os demais cromossomos telocêntricos. Os diplótenos destes machos com 2n♂ = 
39 possuem 16 II+1III+X 1 X 2 X 3 X 4 . Estes indivíduos heterozigotos para uma fusão cêntrica constituem 
a sexta espécie de aranha até o momento com registro desse rearranjo em heterozigose e a primeira na 
qual a configuração do trivalente foi descrita, com o cromossomo metacêntrico no meio e cada um dos 
dois telocêntricos associados com um dos braços do metacêntrico. Não foram encontrados machos ou 
fêmeas homozigotos para a fusão (com dois metacêntricos), devido à amostragem ou à não viabilidade 
dos embriões homozigotos. As RONs situam-se terminalmente em um par cromossômico, padrão comum 
em aranhas. Devido ao alto número cromossômico, Deinopis sp. parece realmente ser mais próxima de es-
pécies de famílias de não-araneoideas, como Oecobiidae, que tem espécies com 2n♂=39 e 42.
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DIETA, MORFOMETRIA E FERTILIDADE DE DERMATONOTUS MUELLER  
(BOETTGER, 1885) EM UMA ÁREA DE CERRADO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

1Caroline Galvão, 2Diego José Santana
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RESUMO – Dermatonotus muelleri é um microhylídeo amplamente distribuído na Diagonal Seca com ati-
vidade noturna, especializado na construção de galerias e que passa por longos períodos de estivação, 
apenas emergindo à superfície durante a estação chuvosa para os eventos de reprodução explosiva. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o dimorfismo sexual, a fertilidade das fêmeas e a dieta de indivíduos 
provenientes de uma área de Cerrado no Mato Grosso do Sul, Brasil. Coletamos 63 indivíduos (28 fêmeas e 
35 machos) através de busca ativa. Caracteres morfométricos foram mensurados para analisar o dimor-
fismo sexual. Os ovócitos de fêmeas maduras foram retirados, pesados e o número de ovócitos foi esti-
mado para a caracterização de fertilidade. Os estômagos de todos os indivíduos foram retirados, foi feita 
uma análise do conteúdo estomacal e atribuído um índice de importância relativa (IRI) a cada categoria de 
presa identificada. A quantidade de ovócitos encontrados variou de 4303 a 13155. As categorias de presas 
com o índice de importância mais elevado foram Isoptera (IRI=7075,14) e Hymenoptera (IRI=40,75), e não 
houve diferença significativa entre machos e fêmeas quanto ao tamanho corporal (CRC). Se tratando de 
uma espécie amplamente distribuída na América do Sul, estudos como este são de grande importância 
para investigar possíveis variações populacionais.
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INUNDAÇÃO EXPERIMENTAL DE SEMENTES DE SESBANIA  
VIRGATA E EFEITOS SOBRE A GERMINAÇÃO

1Carolyne Ferreira da Silva, 2Liana Baptista de Lima

PIBIC-259

RESUMO – Sesbania virgata é uma espécie arbórea pioneira natural do Brasil, comum em regiões de inun-
dação como o Pantanal. Pertencente à família Fabaceae e é bastante recomendada para reflorestamento 
e restauração ambiental. O objetivo do presente trabalho é avaliar o efeito da inundação sobre a germina-
ção das sementes e formação de plântulas de Sesbania virgata. Os frutos foram coletados na Base de Es-
tudos do Pantanal, município de Miranda. Após a coleta, as sementes foram extraídas dos frutos e limpas, 
determinando-se, a biometria, o teor de água e o peso de mil sementes. A inundação experimental con-
sistiu em manter as sementes submersas em água por 80 dias, avaliando-as a cada 40 dias por teste de 
germinação, emergência de plântulas e teor de água, com sementes intactas e escarificadas mecanica-
mente como controle. A inundação por 80 dias não foi eficiente para superar a dormência das sementes, e 
não levou a aumento da germinação, entretanto uma pequena porcentagem de sementes (5,7%) é capaz 
de emitir raiz primária e formar plântulas normais, o que confere a espécie uma vantagem competitiva em 
ambientes com inundação sazonal.
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PRODUÇÃO DE PROTEASES POR FUNGOS FILAMENTOSOS DO GÊNERO  
ASPERGILLUS E APLICAÇÃO DAS ENZIMAS EM PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS

1Daniel Guerra Franco, 2Fabiana Fonseca Zanoelo

PIBIC-260

RESUMO – Os fungos filamentosos são organismos capazes de produzir uma variedade de enzimas a partir 
de substratos de baixo custo. As proteases são um grupo de enzimas que podem clivar ligações peptídicas 
em peptídeos menores ou aminoácido, e os fungos se destacam na produção de proteases. Tais enzimas 
possuem aplicações em diversos setores industriais, entre eles na indústria de curtume, detergentes, 
fármacos e têxteis. A imobilização de enzimas tem vantagens para a reutilização de enzimas e melhora-
mento da estabilidade térmica. Neste estudo foram feitos ensaios de estabilidade ao pH e curva de pH do 
extrato bruto de três linhagens de Aspergillus (31, CM6 e SM3), e também aplicação em teste de potencial 
de depilação do couro de bovinos e remoção de sangue residual do algodão. Também foi feita a imobili-
zação de uma protease purificada de Aspergillus flavus (SM3) em suportes CNBr e glioxil agarose e teste 
de termoestabilidade. A enzima imobilizada em suporte CNBr não se manteve estável e perdeu 100% de 
atividade catalítica. Porém, quando imobilizada em suporte glioxil agarose, a amostra manteve 70% de 
atividade residual após um intervalo de tempo de 60 minutos a 50°C de temperatura. O extrato bruto dos 
fungos demonstrou uma atividade ótima em faixas de pH entre 6.0 e 6.5. A amostra de A. flavus SM3 foi a 
que mais se demonstrou estável em faixas de pH alcalinas, mantendo 100% de sua atividade residual após 
3 dias em pH 10.5. A. terreus 31 conservou aproximadamente 60% de sua atividade residual após 2 horas 
em pH 11.5 e A. terreus CM6 com 80% da atividade residual em pH 10.5 após um dia. Nos testes de depilação 
de couro bovino A. terreus 31 e A. terreus CM6 removeram totalmente o pelo com 300 U e 48 horas de rea-
ção, enquanto a amostra de A. flavus SM3 removeu totalmente o pelo com 900 U em 24 horas de reação. 
Utilizando-se o extrato bruto para remoção de sangue residual, foi possível observar que após uma hora 
de reação e 5U/mL foi possível retirar as manchas de sangue do algodão. Os resultados demonstram que 
as proteases analisadas podem ser utilizadas em processos industriais de depilação do couro de bovinos 
e remoção do sangue residual do algodão.
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INFLUÊNCIA DA FLORIVORIA SOBRE A FERTILIDADE NATURAL  
DE DYCKIA EXCELSA (LEME), BROMELIACEAE

1Déborah Cainelli, 2Gecele Matos Paggi
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RESUMO – Dyckia excelsa (Leme) é uma bromélia da subfamília Pitcairnioideae e tem distribuição restrita 
a afloramentos rochosos ferríferos. O objetivo deste trabalho foi detectar, descrever e avaliar a predação 
de estruturas florais e a pilhagem de recursos tróficos florais sobre a bromélia D. excelsa, buscando-se 
relacionar a espécie de pilhador à estrutura e recurso floral procurado, bem como a influência da ação do 
roubo floral sobre a fertilidade natural da bromélia estudada. O estudo foi conduzido em população na-
tural da espécie, na Fazenda São João (19°10’46.99” S e 57°32’18.00” W), Estrada Parque Pantanal, no mu-
nicípio de Corumbá, Mato Grosso do Sul. As observações e experimentos foram desenvolvidos em campo 
entre os meses de agosto de 2016 a junho de 2017. A influência da predação sobre a fertilidade natural da 
espécie foi avaliada em campo por meio da avaliação do desenvolvimento dos frutos oriundos de 90 bo-
tões florais/flores, sendo 30 para cada critério analisado (frutos parcialmente predados, totalmente pre-
dados e não predados). Em laboratório, foram obtidas medidas de comprimento (cm), diâmetro (cm) e peso 
(g) dos frutos, como também o número de sementes por fruto. Os frutos oriundos de botões florais/flores 
não predados foram os que obtiveram maior taxa de frutificação (93,3%), e a menor taxa de frutificação 
ocorreu nos frutos totalmente predados com 47%, já os parcialmente predados obtiveram 62,8 de taxa 
de frutificação. O comprimento foi maior nos frutos não predados (20,03 mm), e menor nos frutos parcial-
mente predados com 15,85. Os frutos parcialmente predados foram os que apresentaram menor peso com 
0,3707 g. Os frutos oriundos de flores totalmente predados foram os que tiveram o maior número médio 
de sementes por fruto. Já o número médio de sementes por fruto dos não predados e dos parcialmente 
predados foi 309,4 e 260,1 respectivamente.
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EFEITO DO TROPICAMIDA, ANTAGONISTA DE RECEPTORES M1 DE  
ACETILCOLINA, APLICADOS VIA INTRACEREBRAL, NAS ALTERAÇÕES DO 

COMPORTAMENTO MOTOR INDUZIDAS POR INIBIÇÃO DA SINTASE DO  
ÓXIDO NÍTRICO EM CAMUNDONGOS, COM L-NOARG, EM CAMUNDONGOS

1Érica de Moraes Santos Corrêa, 2Albert Schiaveto de Souza

PIBIC-262

RESUMO – No quadro de doenças neurodegenerativas, a Doença de Parkinson (DP) acomete cerca de 1% 
da população mundial acima de 65 anos. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tropicamida, um 
antagonista de receptores muscarínicos seletivo para receptores tipo M4, no comportamento motor de 
camundongos, induzida por inibição da enzima Sintase do Óxido Nítrico (NOS), com L-NOARG. Neste expe-
rimento foram utilizados camundongos Suíços, machos, oriundos do biotério da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, pesando entre 30-50g. Cada animal foi submetido a uma cirurgia estereotáxica para 
implantação de cânulas no estriado (Caudado/putâmen). Após 7 dias, cada animal recebeu uma injeção 
intraperitoneal de salina ou L-NOARG e 60 minutos depois recebeu uma injeção intracerebral de salina ou 
tropicamida, nas doses de 25 e 50 nM. Após 30 minutos da aplicação da última droga o animal foi subme-
tido ao teste do Campo Aberto, sendo quantificado o número de quadrantes percorridos e o número de 
erguimentos. Os animais foram divididos em 6 grupos experimentais, sendo cada grupo constituído de 
8 camundongos, totalizando 48 animais. L-NOARG (L-NOARG+salina) levou a alterações significativas em 
relação aos comportamentos de exploração horizontal (quadrantes percorridos) e vertical (erguimentos) 
nos animais (pós-teste de Tukey, p&gt;0,05). Essas alterações motoras, tanto na exploração horizontal, 
quanto na vertical, foram revertidas totalmente por tropicamida, na dose 50 nM. Em conclusão, L-NOARG 
alterou significativamente o comportamento motor dos animais, sendo que estas alterações foram re-
vertidas com tropicamida, um antagonista de receptores M4 de acetilcolina.
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POTENCIAL DE CEPAS DE TRICHODERMA SPP. ISOLADAS DA MICOBIOTA  
DO PANTANAL E DO CERRADO NO CONTROLE BIOLÓGICO DE SCLEROTINIA 

SCLEROTIORUM (LIB.) DE BARY - UM FITOPATÓGENO DE IMPORTÂNCIA COMERCIAL
1Gabriel Correa da Silva Putton, 2Maria Rita Marques
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RESUMO – Para elaborar um programa de controle biológico de fungos fitopatogênicos, necessita-se de 
antagonistas adequados. Os fungos mais utilizados e testados desde 1930 são do gênero Trichoderma, 
uma vez que são eficientes no controle de fitopatógenos de solo através do micoparasitismo. O objetivo 
desse trabalho foi testar o potencial de 25 cepas de Trichoderma spp. isoladas da micobiota do Pantanal 
e do Cerrado no controle biológico de Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De bary. Foram selecionadas 25 ce-
pas de Trichoderma spp., cultivadas em meio BDA em tubos inclinados e placas de Petri, e as medidas de 
crescimento foram feitas em um período de 72 horas. O potencial antagonista das cepas de Trichoderma 
foi avaliado pela inibição do crescimento do fitopatógeno através dos testes de Cultura Dual (confronto 
direto) e da síntese dos metabólitos voláteis. Todos os isolados de Trichoderma spp. testados exibiram 
ação antifúngica em relação ao confronto direto, comprovando uma elevada atividade antagonista sobre 
o S. sclerotiorum, sendo que 20 cepas apresentaram grau de inibição 2 e 5 cepas grau 2,5 de antagonis-
mo, de acordo com a classificação proposta por Bell et al. (1982), e ocuparam pelo menos 66,6% e 62,5% 
da superfície do meio, respectivamente. Em relação à síntese de metabólitos voláteis, os testes feitos 
resultaram na inibição do crescimento de S. sclerotiorum, que variou entre 83,33% a 94,22% em um período 
de 72 horas evidenciando um antagonismo altamente eficiente das cepas testadas. Concluiu-se que os 
25 isolados de Trichoderma spp. avaliados, apresentam uma eficiente atividade antifúngica sobre o fito-
patôgeno Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De bary; possibilitando a utilização destes isolados em condições 
de campo, como potenciais agentes de controle biológico de fitopatógenos causadores de doenças em 
culturas economicamente importantes.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DE COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS ISOXAZÓLICOS  
SOBRE FORMAS PROMASTIGOTAS DE LEISHMANIA AMAZONENSIS

1Gabriel Rosa Vilela, 2Adriano César de Moraes Baroni
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RESUMO – A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecciosa que apresenta uma ampla 
gama de manifestações clínicas e distribuição mundial. A Leishmania (Leishmania) amazonensis (Lainson 
and Shaw 1972) é um dos agentes etiológicos da LTA, sendo um protozoário pertencente à família Trypano-
somatidae. A terapêutica atualmente utilizada no tratamento da leishmaniose apresenta pronunciadas 
limitações, como toxicidade sistêmica e altos custos, o que justifica a necessidade do desenvolvimento de 
novos compostos que possam atuar na resposta à infecção pelo parasita. O objetivo deste estudo foi ava-
liar a atividade de 07 compostos sintetizados artificialmente - derivados heterocíclicos isoxazólicos das 
neolignanas grandisina e veraguensina - sobre formas promastigotas de L. amazonensis. Os  ompostos 
foram sintetizados através da estratégia de bioisosterismo de anéis, em que o anel central tetrahidro-
furânico foi substituído por um anel isoxazólico, com variação nos grupamentos laterais. O MTT (brometo 
de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrasodium) foi utilizado para análise de viabilidade celular, duran-
te os experimentos O resultado foi expresso pela concentração de inibição do crescimento em 50% das 
formas promastigotas. Dos compostos testados, todos apresentaram atividade antileishmania sendo os 
compostos DPR02 e DPR04 aqueles que inibiram, nas menores concentrações, o crescimento das formas 
promastigotas. Conclui-se que esses resultados podem ser úteis para o desenvolvimento de novos de-
rivados que possuam maior atividade contra o parasita, e que possam, futuramente, suplantar as limita-
ções estabelecidas pela terapêutica atualmente comercializada.
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INFECÇÃO ASSINTOMÁTICA POR LEISHMANIA SP. EM PACIENTES EM HEMODIÁLISE
1Giovana Rodrigues da Cunha, 2Maria Elizabeth Cavalheiros Dorval
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RESUMO – A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Leishmania in-
fantum. As manifestações clínicas apresentam um amplo espectro, porém a maior parte dos indivíduos 
infectados é assintomática. Esse grupo constitui uma preocupação crescente aos serviços de saúde vol-
tados ao acompanhamento de pacientes imunocomprometidos, uma vez que o parasito pode escapar do 
controle do sistema imunológico a qualquer momento e provocar a manifestação da doença, que é de 
difícil tratamento e de alta mortalidade nesses indivíduos. Trata-se de estudo descritivo, transversal, rea-
lizado com 50 pacientes em hemodiálise no Instituto de Hipertensão Arterial e Doenças Renais (Hiperrim), 
em Campo Grande, MS, com o objetivo de detectar a infecção assintomática por Leishmania sp. Foi utiliza-
do um formulário específico para obtenção de dados demográficos, socioeconômicos e epidemiológicos. 
A sorologia anti-Leishmania foi feita por imunofluorescência indireta (IFI), com o kit do Instituto Bioman-
guinhos/FIOCRUZ-Rio de Janeiro, sendo consideradas reagentes as amostras com titulação ≥ 1:40. A posi-
tividade encontrada foi de 32,0%. Destes, 56,25% eram homens e procedentes de Campo Grande (75,0%). 
81,25% declararam-se candidatos a transplante renal, 87,5% realizavam hemodiálise há pelo menos um 
ano e 62,5% já haviam necessitado de transfusão sanguínea. O risco de primo-infecção em área endêmica 
e a alta taxa de letalidade da doença em caso de reativação de infecção latente aliado a alta prevalência 
sorológica encontrada reforça a importância da investigação da infecção assintomática em pacientes he-
modialisados, uma vez que podem apresentar a doença na sua forma silenciosa e são potenciais candida-
tos a transplante renal.
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DETERMINAÇÃO DE FERRO E MANGANÊS EM INDIVÍDUOS DE ASPILIA 
 GRAZIELAE COLETADOS NA MORRARIA DO URUCUM, CORUMBÁ, MS

1Igor Alexei Rodrigues Amorim, 2Alexandra Penedo de Pinho
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Resumo – O maciço do Urucum, no município de Corumbá, MS, é uma das maiores reservas de minério de 
ferro e manganês, tendo grande importância econômica, devido à alta demanda na exportação desses 
minérios. A contaminação ambiental decorrente de solos expostos é um problema que afeta a cadeia tró-
fica, alcançando o ser humano. Áreas degradadas por mineração não apresentam regeneração natural, 
podendo apresentar altas concentrações de metais pesados. O avanço da biotecnologia oferece a fitorre-
mediação, alternativa capaz de detoxificar ambientes contaminados, apresentando diversas vantagens, 
como melhor custo-benefício e longa aplicabilidade. Há escassez de estudos a respeito dessa assimilação, 
envolvendo metais pesados e espécies tropicais que são usados em programas de recuperação ambien-
tal. Nesse sentido, justificam-se pesquisas com o objetivo de identificar espécies tolerantes, que possam 
ser utilizadas para a revegetação e como purificadoras de áreas poluídas. Objetiva-se comparações entre 
as concentrações de Fe e Mn nos xilopódios e partes aéreas de A. grazielae, uma vez que é encontrada em 
grandes populações nas reservas de minério, avaliando também a capacidade de hiperacumular metais. 
Através do método de Digestão Ácida em capela, se obtém as concentrações dos metais, sendo a leitura 
feita por espectrometria de massa com plasma induzido. Diferenças significativas de concentrações de 
íons ferro e manganês nos órgãos vegetativos da planta foram encontradas, mostrando sua capacidade 
de suportar esses metais. Conclui-se que essa planta nativa é capaz de remediar solos que sofreram de-
gradação.
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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE ENZIMAS FÚNGICAS DO COMPLEXO 
AMILOLÍTICO E XILONOLÍTICO PARA APLICAÇÃO EM PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS
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RESUMO – Amilases e xilanases, responsáveis pela hidrólise do amido e da xilana respectivamente, têm sido 
amplamente estudadas por suas capacidades de produção de hidrolisados a partir de resíduos agroindus-
triais, de sua aplicação na indústria de rações animais ou no processamento de alimentos. O objetivo des-
te trabalho foi produzir e caracterizar bioquimicamente xilanases e amilases a do fungo Humicola brevis 
var. thermoidea. O fungo foi cultivado em meio sólido contendo água e farelo de trigo durante 7 dias, para 
expressão de amilases e xilanases. Após seu crescimento o meio foi suspenso em 30 mL de água destilada 
e o sobrenadante usado como extrato bruto. A atividade amilolítica encontrada no meio foi de de 0,016 U/
mg proteína total. A xilanase de H. brevis foi capaz de hidrolisar diferencialmente dois tipos testados: a 
xilana oat spelt (2,86 U/mg) e a xilana birchwood (1,35 U/mg). O pH ótimo para a amilase de H. brevis foi 5,0. 
Já a temperatura ótima encontrada para hidrólise do amido foi de 65°C. Além disso, a amilase fúngica man-
teve-se estável nos pHs entre 6,0 e 7,0 por um intervalo de 24 horas. Estes resultados são importantes 
para futuras aplicações, uma vez que os fungos mostraram produção satisfatória de xilanases e amilases 
e estas apresentam características satisfatórias para futuras aplicações biotecnológicas
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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL APLICADA A ESTABILIDADE  
E FUNÇÃO DA INTERLEUCINA-8

1Isabella Bicalho Frazeto, 2Marcos Serrou do Amaral
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RESUMO – Interleucina-8 (IL-8) está ligada a uma série de patologias como a asma, fibrose cística, derma-
tite de contato, psoríase, e artrite reumatoide. Assim, tanto a inibição da ação bem como a regulação da 
produção da IL-8 tem sido extensivamente investigada para propósitos terapêuticos. A modelagem mo-
lecular é técnica com uma das melhores relações custo-benefício para o desenvolvimento e compreensão 
de compostos de interesse biológico. Neste trabalho, avaliou-se a estrutura tridimensional da IL-8 usando 
técnica de dinâmica molecular: 1) com estados de protonação fixos; 2) com pH constante (CpHMD). Para as 
simulações computacionais e análises foram escolhidos os pacotes computacionais AMBER e VMD. Caixas 
octaédricas contendo IL-8 em meio aquoso foram construídas utilizando o programa LEAP. Os resíduos 
tituláveis encontrados foram aspartame, glutamato, histidina, cisteína, tirosina e lisina. Das simulações, 
pode-se observar que as folhas betas antiparalelas e alfa hélice tiveram seus valores dos ângulos phi e 
psi predominantemente em áreas favoráveis. O amino terminal também manteve a sua flexibilidade, o que 
é um fator crucial para sua função. A função RMSD teve valores semelhantes para as duas simulações. A 
temperatura e a energia potencial se mantiveram estáveis. Esse resultado já era esperado posto que a 
molécula é estável em pH 7.0 e pelo caráter básico.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTILEISHMANIA DOS EXTRATOS DE ZAMIA BOLIVIANA 
SOBRE FORMAS AMASTIGOTAS DE LEISHMANIA (LEISHMANIA) AMAZONENSIS

1Jackelina de Lima Rodrigues, 2Carla Cardozo Pinto de Arruda

PIBIC-269

RESUMO – A leishmaniose tegumentar Americana (LTA) pode ser considerada uma das doenças negligen-
ciadas mais importantes da atualidade. A terapia atual, baseada no uso dos antimoniais pentavalentes, 
possui várias limitações, como o alto custo dos medicamentos disponíveis, que oneram o Sistema Único de 
Saúde, e a resistência dos parasitos a estes agentes terapêuticos. A identificação de novos compostos de 
origem vegetal tem sido considerada promissora na busca de novas opções terapêuticas para esta para-
sitose. Este estudo avaliou a atividade antileishmania in vitro de extratos de Zamia boliviana sobre formas 
amastigotas intracelulares de Leishmania (Leishmania) amazonensis, através da infecção e tratamento 
de macrófagos peritoneais. O extrato bruto (ZBEXTB) foi ativo contra as formas amastigotas intracelula-
res (CI50=8,50 μg/mL); já o extrato diclorometano (ZBDCM) foi moderadamente ativo (CI50=24,05 μg/mL). 
Provavelmente a atividade antileishmania desses extratos está relacionada à presença de biflavonoides 
e seus derivados O-metoxilados, conhecidos por possuírem atividade antileishmania.
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EFEITO DA AVALIAÇÃO DO RISCO DE PREDAÇÃO NA FORÇA DE  
INTERAÇÃO ENTRE PREDADORES E PRESAS E SUA DEPENDÊNCIA 

 EM DIFERENTES TIPOS DE RESPOSTA FUNCIONAL
1Jefferson Loiola Medina, 2Rafael Dettogni Guariento

PIBIC-270

RESUMO – O objetivo da ecologia de comunidades é entender como a interação entre espécies influencia 
propriedades como diversidade e estabilidade de comunidades naturais. A teoria tem papel fundamental 
neste contexto porque muitas vezes não é possível avaliar empiricamente a longo prazo dinâmicas em 
vários ecossistemas dado os geralmente longos tempos ciclos de vida dos organismos nestes sistemas. 
Claramente, a teoria precisa capturar as características essenciais da interação entre espécies que em 
última análise governam a maneira com a qual as espécies afetam as abundâncias e dinâmicas de umas 
às outras. Neste trabalho nós propomos um modelo para avaliar como o risco de predação pode afetar a 
estabilidade de comunidades conectadas troficamente. Nossos resultados mostram que os efeitos do 
risco de predação podem ser dependentes do tipo de história de vida das espécies envolvidas nestas 
interações, especialmente relacionado a aspectos funcionais da predação e a evolução da capacidade de 
detecção de conspecíficos e predadores no ambiente. De forma geral, estes resultados corroboram e se 
somam a argumentação de estudos anteriores, onde os efeitos mediados pelo comportamento podem 
ter fortes efeitos na força de interação entre espécies, porém pouco se conhecia sobre como estes efei-
tos variavam em função da densidade das espécies que compõem a cadeia trófica. Por último, este estudo 
contribui para mostrar que o mecanismo de avaliação de risco tem grandes implicações na distribuição de 
biomassa entre níveis tróficos e na dinâmica populacional de consumidores e recursos. Estes resultados 
contribuem para o reconhecimento crescente do papel de aspectos que atuam no nível de indivíduos (i.e., 
processo evolutivo) e suas consequências no funcionamento dos ecossistemas.
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MONITORAMENTO DA VARIAÇÃO TEMPORAL NAS CARACTERÍSTICAS  
FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS (CRUSTACEA: COPEPODA E CLADOCERA)  

DO RIO PARAGUAI NO PORTO LIMOEIRO, CORUMBÁ, MS
1Jennyffer Dias Chaim Asseff, 2Lucí Helena Zanata

PIBIC-271

RESUMO – As comunidades zooplanctônicas apresentam capacidade de resposta às mudanças ambientais. 
Essa reconhecida importância ecológica do grupo levou à necessidade de desenvolver estudos da relação 
de sua ocorrência com as variações físicas e químicas da água, no Porto Limoeiro, rio Paraguai, Corumbá, 
estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Para tanto, foi efetuada a caracterização limnológica do ambiente 
no período de agosto de 2016 a julho de 2017, através de coletas mensais. Análises físicas e químicas da 
água foram realizadas no local de coleta ou no laboratório de Ecologia da UFMS/CPAN. O material biológico 
foi obtido filtrando-se 100L de água em rede de plâncton de 68μm de abertura de malha. Essas amostras 
foram armazenadas em frascos e fixadas com formol 4%. As análises foram realizadas em laboratório com 
o auxílio de estereomicroscópio, microscópios ópticos e bibliografias especializadas para a identificação 
dos indivíduos. Em relação às características físicas e químicas do ambiente, observou-se que no mês de 
setembro/2016 os valores de oxigênio dissolvido (6,25mg/l) e condutividade elétrica (96,5mS/cm) estive-
ram mais elevados. Em abril/ 2017 o oposto foi observado para oxigênio (0,2mg/l). O pH mais elevado foi 
obtido em fevereiro/2017 (6,91). A alcalinidade variou de 15 mg CaCO3/l, outubro/2016, a um valor máximo 
de 53,5 mg CaCO3/l em abril/2017. A dureza atingiu seu valor máximo em novembro/2016 (160 mg CaCO3/l). 
Um total de 16 espécies de cladóceros foi registrado, representadas pelas famílias Chydoridae, Daphnii-
dae, Sididae, Moinidae e Bosminidae, com maior diversidade de espécies no mês de outubro (2,28bists/
ind). A comunidade de Cladocera teve seu desenvolvimento favorecido no mês de janeiro de 2017, quando 
a densidade total atingiu o valor máximo de 1590 ind.m 3 . Copepoda esteve representado por apenas 2 es-
pécies, pertencentes às famílias Diaptomidae e Cyclopidae. O monitoramento limnológico do rio Paraguai 
se faz necessário para melhor entendimento do ambiente.
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EFEITO DO FOGO EM SEMENTES DE IPOMOEA CARNEA
1Jéssica Beatriz Placência Alves, 2Liana Baptista de Lima
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RESUMO – Algumas áreas do Cerrado são sujeitas à passagem do fogo, afetando o banco de sementes 
da região. No Pantanal sabe-se que esse fenômeno pode ocorrer na época da seca. Este trabalho tem 
como objetivo avaliar o comportamento das sementes de Ipomoea carnea, espécie que ocorre tanto no 
Pantanal como no Cerrado, em diferentes temperaturas de germinação e após a passagem do fogo. As 
sementes foram coletadas nas margens do córrego Prosa e da lagoa Itatiaia no município de Campo Gran-
de. A germinação foi avaliada a 20, 25, 30, 35 e 20-30°C, e após a passagem do fogo dispondo as sementes 
a 0cm, 2cm e 4cm usando queimador aberto, solo e cobertura de serapilheira, e em seguida colocadas 
para germinar à 30°C. Após os tratamentos as sementes foram submetidas ao teste de germinação e de 
emergência, determinação do teor de água e peso de mil sementes. Houve diferença entre as médias das 
porcentagens de germinação (raiz primária) e de plântulas normais, as sementes escarificadas germina-
ram em maior porcentagem em todas as temperaturas. As sementes escarificadas também germinaram 
e formaram plântulas normais mais rapidamente que as não escarificadas, observando-se melhor desem-
penho nas temperaturas 30, 35 e 20-30. O fogo não afetou a germinação e a porcentagem de plântulas 
normais. As sementes submetidas ao fogo, germinaram igualmente às sementes intactas, sem efeito do 
fogo, evidenciando que essa espécie possui capacidade de manter suas sementes viáveis no banco de 
sementes do solo mesmo quando ocorre um incêndio, podendo germinar posteriormente se as condições 
ambientais forem favoráveis. Conclui-se que as temperaturas de 30, 35 e 20-30ºC promovem alta porcen-
tagem e velocidade de germinação e que as sementes de I. carnea são capazes de sobreviver a passagem 
do fogo sem danos ao embrião, o que confere a essa espécie uma adaptação a regiões em que o fogo 
ocorre sazonalmente.

Palavras-chave: Convolvulaceae, Dormência, Germinação.

1 Graduação em Ciências Biológicas/INBIO.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.

Apoio: CNPq, UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

282

CARACTERES MORFOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS PARA  
O RECONHECIMENTO DE ASPIDOSPERMA QUIRANDY,  

A. TOMENTONSUM E ASPIDOSPERMA SP NOV. (APOCYNACEAE)
1Juliana Furtado da Costa Queiroz, 2Maria Ana Farinaccio

PIBIC-273

RESUMO – Apocynaceae é uma família disseminada em regiões tropicais e subtropicais, apresenta cerca 
de 400 gêneros e 3700 espécies; no Brasil ocorrem cerca 850 espécies em 95 gêneros. Dentre as Apocy-
naceae, destacamos Aspidosperma Mart., um gênero neotropical com cerca de 70 espécies, ocorrendo 
desde o México até a Argentina com exceção do Chile. Para o Brasil são reconhecidas 52 espécies, com 
maior riqueza na região Centro-Oeste e maior representação para Estado de Mato Grosso, com 23 espé-
cies, seguido de Mato Grosso do Sul com14 espécies. No gênero Aspidosperma são encontradas árvores ou 
arvoretas com látex leitoso ou avermelhado; as folhas geralmente são alternas; os frutos são lenhosos ou 
coriáceos; apresenta grande importância econômica. Apesar, da maioria das espécies de Aspidosperma 
ser de fácil reconhecimento, algumas apresentam caracteres morfológicos intermediários dificultando 
sua identificação, como por exemplo, A. quirandy Hassl., A. tomentosun Mart. e Aspidosperma sp nov. As-
sim, com objetivo de avaliar se as características morfológicas foliares pudessem contribuir para o reco-
nhecimento desses táxons este estudo foi desenvolvido. Para análise da arquitetura foliar utilizou-se a 
diafanização, que consiste no clareamento de secções das lâminas foliares com hipoclorito de sódio 5%; 
as secções foram, então, coradas em safranina 1%; em seguida, lâminas foram montadas em glicerina 50% 
e vedadas com esmalte incolor. Os resultados evidenciaram que as espécies estudadas, apesar de com-
partilharem um conjunto de caracteres semelhantes, e.g. folhas alternas, elípticas e o padrão de venação 
camptódromo-broquidódromo; características morfológicas foliares úteis para reconhecimento de Aspi-
dosperma sp nov. foram evidenciadas. O novo táxon pode ser diferenciado das outras duas espécies pelas 
folhas membranáceas (versus, cartácea), com nervuras secundárias, pouco desenvolvidas (versus, bem 
desenvolvidas) e ausência de vênulas (versus, vênulas lineares, ramificadas). Concluímos que este estudo 
se mostrou promissor e forneceu caracteres adicionais para a delimitação taxonômica de Aspidosperma 
sp nov.
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ATRIBUTOS FUNCIONAIS EM LEGUMINOSAE DO CHACO ÚMIDO BRASILEIRO
1Juliano Gonçalves Rocha, 2Ângela Lúcia Bagnatori Sartori
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RESUMO – No Chaco, domínio exclusivo da Ámerica do Sul, é comum a presença de espécies espinescen-
tes, micrófilas e de hábito arbustivo em respostas as variações sazonais de clima. Este estudo teve por 
objetivos avaliar entre árvores e arbustos de Leguminosae, ocorrentes no Chaco úmido brasileiro: qual a 
categoria de área foliar das espécies estudadas, se existe predominância de espinescência e tricomas nas 
folhas. Os dados foram coletados em exsicatas disponibilizadas pelo Herbário CGMS. Foram escolhidos até 
5 indivíduos por espécie para digitalização das folhas. O cálculo da área foliar foi efetuado no programa 
ImageJ. Observamos que 52,8% das espécies possuem folhas do tipo micrófilas, seguido por folhas notó-
filas (26%), mesófilas (18,4%) e nanófilas(2,8%). Dentre as 46 espécies avaliadas, 43,5% são espinescentes. 
Espinhos ocorrem em maior número de espécies que os acúleos. Verificamos a presença de tricomas em 
82% das espécies, com registro de tectores e glandulares. As espécies arbustivas possuem folhas micró-
filas e reduzido percentual de espinescência. Em espécies arbóreas prevalecem folhas micrófilas, assim 
como a espinescência. Mais de 50% das espécies estudadas possuem tricomas tectores nas folhas. Os 
traços avaliados devem favorecer o sucesso da família em ambientes sazonais e de clima árido como o 
Chaco, mesmo em sua porção úmida.  
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AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DA ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA 
 E ANTIOFÍDICA DO IRIDÓIDE ESPECIOSÍDEO ISOLADO DA TABEBUIA  

AUREA EM CAMUNDONGOS INJETADOS COM VENENOS BOTRÓPICOS
1Karen Emanoele Goulart Cunha, 2Mônica Cristina Toffoli-Kadri

PIBIC-275

RESUMO – A principal característica do envenenamento por serpentes do gênero Bothrops é a indução de 
reação inflamatória e hemorrágica no local da picada. Devido a ação anti-inflamatória da Tabebuia aurea 
(TA) citada em levantamento etnobotânico, foi isolado seu composto majoritário, o iridóide especiosídeo 
(Esp), que em ensaios preliminares mostrou-se anti-inflamatório e anti-hemorrágico, o que poderá auxi-
liar no tratamento do envenenamento ofídico. O trabalho objetiva através de análises histopatológicas 
avaliar a atividade anti- inflamatória e anti-hemorrágica do Esp isolado da TA injetados com venenos bo-
trópicos (VB): Bothrops moojeni (VBm), Bothrops mattogrossensis (VBmt) e Bothrops jararaca (VBj). Ca-
mundongos Swiss machos (n=55) foram divididos em grupos: salina, Esp, VB puro, VB pré-incubado com 
especiosídeo (VB:Esp) e Esp imediatamente após VB (VB/Esp). Os animais receberam as injeções na pele 
da região dorsal e foram eutanasiados após 3 horas. Realizaram-se as seguintes análises: contagem de 
leucócitos totais, polimofornucleares (PM) e mononucleares (MN), medição do diâmetro dos vasos sanguí-
neos (μm²) e avaliação hemorrágica em escores. Assim como o grupo salina, o grupo Esp não apresentou 
hemorragia, vasodilatação e infiltrado leucocitário. Observou-se redução significativa de leucócitos to-
tais, PM e MN nos tratamentos com VB:Esp e VB/Esp para três os venenos, em relação aos seus respec-
tivos grupos VB. Houve redução da vasodilatação somente no grupo VBm:Esp em comparação ao VBm. Os 
tratamentos VB:Esp não apresentaram hemorragia em relação aos grupos VB correspondentes, neutra-
lizando os efeitos hemorrágicos do veneno. No tratamento VB/Esp, apenas o VBj/Esp não apresentou 
hemorragia. Nossos resultados indicam que Esp provavelmente inibe a ação das fosfolipases A 2 , dos 
precursores inflamatórios e das metaloproteinases, reduzindo a inflamação e hemorragia. Dependendo 
do VB, o Esp apresenta uma ação diferenciada em relação a vasodilatação e a hemorragia. Com os efeitos 
anti-inflamatórios e anti-hemorrágicos do iridóide especiosídeo apresentados, sugere-se que esse com-
posto possa ser uma alternativa no tratamento dos envenenamentos botrópicos.
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IDENTIFICAÇÃO DO GENE CACOPHONY (CAC) PARA DETECÇÃO  
DE DNA EM LUTZOMYIALONGIPALPIS

1Karina Garcia Franco, 2Alessandra Gutierrez de Oliveira

PIBIC-276

RESUMO – A Leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose vetorial que tem como agente etiológico proto-
zoários do gênero Leishmania, sendo Leishmania infantum o agente presente nas Américas. No Brasil, a 
principal espécie de flebotomíneo responsável pela transmissão de L. infantum é Lutzomyia longipalpis. 
Porém, Lutzomyia cruzi, também incriminada como vetor, é outra espécie de flebotomíneo muito seme-
lhante, distinguível somente por diferenças morfológicas sutis na genitália dos machos. Devido à comple-
xidade dessa distinção, os estudos genéticos contribuem significativamente para facilitar a identificação 
taxonômica desses dípteros. Para flebotomíneos, o alvo recomendado é o gene cacophony (cac), respon-
sável pelo controle do som produzido pelos machos durante a corte. Diante disso, o presente estudo teve 
como objetivo identificar os espécimes e realizar a extração do DNA de Lutzomyia longipalpis oriundos de 
diversos municípios do Brasil, a fim de confirmar a presença de DNA de Lutzomyia, por meio de PCR, uti-
lizando iniciadores específicos para a região IVS6. Para isso, foram analisados machos de flebotomíneos 
provenientes de 10 municípios de diferentes regiões do Brasil. Dos 150 insetos analisados, 135 pertencia 
à espécie Lu. longipalpis e 15 à Lu. cruzi. Dentre esses, 23 (15,3%) apresentaram quantidades de DNA infe-
riores a 0,050ng/μL, sendo que 19 (12,7%) foram amplificados, validando as extrações realizadas. Diante 
disso, a quantificação não deve ser considerada como único indicador da presença de DNA.
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FRUGIVORIA POR AVES DA FAMÍLIA THRAUPIDAE NA  
SERRA DE MARACAJU, MATO GROSSO DO SUL

1Kariny Góes Leandro, 2Rogério Rodrigues Faria
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RESUMO – A família Thraupidae é uma das mais ricas em espécies de aves na região neotropical, com mui-
tas espécies frugívoras e dispersoras de sementes de grande variedade de plantas. Para isso, as dietas 
das espécies de Thraupidae foram estudadas na Serra de Maracaju. Para descrição da dieta das aves fo-
ram obtidos registros de frugivoria em transectos, estabelecidos em 20 fragmentos florestais entre ja-
neiro e dezembro de 2016. Para análise climática foi confeccionado um climatograma. O teste de Wilcoxon 
para comparações entre o número de visitas das aves por fragmento entre os períodos de Chuva e Seca 
das aves Thraupidae. As plantas consumidas pelas aves Tharupidae foram classificadas de acordo com 
hábito, cor e forma de fruto. Foi calculada a taxa de visitas das espécies de aves para cada uma das plan-
tas visitadas. Também foi realizada uma análise de agrupamento (Cluster) das distâncias euclidianas dos 
registros de interações. Para a região é possível afirmar que em 2016 houve uma distinção sobre o regime 
de Chuva e Seca. Foram registradas 42 espécies vegetais pertencentes a 27 famílias. A maioria das espé-
cies vegetais são árvores e arbustos com frutos tipo Baga e cor Vermelha. Em relação aos registros de in-
terações, as plantas mais visitadas foram Cecropia pachystachya, Curatella americana, Xylopia aromatica 
e Zanthoxylum hasslerianum. Por sua vez, as aves mais frequentes, bem como as que visitaram a maior 
gama de espécies vegetais foram T. sayaca, T. palmarum, T. viridis e D. cayana. Ou seja, há um conjunto de 
poucas espécies de aves que visitam praticamente todas as plantas da assembleia, possivelmente são as 
aves residentes dos fragmentos.
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ESTRUTURA POPULACIONAL DE CÁGADOS-DE-BARBICHA PHRYNOPSGEOFFROANUS 
NA RPPN DA UFMS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

1Larissa Lopes Seino, 2Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos
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RESUMO – A urbanização é um fator de influência direta na permanência de populações de animais nas 
cidades, devido à redução de espaços apropriados para que possam desenvolver suas necessidades vi-
tais e assim, afetam parâmetros demográficos como abundância, estrutura etária e razão sexual. Para 
amenizar este efeito existem as RPPN’s (Reserva Particular do Patrimônio Nacional), que possibilitam a 
permanência de grupos de animais em áreas naturais com influência antrópica ao seu redor. Algumas es-
pécies de quelônios são comumente encontradas em rios urbanos, como por exemplo, o cágado Phrynops 
geofffroanus. O objetivo do projeto é estimar a estrutura etária, sobrevivência aparente, abundância e 
razão sexual do cágado Phrynops geoffroanus na RPPN da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 
Realizamos o método captura-marcação-recaptura com covos ao longo de 185m de rio urbano, monitora-
mos através de radiotelemetria e observação direta dos animais no local de estudo para a coleta de dados. 
Utilizamos o modelo robusto de Huggins Full Heterogeneity para estimar a capturabilidade, sobrevivência 
aparente e abundância populacional e o Critério de Informação de Akaike (CIA) para selecionar o melhor 
modelo de cada estimativa. Analisamos que as fêmeas são maiores, mais capturáveis e possuem sobrevi-
vência aparente maior quando comparadas aos machos. Indivíduos maiores têm sobrevivência aparente 
menor em relação aos cágados menores e a população permaneceu com tamanho estável ao longo do 
tempo, com desvio para machos. A diferença no comportamento entre machos e fêmeas em períodos re-
produtivos pode ser uma das causas do número de indivíduos que permanecem no local de estudo. Porém, 
é importante uma continuidade nos estudos para que haja um acompanhamento adequado de como essa 
população funciona em consequência do desenvolvimento lento apresentado por este grupo.
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS E EVOLUTIVAS DE PACIENTES  
COM CANDIDEMIA EM HOSPITAL DE ENSINO DO MATO GROSSO DO SUL

1Leonardo Martinez Lourenço de Oliveira, 2Marilene Rodrigues Chang

PIBIC-279

Resumo – Nas últimas décadas, o crescente número de infecções da corrente sanguíneas (ICS) causadas 
por Candida spp. gerou a nível mundial mudanças nas políticas sanitárias, na tentativa de encontrar me-
canismos que permitam controlar estas patologias. Em pacientes com doenças metabólicas, imunode-
bilitados e internados em UTI,infecções por espécie de Candida são de difícil tratamento. O objetivo do 
estudo foi caracterizar epidemiologicamente os pacientes com candidemia do Hospital Universitário Ma-
ria Aparecida Pedrossian (HUMAP) identificando espécies de Candida responsáveis por ICS, os fatores de 
risco, comorbidades e desfecho clínico. A partir do diagnóstico laboratorial de candidemia, fez-se estudo 
retrospectivo com busca em prontuários de informações clínicas e epidemiológicas. Foram incluídos pa-
cientes com ICS por Candida admitidos entre maio de 2014 e maio de 2015 no HUMAP. No período de estudo 
foram identificados 17 episódios de candidemia, causados por Candida tropicalis (6; 35,3%), Candida do 
complexo C. parapsilosis (5; 29,4%), Candida albicans (4; 23,5%), Candida guilliermondii (1; 5,9%) e Candida 
krusei (1; 5,9%). A idade dos pacientes adultos variou de 16 a 92 anos, com mediana de 53 anos e 50% acima 
de 50 anos. A idade dos pacientes pediátricos variou entre 9 e 240 dias, mediana de 30 dias. Destacaram-
-se como condições de risco o uso de sonda nasogástrica/nasoenteral (14; 82,4%), anemia (14; 82,4%), uso 
de antibioticoterapia previa (17;100%), principalmente carbapenêmicos (11; 64,7%), corticoterapia (8; 47,1%) 
e uso de cateter venoso central (8; 47,1%). A maioria (8, 47%) dos pacientes estava internada em unidade 
de terapia intensiva e a taxa de letalidade encontrada foi de 81,3%. Os resultado mostram que as infec-
ções de corrente sanguínea são causadas principalmente por espécies de Candida não Candida albicans. 
É uma afecção de clínica relevante visto que acomete pacientes gravemente enfermos e está relacionada 
a mau prognóstico.
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ASPECTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS EM DOADORES  
DE SANGUE POSITIVOS PARA LEISHMANIA SP

1Letícia Pereira Oliveira, 2Maria Elizabeth Cavalheiros Dorval

PIBIC-280

RESUMO – A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose causada por protozoários do gênero Leishmania. 
É endêmica no estado de Mato Grosso do Sul e está entre as mais negligenciadas do mundo. O quadro 
clássico é bem conhecido, caracterizado por febre, anemia, hepatoesplenomegalia, além de tosse seca, 
leucopenia e hipergamaglobulinemia. Sabe-se que a maioria das infecções por L. infantum são assinto-
máticas e resolvidas espontaneamente em indivíduos imunocompetentes. Isso representa um desafio à 
prevenção da transmissão, visto que estudos realizados em diversos países têm demonstrado infecção 
assintomática em doadores de sangue sugerindo a transmissão transfusional de Leishmania sp. O estudo 
teve como objetivo a caracterização do perfil clínico e laboratorial de doadores positivos para Leishmania 
sp. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, realizado com 75 doadores aptos à doação de sangue 
pela Hemorrede de Mato Grosso do Sul (Hemosul), em Campo Grande, MS, dos quais 25 eram negativos e 50 
eram positivos para a infecção por Leishmania sp., por pelo menos um teste sorológico ou molecular. Foi 
aplicado um questionário específico para pesquisa de dados sociodemográficos e epidemiológicos. Para 
cada voluntário, foi realizado exame clínico e exames laboratoriais, incluindo hemograma, função hepáti-
ca e dosagem de proteínas séricas. A maioria dos doadores era do sexo masculino (60%) e a idade variou 
de 23 a 61 anos, com mediana de 26. A maior parte era residente em área urbana (97,3%). Os achados do 
exame físico foram variados, não se encontrando um conjunto de sinais e sintomas em comum para um 
grupo de doadores. De acordo com os resultados obtidos no intervalo de tempo estudado, os indivíduos 
não mostraram adoecimento. Verificou-se a presença de alterações clínicas e laboratoriais devido à pre-
sença de comorbidades na população estudada. São necessários estudos mais amplos nessa área para 
acompanhar esses indivíduos, visando à progressão da doença e, principalmente, à avaliação de um maior 
número de doadores positivos para definir um perfil clínico e laboratorial de portadores assintomáticos 
de Leishmania sp.
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PAPILIONOIDEAE (LEGUMINOSAE) ARBÓREAS-ARBUSTIVAS 
 DO PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE

1Luan Hernandes Pinho Nogueira, 2Ângela Lúcia Bagnatori Sartori

PIBIC-281

RESUMO – Papilionoideae, a maior subfamília de Leguminosae, apresenta ampla distribuição em distintos 
domínios do Brasil, o que inclui o Pantanal. Referências da riqueza de espécies de Papilionoideae estão 
desatualizadas para o Pantanal sul-mato-grossense. Esta pesquisa objetivou verificar qual a riqueza de 
árvores e arbustos de Papilionoideae ocorrentes no Pantanal sul-mato-grossense, em quais fitofisiono-
mias ocorre predomínio de espécies, como se caracteriza o conjunto de espécies e fornecer uma chave de 
identificação. A pesquisa foi realizada a partir do levantamento de dados de Herbários online e da análise 
de exsicatas catalogadas no Herbário CGMS. Foram confirmadas 71 espécies para o Pantanal sul-mato-
-grossense, 67,14% delas são arbóreas e 32,86% arbustivas, presentes no cerrado, mata ciliar, floresta 
estacional decidual, floresta estacional semidecidual, áreas alagáveis incluindo pirizal, caronal e campo. A 
riqueza de espécies se concentrou na sub- região de Nhecolândia, seguida pela do Abobral, do Paraguai, 
do Paiaguás, do Nabileque, de Aquidauana, de Porto Murtinho, e a de Miranda. Papilionoideae apresentou 
distribuição em ambientes seco e úmido, com ampla ocorrência em distintos tipos de vegetação. Verifi-
camos uma concentração de coletas de Papilionoideae ao oeste do Estado o que denota a necessidade 
de expedições botânicas em outras sub-regiões o que potencialmente contribuirá para o aumento em 
riqueza do grupo estudado.
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POSIÇÃO EVOLUTIVA DAS ARANHAS ULOBORIDAE (ARANEAE, ENTELEGYNAE)  
SOB QUESTIONAMENTO: O QUE NOS REVELAM OS CROMOSSOMOS?

1Lucas Henrique Bonfim Souza, 2Douglas Araujo
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RESUMO – São poucos os estudos citogenéticos até o momento, compreendendo 1,75% de todas as espé-
cies descritas de aranhas. Dentre os 19 gêneros e 283 espécies conhecidos de Uloboridae, apenas três gê-
neros (16%) e oito espécies (2,8%) possuem dados cariotípicos. Até recentemente, Deinopidae pertencia 
a um grupo irmão de Araneoidea. Entretanto, filogenias recentes colocam Deinopidae como mais próxima 
de famílias de não- araneoideas. Com o objetivo de auxiliar na solução desse questionamento, esse traba-
lho caracterizou citogeneticamente dez exemplares de Uloborus, sendo um macho com identificação não 
confirmada, mas possivelmente Uloborus trilineatus, a mesma espécie das nove fêmeas coletadas em vá-
rios pontos de Mato Grosso do Sul. As gônadas foram tratadas com colchicina (0,16%, 2h), hipotonizadas (H 
2 O, 15min), fixadas (metanol:ácido acético - 3:1), coradas convencionalmente (Giemsa) e impregnadas pelo 
nitrato de prata (Ag- RON). Um macho de Uloborus sp. apresentou metáfases mitóticas com 2n♂=19 e nove 
fêmeas de Uloborus trilineatus mostraram oogônias com 2n♀=20, todos com cromossomos telocêntricos. 
Diplótenos/MI do macho evidenciaram 8 bivalentes autossômicos e três cromossomos supostamente se-
xuais, heteropicnóticos positivos, sempre próximos uns aos outros. Para esse resultado foram levantadas 
duas hipóteses, sendo a primeira de que o macho coletado pertence a outra espécie de Uloborus ou que 
foi encontrado um caso de variação intraespecífica em U. trilineatus com SCS do tipo X 1 X 2 X 3 . As Ag-
-RONs mostraram marcação em um par de cromossomos autossômicos, padrão comum para aranhas. Pelo 
fato de tanto Uloboridae quanto Oecobiidae possuírem espécies com 2n♂=22=20+X 1 X 2 e 2n♂=25=22+X 1 
X 2 X 3 , ao passo que Deinopidaepossui 2n♂=40=36+X 1 X 2 X 3 X 4 , os dados de número diploide e sistema 
cromossômico sexual favorecem uma maior proximidade entre Uloboridae e Oecobiidae.
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REINTRODUÇÃO DE ORQUÍDEAS NATIVAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO  
PERMANENTE NO MUNICÍPIO DE COSTA RICA – MS

1Manoela Aparecida Vieira da Silva, 2Elaine Martins da Costa
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RESUMO – A coleta de orquídeas nativas e ainda o avanço da fronteira agrícola têm afetado a população de 
indivíduos desta importante família botânica nos seus habitats de origem. Programas de multiplicação e 
reintrodução desses espécimes podem contribuir para a conservação de Orchidaceae. Os objetivos des-
te trabalho foram: reintroduzir mudas das espécies Bletia catenulata e Koellesteinia tricolor, avaliar sua 
adaptação e verificar a necessidade de suplementação nutricional na reintrodução. Para a espécie Bletia 
catenulata, avaliou-se também se a ocorrência dessa espécie no exato local é determinante para o seu 
estabelecimento. O estudo foi conduzido em área de preservação permanente da Cachoeira da Rapadura, 
em Costa Rica - MS. Foram instalados dois experimentos com delineamento em blocos casualizado. O pri-
meiro foi realizado com a espécie Bletia catenulata e conduzido em esquema fatorial 2x2 (dose 0 e dose de 
30 g do formulado NPK 4-14-8 x ocorrência e não ocorrência natural da espécie no local de implantação). O 
segundo experimento foi realizado com a espécie Koellesteinia tricolor e constituído de dois tratamentos 
(dose 0 e dose de 30 g do formulado NPK 4-14-8). O processo de reintrodução das duas espécies mos-
trou-se eficiente. Ambas as espécies mostraram-se adaptadas aos locais de reintrodução, apresentando 
bom desemvolvimento e elevados números de rebrotas. O crescimento da parte aérea e o número de 
indivíduos das duas espécies não foram influenciados pela suplementação nutricional. No entanto, para 
a espécie Bletia catenulata, essas variáveis apresetaram valores significativamente maiores em aréa de 
não ocorrência natural dessa espécie, em algumas avaliações. Conclui-se que a suplementação nutricio-
nal não interfere no desenvolvimento das mudas das duas espécies de orquídeas e que a espécie Bletia 
catenulata apresenta melhor desenvolvimento quando reintroduzida em área de não ocorrência natural 
dessa espécie.
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ESTRUTURA MORFOANATÔMICA DE GALHAS DE AESCHYNOMENE DENTICULATA RUDD
1Marcus Paulo Gonçalves Rosa, 2Edna Scremin-Dias
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RESUMO – Galhas são modificações teciduais ocasionadas por diversos agentes e, em sua maioria, oca-
sionada por insetos. As interações inseto-planta surgiram de processos coevolutivos ocasionados pela 
necessidade de alimento para os insetos, levando à diversidade dos grupos galhadores, que induzem res-
postas morfológicas e anatômicas dos órgãos das plantas. O presente trabalho teve como objetivo carac-
terizar a estrutura morfoanatômica de galhas em Aeschynomene denticulata, estabelecendo estágios de 
desenvolvimento de galhas caulinares ocasionadas por Neolasioptera pantaneira, bem como descrever o 
tipo de recurso obtido pelo galhador nesta relação. Indivíduos galhados tiveram suas galhas dividas em 
três estágios – inicial, intermediário e tardio, mensuradas com auxílio de paquímetro digital, e separadas 
para estudos anatômicos. Para tanto, o material foi emblocado em historresina, seccionado em micrótomo 
rotativo, corado em azul de toluidina, e montadas lâminas para análises histológicas. A oviposição ocorre 
na região medular do caule, sendo observada uma interrupção desde o córtex, floema, faixa cambial e 
xilema secundário, com desenvolvimento da larva no parênquima medular do caule. Durante o desenvolvi-
mento da larva, há aumento radial do caule especialmente na região interrompida pelo canal formado pelo 
ovipositor do indutor. Este aumento dos tecidos ocorre por meio de hiperplasia das células do parênquima 
cortical, floema secundário e xilema secundário que é pouco lignificado. A câmara larval é limitada por pa-
rênquima medular, havendo aumento da quantidade de compostos fenólicos nestes tecidos que servem 
de alimento ao inseto e, conforme ocorre a senescência da galha, a quantia destes compostos é reduzida. 
Foi possível estabelecer um padrão de desenvolvimento para as galhas, sendo o aumento radial do xilema 
secundário de parênquima suas principais características. A hiperplasia do parênquima com riqueza de 
compostos fenólicos são alterações necessárias da planta para prover a alimentação da larva, que eclode 
e migra para o meio externo pelo mesmo canal deixado pelo indutor, durante a oviposição.
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ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS DOS ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE 
 LUDWIGIA HELMINTHORRHIZA (MART.) H.HARA (ONAGRACEAE) 

 DESENVOLVIDOS EM AMBIENTES ÚMIDO E SECO
1 Maria Aparecida Cavichioli de Santana, 2Edna Scremin-Dias
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RESUMO – Macrófitas aquáticas se desenvolvem em áreas com amplitude de alterações ambientais, es-
pecialmente de excesso e falta d´água. Nestas condições espera-se que as espécies respondam com al-
terações morfológicas, anatômicas e fisiológicas. No Pantanal, populações de Ludwigia helminthorrhiza 
apresentam nítida alteração fenotípica, e nosso objetivo foi caracterizar a morfologia externa e interna 
de indivíduos desenvolvidos em ambientes aquático/úmido ou em solo livre de inundação. Coletamos in-
divíduos de L. helminthorrhiza na região de Miranda no Pantanal e realizamos medidas morfológicas, cor-
tes anatômicos, decalques epidérmicos e testes histoquímicos para comparar dados morfométricos dos 
órgãos vegetativos dos indivíduos desenvolvidos em ambiente aquático e em solo livre de inundação. O 
tamanho dos órgãos vegetativos, densidade estomática e quantidade de raízes diferiram nos indivíduos, 
comparando os ambientes. A anatomia dos indivíduos desenvolvidos no ambiente aquático e em solo li-
vre de inundação é similar, contudo não há tecido aerenquimatoso naquelas de solo seco. Os indivíduos 
de ambiente aquático apresentaram quatro tipos de raízes, diferindo do solo seco que possuem apenas 
dois tipos. A densidade de estômatos no limbo apresentou-se semelhante em ambas às faces em cada 
ambiente, mas diferiu quando comparados indivíduos dos dois ambientes. Os testes histoquímicos evi-
denciaram maior lignificação, células com lipídeos e amiloplastos nos tecidos dos indivíduos provenientes 
de solo livre de inundação. Tecidos comuns em plantas de ambiente aquático, a exemplo de aerênquima, 
facilitam o transporte de gases; reduzem a acumulação de fitotoxinas; e auxiliam o suporte da planta na 
água, não ocorrem ou são diminutas nos órgãos das plantas do solo livre de inundação. No entanto, ligni-
ficação e carboidratos armazenados ocorrem em maior evidência em plantas do seco. Concluiu-se que os 
indivíduos possuem características adaptativas eficientes que lhes permitem vicejarem no ambiente no 
qual se desenvolveram, sendo que a sazonalidade hídrica interfere, efetivamente, na morfologia e anato-
mia dos órgãos vegetativos de L. helminthorrhiza.
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SÍNTESE DO CONHECIMENTO ATUAL DAS INTERAÇÕES  
FRUGÍVOROS-PLANTA NO PANTANAL

1Maria Beatriz Kiomido Mendonça, 2Camila Aoki
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RESUMO – Frugivoria é o ato de um animal alimentar-se de frutos, visando o consumo da polpa ou de ou-
tras estruturas que não as sementes. Quando remove as sementes os frugívoros podem levar os frutos 
para longe da planta mãe, aumentando consideravelmente as suas chances de sobrevivência e atuando, 
desta forma, como dispersores. O consumo de frutos por animais no Brasil é bem documentado, princi-
palmente na Mata Atlântica e Cerrado. Para o Pantanal, estudos de frugivoria são escassos e tendem a 
englobar poucas espécies foco. O objetivo do presente estudo foi fazer uma revisão da literatura dispo-
nível sobre frugivoria no Pantanal, analisar e reunir essas informações de modo a apresentar o panorama 
atual de conhecimento sobre o assunto, apontar lacunas de conhecimento e perspectivas de estudo com 
frugivoria neste ecossistema. Foram registrados 14 estudos com frugivoria no Pantanal, envolvendo 126 
espécies de plantas e 69 espécies de animais (aves, mamíferos, peixes e répteis). As informações dis-
poníveis sobre frugivoria no Pantanal são escassas, insuficientes e mal distribuídas geograficamente. 
Não há informações sobre interações planta-frugívoros em quatro das subregiões do Pantanal: Cáceres, 
Poconé, Paiaguás e Miranda. A maioria dos estudos realizados enfocam apenas uma espécie de planta e/
ou animal, ou uma família. Desta forma, o conjunto de informações ainda é enviesado e indisponível para a 
maioria das espécies de plantas zoocóricas e animais frugívoros que ocorrem no Pantanal.
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SOBREPOSIÇÃO DOS SÍTIOS DE VOCALIZAÇÃO DE  
ANUROS EM RELAÇÃO A ÁREA DA LAGOA

1Matheus Magalhães Henriques do Aido, 2Diego José Santana
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RESUMO – Durante os períodos reprodutivos a quantidade de machos vocalizando aumenta, com isso, 
pode ocorrer a sobreposição dos sítios de vocalização, isso ocasionaria embates entre os machos para de-
fender o espaço de reprodução. A espécie amostrada foi Dendropsophus minutus, com as medidas rostro-
-cloacal CRC (mm), distância em que foi encontrado da água (cm), a altura do poleiro (cm) e a caracterização 
do local em que foi encontrado. Das lagoas foram mensurados o maior diâmetro (m), profundidade da lagoa 
(m), perímetro (m) e a temperatura máxima e mínima da água (°C). Foi utilizado o programa R, nele foram 
feitas duas análises de redundâncias (RDA) e duas análises de regressão linear. A RDA1 verificou diâmetro, 
profundidade e circunferência em relação a abundância, a RDA2 verificou o CRC em relação a distância do 
indivíduo do corpo d’água, a regressão linear 1 analisou a relação entre a distância da lagoa junto a altura 
e a regressão 2 o mesmo que a RDA2. Os indivíduos foram encontrados vocalizando empoleirados sobre 
as folhas das herbáceas às margens das lagoas. Com base na RDA 1, as características da lagoa não são 
significativas para a sobreposição dos sítios de vocalização. Isso também ocorreu na análise de regressão 
linear que comparou a altitude com a distância. O resultado encontrado indica que o maior CRC está rela-
cionado ao posicionamento privilegiados dos machos. Encontramos dificuldade em obter um maior núme-
ro amostral, sendo necessário um aumento na amostragem, o que tornaria os resultados mais fidedignos.
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EFEITO DO BIPERIDENO, ANTAGONISTA DE RECEPTORES M1 DE ACETILCOLINA, 
APLICADOS VIA INTRACEREBRAL, NAS ALTERAÇÕES DO COMPORTAMENTO  

MOTOR INDUZIDAS POR INIBIÇÃO DA SINTASE DO ÓXIDO NÍTRICO  
EM CAMUNDONGOS, COM L-NOARG, EM CAMUNDONGOS

1Mayara Pereira de Souza, 2Albert Schiaveto de Souza

PIBIC-288

RESUMO – No quadro de doenças neurodegenerativas, a Doença de Parkinson (DP) acomete cerca de 1% 
da população mundial acima de 65 anos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do biperideno, um 
antagonista de receptores muscarínicos seletivo para receptores tipo M1, no comportamento motor de 
camundongos, induzida por inibição da enzima Sintase do Óxido Nítrico (NOS), com L-NOARG. Neste expe-
rimento foram utilizados camundongos Suíços, machos, oriundos do biotério da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, pesando entre 30-50g. Cada animal foi submetido a uma cirurgia estereotáxica para 
implantação de cânulas no estriado (Caudado/putâmen). Após 7 dias, cada animal recebeu uma injeção 
intraperitoneal de salina ou L-NOARG e 60 minutos depois recebeu uma injeção intracerebral de salina ou 
biperideno, nas doses de 25 e 50 nM. Após 30 minutos da aplicação da última droga o animal foi subme-
tido ao teste do Campo Aberto, sendo quantificado o número de quadrantes percorridos e o número de 
erguimentos. Os animais foram divididos em 6 grupos experimentais, sendo cada grupo constituído de 8 
camundongos, totalizando 48 animais. L-NOARG (L- NOARG+salina) não levou a alterações significativas 
em relação aos comportamentos de exploração horizontal (quadrantes percorridos) e vertical (erguimen-
tos) nos animais (pós-teste de Tukey, p&gt;0,05). Biperideno, na dose de 25nM (salina+biperideno), levou 
a um aumento significativo na exploração horizontal dos animais (p&lt;0,05). Além disso, biperideno, na 
dose de 50nM (salina+ biperideno) aumentou a exploração vertical dos animais (p&lt;0,05). Estes efeitos 
não foram observados nos animais que receberam L-NOARG como primeira droga. Em conclusão, L-NOARG 
não alterou significativamente o comportamento motor dos animais, porém, biperideno teve um efeito 
hipercinético nos mesmos.
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SUSCEPTIBILIDADE IN VITRO E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE CANDIDA SPP. 
AGENTES DE CANDIDEMIA EM HOSPITAL DE ENSINO DE MATO GROSSO DO SUL

1Milena Aureliano L. de Oliveira,  Marilene Rodrigues Chang

PIBIC-289

RESUMO – No ambiente hospitalar, infecções de corrente sanguínea por Candida spp (candidemia) estão 
associadas à elevada mortalidade e internação prolongada. O objetivo da pesquisa foi avaliar a susce-
tibilidade aos antifúngicos e realizar a caracterização genotípica de Candida spp. isoladas de pacientes 
com candidemia do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, entre maio de 2014 a maio de 2015, identificadas pelo sistema auto-
matizado VITEK 2 compact. As concentrações inibitórias mínima dessas leveduras frente a anfotericina B, 
fluconazol, itraconazol e voriconazol foram determinadas pela técnica de microdiluição em caldo descrita 
pelo Clinical and Laboratory Standards Institute. A identificação molecular das espécies de Candida foi 
feita pela técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os agentes identificados foram: 4, (23,5%) C. 
albicans; 13, (76,5%) Candida não C. albicans (6, C. tropicalis (35,3%); 4, C. parapsilosis stricto sensu (29,4%); 
1, C. glabrata stricto sensu (5,9%); 1, Candida guillermondii (5,9%) e 1, C. metapsilosis (5,9%)). No teste in 
vitro todas as leveduras foram sensíveis a anfotericina B, porém frente aos azóis, duas Candida (13,3%) 
apresentaram resistência ao fluconazol, e ao itraconazol e quatro (28,6%) apresentaram resistência ao 
voriconazol. Comparando a identificação fenotípica realizada pelo sistema VITEK e o resultado da PCR ob-
serva-se divergência na identificação de duas espécies (11,8%). Este estudo documenta a emergência de 
C. parapsilosis e C. tropicalis resistentes ao voriconazol, resistência esta pouco descrita em estudos ante-
riores na mesma região e no Brasil. No HUMAP os casos de candidemia são mais frequentemente causados 
por espécies de Candida não C. albicans. A técnica de PCR é útil para observar mudanças na distribuição 
das espécies de Candida de um mesmo hospital em diferentes períodos de tempo.
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O GÊNERO CEREUS MILL. (CACTACEAE) EM MATO GROSSO DO SUL, BRASIL
1Paola Gomes Silva, 2Flávio Macedo Alves
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RESUMO – Apesar de bem representada na flora brasileira, há uma notória escassez de trabalhos sobre 
Cactaceae no Brasil, especialmente na região centro-oeste. No Mato Grosso do Sul esse situação não é 
diferente e até o momento nenhum tratamento taxonômico com chave de identificação e descrições foi 
realizado para Cactaceae. Portanto, este trabalho apresenta um o estudo taxonômico de Cereus (Cac-
taceae) para Mato Grosso do Sul com o objetivo de adicionar conhecimento desse grupo de plantas no 
estado e fornecer mecanismos para facilitar a identificação dessas plantas. O tratamento taxonômico foi 
realizado em materiais depositados em diferentes herbários do Brasil e considera caracteres morfológi-
cos das espécies. Foram encontradas seis espécies do gênero Cereus para o estado: C. bicolor, C. hildman-
nianus, C. kroenleinii, C. saddianus, C. spegazzinii  e C. stenogonus. É fornecida uma chave de identificação 
para as espécies, apresentadas descrições morfológicas, dados de distribuição geográfica, habitat, as-
pectos fenológicos, comentários taxonômicos e uma prancha com fotos de algumas espécies. Espécies 
de Cereus podem ser encontradas no Cerrado, Floresta Estacional Decidual, Chaco e Pantanal. Entre as 
principais características para identificação das espécies estão: a presença ou não de indumento nas 
aréolas, cor das pétalas e tamanho das costelas e das flores. O trabalho mostrou que mais coletas das 
espécies de Cactaceae são necessárias, já que algumas destas não possuem espécimes depositados nos 
herbários de Mato Grosso do Sul.
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A ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO DA BANCADA LATERÍTICA 
 VARIA EM FUNÇÃO DA TOPOGRAFIA?

1Selma Rodrigues Costa, 2Adriana Takahasi
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RESUMO – As bancadas lateríticas são formadas por material laterítico de natureza ferrífera, impermeável, 
com níveis tóxicos de metais, alcançando temperaturas altas pela exposição direta à radiação solar, neste 
trabalho objetivou- se a investigação de mudanças desta vegetação em função das estações climáticas 
e da altitude. O estudo foi realizado na Fazenda Figueirinha em Corumbá/MS. Foram realizadas duas cam-
panhas de campo, uma na estação chuvosa (novembro de 2016/janeiro de 2017) e outra na estiagem (abril 
a maio de 2017). Foram definidos dois transectos, o transecto Baixo (130 metros de altitude) e o transecto 
Alto (149 m). Parcelas de 2 x 1 metros foram plotadas a cada dez metros de distância, onde estimaram-se a 
cobertura vegetal das espécies. Foram registradas 41 espécies vasculares distribuídas em 24 famílias das 
quais Fabaceae e Poaceae obtiveram o maior número de espécies (7 e 5). Entre as espécies encontradas 
destacam-se uma espécie aquática (Ludwigia cf. lagunae (Morong) H. Hara), 3 endêmicas (Deuterocohnia 
meziana Kuntze ex Mez, Discocactus ferricola Buining &amp; Brederoo e Gomphrena centrota E. Holzh.) e 
uma em extinção (Jacquemontia evolvuloides (Moric.) Meissn). As espécies Selaginella sellowii Hieron. e 
Deuterocohnia meziana Kuntze ex Mez obtiveram os maiores Valores de Importância nas duas estações 
e nos dois transectos. A variação entre as estações do ano (71%), a diferença dos transectos em função 
da altitude na estação chuvosa (99%) e na estiagem (99%) não foram significativas. Conclui-se que estes 
dados servem de suporte para a realização de outros estudos, dada a escassez de dados sobre cangas.
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DIETA DE TUCANO-TOCO (RAMPHASTOS TOCO) E ARAÇARI-CASTANHO 
(PTEROGLOSSUS CASTANOTIS) NA SERRA DE  

MARACAJU, AQUIDAUANA, MATO GROSSO DO SUL
1Silara Fonseca, 2Rogério Rodrigues Faria

PIBIC-292

RESUMO – No Cerrado do Brasil central o tucano-toco (Ramphastos toco) e o araçari-castanho (Pteroglos-
sus castanotis) estão entre as maiores aves frugívoras e consequentemente entre as mais importantes 
dispersoras de sementes. Para isso, as dietas do tucano-toco e do araçari-castanho foram estudadas na 
Serra de Maracaju. Para descrição da dieta das aves foram obtidos registros de frugivoria em transectos, 
estabelecidos em 20 fragmentos de mata, de janeiro a dezembro de 2016. Um evento independente de 
frugivoria foi considerado toda vez que um indivíduo de tucano-toco ou araçari-castanho foi observado 
consumindo frutos de uma espécie de planta. Os registros compreendem o consumo de 21 espécies. As 
espécies estão distribuídas equitativamente entre as famílias, de maneira que apenas Lauraceae, Melia-
ceae e Vitaceae contam com mais de uma espécie amostrada. Foram registradas 267 ocorrências de con-
sumo de frutos pelas espécies de Ramphastidae. Embora, R. toco foi mais frequente, proporcionalmente 
o número de visitas foi bem similar. Não foi encontrado efeito de sazonalidade na frugivoria por R. toco e 
P. castanotis. A espécie vegetal mais visitada por P. castanotis e R. toco foi Schefflera morototoni. Ape-
sar apresentarem dietas muito similares, R. toco foi mais frequente nos fragmentos amostrados, o que 
permite, de certa forma, que ambos possam cumprir papéis complementares na dispersão de sementes 
nestes fragmentos florestais.
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ASPIDOSPERMA MART. (APOCYNACEAE) DE MATO GROSSO DO SUL: CARACTERIZAÇÃO 
ANATÔMICA DO LENHO COMO UM SUBSÍDIO PARA A TAXONOMIA

1Suziele Galdino Batista, 2Rosani do Carmo de Oliveira Arruda
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RESUMO – O presente trabalho apresenta dados sobre a anatomia do lenho de cinco espécies do gênero 
Aspidosperma (Apocynaceae) ocorrentes no estado de Mato Grosso do Sul, e tem como objetivo contribuir 
para a caracterização do grupo formado por plantas morfologicamente semelhantes, com flores muito re-
duzidas, e de difícil identificação taxonômica. As amostras foram coletadas, processadas e analisadas de 
acordo com as técnicas estabelecidas para o estudo da anatomia da madeira. Observamos que as espé-
cies aqui estudadas apresentaram madeira com porosidade difusa, vasos, em sua maioria, solitários, diâ-
metro estreito e com placa de perfuração simples. As fibras exibiram altura média. No gênero investigado 
o parênquima axial é escasso, predominantemente apotraqueal, e os raios na maior parte das espécies 
são unisseriados, com exceção de A. quebracho-blanco que apresentou raios bi a trisseriados. A. macro-
carpon possui parênquima radial heterocelular, enquanto as demais apresentaram raios homocelulares. 
Testes histoquímicos revelaram o armazenamento de substâncias como amido, lipídios e substâncias fe-
nólicas no parênquima radial e axial, possivelmente contribuindo na resistência a períodos com pouca 
disponibilidade hídrica, funcionando como uma reserva. A observação ao microscópio permitiu a detecção 
de cristais no parênquima radial de A. quebracho-blanco e A. pyrifolium e nas fibras de A. subincanum. O 
estudo evidenciou que, embora as madeiras das espécies analisadas compartilhem alguns estados de 
caráter, elas também apresentam atributos exclusivos, tais como, diâmetro e distribuição de vasos por 
mm², composição e largura do parênquima radial e distribuição de cristais, que podem ser relevantes no 
seu reconhecimento.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO LARVICIDA DE EXTRATOS VEGETAIS SOBRE O AEDES AEGYPTI L
1Taiana Gabriela Barbosa de Souza, 2Antonio Pancrácio de Souza
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RESUMO – O mosquito Aedes aegypti L. é considerado a espécie de mosquito mais dependente do homem, 
com ampla distribuição nas zonas tropicais do planeta. O uso contínuo de larvicidas comumente utilizados 
leva à seleção de populações resistentes aos inseticidas. Por isso, a importância da avaliação larvicida de-
produtos de origem vegetal a fim de que se desenvolvam novos compostos menos tóxicos tanto ao meio 
ambiente quanto aos seres humanos. Afinal, de acordo com Bowers (1995) a disponibilidade de plantas locais 
para o controle de tal inseto geraria emprego e diminuiria a dependência de produtos importados, isto ao es-
timular os esforços locais em relação a assuntos referentes a saúde pública No presente estudo avaliou-se 
a atividade larvicida de extratos etanólicos de Delonix regia e Caesalpinia pulcherrima sobre A. aegypti em 
condições de laboratório. Dos seis extratos de D. regia, três não apresentaram efeito larvicida, enquanto que 
os demais provocaram no máximo 30% de mortalidade. Todos os extratos de C. pulcherrima apresentaram 
efeito larvicida, destacando as amostras do pedúnculo+cálice com mais de 50% de mortalidade. Os valores 
de mortalidade não foram o suficiente para se considerar estas plantas promissoras para o controle do mos-
quito A. aegypti, pois já existem outros compostos naturais com efeito larvicida próximo de 100%.
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CHUVA DE SEMENTES EM UM FRAGMENTO DE CERRADO STRICTO SENSU, 
 NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UEMS, AQUIDAUANA-MS

1Tamara Ferreira da Silva, 2Bruna Gardenal Fina Cicalise
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RESUMO – O conjunto de sementes depositado por todo o espaço da floresta é chamado chuva de semen-
tes. Seu estudo é realizado por meio de coletores instalados no interior da mata. O objetivo de se estudar 
a chuva de sementes é descobrir quais espécies estão produzindo frutos em cada época do ano e em que 
quantidade, e ainda se estas sementes são de espécies que ocorrem no local da coleta ou de espécies 
de outro local. É possível ainda classificar as sementes por síndrome de dispersão: zoocóricas, anemo-
córicas e autocóricas. Este trabalho teve como objetivo analisar e caracterizar a composição da chuva de 
sementes na Fazenda Experimental da UEMS- Aquidauana-MS. Para a amostra foram utilizadas 3 parcelas 
de 20x50m e em cada parcela foram distribuídas aleatoriamente cinco coletores de 1,0x1,0m. O material 
coletado foi levado para o Laboratório de Botânica da UFMS-CPAQ, onde as sementes foram triadas em 
classes de tamanho, quantificadas, classificadas em morfotipos e quanto ao tipo de dispersão. As coletas 
foram realizadas mensalmente na área de estudo. Não foram obtidos resultados satisfatórios visto que 
poucas espécies germinaram e foram identificadas apenas 2 morfotipos de sementes. Houve falha na 
metodologia adotada, fato que prejudicou a coleta e análise dos dados.
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EFEITO DO BIPERIDENO, ANTAGONISTA DE RECEPTORES M1 DE ACETILCOLINA, 
APLICADOS VIA INTRACEREBRAL, NA CATALEPSIA INDUZIDA POR INIBIÇÃO DA 

SINTASE DO ÓXIDO NÍTRICO EM CAMUNDONGOS, COM L-NOARG, EM CAMUNDONGOS
1Victória Regina Ferro, 2Albert Schiaveto de Souza
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Resumo – A doença de Parkinson (DP) é primariamente uma doença da função motora extrapiramidal, cau-
sada por degeneração severa de neurônios dopaminérgicos da substância nigra. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar o efeito de um antagonista de receptores muscarínicos de acetilcolina M1, aplicados por via 
intracerebral, na catalepsia induzida por um inibidor da enzima Sintase do Óxido Nítrico (L-NOARG). Foi 
realizado um experimento, com seis grupos, com oito camundongos suíços em cada grupo, machos, pe-
sando entre 30-50g. Neste experimento os animais receberam uma injeção intraperitoneal (i.p.) de salina 
(0,9%) ou L-NOARG (40mg/kg) seguida pela aplicação intracerebral (i.c.) de salina ou de biperideno (25 e 
50nM) após 60 minutos. Após 5, 35 e 65 minutos da aplicação das drogas, os animais foram submetidos ao 
teste de catalepsia na barra. L- NOARG (L-NOARG+salina) causou catalepsia nos animais, sendo o tempo 
de permanência na barra, maior do que aquele observado nos animais dos demais grupos experimentais 
(pós-teste de Tukey p&lt;0,05). Biperideno (L-NOARG+biperideno 25 e 50nM) foi capaz de reverter total-
mente a catalepsia destes animais nos momentos 5 e 35 minutos após a aplicação das drogas (p&lt;0,05), 
sendo que no momento 65 minutos este efeito só foi observado na dose de 50nM. Assim concluímos que o 
inibidor da sintase de óxido nítrico, L-NOARG, causou alterações no comportamento motor dos animais, le-
vando à catalepsia e, o antagonista de receptores muscarínicos de acetilcolina (M1), biperideno, reverteu 
esta alteração motora, demonstrando seu potencial terapêutico no tratamento dos sintomas da doença 
de Parkinson.
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ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE POPULAÇÕES DE ABELHAS DA SUBTRIBO  
EUGLOSSINA (HYMENOPTERA, APIDAE) EM TRÊS FRAGMENTOS  
FLORESTAIS NO PERÍMETRO URBANO DE CAMPO GRANDE/MS

1Wellyngton Matheus Souza Santiago, 2Rodrigo Pires Dallacqua
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RESUMO – A fauna de abelhas pertencentes à subtribo Euglossina está distribuída por toda a região Neo-
tropical, ocorrendo do norte da Argentina ao sul dos Estados Unidos, sendo importante indicadora da qua-
lidade e preservação ambiental. O objetivo do trabalho foi investigar o grau de relacionamento entre as 
populações urbanas de fragmentos florestais na cidade de Campo Grande/MS, observando se a distância 
que separa os fragmentos é suficiente para isolá-las. Os estudos foram conduzidos em três localidades: 
a Reserva Particular do Patrimônio Natural da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (RPPN/UFMS), 
o Parque Estadual do Prosa e o Parque Estadual Matas do Segredo. Foram realizadas coletas mensais 
de machos destas abelhas, utilizando iscas-odor, para caracterização dos espécimes quanto ao padrão 
morfométrico de suas asas anteriores. Ao longo de um ano foram coletados e identificados 881 indivíduos 
pertencentes aos gêneros Euglossa (367), Eulaema (511), Eufriesea (2) e Exaerete (1), sendo os dois últimos 
em apenas uma das localidades estudadas. Com base na análise de 18 marcos anatômicos em cada asa 
foi possível observar que as populações analisadas não são distintas do ponto de vista morfométrico, 
tanto para as espécies do gênero Euglossa como as do gênero Eulaema. Ao despeito da distância entre 
os fragmentos e do seu isolamento geográfico dentro da malha urbana do município de Campo Grande/
MS, as populações de euglossíneos não estão isoladas ao ponto de apresentarem diferenças no padrão de 
venação das asas. Os resultados aqui obtidos evidenciam aspectos inéditos da dinâmica populacional de 
abelhas, sendo fundamentais para a adoção de estratégias de manejo e conservação em áreas urbanas.
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QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM SEQUELA 
 DA FORMA CRÔNICA DA PARACOCCIDIOIDOMICOSE

1Alice Bizerra Reis, 2Ana Paula da Costa Marques
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RESUMO – A paracoccidioidomicose (PCM) é causada pelo termodimorfismo de fungos que abrangem 
atualmente duas espécies: Paracoccidoides brasiliensis e P. lutzii. Invade o organismo e causa lesões em 
tecidos conjuntivos ou mesmo em vísceras. Apesar de ser uma doença sistêmica, predominam as formas 
pulmonares e cutâneo-mucosas e em aproximadamente 75% dos casos os pulmões são comprometidos. 
Mesmo depois de tratada cursa com manifestações clínicas relacionadas às sequelas que são alterações 
funcionais, anatômicas e estéticas. A forma crônica é a mais comum, alcançando cerca de 90% dos casos. O 
objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade de vida de indivíduos com sequelas da forma crônica da PCM 
em acompanhamento no Hospital-Dia Profª Esterina Corsini do HU/UFMS. Foram incluídos pacientes com a 
forma crônica da PCM tratados entre 2002 e 2015 e que evoluíram com alguma sequela da doença. Os pa-
cientes foram submetidos ao questionário WHOQOL abreviado. Foram entrevistados 42 pacientes, sendo 
41 homens e 1 mulher, idade média de 58 anos. Todos apresentam sequelas pulmonares, 23% laríngeas e 
17% adrenais. Observou-se que 59,5% avaliam como boa a qualidade de vida e 65,4% estão satisfeitos com 
a saúde. Ainda: 69% avaliam como satisfatória suas relações pessoais; 69% estão satisfeitos com o aces-
so aos serviços de saúde, 66,7% declararam que sua vida tem bastante sentido e 78,6% estão satisfeitos 
consigo mesmos. Por outro lado, 48,8% aceitam razoável/muito pouco a aparência física e 81% declararam 
ter sentimentos negativos: mau humor, desespero, ansiedade e/ou depressão muito frequentemente/
frequentemente/algumas vezes. Observaram-se doenças concomitantes à PCM, como hipertensão ar-
terial sistêmica e tuberculose. Concluiu-se que é importante o acompanhamento do paciente por outros 
especialistas e também por uma equipe multiprofissional que possa ministrar o tratamento e acompa-
nhamento adequados, para assim, aumentar a resolutividade das sequelas e melhorar a qualidade de vida 
do grupo estudado.
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR EM IDOSOS DA UNAPI  
– UNIVERSIDADE ABERTA A PESSOA IDOSA

1Alini Nunes de Oliveira, 2Karla Luciana Magnani

PIBIC-299

RESUMO – Alguns sistemas são alterados pela senescência, como o sistema respiratório, cujo três elemen-
tos eminentes, associados ao período de envelhecimento são reduções da retração elástica do pulmão, 
complacência da parede torácica e na força dos músculos respiratórios, fatores que podem contribuir 
para o declínio da função pulmonar. Suas influências se dão principalmente ao exercício que desafia e o 
volume e a capacidade pulmonares. O projeto UNAPI – Universidade Aberta à Pessoa Idosa – vem sendo 
desenvolvido na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), através de exercícios físicos, ativi-
dades didáticas e artístico-culturais oferecidas. O objetivo do presente estudo foi determinar o perfil da 
função pulmonar em idosos saudáveis ativos frequentadores da UNAPI. Os participantes foram separados 
por gênero, grupo um (mulheres) e grupo dois (homens). Inicialmente participaram 23 pessoas, entretanto 
apenas 12concluíram a pesquisa (9 mulheres e 3 homens, com média e desvio padrão 68,88 ± 7,5 e 76,3 ± 5,1 
anos, respectivamente) A avaliação da função pulmonar foi avaliada pela espirometria (prova de capacida-
de vital forçada). Parâmetros avaliados: capacidade vital forçada (CVF) em litros,pico de fluxo expiratório 
(PEF) em litros/segundo, volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF 1 ) em litros por segundo 
e relação VEF 1 /CVF. Também foi realizada a avaliação antropométrica (peso, altura e índice de massa 
corporal- IMC) dos participantes do estudo. Como resultados observou-se que entre os homens houve 
predomínio de obesidade (75%), já nas mulheres houve predomínio de eutrofismo (66,6%). Na espirometria 
no grupo das mulheres houve predomínio da redução de todas as variáveis estudadas (CVF, VEF 1 , PEF e 
VEF 1 /CVF) e já entre os homens houve redução apenas da relação VEF 1 /CVF. Conclui-se na amostra es-
tudada o comprometimento da função pulmonar foi mais marcante entre as mulheres. Vale ressaltar que 
a amostra estudada foi predominantemente do sexo feminino.
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AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM IDOSOS DA UNAPI - 
UNIVERSIDADE ABERTA A PESSOA IDOSA

1Amanda Medeiros Gomes, 2Karla Luciana Magnani

PIBIC-300

RESUMO – A força muscular respiratória tem sido apresentada como um importante parâmetro para ava-
liação da integridade do sistema respiratório, principalmente em idosos, os quais sofrem modificações 
importantes nesse sistema com o processo de senescência, podendo causar limitações em suas ativida-
des de vida diária. O objetivo deste estudo foi pesquisar o nível de força muscular respiratória de idosos 
saudáveis participantes da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UNAPI)/UFMS. Inicialmente participaram 
do projeto de pesquisa 20 pessoas, entretanto apenas 11 idosos concluíram a pesquisa. Os participantes 
foram divididos em dois grupos, de acordo com o sexo (grupo 1- oito mulheres com média, desvio-padrão 
de 71,37±4,27 anos; grupo 2: três homens com média, desvio- padrão de 76,33±5,13 anos. A força dos mús-
culos respiratórios foi estudada através da mensuração das pressões respiratórias máximas: pressão ins-
piratória máxima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx). O método estatístico de análise descritiva 
foi aplicado para os parâmetros de média e desvio-padrão. Comparando os grupos, observou-se que em 
relação à PEmáx houve predomínio de normalidade para ambos os sexos, já em relação à PImáx pode-se 
observar que nos homens houve um predomínio de força muscular normal e já nas mulheres houve predo-
mínio de comprometimento da força muscular inspiratória. Conclui-se que, na amostra estudada, houve 
comprometimento da força muscular inspiratória nas idosas estudadas apesar de terem sido considera-
das fisicamente ativas.

Palavras-chave: Força Respiratória, Idosos Ativos, Funcionalidade.

1 Graduação em Fisioterapia/INISA.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INISA.

Apoio: CNPq, UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

310

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA FUNCIONAL E DO PERFIL METABÓLICO DE RATOS 
SUBMETIDOS À SUPLEMENTAÇÃO COM CREATINA E EXERCÍCIO FÍSICO RESISTIDO

1Ana Carolini Ferreira de Castro, 2Silvio Assis de Oliveira Júnior

PIBIC-301

RESUMO – Recentes estudos têm revelado que a suplementação com creatina pode desencadear dis-
túrbios metabólicos de natureza glicêmica, independentemente da prática de exercício físico. O objetivo 
deste trabalho foi analisar a influência da combinação entre exercício resistido (ER) sobre o desempenho 
funcional e aspectos metabólicos glicêmicos de ratos submetidos à suplementação com creatina. Ratos 
Wistar (n=60) foram distribuídos em quatro grupos: controle (C), creatina (CR), exercício físico (EF) e exer-
cício físico combinado a creatina (EFCR). Enquanto C e EF foram tratados diariamente com ração comercial 
padrão (3,61 Kcal/g), os grupos CR e EFCR receberam dieta suplementada com 2% de creatina (3,68 Kcal/g). 
Os grupos EF e EFCR foram submetidos a protocolo de ER de escalada em escada, três vezes por semana, 
durante 12 semanas. Além da massa corporal, foram analisados o desempenho funcional, tolerância gli-
cêmica e insulinêmica. Os resultados foram analisados por meio de Two-Way ANOVA, complementada com 
o teste de Tukey (p&lt;0,05). Foi observado que: a massa corporal não se distinguiu entre os grupos; os 
grupos exercitados apresentaram maior tolerância à carga quando comparado aos grupos sedentários 
e a suplementação com creatina, per se, se associou a uma maior capacidade funcional. Na análise de 
área sob a curva de insulina, o grupo EFCR apresentou menor intolerância glicêmica quando comparada ao 
grupo EF e, na análise de glicemia basal, os grupos CR e EFCR apresentaram maiores valores de glicemia 
quando comparados ao C e ao EF, respectivamente. Conclui-se que, embora a suplementação com creati-
na se associe a melhora da capacidade funcional, resultou em hiperglicemia basal, e quando associada ao 
exercício resistido, repercutiu em menor tolerância à insulina.

Palavras-chave: Creatina, Exercício físico, Resistência à Insulina.

1 Graduação em Fisioterapia/INISA.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INISA.

Apoio: CNPq.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

311

CITOPATOLOGIA E FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO POR PAPILOMAVÍRUS  
HUMANO EM PACIENTES ATENDIDAS NO HOSPITAL  

DO CÂNCER DE BARRETOS – UNIDADE CAMPO GRANDE – MS
1Ana Flávia da Silva Pina, 2Inês Aparecida Tozetti

PIBIC-302

RESUMO – A infecção persistente provocada por um ou mais tipos oncogênicos do Papilomavírus humano 
(HPV) é uma causa necessária para neoplasia cervical. Após a infecção, existem co-fatores relacionados 
que aumenta o risco de progressão para neoplasia. Desse modo objetiva-se relacionar o resultado do exa-
me citopatológico, presença do DNA-HPV e genotipagem para os tipos HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33 e 45, com os 
fatores de risco associados à infecção pelo HPV. Foram convidadas a participar deste estudo 500 mulheres 
atendidas no Hospital de Câncer de Barretos - unidade de Campo Grande - MS, para realização do exame de 
citopatologia oncótica de base líquida. As participantes do estudo responderam um questionário epide-
miológico contendo perguntas mistas. Em seguida foi realizada a detecção do DNA de HPV e genotipagem 
por tipo específico. De relevância estatística observou-se a associação da positividade ao HPV e o estado 
civil, sendo que entre as pacientes que se declararam solteiras 42,2% (19/45) foram positivas. Sobre o uso 
do preservativo, as pacientes HPV positivas em sua maioria referiram não fazer uso do mesmo, com 73,3% 
(33/448) dos casos, Referente às alterações citológicas encontradas, dentre o grupo das HPV positivas 
8,9% (4/450) das pacientes com lesão ASCUS e 2,2% (1/450) apresentou LSIL, ao exame. Adicionalmente, 
quanto à microbiologia encontrada observou-se a maior prevalência de Gardnerella mobiluncos com 26,7% 
(12/446) das pacientes infectadas pelo HPV. É sabida influência de alguns fatores no aumento do risco 
para a infecção pelo HPV, em consonância com os nossos resultados. Os achados desse estudo nos levam 
a concluir que há uma relação entre a infecção pelo HPV e alguns fatores de risco elencados pelo estudo, 
adicionalmente, é destacada a influência do HPV quanto à presença de lesões em citologia oncótica.
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PROSPECÇÃO DE PEPTÍDEOS ANTIMICROBIANOS ORIUNDOS DA BIODIVERSIDADE  
DO CENTRO-OESTE COM ATIVIDADE ANTIBIOFILME PATOGÊNICO

1Ana Paula Ramos Pereira, 2Simone Schneider Weber

PIBIC-303

RESUMO – Atualmente um dos maiores problemas da saúde pública é a resistência microbiana, relacionada 
a capacidade das cepas de formarem o biofilme, que são caracterizados pela interação realizada entre 
bactérias isoladas que passam a formar colônias. Dentre as cepas que mais se destacam na formação de 
biofilme estão a Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis. Com isso, novas alternativas es-
tão sendo usadas para potencializar os medicamentos contra a multirresistência bacteriana. Uma dessas 
alternativas é a busca de compostos naturais. Dentre as espécies presente na flora, uma das mais utiliza-
das atualmente é a Pterodon emarginatus, conhecida como sucupira branca. O extrato bruto, obtido das 
sementes de P. emarginatus, foi separado por meio de ensaio cromatográfico em AKTA pure com a coluna 
Blue-Sepharose, A cromatografia resultou em dois picos não retidos (PNR) e um pico retido (PR). Todos 
estes foram quantificados por Bradford , e análises de SDS-PAGE indicaram a presença de diferentes pro-
teínas e peptídeos entre o PNR e PR. Testes de rastreio de atividade biológica utilizando o PR revelaram 
atividade anti-biofilme em espécies do gênero Staphylococcus com o PR em 100μg.mL-1, com inibições de 
51 % e 95 % em cepas de S. aureus (ATCC 80958) e S. epidermidis (ATCC 35984), respectivamente, e destrui-
ção de biofilmes pré-formados em 24 horas, com dispersões de 90% e 72% em cepas de S. aureus (ATCC 
80958) e S. epidermidis (ATCC 35984), respectivamente. Novas cromatografias realizadas a partir do pico 
PR resultaram em 9 frações, que foram testados contra cepas patogênicas. Os picos que se destacaram, 
2,3 e 5, apresentaram inibição de cerca de 80%. Ensaios futuros serão desenvolvidos para caracterizar as 
moléculas com potenciais inibitórios presentes nessas frações.
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CONSUMO DOS GRUPOS ALIMENTARES E ANÁLISE DE MACRONUTRIENTE  
DOS USUÁRIOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFMS

1Ana Rita de Oliviera Tucan, 2Patrícia Vieira Del Ré
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RESUMO – O ingresso na universidade, mudança de moradia, faixa etária e práticas alimentares distintas 
dos praticados pela família, são os principais fatores que provocam mudanças nos hábitos alimentares 
dos universitários. As Unidades de Alimentação e Nutrição, também chamadas de Restaurantes Universi-
tários, devem ofertar refeições nutricionalmente adequadas, com equilíbrio, harmonia, adequação e va-
riedade, a fim de proporcionar escolhas saudáveis a estes jovens e assim contribuir para uma alimentação 
saudável. O presente trabalho objetivou avaliar os diferentes grupos alimentares e macronutrientes das 
refeições consumidas pelos usuários do Restaurante Universitário da UFMS. A pesquisa foi realizada com 
352 usuários por cinco dias consecutivos em novembro do ano de 2015, sendo 56% do sexo masculino e 
mediana de 20 anos de idade. Para os diferentes grupos alimentares a avaliação foi de acordo com a Pirâ-
mide Alimentar Brasileira. Dos usuários avaliados, o grupo dos cereais foi consumido por 99,4%, hortaliças 
por 94,6%, frutas por 50,9%, doce por 22,7%, carnes por 95,7%, feijões por 78,1% dos usuários. O consumo 
de macronutrientes dos usuários foi avaliado de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira e 
os resultados demonstraram que o valor de carboidrato estava insuficiente em 73,0% dos usuários, exces-
sivo em proteína 75,9% e gorduras 67,6%. As inadequações encontradas demonstram que a maior parte 
dos usuários do Restaurante Universitário consome uma alimentação desiquilibrada nutricionalmente, 
em especial pelo excesso de proteínas e gordura. Quanto aos grupos alimentares o destaque negativo 
foi o consumo de frutas, demonstrando a necessidade de ações de educação alimentar e nutricional para 
conscientizar e modificar o hábito alimentar. Sugere-se também que não sejam ofertados doces como 
sobremesa, assim como refrescos artificiais, de forma a estimular o consumo de frutas e assim promover 
saúde e bem-estar a essa população.
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APROVEITAMENTO DA POLPA DO BACURI NO DESENVOLVIMENTO  
DE BARRAS DE CEREAIS PARA ESPORTISTAS

1Ana Vitoria Oliveira Morais de Souza, 2Fabiane La Flor Ziegler Sanches

PIBIC-305

RESUMO – A busca por uma alimentação saudável cada vez mais frequente, principalmente entre prati-
cantes de atividade física, tem motivado a indústria alimentícia a produzir alternativas de “snacks” mais 
benéficas à saúde. Nesse sentido observa-se a importância da produção de alimentos inovadores e prá-
ticos, como barras de cereal. Objetivou-se a elaboração e a análise da aceitação sensorial de barras de 
cereal, destinada ao público esportista, adicionadas de farinha de bacuri e whey protein, de forma a agre-
gar funcionalidade nutricional ao produto. Os frutos bacuri foram processados para obtenção da farinha 
e realizou-se pré-testes até obtenção de três formulações: F1 (padrão), F2 (10% da farinha de bacuri) e F3 
(20% da farinha de bacuri). A polpa, a farinha de bacuri e as formulações foram submetidos às análises de 
composição centesimal, determinação de vitamina C, análises microbiológicas e sensorial, sendo realizada 
com 107 esportistas de Campo Grande – MS. A análise estatística foi realizada no software SPSS, conside-
rando p&lt;0,05. As análises de composição centesimal indicaram que tanto a farinha quanto a polpa de 
bacuri apresentam grande quantidade de carboidratos, fibras e lipídeos e as formulações demonstraram 
ser ricas em carboidratos, lipídeos e proteínas, inclusive apresentando valores proteicos superiores à bar-
ras de cereal elaboradas com outros frutos do Cerrado e barra comerciais. A determinação de vitamina C 
evidenciou que a farinha (262,04 mg/100g) e polpa (82,61 mg/100g) de bacuri são alimentos fontes desse 
micronutriente. A análise microbiológica indicou ausência de microorganismos patogênicos e a análise 
sensorial demonstrou bom índice de aceitabilidade (&gt; 70%) de todas as formulações para a maioria dos 
atributos avaliados, com destaque à F2. Concluiu-se que as barras de cereais enriquecidas com farinha de 
bacuri apresentam potencial no mercado uma vez que são bem aceitas sensorialmente pelos esportistas, 
além de fornecerem importantes substratos para a realização de exercícios físicos.

Palavras-chave: Frutos do Cerrado, Nutrição Esportiva, Análise Sensorial.

1 Graduação em Nutrição/FACFAN.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACFAN.

Apoio: CNPq, UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

315

CLASSIFICAÇÃO DA SARCOPENIA NOS FREQUENTADORES DA UNAPI/UFMS
1André Moraes da Silva, 2Suzi Rosa Miziara Barbosa
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RESUMO – Sarcopenia, refere-se à perda de massa muscular relacionada à idade. Devido a sua multicausa-
lidade (senescência, senilidade, hábitos de vida) relacionadas aos processos celulares (endócrinos, neuro-
musculares, síntese proteica, etc), está sendo considerada mais do que um declínio das reservas muscu-
lares, o Consenso Europeu considera-a como uma síndrome geriátrica progressiva, que afeta os múltiplos 
sistemas, produzindo uma cascata de sinais e sintomas e que impactam diretamente a funcionalidade, 
autonomia e consequentemente na qualidade de vida dos idosos. O Consenso elaborou um protocolo de 
triagem que permite a classificação dos indivíduos em pré-sarcopênicos(PS), sarcopênicos(S) e com sar-
copenia severa(SS), utilizando três parâmetros: massa, forca muscular e desempenho funcional. Meto-
dologia utilizou o protocolo com o objetivo de classificar a sarcopenia dos participantes da Universidade 
Aberta a Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS). 31 indivíduos (27 mulheres e 4 homens) na faixa etária entre 57 e 82 
anos foram avaliados quanto a massa muscular, por meio da circunferência da panturrilha; força muscular 
(força de preensão palmar) utilizando o dinamômetro manual e o desempenho funcional pelo Timed Up 
and Go Test. 58% da população eram PS, 42% S e nenhum participante apresentou SS. Em relação ao sexo, 
81,08% das mulheres e 75% dos homens eram PS; 18,52% das mulheres e 25% dos homens S. Faixa etária, 
meia idade (50-59 anos) 100% PS; idosos jovens (60-79anos) 80,77% PS e 19,23% S; idosos longevos (80 
+) 50% PS e 50% S. Praticantes de atividade física (AF) complementar à UnAPI/UFMS, 88,9% PS e 11,1% S. 
Praticantes de AF exclusivamente na UnAPI/UFMS, 69,22% PS e 30,78% S. Conclui-se que a prática regular 
de AF pode ser uma estratégia preventiva e uma ferramenta para retardar a instalação dos processos de 
sarcopenia e sarcopenia severa, que pode contribuir para manutenção/melhora da autonomia, indepen-
dência, funcionalidade e qualidade de vida durante o envelhecimento.
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DISTRIBUIÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNÇÃO DE METABÓLITOS  
SECUNDÁRIOS EM ESPÉCIES DO GÊNERO SELAGINELLA

1André Nunes da Silva, 2Carlos Alexandre Carollo
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RESUMO – O gênero Selaginella, pertence ao grupo das Licófitas, possuindo cerca de 750 espécies e tendo 
inúmeras atividades biológicas relatadas, como anticancerígena, antileishmania, antibacteriana e anti-
fúngica. No estado de Mato Grosso do Sul (MS) há a ocorrência de algumas espécies deste gênero, des-
tacando-se a Selaginella sellowii que possui uma tolerância a desidratação. A distribuição e os estudos 
referentes aos metabólitos secundários desse gênero ainda é pouco documentado. Tendo em vista a ne-
cessidade de se entender os mecanismos de desidratação desta espécie e a distribuição dos compostos 
de interesse o objetivo deste trabalho é definir a distribuição dos fenilpropanoides glicosilados e bifla-
vonoides no gênero Selaginella e propor uma metodologia que permita avaliar a variação dessas classes 
durante o estresse hídrico utilizando a espécie S. sellowii. Para isso, foram obtidos extratos hidrometa-
nólicos de S. sellowii, S. erythropus, S. marginata, S. flexuosa e S. convoluta e estes foram analisados por 
CLAE-DAD-EM/EM, a fim de definir a distribuição dos compostos de interesse nessas espécies. Realizou-
-se um experimento com 7 tratamentos, afim de estressar hidricamente a espécie S.sellowii. Foi realizado 
também a análise histoquímica para se observar a distribuição dos compostos de interesse na espécie. 
Com base nas análises do perfil químico foi possível observar que os biflavonoides são compostos presen-
tes em todas as espécies estudadas, com pouca variação estrutural e que os fenilpropanoides ocorrem 
apenas na espécie S. sellowii. As análises histoquímicas demonstram que os biflavonoides e os fenilpro-
panoides encontram-se distribuídos na epiderme dos microfilos de S.sellowii estando relacionados com 
a proteção desta estrutura. O experimento de estresse hídrico elaborado revela que durante a desidra-
tação a espécie S.sellowii acumula em média 11,53% de sua massa em água, uma quantidade pequena se 
comparada aos 73,95% acumulados durante a hidratação.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTICÂNCER E TOXICIDADE  
AGUDA DA CASCA CAMPOMANESIA ADAMANTIUM

1Andryel Tosta Luiz, 2Danielle Bogo
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RESUMO – O Cerrado Brasileiro apresenta inúmeras espécies vegetais com potencial farmacológico, dentre 
estas, Campomanesia adamantium (Cambess.) O. Berg), da família Myrtaceae. A guavira ou guabiroba, cons-
titui uma fonte natural de compostos bioativos (compostos fenólicos, flavonóides e chalconas) com ativi-
dade antiproliferativa. O presente estudo avaliou a atividade antitumoral do extrato da casca de guavira 
em modelo experimental de melanoma murino, utilizando a linhagem neoplásica B16F10 em camundongos 
machos da linhagem BALB/c e avaliou a toxicidade oral aguda em camundongos da linhagem Swiss, pelo 
método OECD 423. Como controle positivo foi utilizado o quimioterápico doxorrubicina e como controle ne-
gativo, azeite de oliva. Os animais foram tratados com extrato da casca da guavira, nas concentrações de 
2,5; 5 e 10mg/animal. Os resultados obtidos evidenciaram uma diminuição nos pesos dos nódulos dos ani-
mais tratados com extrato da casca da guavira em relação ao controle negativo - azeite de oliva (p&lt;0,05), 
o mesmo ocorrendo com o volume. Quanto a percentagem de inibição do crescimento tumoral, o extrato da 
casca da guavira (Camponesia adamantium) (5mg/animal) inibiu 73,46% do peso dos tumores em modelo 
experimental de melanoma murino e 82, 36% do volume tumoral. Os experimentos de toxicidade aguda fo-
ram realizados em camundongos fêmeas Swiss, posteriormente eutanasiados em câmara de CO2, retirados 
o fígado e rins e pesados. O extrato não demonstrou sinais de intoxicação nas doses de 300 mg/kg e 50 
mg/kg quando comparados com o grupo controle. Nenhum dos animais foi a óbito, assim como não foram 
observadas alterações significativas relacionadas aos grupos de fêmeas controle e fêmeas tratadas. Con-
siderando que o modelo de melanoma é resistente ao tratamento quimioterápico, os resultados encontra-
dos são promissores. Mais estudos são necessários a fim de descobrir as substâncias responsáveis pela 
inibição tumoral com vistas a futuros testes pré-clínicos envolvendo o tratamento do melanoma.
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INFLUÊNCIA DA COMBINAÇÃO ENTRE SUPLEMENTAÇÃO COM CREATINA  
E EXERCÍCIO FÍSICO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE  

MARCADORES MORFOLÓGICOS DE REMODELAÇÃO CARDÍACA EM RATOS
1Arthur Duarte Fantesia Costa Cruz, 2Paula Felippe Martinez

PIBIC-309

Resumo – A suplementação com creatina é amplamente utilizada com o intuito de melhorar o desempenho 
físico. Sabe-se que a prática regular de exercício físico é altamente recomendada para a prevenção e rea-
bilitação de diversas doenças crônicas, em especial as cardiovasculares. O objetivo do presente trabalho 
foi analisar a influência da combinação entre suplementação com creatina e prática de exercício físico 
intervalado de alta intensidade sobre indicadores morfológicos de remodelação cardíaca em ratos. Para 
tanto, ratos Wistar machos (n=60, 60 dias de idade) foram distribuídos em quatro grupos: Controle (C), 
Creatina (Cr), Exercício Físico (Ef) e Exercício Físico+Creatina (ECr) (Comitê de Ética no Uso de Animais/
UFMS, protocolo nº 724/2015). Os grupos C e Ef receberam ração comercial; Cr e ECr receberam ração co-
mercial suplementada com creatina a 2%. Os grupos Ef e ECr foram submetidos ao protocolo de exercício 
intervalado de alta intensidade em esteira rolante. Após o período experimental de 12 semanas, os ani-
mais foram eutanasiados para coleta de tecidos. Análise estatística: ANOVA de duas vias e teste de Tukey. 
Os grupos Ef e ECr apresentaram maior tolerância ao esforço quando comparados aos grupos C e Cr, res-
pectivamente. A massa total do coração normalizada pela massa corporal foi maior no grupo ECr que nos 
grupos Cr e Ef. Em relação à morfologia microscópica do ventrículo esquerdo, a área seccional transversa 
dos cardiomiócitos (C: 227±26; Cr: 216±22; Ef: 284±27; ECr: 297±7 μm 2 ) e a fração intersticial de colágeno (C: 
1,96±1,79; Cr: 1,98±1,28; Ef: 2,36±2,0; ECr: 2,49±1,8 %) foram maiores no grupo Ef que no C e maiores também 
no grupo ECr que no Ef. Portanto, o exercício físico intervalado de alta intensidade promove hipertrofia de 
cardiomiócitos e fibrose intersticial no miocárdio de ratos, além de melhorar a tolerância ao esforço físico, 
sem efeito significativo da suplementação com creatina.

Palavras-chave: Coração, Exercício, Creatina.

1 Graduação em Fisioterapia/INISA.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INISA.

Apoio: CNPq, UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

319

COMPORTAMENTO E PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO DE CAMPO GRANDE  
SOBRE A SEGURANÇA E MOBILIDADE NO TRÂNSITO

1Beatriz Sasso Trevisan Perea Martins, 2Sônia Maria Oliveira de Andrade

PIBIC-310

RESUMO – Os acidentes de trânsito estão relacionados a várias complicações em saúde pública, já que 
envolvem gastos com a recuperação da saúde dos envolvidos, diminuição da produtividade econômica e 
morbimortalidade. Há vários estudos com dados secundários mas deficiência de pesquisas que envolvem 
a percepção dos usuários sobre a dinâmica do trânsito nos centros urbanos. Este trabalho objetivou iden-
tificar a percepção dos usuários a respeito dos acidentes de trânsito no município de Campo Grande – MS. 
A pesquisa apresenta caráter descritivo, seccional e com coleta de dados primários, por meio da realização 
de entrevista estruturada em amostra de 300 participantes, obtidos por amostragem não probabilística 
por cotas. Os entrevistados foram estratificados de acordo com o sexo, faixa etária e categoria no trân-
sito. Através das respostas, buscou-se caracterizar os comportamentos de risco e identificar os fatores 
de maior destaque relacionados à ocorrência de acidentes de trânsito em meio urbano. Foi identificado 
que 68,3% dos usuários tinham CNH, sendo que 61,5% eram do sexo masculino e 56,3% eram motoristas 
de veículos de quatro rodas. Em relação ao comportamento no trânsito, observou-se que 65,3% alegaram 
sempre respeitar a sinalização vertical e 53,7% atendem aos limites de velocidade. Mais da metade (55%) 
referem utilização de cinto de segurança apenas no banco dianteiro. A respeito do uso de álcool, 68,7% já 
foram passageiros de condutores alcoolizados e 39% já estiveram envolvidos em acidentes de trânsito. 
Segundo os usuários, 69% não se sentem seguros no trânsito, sendo citados: mau comportamento dos 
condutores, falta de atenção e desrespeito às leis de trânsito como as principais causas de acidentes. 
Foram apontados investimentos em campanhas de conscientização, fiscalização e educação no trânsito 
como fatores para melhoria da segurança no trânsito.
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INFLUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA  
NO GRAU DE CONVERSÃO DE CIMENTO IONOMÉRICO RESINOSO

1Bruna de Almeida Cardoso, 2Margareth Coutinho

PIBIC-311

RESUMO – Este trabalho “in vitro” tem por finalidade analisar o grau de conversão do cimento de ionômero 
de vidro modificado por resina (CIVMR) com incorporação de nanopartíclas de sílica usando a espectros-
copia de infravermelho de transformada de Fourier (FT-IR). O cimento ionomérico utilizado nesse estudo 
foi o Vitremer. Realizou-se a síntese das nanopartículas de sílica, pelo método de microemulsão inversa 
e posteriormente silanização. Incorporamos ao CIVMR nanopartículas de sílica nas concentrações de 1% 
(G1) 5% (G2) e 10% (G3). A porção de liquido também foi aumentada na mesma proporção. Para tanto, doze 
corpos de prova são confeccionados para cada grupo, os mesmos moídos e o pó resultante levado ao es-
pectrofotômetro infravermelho de Fourier (FT-IR) 4100 para análise do grau de conversão, pelo método de 
ATR. Comparando o grau de conversão do grupo controle, que contém amostras de cimento de ionômero 
de vidro modificado por resina sem incorporação de nanopartículas, com os grupos de amostras deste 
mesmo material contendo adição de sílica. A incorporação de nanopartíclas de sílica silanizadas provocou 
redução no grau de conversão do CIVMR quando comparado ao grupo controle sem adição de sílica. Houve 
também alteração do CG entre os grupos com diferentes proporções de nanoparticulas. A redução no grau 
de conversão pode acarretar em mudanças das propriedades físicas e mecânicas do material cimento de 
ionômero de vidro modificado por resina.
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NÍVEL DE GRAVIDADE DE TRAUMA EM PACIENTES VÍTIMAS  
DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CAMPO GRANDE, MS

1Bruna Zavatti Vacchiano, 2Sônia Maria Oliveira de Andrade

PIBIC-312

RESUMO – Os acidentes de trânsito têm se tornado umas das principais causas de morbimortalidade, 
apresentando elevado índice de óbitos e sobreviventes incapacitados. Atualmente, em decorrência de 
traumas por tais acidentes, Campo Grande ocupa posição entre as dez capitais mais violentas nesse que-
sito e, dependendo da gravidade da lesão sofrida pelo indivíduo, há maior ou menor probabilidade de so-
brevida do mesmo. Nesse contexto, analisar os níveis de gravidade de trauma e predição de sobrevida em 
pacientes vítimas de acidente de trânsito em Campo Grande – MS torna-se essencial tanto em aspectos 
locais quanto nacionais. O presente estudo objetivou avaliar traumas por meio da gradação da gravidade 
das lesões tendo em vista a conduta adequada. Participaram da pesquisa 196 vítimas de acidentes de 
trânsito, internadas no setor de ortopedia da Sociedade Beneficente de Campo Grande - Santa Casa. Ao 
avaliar o perfil dos acometidos, observou-se que eram do sexo masculino (70,4%), com faixa etária de 18-
25 anos (40,3%), motociclistas/passageiros (67,3%) e com acidentes prevalentes aos finais de semana, 
sendo a sexta-feira constatada com 24% e sábado com 23,5% dos ocorridos. Além disso, os dados foram 
analisados por vários índices, dentre eles o Injury Severity Score (ISS) que apresentou escore entre 9 a 15 
em 47% dos acidentados, equivalendo a lesões de grau leve. A probabilidade de sobrevida, por outro lado, 
analisada pelo índice Revised Trauma Score (RTS), que apresentou escore entre 6 a 7 em 99,5% das vítimas, 
enquanto que no índice de gravidade TRISS apresentou escore de 98 a 99 em 85,2% das vítimas, signifi-
cando elevado grau de sobrevida ao evento traumático. Os resultados oferecem subsídios para a adoção 
de estratégias de intervenção e medidas operacionais para o direcionamento das vítimas, sendo suporte 
importante para o sistema de regulação e para o melhor atendimento a traumatizados.
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ESTUDOS METABOLÔMICOS E DESREPLICAÇÃO DE ESPÉCIES ORCHIDACEAE
1Caroline de Moura Costa, 2Denise Brentan da Silva

PIBIC-313

RESUMO – A família Orchidaceae ainda é pouco explorada do ponto de vista químico e biológico, sendo 
que os derivados fenantrênicos e estilbenoides possuem grande destaque devido a suas propriedades 
biológicas, principalmente com relação aos estudos anticâncer e também devido aos ineditismos em suas 
estruturas químicas. Desta maneira, a presente proposta visou à otimização do método de extração para 
o enriquecimento em derivados estilbenoides e derivados fenantrênicos utilizando extrator de fluido 
pressurizado ASE150. Subsequentemente, outras espécies foram extraídas e analisadas por cromato-
grafia líquida de alta eficiência acoplada a detector de arranjo de diodos e espectrômetro de massas de 
alta resolução (CLAE-DAD-EM). O método desenvolvido para a extração foi eficiente e a desreplicação das 
espécies estudadas confirmaram a identificação desses compostos como, por exemplo, o gigantol, um 
estilbenoide com elevada atividade anticâncer.
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AVALIAÇÃO DA FORÇA E MASSA MUSCULAR E A RELAÇÃO COM QUEDAS EM 
FREQUENTADORES DA UNIVERSIDADE ABERTA À PESSOA IDOSA UNAPI/UFMS

1Cinthia Yumi Ide, 2Rosa Miziara Barbosa

PIBIC-314

RESUMO – Com o envelhecimento populacional mundial, este fato acarreta alterações no organismo que 
afetam diversas funções. Dentre elas o sistema muscular, que desempenha inúmeros papeis como andar, 
segurar objetos entre outros. O trabalho tem por objetivo avaliar força e massa muscular e a relação com 
quedas em frequentadores do projeto UnAPI/UFMS, se estes possuem ou não alteração nesses dados 
que poderão corroborar ou não para possíveis quedas. Foram avaliados 35 frequentadores do projeto, 
sendo que 31 atenderam aos critérios de inclusão à pesquisa, com média de 68 anos. Aplicou-se um ques-
tionário semiestruturado (QS), avaliação da massa muscular através da circunferência de panturrilha (CP), 
avaliação de força de preensão palmar (FPP), escala internacional de eficácia de quedas (FES-I-BRASIL). 
Observamos que dos 31 avaliados apenas 10 relataram queda nos últimos 6 meses. A CP demostrou que a 
média para quem apresentou queda foi superior CP ≥31cm. A média de força de quem apresentou queda 
e não foi respectivamente 19,5 kgf e 21,5kgf. A média da FES-I-BRASIL, foi de 23,4 pontos. A quantidade de 
quedas não está relacionada com a idade, sendo que a CP foi maior naqueles que caíram; a FPP mostrou 
que quem teve queda a força foi menor e na FES-I-BRASIL independentemente de ter apontado queda 
os participantes apresentaram medo de cair. Portanto, este estudo proporcionou identificar redução da 
força dos integrantes do projeto com preservação da massa muscular, sendo que estes não estão rela-
cionado com a quedas.
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AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: PERCEPÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
1Edison Montenegro Alonso, 2Marina Brasiliano Salerno
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RESUMO – O processo da inclusão reflete diversos momentos históricos, principalmente, para a pessoa com 
deficiência revelando percepções, conceitos, compreensões sobre diferentes aspectos que permeiam a 
sociedade. Abordamos no presente trabalho um momento e espaço específico do processo de inclusão: as 
aulas de educação física escolar a partir da percepção de alunos com deficiência visual. A necessidade de 
realização dessa pesquisa perpassa pela necessidade de avaliar o processo de inclusão de acordo com o 
entendimento da pessoa com deficiência. Dessa forma, nosso objetivo foi analisar a percepção da pessoa 
com deficiência visual sobre aulas de educação física escolar. Essa pesquisa se caracteriza como uma pes-
quisa qualitativa de cunho descritivo e para a coleta de dados utilizamos a entrevista semi-estruturada 
e, a partir da proposta de Bardin (2009), realizamos a nálise de conteúdo. Observamos que os dois alunos 
entrevistados possuem compreensões distintas quando questionados sobre o sentimento de pertenci-
mento ao grupo da educação física escolar, sendo possível que a trajetória desses alunos influencie nessa 
percepção, já que um fazia parte do grupo antes de perder a visão e outro retomou os estudos dentro da 
educação de jovens e adultos. Ficou claro que a base das aulas de educação física escolar foram os jogos 
pré-desportivos, não havendo sido relatado o aprendizado de outros conteúdos, fato que pode, caso não 
haja o cuidado do docente com as adequações, minimizar a participação dos alunos com deficiência. Algo 
que foi comum aos dois estudantes foi a intenção de levar o esporte para pessoa com deficiência visual, 
como o goalball e o futebol de cinco, para dentro da educação física escolar, para que a condição de defi-
ciência possa ser vivenciada pelos demais colegas. Tal proposta surge como forma de  modificação dessa 
disciplina que, inserida na escola, pode ser uma ferramenta facilitadora desse processo.
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O PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE (PELC)  
E A IN(EX)CLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

1Ésli Rian de Souza Queiroz, 2Júnior Vagner Pereira da Silva

PIBIC-316

RESUMO – Os direitos sociais são aqueles considerados essenciais para a garantia de uma vida humana 
digna, porém, muitos deles apesar de contemplados em leis e na constituição acabam não se configu-
rando como prioridade na hora da efetivação das políticas públicas por parte do Estado. É o que acontece 
com o direito ao esporte e ao lazer da população, e se tratando de pessoas com deficiência, as barreiras 
se tornam ainda maiores. Tendo esta problematica em vista, o objetivo do presente estudo foi verificar 
a inclusão der pessoas com deficiência nos núcleos do Programa de Esporte e Lazer na Cidade de Campo 
Grande/MS. A pesquisa se caracteriza como quali- quantitativa, de caráter longitudinal e documental. Ini-
cialmente foi feita uma revisão de literatura sobre o tema e depois o contato com a instituição responsá-
vel pelo programa (FUNESP) para o acesso aos documentos necessários para a análise de dados. Devido a 
uma substituição de bolsista ao longo da pesquisa, o tempo foi insuficiente para a apresentação completa 
dos resultados. Devido a este problema e também à burocracia, os dados obtidos junto à FUNESP foram 
incompletos para responder os objetivos do estudo. Com os documentos recebidos, foi possível verificar 
a existência de um núcleo específico para o atendimento de pessoas com deficiência, o que siginifica que 
o programa inclui pessoas no seu projeto mas não significa que promova uma inclusão entre pessoas com 
e sem deficiência. Não foi possível também analisar a existência de núcleos inclusivos e dos processos 
metodológicos. Desta forma, o estudo foi inconclusivo, não sendo capaz de responder se as pessoas com 
deficiências estão de fato sendo inclusas no PELC.
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INFLUÊNCIA DO REMANESCENTE CORONÁRIO NO GRAU DE CONVERSÃO 
 DE CIMENTOS RESINOSOS DUAIS PARA PINO INTRA CONDUTO

1Fernanda de Souza e Silva Ramos, 2Margareth Coutinho

PIBIC-317

RESUMO – O uso de pino intraconduto está indicado para dentes tratados endodonticamente com pre-
paros de classe III, classe IV e com perda de até 50% da estrutura coronária. Os mesmos foram fixados 
no interior do conduto com dois cimentos resinosos duais. Com isso, buscou-se avaliar a influência de 
três tipos de preparo coronário no grau de conversão (GC) de dois cimentos resinosos. Para isso, foram 
confeccionadas 48 raízes simuladas em silicone, simulando os preparos de classe III (n=16), classe IV (n=16) 
e coroa protética (n=16). Nesses canais simulados foram cimentados 48 pinos de fibra de vidro, sendo 24 
com o cimento RelyX U200 e 24 com o cimento RelyX Ultimate. Após 72 horas, esses canais foram secciona-
dos nos terços apical, médio e cervical. Essas amostras foram maceradas em grau e pistilo e submetido a 
leitura por infravermelho na modalidade ATR. Os resultados obtidos foram submetidos ao cálculo da por-
centagem do grau de conversão e análise estatística, com teste de Two-way Anova e pós teste de Sidak. 
Como resultado, foi encontrado que o cimento RelyX U200 apresentou maior GC quando comparado ao 
RelyX Ultimate (p&lt;0,01). Comparando os terços, o Ultimate apresentou diferenças estatísticas na com-
paração entre os terços (p&lt;0,05); enquanto o U200 apresentou semelhança entre todos (p&gt;0,05), 
exceto quando compara cervical e apical no preparo de classe III (p&lt;0,01). Com isso, concluiu-se que o 
GC dos cimentos é material dependente. O remanesceste coronário também influencia no GC, sendo que 
o preparo classe III obteve os menores resultados. Quando o cimento possui ativadores químicos efetivos 
e uma incidência direta de luz, o grau de conversão é melhor.
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ANÁLISE DA MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA E DETERMINAÇÃO  
DOS NÍVEIS DE FORÇA MUSCULAR ANTES E APÓS PROTOCOLO  
DE CRIOTERAPIA PARA RECUPERAÇÃO AGUDA PÓS-ESFORÇO

1Hugo Parra de Camargo, 2Silvio Assis de Oliveira Júnior

PIBIC-318

RESUMO – A recuperação pós-esforço (RPE) consiste em restaurar as condições basais dos sistemas cor-
porais após circunstâncias de solicitação física induzida pelo exercício, determinando a homeostase. O 
objetivo desta pesquisa foi verificar os efeitos agudos de um método de RPE, utilizando a crioterapia por 
imersão (CI), sobre o desempenho muscular segmentar e a modulação autonômica cardíaca. Participaram 
do estudo 50 voluntários saudáveis, estudantes universitários. Os participantes tiveram a força isomé-
trica máxima (FIM) dos extensores de joelho do membro pélvico dominante, determinada por meio de tes-
te de contração isométrica voluntária máxima (CIVM). Foram realizadas três repetições para obtenção da 
média dos valores, definida como FIM (kgf). Posteriormente, os voluntários foram submetidos a realização 
de teste de exaustão a 40% ou 80%. Ambos os testes, CIVM e exaustão, foram realizados em uma cadeira 
extensora, utilizando esforço isométrico em extensão. Antes, imediatamente após, 15 e 30 minutos após 
a exaustão foram realizadas CIVM. Após o teste de exaustão, os voluntários seguiam para recuperação 
passiva (RP, 10 minutos) ou sob CI. A recuperação muscular foi avaliada a partir da análise da elevação dos 
valores de FIM aos 15 e 30 minutos em comparação aos valores obtidos com os músculos fadigados. Já 
para a modulação autonômica cardíaca, a recuperação foi avaliada a partir de variáveis da variabilidade 
da frequência cardíaca (VFC). Esses parâmetros foram obtidos a partir de análises no domínio do tempo 
(média RR, RMSSD e SDNN), domínio da frequência (VLF, LF e HF, em ms 2 ) e geométricas (SD1 e SD2). Quanto 
à FIM, a recuperação foi constatada apenas nos voluntários que utilizaram a RP. Em relação à VFC, houve 
elevação das medidas de variabilidade em quase a totalidade dos voluntários, aos 15 e 30 minutos, de-
monstrando o efeito positivo de ambas as técnicas de recuperação sobre o componente parassimpático 
do sistema nervoso autônomo.
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ASPECTOS NUTRICIONAIS, HEMATOLÓGICOS E FUNÇÃO TIREOIDEA  
EM PACIENTES COM PARACOCCIDIOIDOMICOSE (PCM)

1Iasmin Mayumi Enokida, 2Anamaria Mello Miranda Paniago

PIBIC-319

RESUMO – A relação entre doenças infecciosas e o estado nutricional, hematológico e hormonal tem sido 
muito questionada e discutida atualmente, devido à sua interferência na imunidade do hospedeiro ou 
interação direta com o parasita, embora poucos estudos tenham focalizado a paracoccidioidomicose 
(PCM). Com o objetivo de avaliar a evolução de marcadores do estado nutricional, hematológico e da fun-
ção tireóidea durante o tratamento, foram estudados 14 pacientes com diagnóstico de PCM atendidos no 
Ambulatório de Micoses Sistêmicas do Hospital Universitário “Maria Aparecida Pedrossian”, avaliando-se 
índice de massa corporal (IMC) e dosagens séricas de hemoglobina, proteína C reativa (PCR), ferro, ferriti-
na, albumina, globulina, hormônio estimulante da tireoide (TSH), tiroxina (T4 livre) e tri-iodotironina (T3) à 
admissão e quatro meses após o início do tratamento. À admissão, três (21,4%) pacientes apresentavam-
-se desnutridos, sete (50,0%) com anemia, 10 (71,4%) com deficiência de ferro, 10 (71,4%) com elevação de 
PCR, 11 (78,6%) com elevação de ferritina, um (7,7%) com hipoalbuminemia, 11 (78,6%) com hiperglobulinemia 
e três (21,4%) com níveis levemente elevados de TSH. Após introdução do tratamento, observou-se ele-
vação de IMC (p&lt;0,05), hemoglobina (p&lt;0,01), ferro (p&lt;0,01) e albumina (p&lt;0,02); redução de ferri-
tina (p&lt;0,01), e globulina (p&lt;0,01); ausência de alterações significativas nos níveis de TSH (p=0,33), T3 
(p&gt;0,05) e T4L (p=0,24). Conclui-se que os pacientes com PCM apresentaram recuperação de variáveis 
nutricionais e redução das inflamatórias, após instituição do tratamento.
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DIFERENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS ENTRE CRIPTOCOCOSE POR  
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS E CRYPTOCOCCUS GATTII  

EM HOSPITAL DE ENSINO DE MATO GROSSO DO SUL
1Isadora Mota Coelho Barbosa, 2Marilene Rodrigues Chang

PIBIC-320

RESUMO – A criptococose é uma micose sistêmica de distribuição mundial causada por leveduras do com-
plexo Cryptococcus neoformans e C. gattii. Essa doença ocorre principalmente em pacientes com aids 
e indivíduosportadores de comorbidades debilitantes do sistema imunológico. Esse trabalho teve como 
objetivo estudar as diferenças epidemiológicas em criptococose causada por C. neoformans e C. gattii em 
um hospital de ensino de Mato Grosso do Sul. Foram selecionados todos os pacientes com diagnóstico 
laboratorial de criptococose atendidos no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do Sul entre janeiro de 2013 a dezembro de 2016. Dados demográficos e 
clínicos foram obtidos de prontuários e fichas do FormSUS da Rede de Criptococose Brasil. Criptococose 
foi diagnosticada em 71 pacientes, a maioria do sexo masculino (56; 78,9%), residente em zona urbana 
(64,7%), procedentes de Campo Grande-MS (43;60,2%) e HIV positivos (57;80,3%). Trinta e três pacientes 
apresentavam CD4&lt;200 e destes, 16(48,5%) foram a óbito. Meningoencefalite foi a manifestação clínica 
mais frequente (69%). Dos 10 pacientes acometidos por C. gattii, 60% eram procedentes da zona rural, 3 
tinham aids e a faixa etária mais acometida foi a de 41-50 anos. Entre os 61 com doença causada por C. 
neoformans, 54(88,5%) tinham aids, 54(88,5%) eram residentes de zona urbana e a faixa etária mais aco-
metida de 31-50 anos. A maioria (46%) teve contato de risco prévio (3 com cavernas e grutas, 3 com toca 
de tatu, 6 com excretas de morcegos, 19 com excretas de aves, 13 com galinheiro). O paciente imunocom-
prometido tem maior acometimento de criptococose, em especial por C.neoformans, sendo que entre os 
imunocompotentes, observa-se maior prevalência da espécie C. gattii. Os fatores de riscos são passíveis 
de intervenção sócio-política e o controle desta exposição e da insalubridade pode diminuir os casos de 
criptococose e alterar positivamente a epidemiologia da doença.
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PERFIL DOS ERROS DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS  
DA UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DE UM HOSPITAL DE ENSINO

1Isadora Padilha Ribolis, 2Maria Tereza Ferreira Duenhas Monreal

PIBIC-321

RESUMO – Erros de medicação são eventos comuns e cada vez mais preocupantes, pois implicam em altos 
índices de morbimortalidade. No hospital a prescrição médica é importante para garantir o tratamento 
farmacoterapêutico e segurança do paciente. Erros de prescrição são relativamente elevados e consi-
derados os mais graves entre os erros de medicação, pois impactam nas taxas de mortalidade e custos 
hospitalares. A intervenção do farmacêutico clínico na dispensação e no manejo do paciente pode iden-
tificar, avaliar e minimizar estes erros, garantindo o uso racional, a segurança do paciente e a eficácia do 
tratamento. O objetivo deste estudo foi avaliar erros de prescrição em hospital de ensino. Foi realizado 
estudo prospectivo na Clínica Médica do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian. Foram anali-
sadas prescrições do período de setembro de 2016 a março de 2017. Foram analisados dados referentes ao 
paciente, prescritor e medicamentos (instruções de uso, abreviaturas; denominação dos medicamentos; 
expressão de doses; padronização; duração do tratamento; expressões vagas; diluição; reconstituição; 
velocidade e tempo de infusão; via de administração e alteração da prescrição). Foram analisadas 900 
prescrições contendo 12.235 medicamentos. Destes, 62,1% apresentaram erros de prescrição, sendo que 
4,4% não apresentaram identificação do paciente; 5,9% apresentaram uso de abreviaturas; 31,6% apre-
sentaram erros sobre expressão de doses, 7,2% não apresentaram tempo de tratamento de antimicro-
bianos; 9,8% apresentaram expressões vagas; 24,6% não apresentaram informação sobre o diluente e 
volume; 3,5% sobre o reconstituinte e 37,2% sobre o tempo de infusão. Não foram encontrados erros rela-
cionados ao prescritor, identificação da instituição, data da prescrição, legibilidade, denominação do me-
dicamento e via de administração. Os erros encontrados podem comprometer a segurança dos pacientes. 
Por isso, a equipe de saúde deve trabalhar de forma integrada e, o farmacêutico clínico tem demonstrado 
papel relevante na identificação e manejo desses erros, assegurando o uso racional do medicamento.

Palavras-chave: Erros de medicação, Hospital de ensino, Atenção Farmacêutica.

1 Graduação em Farmácia/FACFAN.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACFAN.

Apoio: UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

331

ANÁLISE MORFOLÓGICA DO CORAÇÃO DE RATOS SUBMETIDOS  
A SUPLEMENTAÇÃO COM CREATINA E EXERCÍCIO FÍSICO RESISTIDO

1Jair José Gaspar Júnior, 2Silvio Assis de Oliveira Júnior

PIBIC-322

RESUMO – A prática do exercício físico promove diversas alterações morfológicas na musculatura esque-
lética. Entretanto, não foram encontradas evidências sobre a influência de protocolos de exercício físi-
co resistido sobre aspectos morfométricos do coração de roedores submetidos à suplementação com 
creatina. O objetivo do presente trabalho foi analisar a influência da suplementação com creatina sobre a 
morfologia cardíaca em ratos submetidos ao exercício físico resistido. A amostra foi constituída de Ratos 
Wistar (n=60), os quais foram distribuídos em quatro grupos: controle (C), creatina (CR), exercício físico 
(EF) e exercício físico combinado a creatina (EFCR). Enquanto C e EF foram tratados diariamente com ração 
comercial padrão (3,6 Kcal/g), os grupos CR e EFCR receberam dieta suplementada com 2% de creatina (3,7 
Kcal/g). Além disso, os grupos EF e EFCR foram submetidos a um protocolo de exercício físico resistido em 
escada, três vezes por semana, durante 12 semanas. Além de variáveis murinométricas, foi analisada a 
morfologia do ventrículo esquerdo do coração. Como resultado, o grupo EFCR apresentou menores índices 
de massa corpórea (IMC) e de Lee, quando comparado a seu grupo controle, e menor valor de adiposidade 
quando comparado ao grupo EF. Em relação à morfologia macroscópica do coração, o grupo EFCR apre-
sentou maiores valores de massa de átrios, ventrículo esquerdo e coração, corrigidos pelo comprimento 
da tíbia e massa corporal, na comparação com os grupos EF e EFCR; entretanto, não foram observadas 
diferenças significativas nos valores de morfologia microscópica. Conclui-se que a prática do exercício 
resistido associado à suplementação com creatina promoveu remodelação cardíaca.
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EXPRESSÃO PROTEICA DAS MAPK NO MIOCÁRDIO DE RATOS SUBMETIDOS  
À SUPLEMENTAÇÃO COM CREATINA ASSOCIADA AO EXERCÍCIO  

FÍSICO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE
1Jéssica Maria Lira de Oliveira, 2Paula Felippe Martinez

PIBIC-323

RESUMO – A suplementação nutricional com creatina tem se tornado muito comum entre atletas. Porém, 
o consumo crônico de creatina é capaz de induzir resistência à insulina e hiperinsulinemia. No miocár-
dio, a insulina modula dois importantes eixos moleculares, um dos quais propicia respostas proliferativas, 
mediadas pelas MAPK. Por outro lado, o exercício intervalado de alta intensidade tem sido aplicado para 
prevenção e tratamento de distúrbios cardiometabólicos e promove alterações cardíacas. O objetivo do 
presente estudo será analisar a influência da combinação entre suplementação com creatina e prática de 
exercício físico intervalado sobre a expressão das MAPK no miocárdio de ratos. Para tanto, ratos Wistar 
machos (n=60) foram distribuídos em quatro grupos: Controle (C), Creatina (Cr), Exercício Físico (Ef) e Exer-
cício Físico+Creatina (ECr). Os grupos C e Ef receberam ração comercial; Cr e ECr receberam ração comercial 
suplementada com creatina a 2%. Os grupos Ef e ECr foram submetidos a protocolo de exercício intervala-
do de alta intensidade em esteira rolante. Após o período experimental de 12 semanas, os animais foram 
eutanasiados e o tecido cardíaco coletado para análise da expressão das MAPK (JNK e ERK) por meio da 
técnica de Western Blot. Análise estatística: ANOVA de duas vias e teste de Tukey. A massa total do cora-
ção normalizada pelo peso corporal foi maior no grupo ECr que nos grupos Cr e Ef. No aspecto molecular, 
a expressão miocárdica das proteínas JNK e ERK, nas formas total e fosforilada, não diferiu significativa-
mente entre os grupos. Em conclusão, o exercício intervalado de alta intensidade e a suplementação com 
creatina não promovem alterações na expressão das proteínas ERK e JNK no miocárdio de ratos.
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ANÁLISE DAS FORÇAS MECÂNICAS POR MEIO DO MÉTODO  
DE ELEMENTO FINITO NA OSTEOARTROSE DE QUADRIL

1José Eduardo Itoh Nascimento, 2Adalberto Vieira Corazza
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RESUMO – O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios contemporâneos para a saúde pú-
blica. A osteoartrose é uma doença crônica articular degenerativa que atinge as articulações sinoviais e 
caracteriza-se por apresentar alterações na cartilagem articular, originando zonas de fibrilação e fissu-
ração. Alterações na geometria proximal do fêmur são fatores biomecânicos sugestivos para o desenvol-
vimento da coxartrose. Este estudo propõe a análise biomecânica computacional por meio do Método de 
Elemento Finito (MEF), visando avaliar as ações das forças mecânicas na junção coxofemoral. Pensou-se, 
inicialmente, reconstruir tridimensionalmente amostras a partir de três exames de tomografia computa-
dorizada (TC) de voluntários idosos (acima de 60 anos), cujo critério de inclusão da amostra foi por meio da 
análise do ângulo cervicodiafisário, sendo um normal e os outros em valgo e varo. No entanto, o software 
de reconstituição ScanIP™ Simpleware Ltda não disponibilizou sua versão gratuita de teste, impossibili-
tando, dessa maneira, juntar as fatias geradas pelos exames de imagem oriundos do tomógrafo. A partir 
disso, foi realizada a seleção de artigos científicos para analisar o comportamento das forças mecânicas 
no quadril, diante da alteração do ângulo cervicodiafisário no MEF e as consequências na osteoartrose 
de quadril. Foram selecionados artigos científicos de periódicos nacionais e internacionais nas bases de 
dados PUBMED e SCIELO, publicados no período de 1977 a 2017 em inglês. Conclui-se que a coxa vara ou val-
ga pode contribuir para a osteoartrose de quadril, não sendo fator determinante, visto que depende de 
outros fatores biomecânicos, como posicionamento de versão do quadril, estrutura anatômica dos com-
ponentes articulares ósseos, cartilaginosos e ligamentares. O sobrepeso corporal também pode colaborar 
na sobrecarga mecânica em pontos específicos da articulação do fêmur com o quadril. Futuros estudos 
mecânicos de MEF analisando a relação da versão do quadril, ângulo cervicodiafisário e componentes arti-
culares serão importantes para interpretar as respostas biomecânicas da articulação coxofemoral.
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AVALIAÇÃO DO INFILTRADO LEUCOCITÁRIO E DA LIBERAÇÃO DE EICOSANOIDES EM 
CAMUNDONGOS ESTIMULADOS COM O VENENO DE BOTHROPS MATOGROSSENSIS
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RESUMO – As serpentes do gênero Bothrops são responsáveis por cerca de 90% dos acidentes ofídicos, 
constituindo um relevante problema de Saúde Pública em regiões tropicais do mundo, pois são frequen-
tes e graves. Os venenos botrópicos geram reações locais e sistêmicas. A reação inflamatória local é a 
principal característica desse envenenamento, podendo acarretar perda tecidual e amputação do mem-
bro afetado. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o infiltrado leucocitário e quantificar a concen-
tração dos eicosanoides no exsudato peritoneal de camundongos estimulados com o veneno de Bothrops 
mattogrossensis (VBmt). Foram utilizados camundongos Swiss machos, 18–30g. Para a determinação do 
infiltrado leucocitário, os camundongos foram injetados via intraperitoneal (i.p.) com VBmt 2,5; 5; 10 e 
20μg ou solução salina 0,9% (0,5 mL/ cavidade; n=7/ grupo). Após quatro horas o exsudato peritoneal foi 
coletado e alíquotas foram utilizadas para as contagens total e diferencial das células (polimorfonuclear 
ou mononuclear). Para a quantificação da concentração de PGE 2 , os animais foram estimulados com VBmt 
(10μg/0,5 ml; i.p.), o exsudato peritoneal coletado nos períodos de 30, 60, 120, 240 e 360 minutos para a 
dosagem do eicosanoide pela técnica do imunoensaio enzimático. Os resultados foram expressos como 
média ± E.P.M., ANOVA seguida de Bonferroni (p&lt;0,05). Os resultados demonstraram que a dose de 10 μg 
induziu o infiltrado de leucócitos polimorfonucleares (727,3 ± 83,58 células/mm³) e que não foi diferente da 
dose de 20 μg (715,3 ± 60,34 células/mm³), portanto a primeira foi selecionada para a indução da resposta 
inflamatória e posterior quantificação de PGE 2 . O aumento da concentração desse eicosanoide foi signi-
ficativo a partir da quarta hora (15290,0 ± 2651,0 pg/ml), coincidindo com o pico de infiltrado leucocitário 
(dados não mostrados). Portanto, o VBmt desencadeia uma reação inflamatória local aguda, com infiltrado 
leucocitário dose-dependente e a liberação do mediador lipídico PGE 2 tempo-dependente.
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PADRONIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO  
SOROLÓGICO E MOLECULAR DA PARACOCCIDIOIDOMICOSE
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RESUMO – A Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica endêmica na América Latina, causada 
pelo fungo termo-dimórfico do gênero Paracoccidioides spp., que compreende duas espécies: Paracocci-
dioides brasiliensis e Paracoccidioides lutzii. Estudos têm demonstrado que a procedência geográfica de 
isolados clínicos do gênero Paracoccidioides faz com que estes se agrupem de forma distinta, afetando 
sua virulência e susceptibilidade aos antifúngicos, bem como influi diretamente na resposta aos testes 
sorológicos empregados no diagnóstico e caracterização dos mesmos. Objetivou-se com esse estudo a 
obtenção de antígenos espécie-específicos para a utilização em testes sorológicos de diagnóstico da PCM 
e a validação de uma plataforma molecular para diagnóstico e diferenciação das espécies do fungo. Para 
a obtenção do antígeno os isolados de Pb01-like (Ag-Pl) na fase leveduriforme mantidos em meio BHI, 
foram empregados no preparo do inóculo, com posterior inativação, filtragem e concentação à 1 mL via 
sistema Amicon (cut off 10 kDa) à 5.000rpm/4°C. A imunodifusão dupla (ID) foi o método utilizado para o 
diagnóstico sorológico da doença. De um total de 27 pacientes com diagnóstico confirmado de PCM, 44,4% 
(12/27) foram soro reagentes (SR) somente para Ag-Pl, 7,4% (2/27) apenas para Ag-339, 22,2% (6/27) re-
velaram reação cruzada (do inglês, crossover) e 26% (7/27) foram soro não reagente (SNR) para ambos os 
exoantígenos. A ferramenta de genotipagem para diferenciação das espécies, baseou-se na amplificação 
do gene HSP70 U91560S alvo (529pb) e demonstrou especificidade dos oligonucelotídeos iniciadores para 
a espécies P. lutzii. Nossos resultados demonstraram que as ferramentas sorológica e molecular desen-
volvidas apresentaram-se válidas para aplicação na rotina do diagnóstico da PCM, bem como acompanha-
mento da evolução clínica. Portanto, os objetivos propostos neste estudo foram alcançados, porém se faz 
necessário ainda definir sensibilidade e especificidade dos exoantígenos Ag-Pl obtidos.
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ALTERAÇÕES ANATÔMICAS OBSERVADAS À LARINGOSCOPIA EM  
PACIENTES COM PARACOCCIDIOIDOMICOSE LARÍNGEA TRATADA
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RESUMO – A paracoccidioidomicose (PCM) é micose sistêmica de distribuição restrita à América Latina, que 
pode acometer vários órgãos por via linfática e, ou, hematogênica e, com freqüência, as mucosas da oro-
faringe e da laringe, podendo causar sequelas. Este estudo objetivou avaliar a frequência e o padrão de 
alterações anatômicas residuais em pacientes com PCM laríngea tratada. Foram incluídos pacientes com 
diagnóstico confirmado de PCM com acometimento laríngeo, já submetidos ao tratamento e sem ativi-
dade da doença, atendidos no Ambulatório de Micoses Sistêmicas do Hospital Universitário da Faculdade 
de Medicina - UFMS. Esses pacientes responderam um questionário sobre dados clínicos e demográficos 
eforam submetidos a um exame otorrinolaringológico e à videolaringoscopia - executados por um único 
especialista. Os aspectos anatômicos da laringe foram avaliados seguindo um protocolo preestabelecido 
para o estudo. Foram avaliados 21 pacientes - 20 homens e 1 mulher, com idade entre 42 e 73 anos. Os 21 
(100%) pacientes apresentavam tosse, 18 (85,7%) disfonia e 11 (52,4%) revelavam alterações anatômicas 
residuais. Os sítios mais comprometidos foram epiglote em 7 (33,3%) pacientes, região interaritenóidea 
em 3 (14,3%), pregas vocais com 3 (14,3%) e comissura em 2 (9,5%). Os padrões das alterações observadas 
na epiglote foram: amputação em 6 (28,6%) pacientes e sinéquia em 1 (4,8%); na região interaritenóidea 
foram: edema em 2 (9,5%) e hiperemia em 1 (4,8%); em pregas vocais: edema em 1 (4,8%), paralisia em 1 
(4,8%) e espessamento em 1 (4,8%); e em comissura observou-sesinéquia em 2 pacientes (9,5%). Sequelas 
anatômicas na laringe podem ocorrer na PCM mesmo com a instituição de terapêutica adequada e estas, 
podem levar ao comprometimento funcional do órgão, com redução importante da qualidade de vida dos 
pacientes.
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ANÁLISE DA LIBERAÇÃO DE FLÚOR DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO  
MODIFICADO POR RESINA COM INCORPORAÇÃO DE PARTÍCULAS DE SÍLICA

1Juliane Seger Falcão, 2Paulo Zárate

PIBIC-328

RESUMO – Os cimentos de ionômero de vidro apresentam a propriedade de liberação de flúor, o que repre-
senta importante vantagem na utilização desse material na clínca odontológica. O objetivo deste estudo 
experimental foi verificar se a incorporação de nanopartículas de sílica ao cimento de ionômero de vidro 
modificado por resina pode interfere na capacidade de liberação de flúor pelo cimento. Foram preparados 
48 corpos de prova com o cimento de ionômero de vidro modificado por resina, divididos em quatro gru-
pos: controle; acrescido de nanopartículas de sílica de sódio a 1%, 5% e 10%. As nanopartículas de sílica 
foram sintetizadas através do método de microemulsão inversa e incorporadas ao cimento. Os corpos de 
prova foram armazenados em solução de água destilada e análise da concentração de flúor foi realizada 
24, 48, 72 e 96 horas após a manipulação, além de análises após 7 e 15 dias da manipulação do cimento. A 
análise da concentração de flúor liberado foi realizada pelo método do eletrodo específico. Observamos 
que a liberação de flúor pelo cimento ocorreu principalmente nas primeiras 24 horas após a manipula-
ção do material, na ordem de 44,64+9,07 mF/mL e 44,34,34 mgF/mL para os grupos controle e sílica 1% 
(p&gt;0,05), respectivamente. Ambos os grupos mostraram liberação de flúor significantemente maior 
(p&lt;0,001) quando comparados aos grupos acrescido de sílica 5% e 10%, nos diferentes tempos. Nossos 
resultados sugerem que o enxugamento superficial na reação pó/líquido justifica a liberação de flúor, 
sendo que a sílica não melhorou a essa propriedade. Conclui-se que a incorporação de nanopartículas de 
sílica em baixa concentração não interfere na liberação de flúor pelo cimento.
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A INFLUÊNCIA DA CAPES SOBRE A ORDEM DE AUTORIA NOS PROGRAMAS NACIONAIS 
DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICUTU SENSU DA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1Larissa Leite Billerbeck Carrapateira, 2Júnior Vagner Pereira da Silva

PIBIC-329

RESUMO – A produção científica nas últimas décadas vem ganhando valor de troca no âmbito acadêmico, 
sobretudo, a partir da alteração dos objetivos da CAPES na década de 80, com a priorização da formação de 
pesquisadores para o desenvolvimento tecnológico do país e, consequentemente, alterando o processo 
de avaliação dos programas de pós-graduação e dos professores a eles credenciados, como o aumento do 
peso atribuído ao quesito “produção intelectual”. Além disso, o subquesito “Distribuição de publicações 
qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa” aumentou de 25% (2001) para 50% 
(2013). Devido a essas mudanças, relatos sobre condutas antiéticas de autores têm sido relatadas, dentre 
elas, as relacionados ao número de autorias e posições ocupadas. Sendo assim, o objetivo deste trabalho 
foi avaliar a influência das exigências CAPES sobre a ordem de autoria em artigos científicos. A pesquisa 
é de caráter descritiva/exploratória, bibliográfica e utilizou-se da técnica de análise documental de ma-
teriais que ainda não receberam tratamento analítico. Foram utilizadas as Plataformas online Sucupira da 
CAPES (coleta das informações sobre os programas e docentes credenciados) e Lattes (análise da ordem 
de autoria). Os critérios de exclusão foram: orientandos que aderiram ao programa em anos anteriores 
a 2010, sem lattes ou sem informações acerca do vínculo com o programa; trabalhos em co-orientação; 
páginas em manutenção no período da busca; programas extintos. Foram identificados 34 programas na-
cionais da área de Educação Física, dos quais 830 docentes estão credenciados. Devido a quantidade de 
documentos e complexidade da busca e análise da pesquisa, ainda não foi possível finalizar a coleta para 
uma construção fundamentada dos resultados e discussões. A coleta ainda está na busca dos orientan-
dos de cada orientador e na análise da ordem de autoria dos seus artigos e teses/dissertações.
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MORFOMETRIA DOS FÊMURES DA MICRORREGIÃO DE TRÊS LAGOAS
1 Leonardo Eidi Gutierrez dos Santos Matsumoto, 2 Adalberto Vieira Corazza

PIBIC-330

RESUMO – O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios contemporâneos da saúde pública. 
As doenças próprias da velhice se tornaram mais evidentes na sociedade. A osteoartrose é uma doença 
crônica articular degenerativa que atinge as articulações sinoviais e caracteriza-se por apresentar alte-
rações na cartilagem articular, dando origem a zonas de fibrilação e fissuração. Alterações na geometria 
proximal do fêmur são fatores biomecânicos sugestivos para o desenvolvimento da coxartrose. Neste 
sentido, objetivou-se realizar a morfometria proximal do fêmur para verificar se os dados obtidos estão 
dentro do padrão da população brasileira e certificar-se que as próteses de quadril estão adequadas para 
a população da microrregião de Três Laogas. O método utilizado foi a mensuração de 478 fêmures, sendo 
239 direitos e 239 esquerdos de único ossário da microrregião de Três Lagoas, analisando as seguintes 
medidas: comprimento do eixo femoral (CEF), comprimento do colo femoral (CCF), largura do colo femoral 
(LCF) e ângulo cervicodiafisário (ACD). Após isso, os fêmures foram separados em direitos e esquerdos e, 
posteriormente, entre masculinos e feminos. Observou-se que as medidas de CEF, CCF e ACD não apre-
sentaram diferença significante entre os lados direito e esquerdo. Houve predomínio de coxa valga (ACD 
&gt; 125º) para os lados direito e esquerdo. Os fêmures masculinos apresentaram médias maiores para as 
medidas de CEF, CCF e LCF em relação aos femininos, mas o ACD manteve-se constante. Na literatura cien-
tífica há discordância no que tange o aumento ou redução do ângulo cervicodiafisário normal (125°) com a 
osteoartrose de quadril. Concluiu-se que as medidas de CEF, CCF, LCF, e ACD da população da microrregião 
de Três Lagoas estão dentro da normalidade simétrica referente à média brasileira e os implantes de os-
teossíntese e próteses de quadril estão adequadas a esta população.
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ANÁLISE DA FADIGA MUSCULO-ESQUELÉTICA APÓS FOTOTERAPIA 
 DE BAIXA POTÊNCIA PARA PREVENÇÃO DA SARCOPENIA

1Lorena Batista, 2Adalberto Vieira Corazza

PIBIC-331

RESUMO – O envelhecimento promove a redução da massa e força do músculo esquelético e colabora na li-
mitação funcional e fadiga física. A Terapia com Diodos Emissores de Luz (LEDT, acrônimo de Light Emitting 
Diode Therapy) surge como alternativa na prevenção da fadiga física no exercício resistido. O objetivo des-
te estudo foi analisar se a LEDT previne a fadiga muscular em mulheres idosas. Este estudo é um ensaio 
clínico randomizado cruzado, duplo-cego e placebo-controlado de dez dias. As 10 voluntárias realizaram 
teste de carga máxima de uma repetição máxima (1RM) e após 48 horas foi aplicada a LEDT Placebo seguida 
imediatamente do protocolo de fadiga física com exercício de flexo-extensão do joelho em cadeira exten-
sora com carga de 75% de 1 RM até a exaustão física (60s). Após intervalo de sete dias, as voluntárias rece-
beram LEDT Ativa (830 nm, 100 mW, 78 J por 13s) nos músculos reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e vasto 
medial (VM) e repetiram o protocolo de fadiga. Antes da LEDT e depois do protocolo de fadiga, realizou-se 
a eletromiografia de superfície (SEMG) dos músculos RF, VL e VM com contração muscular isométrica má-
xima na cadeira extensora durante 30 segundos para registro da frequência mediana e do pico de força 
muscular com uma célula de carga acoplada ao EMG. O número de repetições na flexo-extensão do joelho 
foi registrado durante o protocolo de fadiga. A fadiga mioelétrica não foi prevenida, uma vez que não exis-
tiu diferença significante das frequências medianas dos músculos analisados entre os grupos LEDT Ativo 
e placebo. Na análise da força muscular e da média do número de repetições de flexo-extensão do joelho 
durante o exercício também não houve diferença significante entre os grupos. Assim, conclui-se que a 
dose utilizada na LEDT não foi suficiente para otimizar a resposta muscular durante o exercício resistido.
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ESTADO NUTRICIONAL E PERCEPÇÃO CORPORAL DOS UNIVERSITÁRIOS  
ASSISTIDOS NO ATENDIMENTO NUTRICIONAL AMBULATORIAL

1Ludmila de Oliveira Nunes, 2Priscila Milene Angelo Sanches

PIBIC-332

RESUMO – O ingresso na universidade é marcado por diversas mudanças e escolhas na vida do indivíduo. 
A introdução neste meio afeta os hábitos do universitário, onde sua saúde e a alimentação são negligen-
ciadas pelas atividades deste novo ciclo. O objetivo deste estudo foi identificar a percepção corporal e o 
estado nutricional da comunidade universitária assistida em um ambulatório de nutrição. A pesquisa foi 
realizada com dados secundários, provenientes dos prontuários do ano de 2016 do Atendimento Nutri-
cional Ambulatorial da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Parecer nº 675.206). Foram coletadas informações gerais, 
tais com sexo, idade, moradia, prática de atividade física, nível socioeconômico, consumo de álcool e taba-
co, além de dados da percepção corporal, antropométricos e dietéticos. Os dados foram analisados pelo 
software STATA 11.0. Foram avaliados 67 prontuários, sendo 77,6% do sexo feminino e a média de idade 
para ambos os sexos de 22,5+4,3 anos. Destaca-se que 57,7% das mulheres e 40,0% dos homens apre-
sentaram eutrofia, porém 54,4% das mulheres e 28,6% dos homens excesso de gordura corporal. Quan-
to a percepção corporal dos universitários, observou-se a prevalência de 82,7% de mulheres e 92,9% de 
homens insatisfeitos em relação ao próprio corpo. Em relação ao consumo alimentar, a distribuição de 
macronutrientes apresentou-se inadequada, sendo insuficiente o consumo de carboidratos e proteínas. 
Já do consumo de micronutrientes, pode-se destacar o excesso de sódio e a deficiência de retinol, cálcio 
e potássio da alimentação da população estudada. Tais achados evidenciam a necessidade de ações de 
prevenção e promoção de práticas alimentares saudáveis para proporcionar maior qualidade de vida aos 
universitários.
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ANÁLISE DA FADIGA MÚSCULO-ESQUELÉTICA EM IDOSAS APÓS LEDTERAPIA
1Luís Gustavo Carvalho Barcelos, 2Adalberto Vieira Corazza
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RESUMO – O envelhecimento promove a redução da massa e força do músculo esquelético e colabora na li-
mitação funcional e fadiga física. A Terapia com Diodos Emissores de Luz (LEDT, acrônimo de Light Emitting 
Diode Therapy) surge como alternativa na prevenção da fadiga física no exercício resistido. O objetivo des-
te estudo foi analisar se a LEDT previne a fadiga muscular em mulheres idosas. Este estudo é um ensaio 
clínico randomizado cruzado, duplo-cego e placebo-controlado de dez dias. As 10 voluntárias realizaram 
teste de carga máxima de uma repetição máxima (1RM) e após 48 horas foi aplicada a LEDT Placebo se-
guida imediatamente do protocolo de fadiga física com exercício de flexo-extensão do joelho em cadeira 
extensora com carga de 75% de 1 RM até a exaustão física (60s). Após intervalo de sete dias, as voluntárias 
recebiam LEDT Ativa (830 nm, 100 mW, 360 J por 60s) nos músculos reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e 
vasto medial (VM) e repetiam o protocolo de fadiga. Antes da LEDT e depois do protocolo de fadiga, reali-
zou-se a eletromiografia de superfície (SEMG) dos músculos RF, VL e VM, com contração muscular isomé-
trica máxima na cadeira extensora durante 30 segundos, para registro da frequência mediana e do pico de 
força muscular com uma célula de carga acoplada ao EMG. O número de repetições na flexo-extensão do 
joelho foi registrado durante o protocolo de fadiga. A fadiga mioelétrica não foi prevenida, pois não existiu 
diferença significante das frequências medianas dos músculos analisados entre os grupos LEDT Ativo e 
placebo. A LEDT não aumentou significantemente a força do músculo quadríceps femoral em relação ao 
placebo. A média do número de repetições de flexo-extensão do joelho durante o exercício demonstrou 
diferença significante entre os grupos. A LEDT otimizou a resposta muscular no exercício resistido, mas 
não preveniu a fadiga eletromiográfica.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PARTÍCULAS NANOHÍBRIDAS DE SÍLICA 
 INCORPORADAS AO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO  

POR RESINA NA INIBIÇÃO DE FORMAÇÃO DE BIOFILME
1Luiz Felipe Lemes de Araujo, 2Maria Carolina Silva Marques

PIBIC-334

RESUMO – O cimento de ionômero de vidro modificado por resina (CIVMR) é um material utilizado em grande 
escala na odontologia por ser um material clinicamente atrativo, embora possua desvantagens quanto às 
suas propriedades mecânicas, tendo seu uso limitado. Avanços na nanotecnologia têm sido empregados 
na tentativa de tornar suas propriedades físico-químicas melhores, tais como a incorporação de nanopar-
tículas de sílica. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar in vitro se a incorporação de sílica silanizada 
interferiria nas propriedades antibiofilme já existente no CIVMR. Doze espécimes foram confeccionados 
para cada teste e incorporados com nanopartículas de sílica silanizadas por ◦-CPTMS nas proporções de 
1%, 5% e 10%. Os biofilmes foram cultivados por três dias, contendo um inóculo padronizado de Strepto-
coccus mutans UA159 (10 8 UFC/mL). Os testes foram realizados em triplicata, em dois momentos diferen-
tes, e após a desagregação do biofilme formado, foi determinado o número de células viáveis. As amos-
tras com cimentos de ionômero de vidro modificado com resina incorporado de sílicas funcionalizadas nas 
proporções de 1%, 5% e 10% demonstraram o mesmo perfil de adesão bacteriana que o grupo controle, 
não apresentando diferença estatística quanto à capacidade de inibir a aderência de S. mutans entre os 
grupos. Portanto, a presença da sílica em diferentes proporções não interferiu nas propriedades antibio-
filme existente nos cimentos de ionômero de vidro modificados com resina, demonstrando seu potencial 
de nanomaterial na área de odontologia.
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EFEITOS ADVERSOS DO ESQUEMA TERAPÊUTICO EM PACIENTES EM TRATAMENTO  
DE TUBERCULOSE EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL-MS

1Maria Paula Belini, 2Sandra Maria do Valle Leone de Oliveira

PIBIC-335

RESUMO – As reações adversas aos medicamentos (RAM) são importantes fatores para a irregularidade e 
abandono do tratamento de tuberculose preconizado pelo Ministério da Saúde. O presente estudo teve 
como objetivo identificar e analisar as (RAM) menores e maiores do Esquema Básico (EB) para tratamento 
de tuberculose bem como relacionar tais achados às necessidades de mudança de esquema terapêutico 
e ao desfecho do mesmo. Foram colhidas informações de 69 pacientes, que passaram por tratamento para 
tuberculose de 2012 a 2017 no Ambulatório do Hospital Dia Prof. Esterina Corsini –HUMAP/EBSHER de Cam-
po Grande- MS. Foram relatados 532 eventos adversos que ocorreram durante os 6 meses de acompanha-
mento, sendo que no 1º mês, 50/69 (78,12%) pacientes acompanhados apresentaram um total de 142/532 
reações menores. Houve 7/69 (10,14%) casos de abandono. Dos 10/69 (14,49%) casos de suspensão do 
tratamento, houve necessidade de mudança do esquema em 6/10 (60%), enquanto 4/10 (40%) puderam 
reintroduzir o EB após a melhora dos sintomas. Não houve diferença entre os indivíduos HIV positivos em 
relação a RAM (p= 0,171), suspensão e hepatotoxicidade (p=0,624). Não foram observados fatores associa-
dos as RAM apresentadas pelos pacientes e as variáveis sexo, HIV, hábitos de vida (tabagismo, etilismo 
e uso de drogas ilícitas), forma clínica da TB (pulmonar ou extrapulmonar) e perda de peso. Observamos 
concordância com a literatura em relação a maior incidência de RAM nos primeiros meses de tratamento, 
ainda que a frequência destas tenha sido maior que a documentada entre os pacientes durante o tempo 
total de tratamento. É necessário correto manejo das RAM para que se evite a suspensão e o abandono de 
tratamento, garantindo tratamento efetivo.
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FORMAÇÃO DE FLUORETO DE CÁLCIO SOBRE ESMALTE DENTÁRIO APÓS APLICAÇÕES 
TÓPICAS DE FLÚOR GEL SUPLEMENTADO COM TRIMETAFOSFATO DE SÓDIO

1Mariá Pereira Vieira, 2Paulo Zárate

PIBIC-336

RESUMO – Um dos benefícios da Aplicação Tópica de Flúor Profissional se deve à formação de cristais de 
fluoreto de cálcio (CaF 2 ) sobre o esmalte dentário. Buscando potencializar os benefícios de materiais 
contendo F - , estudos experimentais têm procurado incorporar partículas a fim de melhorar as proprie-
dades do produto e consequentemente, a prevenção e controle da doença cárie. O objetivo deste estudo 
clínico duplo cego foi comparar a concentração de fluoreto depositado sobre o esmalte dentário, na forma 
de CaF 2 , após Aplicação Tópica de Flúor utilizando géis convencionais e acrescidos de trimetafosfato de 
sódio. A amostra foi composta por 21 voluntários pertencentes à faixa etária de doze anos. Foram incluí-
dos apenas jovens que não receberam qualquer tipo de tratamento com produtos fluoretados em alta 
concentração nos três meses que antecederam a fase experimental e estavam livres de cárie. Em cada 
voluntário, os dentes foram divididos nos três grupos: Grupo 1 - controle (n=42): dentes 13 e 12; Grupo 2 
(n=42) - dentes 11 e 21, submetidos à Aplicação Tópica de Flúor Profissional (ATFP) acrescida de TMP; Grupo 
3 (n=42): dentes 22 e 23, tratados com ATFP convencional. Após a ATFP foi realizada a biópsia de esmalte 
em solução de ácido clorídrico (HCl) 0,1 M. A análise estatística foi realizada pelo teste t-student, nível de 
significância 5%. Verificou-se diferença significativa (p&gt;0,001) entre o grupos controle e os grupos ex-
perimentais. Não foi verificada diferença entre a concentração de F - depositado sobre o esmalte quando 
este foi tratado com FFA acrescido de TMP ou com FFA convencional (p=0,08). Concluiu-se que a deposição 
de fluoreto de cálcio sobre o esmalte dentário foi verificada após aplicação do gel de fluoreto de sódio 
adicionado com trimetafosfato de sódio, conquanto essa deposição não tenha sido diferente em relação 
ao gel convencional.
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DETECÇÃO E GENOTIPAGEM DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO EM  
MUCOSA ORAL DE PACIENTES COM PRÓTESE TOTAL DENTÁRIA

1Mariana Calarge Nocetti, 2Inês Aparecida Tozetti

PIBIC-337

RESUMO – O câncer na orofaringe é um grave problema de saúde pública, sua relação com o Papilomavírus 
humano (HPV) é a cada dia mais evidenciada. Este trabalho objetivou a detecção e genotipagem deste 
vírus em amostras obtidas por esfoliação da mucosa oral de 90 pacientes com ou sem prótese total den-
tária, que foram atendidos na FAODO/UFMS, utilizando a metodologia de Nested PCR para detecção e PCR 
tipo específico (TS-PCR) para genotipagem dos tipos HPV6, 11, 16, 18, 31, 33 e 45. Este estudo demonstrou 
que o uso de prótese dentaria é um comportamento que pode influenciar na infecção por HPV, pois a 
positividade de pacientes com prótese dentária foi de 48%, enquanto que entre os pacientes que não fa-
zem uso de prótese dentária foi de 23%. Os tipos virais de baixo risco oncogênico foram mais prevalentes 
(40,74%;11/27), com destaque para o HPV 6 com positividade de 26,6% (8/27). Considerando a prevalência 
do HPV na população mundial e o aumento significativo de casos de câncer é fundamental a realização 
de mais estudos para estabelecer a relação entre este vírus, seus genótipos e comportamentos de risco 
para sua infecção, assim medidas profiláticas poderão ser mais efetivas, tais como o desenvolvimento de 
melhores vacinas.
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO  
MODIFICADO POR RESINA APÓS A INCORPORAÇÃO DE PARTÍCULAS 

 NANOHÍBRIDAS DE SÍLICA SOBRE O STREPTOCOCCUS MUTANS
1Mariana Chiqueto dos Santos, 2Sônia Maria Fernandes Fitts

PIBIC-338

RESUMO – Os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina (CIVMR) são utilizados na Odontologia 
devido suas características como biocompatibilidade e atividade antimicrobiana, porém ainda apresen-
tam propriedades mecânicas deficientes. O objetivo deste trabalho foi realizar a síntese de nanopartí-
culas de sílica e investigar a atividade antimicrobiana do cimento de ionômero de vidro modificado por 
resina (CIVMR) - Vitremer (3M) após a incorporação dessas nanopartículas na proporção de 1% e 5%. As 
nanopartículas foram sintetizadas pelo método de microemulsão inversa, e silanizadas com o composto 
◦-chloropropiltrimethoxisilano. A atividade antimicrobiana de CIVMR puro, e na proporção de 1% e 5% foi 
investigada pelo teste de difusão em ágar Brain Heart Infusion contra o Streptococcus mutans UA 159. O 
resultado foi interpretado pela medida do diâmetro dos halos de inibição com o auxílio de um paquímetro 
de precisão. As medidas dos halos foram analisadas estatisticamente pelo Teste de Tukey, com o valor de 
p&lt; 0,05. Não houve diferença estatisticamente significativa entre a atividade antimicrobiana do CIVMR 
puro e com a adição de 1% de nanopartículas de sílica. Porém houve uma redução na atividade antimicro-
biana do CIVMR á 5% (p&lt; 0,0001) comprovada pela diminuição dos halos de inibição. A adição das nano-
partículas de sílica ao CIVMR na proporção de 1% não alterou a sua a atividade antimicrobiana, não havendo 
um efeito sinérgico entre a capacidade antimicrobiana da sílica com a do CIVMR. Na proporção de 5% houve 
uma diminuição da atividade antimicrobiana, o que acompanhou a alteração de nas propriedades mecâni-
cas do cimento de ionômero de vidro devido a maior quantidade de nanopartículas adicionadas.
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS SÓCIO DEMOGRÁFICOS DE  
MULHERES INFECTADAS PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV)

1Marielen Fraga Gonzales, 2Julie Massayo Maeda Oda

PIBIC-339

RESUMO – O papilomavírus humano (HPV) é um vírus DNA dupla-hélice que infecta as células epiteliais e 
consequentemente causam lesões na pele, a infecção pelo HPV tem sido considerada a(DST) mais preva-
lente no Brasil. Assim existem fatores de risco relacionados à oncogênese cervical, divididos em dois gran-
des grupos: os documentados experimentalmente e os epidemiológicos.Objetivou-se ,portanto, avaliar 
os parâmetros socio demográficos de mulheres infectadas pelo papilomavirus humano. Foram coletados 
dados sociodemograficos e fatores de risco de 211 de mulheres, que firmaram concordância em participar 
do projeto de forma voluntária, onde 107 correspodiam na Clínica da Mulher e 104 no Presídio Feminino do 
município de Três Lagoas, MS. Das 107 coletas, a idade predominante foi de 18 a 25 anos; onde 49,5% inicia-
ram a atividade sexual entre 16 e 20 anos de idade e 68,2% apresentaram ao longo da vida até 5 parceiros 
sexuais até o momento da coleta de dados. Evidenciado que 56,1% das pacientes declararam fazer uso de 
métodos contraceptivos; Quanto as 104 coletas, a faixa etária predominante foi de 26 a 35 anos e 42,3% 
das mulheres eram solteiras. Em relação aos hábitos tabagistas foram observados que 64,4% das mulhe-
res eram fumantes; 55,8% relataram fazerem uso de drogas ilícitas; 63,5% se declararam heterossexual; 
69,2% iniciaram a atividade sexual entre 11 e 15 anos de idade e 31,7% apresentaram ao longo da vida até 
5 parceiros sexuais. Quanto ao uso de métodos contraceptivos, 64,4% das mulheres firmaram respostas 
positivas, mas nenhuma delas faziam uso de preservativo masculino (camisinha). Assim, foi de grande im-
portancia conhecer alguns fatores que acometem a população feminina livre ou encarcerada. Quando se 
conhece as necessidades e dificuldades de cada grupo, seja na Unidade SUS ou na Unidade Penitenciária, 
as abordagens para implementação de intervenções terapêuticas podem ser delineadas e serem mais 
efetivas em sua execução.
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INFLUÊNCIA DA ANGULAÇÃO DA LUZ NO GRAU DE CONVERSÃO DE  
CIMENTO RESINOSO FIXADOR DE PINO DE FIBRA DE VIDRO TRANSLÚCIDO

1Matheus Diniz Mafra, 2Marco Utrera

PIBIC-340

RESUMO – O objetivo desta pesquisa foi analisar o grau de conversão do cimento resinoso dual RelyX U200 
em função da atenuação da intensidade luminosa decorrente da transmissão pelo pino de fibra de vidro 
e do aumento da distância da fonte de luz. Foi utilizada a angulação de 90º em relação ao longo eixo do 
canal simulado, e também foi realizada a polimerização com um dispositivo acoplado a ponteira do foto-
polimerizador, o qual foi posicionado na embocadura do conduto radicular, em cavidades tipo classe III, IV 
e Coroa Protética (CP). Foram confeccionados 48 canais artificiais simulados confeccionados em silicone, 
com condutos de 10 mm de comprimento, divididos aleatoriamente em 6 grupos(n=9) de acordo com a in-
cidência da angulação. Após 72h da cimentação dos canais, foram seccionados nos terços cervical, médio 
e apical. Os corpos de provas foram triturados com auxílio de grau e pistilo, posteriormente foi realizada 
a leitura através de infravermelho em ATR. Em cada tipo de polimerização e em cada terço, em relação ao 
percentual de conversão foi realizada por meio do teste ANOVA de uma via, seguido pelo pós-teste de 
Tukey. A comparação entre os tipos de polimerização (controle e com dispositivo) foi realizada por meio do 
teste t-student. Foi possível concluir através desta pesquisa, que a taxa de conversão na polimerização 
controle foi sempre maior que aquela observada na polimerização com o dispositivo, nos preparos Classe 
IV e CP, tanto no terço apical, como no terço médio e cervical do dente. Por outro lado, não houve diferença 
entre os tipos de polimerização, em relação à taxa de conversão, no preparo Classe III, tanto no terço api-
cal, como no terço médio e no terço cervical do canal simulado.
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PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO ÓLEO  
DA AMÊNDOA DO BACURI: APLICABILIDADE COMO  

FONTE LIPÍDICA VEGETAL NUTRICIONAL ALTERNATIVA
1Mayara Pereira Vasconcelos, 2Fabiane La Flor Ziegler Sanches

PIBIC-341

RESUMO – O fruto bacuri (Attalea phalerata Mart. Ex Spreng.) pertence à família Palmae, sendo ampla-
mente distribuído nos Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, frutifica grande parte do ano, além 
de conter um teor elevado de lipídios na farinha de sua amêndoa. O objetivo do estudo foi realizar o pro-
cessamento e a caracterização físico-química do óleo da amêndoa do bacuri. As análises foram realizadas 
nos laboratórios da UTASP/UFMS. As amêndoas foram homogeneizadas e processadas para a obtenção 
do óleo através de dois métodos de extração: prensa a frio (F1), utilizando equipamento com aplicação de 
força mecânica, e a quente (Q1), em refluxo com éter de petróleo (Soxhlet) por 6 horas, seguido de rotae-
vaporação a 50°C. Para a caracterização físico-química dos óleos foram determinados os índices de iodo 
por método de Wijs, de refração, de saponificação, de peróxido e de acidez. Utilizou-se o software SPSS, 
considerando-se nível de significância de 5%. Conforme os resultados obtidos, verificou-se que a média 
encontrada para o índice de iodo na amostra F1 foi 88,98 g I/100g e amostra Q1 foi 75,44 g I/100g. Com 
relação aos resultados de oxidação lipídica, na amostra F1 para acidez em ácido oleico obteve-se média de 
4,08 g/100g, enquanto na amostra Q1 obteve-se 4,83 g/100g. No índice de peróxido e de refração houve 
diferença significativa (p= 0,040 e p=0,030, respectivamente) entre os métodos de extração, sendo Q1 su-
perior em relação ao óleo F1. Assim, os resultados demonstram que o óleo do bacuri apresenta certo grau 
de insaturação, tornando-o mais susceptível a oxidação lipídica. Conclui-se que os tipos de extração do 
óleo, de modo geral, não comprometeram a maioria dos índices que determinam a qualidade de óleos ve-
getais e sim provavelmente o tempo e as condições de seu armazenamento, tornando sua aplicabilidade 
nutricional como fonte lipídica alternativa viável economicamente.
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FATORES ASSOCIADOS À PRESENÇA DE LESÕES INICIAIS DE CÁRIE
1Milena Fernandes Corrêa, 2Rafael Aiello Bomfim

PIBIC-342

RESUMO – As lesões iniciais de cárie ou manchas brancas são identificadas através da presença de uma 
área de desmineralização no esmalte dental, ou seja, uma mancha branca ativa, de coloração branco-opa-
ca ou em alguns casos castanha devido a agentes externos, sem cavitação, com perda de translucidez e 
rugosidade à sondagem. Este estudo teve por objetivo analisar os fatores associados à presença de man-
cha branca (lesão inicial de cárie) entre população que procura atendimento em uma Instituição Pública de 
Ensino Superior de Odontologia. Foram analisadas 100 pessoas que utilizaram do serviço de triagem para 
atendimento odontológico. Realizou-se um modelo de equação estrutural para explicar os fatores asso-
ciados à presença da lesão inicial de cárie entre os usuários do serviço, considerando o nível de significân-
cia de 5% e intervalo de confiança de 95%. A mancha branca esteve associada à faixa etária mais jovem 
(até 34 anos) SC=-0.37 (p&lt;0.01) e ao gênero masculino SC=0.23 (p&lt;0.01). A presença de mancha branca 
não impactou a qualidade de vida relacionada à saúde bucal das pessoas (p=0.12), nem foi influenciada por 
fatores relacionados ao suporte de capital social como felicidade, sentimento de segurança e cooperação 
entre as pessoas. Dentre os fatores analisados, o gênero teve um efeito significativo e médio associado à 
presença de lesão inicial de cárie e o grupo etário teve um efeito significativo e pequeno com a presença 
de mancha branca, que não influenciou a qualidade de vida das pessoas, e nem foi influenciada por fatores 
contextuais de suporte social.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO POR CLAE INDICATIVO DE 
ESTABILIDADE PARA DETERMINAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO SIMULTÂNEA  

DE MARBOFLOXACINO, CLOTRIMAZOL E DE XAMETASONA EM  
FORMULAÇÕES MAGISTRAIS DE USO VETERINÁRIO

1Mirella Carla Galana Gerlin, 2Nájla Mohamad Kassab

PIBIC-343

RESUMO – No cenário das indústrias, o agronegócio é um dos setores que mais cresce. As fluoroquinolonas 
são bastantes populares na medicina veterinária onde o uso de antimicrobianos se estende além da pro-
teção do bem-estar animal e prevenção de doenças infecciosas ao aumento da produção, segurança dos 
produtos de origem animal e prevenção de doenças causadas através da alimentação. Os corticosteroi-
des, cujo seu efeito deve-se principalmente a profunda alteração promovida na resposta imune, garante 
prevenção ou supre processos inflamatórios de várias naturezas. O uso da terapia combinada de fluoro-
quinolonas com corticosteroides ainda não está totalmente esclarecido, desta forma tem-se a necessi-
dade de pesquisas para melhor bem estar animal. O controle de qualidade de medicamentos na indústria 
farmacêutica é uma etapa de grande importância para a identificação do teor da substância ativa, para 
o estudo das características físicas e químicas do fármaco bem como para o estudo de estabilidade, ga-
rantindo a Zqualidade do produto final que será comercializado. Desta forma, o objetivo deste projeto foi 
analisar, através de forma simultânea e quantitativa uma associação medicamentosa. Ocorreu através de 
um método simples, eficiente e de baixo custo em cromatografia líquida, a quantificação de três medica-
mentos associados. Foi analisado a associação de Clotrimazol, Dexametasona, e Marbofloxacino. Analisa-
dos em fase móvel sendo acetonitrila:água ácida (60:40v/v), com pH=3,0; fluxo 0,4mL/min e detecção em 
UV a 225nm, 240nm e 280nm, respectivamente. Mostrado nos gráficos no tempo entre 2 a 4min. As curvas 
de calibração foram feitas em concentrações entre 1,5 a 10μg/mL para todos os fármacos.
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ATIVIDADE TRIPANOCIDA DE EXTRATOS VEGETAIS DE PLANTAS 
 DO CERRADO SUL-MATO-GROSSENSE

1Natália Camargo Braga, 2Alda Maria Teixeira Ferreira
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RESUMO – A doença de Chagas, causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, acomete milhões 
de seres humanos nas Américas. No Brasil, o único medicamento liberado para o tratamento é o Benzo-
nidazol, que apresenta inúmeros efeitos tóxicos, além de ser eficaz apenas na fase aguda da infecção. À 
vista disso, este trabalho teve como objetivo analisar a ação tripanocida de extratos vegetais de plantas 
do cerrado Sul-Mato-Grossense contra formas epimastigotas de T. cruzi, por meio do ensaio in vitro de 
redução do MTS. Para tano os parasitas em fase exponencial de crescimento foram colocados em contato 
com os extratos em concentrações de 50μg/mL e 100μg/mL, mantidos em temperatura de 28ºC durante 
72 horas. Após esse período foi adicionada a solução do reagente a 5mg/mL e a absorbância foi lida em 
espectrofotômetro. Para a determinação do crescimento dos parasitas 1 mL de cultura contendo 1.10 6 
parasitas/ml foi distribuída em microtubos juntamente com os extratos vegetais nas concentrações já 
citadas. Após incubação a 28 °C por 72 horas, sua concentração foi determinada por contagem em câmara 
de Neubauer. Embora tenha havido inibição do crescimento dos parasitas com os extratos de Alibertia 
concolor, Aspidosperma verbascifolium, Coussarea hydrangeifolia, Diplokeleba floribunda, Guettarda vi-
burnoides e Randia armata, indicando atividade biológica inibitória, os resultados obtidos neste estudo 
demonstram ausência de atividade tripanocida sobre formas epimastigotas de T.cruzi.
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ESTUDO DA INTERAÇÃO DO ESPECIOSÍDEO COM METALOPROTEINASE PRESENTE  
EM VENENOS DE BOTHOPS E COMPLEXAÇÃO COM ÍONS ZINCO

1Natália Naomi Kato, 2Carlos Alexandre Carollo

PIBIC-345

RESUMO – A Tabebuia aurea, conhecida popularmente como Paratudo, está amplamente distribuído no 
cerrado brasileiro. Esta espécie é muito utilizada na medicina tradicional devido às atividades farmacoló-
gicas associadas aos alivio de sintomas gástricos e para tratamento de acidentes ofídicos. O objetivo do 
presente trabalho foi avaliar a interação com metaloproteinases presentes em venonos de Bhotrops e 
complexação com zinco, visando compreender o mecanismo de ação antiofídico do especiosídeo. O iridoi-
de especiosídeo foi isolado a partir do extrato hidroalcoólico das cascas do caule. Através de ferramentas 
computacionais, foi realizada a docagem molecular para estudo a interação do especiosídeo com o sitio de 
ação, a metaloproteína foi obtida através do banco de dados da Proteina Data Bank, além das análises dos 
complexos formados entre íons zinco e o especiosídeo. Nossos resultados demonstram que o especiosí-
deo interage com o sitio ativo da metaloproteinase e o mesmo forma complexos estáveis com zinco em 
solução, assim acreditamos que a inibição do processo hemorrágico pelo especiosídeo se deva a comple-
xação com o íon zinco que fica próximo ao sitio ativo das metaloproteinases.
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AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DOS ÓRGÃOS DE RATOS WISTAR 
 SUBMETIDOS À DIETA HIPERCALÓRICA E FARINHA DE BOCAIUVA

1Nayara Ferreira da Silva, 2Luciane Candeloro Portugal
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RESUMO – A obesidade é considerada um dos maiores problemas de saúde pública e uma das doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT) que epidemiologicamente mais cresce em todo o mundo. Um maior 
consumo de frutas e verduras está associado com a diminuição do risco de doenças cardiovasculares, 
câncer, diabetes e obesidade Bocaiuva apresenta propriedades funcionais, como ação anti-inflamatória 
e diurética, e os óleos da polpa e da amêndoa reduzem a capacidade da ciclofosfamida em desencadear 
apoptose no fígado, baço e rim. O objetivo deste estudo foi avaliar,histologicamente, se as diferentes 
concentrações da farinha de bocaiuva contribuem nos parâmetros morfológicos dos ratos Wistar alimen-
tados com dieta hipercalórica. Foram utilizados 38 ratos machos da linhagem Wistar, recém-desmamados, 
divididos em 04 grupos, que receberam uma dieta rica em alimentos hipercalóricos (dieta de cafeteria - 
HC) mais 03 grupos que receberam esta dieta misturada à 5% (HC5FB), 10% (HC10FB) e 15% (HC15FB) de fari-
nha de bocaiuva, respectivamente. O experimento durou 9 semanas. Após a eutanásia, o fígado, duodeno 
e a gordura epididimal foram fixados em solução de Formol 10% por 48 horas, processados até a obtenção 
de cortes de 5μm de espessura. Os cortes foram corados por hematoxilina-eosina (HE). Após análise, ob-
servou-se que a suplementação de 15% de farinha de bocaiuva preservou o tecido hepático, bem como 
as vilosidades intestinais dos danos causados pelo consumo da dieta de cafeteria, e também preveniu a 
hipertrofia dos adipócitos. A análise dos metabólitos presente no soro dos animais demonstrou distinção 
entre os grupos avaliados.
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INFLUÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO ENTRE SUPLEMENTAÇÃO COM CREATINA E EXERCÍCIO 
FÍSICO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE METABOLISMO GLICÊMICO E VIA 

MOLECULAR DE INSULINA NO MIOCÁRDIO DE RATOS
1Paola Carvalho dos Santos Oliveira, 2Paula Felippe Martinez
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RESUMO – Há evidências que a suplementação com creatina possa induzir hiperinsulinemia e hiperglicemia 
em roedores. Por outro lado, o exercício físico intervalado de alta intensidade tem sido difundido como 
forma de prevenção e tratamento de distúrbios cardiometabólicos, visto que tem se mostrado eficaz para 
a melhora da tolerância à glicose. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da associação 
entre suplementação com creatina e exercício intervalado de alta intensidade sobre o metabolismo gli-
cêmico de ratos. Para tanto, ratos Wistar machos (n=60) foram alocados em quatro grupos: Controle (C), 
Creatina (Cr), Exercício Físico (Ef) e Exercício Físico+Creatina (ECr). Os grupos C e Ef receberam ração comer-
cial; os grupos Cr e ECr receberam ração comercial com creatina a 2%. Os grupos Ef e ECr foram submetidos 
a treinamento intervalado de alta intensidade em esteira rolante durante 12 semanas. Ao final, os animais 
foram submetidos aos testes de tolerância à glicose (ASCG) e à insulina (ASGI). Após eutanásia dos ani-
mais, o perfil bioquímico sérico foi avaliado e a expressão proteica do receptor de insulina no miocárdio 
foi analisada por Western Blot. Estatística: ANOVA de duas vias e teste de Tukey. ASCG foi menor em Ef e 
ECr que em C e Cr, respectivamente. Já a ASCI foi menor em Ef que em C e ECr. A concentração sérica de 
glicose, triglicerídeos, colesterol total, LDL e VLDL foram semelhantes entre os grupos. A concentração 
sérica de HDL foi maior nos grupos Cr e ECr quando comparados ao grupos C e Ef, respectivamente. A ex-
pressão do receptor de insulina no miocárdio não diferiu entre os grupos (C: 0,843±0,202; Cr: 1,152±0,524; 
Ef: 1,019±0,297; ECr: 1,068±0,397). Em conclusão, o exercício intervalado de alta intensidade melhora a tole-
rância à glicose e à insulina. Entretanto, quando associada ao exercício, a creatina diminui a sensibilidade 
à insulina.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO SÉRICO DE RATOS ALIMENTADOS COM DIETA 
HIPERCALÓRICA COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FARINHA DE BOCAIUVA

1Paulo Sérgio Loubet Filho, 2Elisvânia Freitas dos Santos

PIBIC-348

RESUMO – Mais de 50% da população brasileira está acima do peso, e o aumento do consumo de frutas 
auxilia no controle do ganho de peso e complicações metabólicas. A bocaiuva (Acrocomia totai Mart.) é um 
fruto típico do cerrado com nutrientes e compostos bioativos que podem auxiliar no tratamento e na pre-
venção de doenças crônicas não transmissíveis. O ensaio biológico foi aprovado pela Comissão de Ética no 
Uso de Animais CEUA/UFMS, os animais foram alimentados com dieta hipercalórica, similar a da população 
brasileira, e suplementados com diferentes concentrações da farinha de bocaiuva (FB). Durante o experi-
mento a dieta, assim como os animais, foram pesados para serem determinados o consumo e o ganho de 
peso, o material biológico utilizado nas analises séricas foram obtidos no momento da eutanásia. Obser-
vamos que as fibras alimentares aumentavam proporcionalmente à quantia da FB nas dietas experimen-
tais, e que quanto maior a concentração da suplementação de FB, menor foi o consumo e o ganho de peso 
dos animais estudados, as análises séricas do perfil lipídico não apresentaram diferença estatística. Tais 
resultados sugerem que quanto maior o consumo de fibras alimentares, o consumo e o ganho de peso se-
rão menores. O maior consumo de farinha de bocaiuva não tem efeitos em parâmetros bioquímicos, porém 
evita o ganho de peso em animais alimentados com dieta hipercalórica.
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EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DA FOLHA DA GRAVIOLA  
(ANNONA MURICATA LINN) NA OBESIDADE E NO PERFIL 

 GLICÊMICO EM CAMUNDONGOS TRATADOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA
1Priscilla Cristovam Sampaio e Souza, 2Karine de Cássia Freitas

PIBIC-349

RESUMO – A obesidade é considerada um importante problema de saúde pública e contribui para o au-
mento de doenças crônicas. Para o tratamento de suas complicações, várias alternativas são aplicadas, 
incluindo o uso de plantas medicinais como a graviola (Annona muricata Linn), que é a segunda planta mais 
citada pela população brasileira para perda de peso. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o 
efeito do Extrato Aquoso da folha da Graviola (EAG) em camundongos tratados com dieta hiperlipídica. Du-
rante 12 semanas, 55 camundongos C57BL6 machos foram tratados com Dieta Padrão (DP) AIN-93M (n=11) 
ou Dieta Hiperlipídica (DHL) (n=44) e depois receberam o tratamento com EAG ou salina via gavagem por 12 
semanas. Os animais tratados com DP receberam salina (grupo SHAM SALINA) e os com DHL foram subdi-
vididos em 4 grupos: DHL SALINA - Controle, EAG 50 mg/kg, 100 mg/kg e 150mg/kg. Avaliou-se peso cor-
poral, ingestão alimentar, glicemia e após eutanásia, coxins adiposos, fígado, pâncreas e tecido adiposo 
epididimal. O grupo DHL apresentou aumento significativo de peso corporal, o grupo EAG 50 mg/kg apre-
sentou menor ganho de peso em relação ao grupo SHAM SALINA (p=0,034) e o grupo EAG 100 mg/kg teve 
perda de peso corporal significativa em comparação ao SHAM SALINA (p=0,003) e DHL SALINA (p=0,034). No 
teste de tolerância oral à glicose, as doses de 100 mg/kg e 150 mg/kg diminuiram (p≤0,05) a glicemia no 
tempo de 15 minutos e reduziram a flutuação da glicemia. Não houve redução significativa da adiposidade 
visceral, entretanto, houve redução no percentual do peso dos coxins adiposos e da área do tecido adipo-
so epididimal. Os dados histológicos não mostraram diferenças entre os grupos, porém observou-se que a 
balonização dos hepatócitos foi mais frequente no grupo DHL SALINA. Conclui-se que no modelo estudado 
o EAG foi eficaz no combate da obesidade e suas comorbidades.
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DETECÇÃO, FILOGENIA E PADRONIZAÇÃO DE TESTES DIAGNÓSTICOS MOLECULARES 
PARA DETECÇÃO DE PHLEBOVÍRUS EM AMOSTRAS DE PHLEBOTOMUS E LUTZOMYIA 

CAPTURADOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS
1Rachid Figueirôa Souza, 2Alex Martins Machado

PIBIC-350

RESUMO – Flebotomíneos são dípteros com considerável importância na sanidade animal e na saúde pú-
blica, pois estão envolvidos na transmissão da Leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar ame-
ricana. Nosso estado possui números alarmantes de casos, com o 2ª lugar na incidência de leishmaniose 
visceral no pais. Além da transmissão da leishmaniose estes vetores podem transmitir Phlebovirus, que 
ainda pouco conhecidos podem causar doenças semelhantes a outras arboviroses. No Brasil, são conhe-
cidos 23 sorotipos do gênero Phlebovirus sendo 10 associados à doença humana. A sintomatologia ines-
pecífica e os quadros febris curtos, similares a outros arbovirus requerem métodos de diagnósticos dire-
cionados com o intuito de monitorar a real circulação destas viroses. Assim, faz-se necessário o estudo 
destes vetores para o conhecimento de aspectos da ecoepidemiologia da fauna flebotomínica em Três 
Lagoas, contribuindo para o conhecimento sobre a ocorrência da Leishmaniose nesta localidade, e permi-
tindo verificar a circulação de Phlebovirus, bem como criar ferramentas para seu diagnóstico. Inicialmente 
foram realizados levantamentos bibliográficos e epidemiológicos junto ao departamento de controle de 
endemias e vetores, para determinar as regiões de circulação vetorial e incidências de doenças relaciona-
das, sendo estas áreas selecionadas para a capturas de vetores, os quais foram utilizados para detecção 
de Phlebovírus. Os dados epidemiológicos e bibliográficos mostraram maior incidência nos bairros de Vila 
Nova, Santa Rita, São João, Colinos, Paranapungá, Interlagos, Nossa Senhora Aparecida, Jupiá e Distrito In-
dustrial, onde foram capturados um total de 187 espécimes, sendo 121 (64,7%) machos e 66 (35,3%) fêmeas. 
Apesar de várias tentativas, não houve detecção de phlebovírus nas amostras coletadas. Concluímos que 
não é possível inferir que não haja circulação destes vírus, devido ao baixo número de espécimes cole-
tados, entretanto, ressaltamos a importância da padronização da técnica de detecção que possibilitará 
futuros levantamentos da circulação destes vírus, tanto no município de Três Lagoas, como em outros 
municípios.
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PREVALÊNCIA DE ASPERGILOMA PULMONAR EM ÍNDIVIDUOS TRATADOS  
E EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE PULMONAR

1Rafael de Souza Pontes, 2Ana Paula da Costa Marques

PIBIC-351

RESUMO – Fungos do gênero Aspergillus são colonizadores do sistema respiratório humano, podendo cau-
sar aspergilose pulmonar crônica (APC), um espectro de doenças que inclui o aspergiloma. O aspergiloma 
é caracterizado por uma massa constituída por hifas, células epiteliais e de defesa que cresce em cavida-
des pré-existentes como as da tuberculose. O objetivo deste estudo é a identificação da prevalência de 
aspergiloma pulmonar em pacientes tratados e em tratamento de tuberculose pulmonar (TBP) no Ambu-
latório do HUMAP-UFMS e HRMS e associar com variáveis clínico-epidemiológicas. Foram coletados 10mL 
de sangue de 53 pacientes com TBP, os quais tiveram o soro testado frente ao antígeno do A. fumigatus 
no teste de imunodifusão dupla (IDD), também foram coletados de prontuários médicos dados clínicos, 
epidemiológicos e laudos diagnósticos. Todos assinaram o TCLE. Foram detectados anticorpos contra A. 
fumigatus em apenas 1 (1,7%) paciente. Pacientes que tiveram cultura para escarro apresentaram posi-
tividade de 10,3% e em exames radiológicos 5,2%. O paciente que apresentou IDD positivo também teve 
positividade na cultura e em exames adiológicos. Em relação as variáveis observadas no estudo, 84,9% 
são do sexo masculino, com mediana de idade de 42,5 (20-87). Dentre os hábitos de vida relatados cerca de 
(42,5%) eram tabagistas, (55,3%) etilistas e usuários de drogas ilícitas (27,6%). As manifestações clínicas 
mais frequentes foram emagrecimento e tosse. O estudo encontrou uma baixa prevalência de aspergi-
loma pulmonar (1,7%) em pacientes tratados e em tratamento de tuberculose pulmonar, ressalta-se a 
importância do estudo por ser o primeiro relacionado a esta doença em Mato Grosso do Sul, provendo 
informações sobre a epidemiologia regional e nacional da doença, tendo em vista que não é uma doença 
notificada ao Ministério da Saúde.

Palavras-chave: Aspergiloma, uberculose pulmonar, munodifusão dupla.

1 Graduação em Ciências Biológicas/INBIO.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.

Apoio: UFMS.



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

361

EFEITOS DA LARANJINHA-DE-PACU EM RATOS ALIMENTADOS 
 COM DIETA HIPERLIPIDICA

1Rafael Del Ciampo Silva, 2Priscila Aiko Hiane
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RESUMO – A obesidade é uma doença de caráter multifatorial, desencadeada por fatores socioeconômicos, 
psicossociais, culturais, genéticos e ambientais. Pesquisas demonstram que o consumo de frutas con-
vencionais, exóticas e nativas está associado com a redução dessa patologia. Neste contexto, o presente 
trabalho estudou o efeito da suplementação da laranjinha-de-pacu (Pouteria glomerata (Miq.) Radlk) lio-
filizada na porcentagem de gordura corporal e nos fígados de ratos alimentados com dieta hiperlipídica. 
Os frutos avaliados (casca e polpa) foram secos em liofilizador Liobras (Lp1010)® por um período de 24h. 
Foram utilizados 90 ratos machos da linhagem Wistar, recém-desmamados com 21 dias de vida, que foram 
alimentados com dietas controle AIN 93G, hiperlipídica e experimentais (suplementação com casca e polpa 
de laranjinha-de-pacu liofilizada, em diferentes concentrações). Os animais receberam dieta e água em 
condições ad libitum. Através desta pesquisa, foi demonstrado que a laranjinha-de-pacu, fruto nativo do 
Cerrado e Pantanal, apresenta características nutricionais relevantes e com potencial ação em prevenir 
e/ou atenuar as complicações decorrentes da obesidade, oferecendo assim, uma possível melhoria na 
qualidade de vida da população. Porém, no presente estudo não foi possível observar uma eficiente redu-
ção do ganho de peso dos animais, bem como a redução da hipertrofia do tecido adiposo ou a prevenção 
histopatológica no tecido hepático.
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PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) E DELINEAMENTO TERAPEUTICO ADOTADO  
NO MATO GROSSO DO SUL BASEADO NAS LESÕES DO COLO UTERINO

1Ritieli Moraes Gomes da Luz, 2Julie Massayo Maeda Oda

PIBIC-353

RESUMO – As células do colo uterino podem sofrer agressões e com isso desenvolver lesões precursoras 
do câncer do colo útero, onde o responsável é o vírus HPV (Papilomavírus humano) com mais de 200 subti-
pos e alguns específicos capaz de infectar a pele ou as mucosas e causar câncer. Assim, o presente estudo 
buscou avaliar os delineamentos terapêuticos adotados no tratamento das lesões. Trata se uma pesquisa 
documental, quantitativa com dados obtidos através dos prontuários com dados dos exames papanico-
laou, colposcopia e biopsia da Clinica da Mulher de Três Lagoas MS. A pesquisa incluiu 713 prontuários, 
onde foram observados que 45,04% estavam infectadas por ASCUS, 2,17% AGUS, 51,55% NIC I, 21,66% NIC 
II/III, 13,5% NIC III/CARCINOMA in situ, 1,27% CODILOMA, 0,59% ADENOCARCINOMA in situ, 1,85% CARCINOMA 
epidermoide invasivo, Cervicite Crônica Inespecífica 49,80% e 12,92% outras causas. Há um déficit notório 
na falta de informações nos prontuários a respeito de tratamentos realizados em cada paciente. Por-
tanto foi priorizado conhecer quais tipos de tratamento utilizado na região segundo a entrevista com 
os médicos. Cada lesão possui sua característica e seu tipo de tratamento, os médicos tendem a seguir 
a recomendação do Ministério da Saúde apesar dos poucos recursos. Sabe-se que a quantidade de mu-
lheres com lesões é considerável, ou seja, temos uma população susceptível as infecções por HPV, porém 
temos medidas de prevenção e tratamento que não estão sendo realizadas efetivamente, seja pela falta 
de adesão das mulheres a prevenção e quando já diagnosticadas a não adesão pelo tratamento. A atenção 
básica também falha pela não insistência em procurar as pacientes para conclusão do tratamento o que 
demonstra uma contra referência falha e dificulta a adesão por parte das mulheres.
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LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DOS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS ÀS LESÕES DE 
COLO UTERINO DE MULHERES ENCARCERADAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS, MS

1Sabrina Tanni Lobato dos Reis, 2Julie Massayo Maeda Oda

PIBIC-354

RESUMO – O aumento da vulnerabilidade da população privada de liberdade aos diversos agravos em saú-
de pode ser entendido pelas situações de superlotação, violência, iluminação e ventilação naturais insu-
ficientes, falta de proteção contra condições climáticas extremas, associadas a inadequações nos meios 
de higiene pessoal e de nutrição, à falta de acesso à água potável e a serviços de saúde deficientes. Ob-
jetivou-se, através deste trabalho realizar o levantamento dos principais fatores de risco associados às 
lesões causadas pelo HPV em mulheres encarceradas associando aos resultados dos laudos citopatoló-
gicos. Realizaram-se entrevistas e coletas de exames preventivos de 104 mulheres do Estabelecimen-
to Penal Feminino de um município no interior de Mato Grosso do Sul. O levantamento epidemiológico 
evidenciou mulheres jovens, solteiras, com hábitos tabagistas, usuárias de drogas ilícitas, portadoras de 
doenças crônicas não transmissíveis, com múltiplos parceiros, não fazendo uso de preservativos e com 
início precoce da atividade sexual. As vulnerabilidades próprias da juventude articuladas ao desdobra-
mento das más-condições socioeconômicas podem catalisar processos patológicos, sobretudo, o câncer 
cervicouterino. Assim, uma vez que milhares de mulheres já foram expostas ao vírus HPV, ressalta-se a 
importância da realização do exame citológico em nosso país, a fim de garantir seguimento e tratamento 
adequado para que a infecção não progrida para o carcinoma. Verifica-se, portanto, a necessidade de mais 
estudos junto a população carcerária feminina com objetivo de melhorar a atenção à saúde deste grupo e 
orientar quanto a implantação de novas políticas de saúde.
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DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS: ANÁLISE DAS AÇÕES  
DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

1Samuel Souto Barbosa, 2Anneliese Domingues Wysocki

PIBIC-355

RESUMO – As doenças infecto-contagiosas são originadas por um vírus, bactéria ou até mesmo um pa-
rasita, transmitidas por contato direto ou indireto com indivíduos já infectados. Tais doenças devem ser 
manejadas adequadamente pelos profissionais de saúde que atuam nos diversos serviços de saúde, in-
clusive nas Estratégias Saúde da Família (ESF). O objetivo deste estudo foi analisar a implementação das 
ações voltadas às doenças infecto-contagiosas preconizadas pela Política Nacional da Atenção Básica em 
ESF. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de caráter quantitativo realizado no município de Três 
Lagoas – MS com profissionais que atuavam nas ESF de Três Lagoas-MS. Utilizou-se instrumento de coleta 
de dados contendo variáveis relacionadas às ações necessárias voltadas às doenças infectocontagiosas 
realizadas nas ESF com base nas recomendações da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB). Foram 
entrevistados 152 profissionais de saúde que atuavam nas ESF. Observou-se que dentre os profissionais 
que possuíam competência técnico-científica para realizarem algumas ações, alguns não a realizavam, 
dentre eles: médicos, enfermeiros e odontólogos que não realizavam consulta (3- 2,4%; 3-2,4% e 12-9,4% 
respectivamente); não solicitavam exames (3-2,3% médicos, 3-2,3% enfermeiros e 12- 9,8% odontólogos); 
e não interpretavam exames (3-2,3% médicos, 5-3,7% enfermeiros e 12-9,9% odontólogos). A maioria dos 
ACS referiu realizar a busca ativa de casos novos (51-85%) e busca ativa de faltosos (46-80,7%), embora 
nem todos tenham reconhecido a prática de tais atividades. Foram identificadas lacunas na realização das 
ações voltadas às doenças infectocontagiosas necessárias e previstas de serem realizadas nas ESF. Tais 
resultados oferecem subsídios para a proposição de estratégias de intervenção junto aos profissionais 
atuantes nas ESF, de modo que as ações voltadas às doenças infectocontagiosas sejam compatíveis com 
as propostas pela PNAB.
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS DA UNAPI  
- UNIVERSIDADE ABERTA À PESSOA IDOSA

1Taci Ana César Andrade, 2Karla Luciana Magnani
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Resumo – Diante das atuais mudanças demográficas existe a necessidade de um olhar mais crítico e in-
tervenções a respeito das alterações do envelhecimento e de suas consequências, a fim de proporcionar 
ao idoso um maior bem-estar e maior capacidade funcional. Na atualidade, o principal teste de caminhada 
utilizado na prática clínica é o de caminhada de seis minutos (TC6). Este constitui instrumento seguro, 
válido, confiável e requer um mínimo de equipamentos para sua realização, ou seja, é pouco oneroso e de 
fácil aplicação. O objetivo deste estudo foi analisar a capacidade funcional de idosos saudáveis participan-
tes da UNAPI/UFMS– Universidade Aberta à Pessoa Idosa, analisando as evidências disponíveis e as reper-
cussões na sua saúde. Foi estudada a amostra de 11 indivíduos, considerados como idosos ativos divididos 
por gênero, sendo Grupo 1= 9 mulheres e Grupo 2= 2 homens, com média de idade de 69,78 anos com desvio 
padrão de 5,36 anos entre as mulheres, e média de 77 anos com desvio padrão 7,07 anos entre os homens. 
Como resultados observou-se que a maioria das idosas apresentou redução da distância percorrida no 
TC6. A média de peso entre mulheres e homens foi de 63,74 Kg com desvio padrão de 12,89 Kg, e 59,50 Kg 
com desvio padrão de 12,02 Kg, respectivamente. Quanto à altura o grupo de mulheres apresentou média 
de 1,53 metros com 0,08 metros de desvio padrão, já os homens apresentaram média de 1,58 metros e 0,02 
metros de desvio padrão. A média do IMC das mulheres foi de 27,42 Kg/m2 e desvio padrão de 5,28 Kg/m2, 
e dos homens foi de 24,06 Kg/m2 e desvio padrão de 5,49 Kg/m2. Como conclusão da pesquisa observou-
-se que houve predomínio de comprometimento da capacidade funcional das idosas estudadas, consi-
deradas fisicamente ativas. Vale ressaltar que houve predomínio do sexo feminino na amostra estudada.
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AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE CELULAR DE PACIENTES COM PARACOCCIDIOIDOMICOSE
1Taise Namie Nakata, 2James Venturini
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RESUMO – A paracoccidioidomicose (PCM) é micose sistêmica endêmica na América Latina. A recuperação da 
imunidade antígeno-específica de perfil Th1 é crucial para evitar recidivas. Desse modo, o monitoramento 
da imunidade celular é um parâmetro de cura importante, mas que ainda não é utilizado na prática clínica. 
O presente estudo teve por objetivo avaliar a imunidade celular de pacientes com PCM no momento do 
diagnóstico e na melhora clínica após o início do tratamento antifúngico. Seis pacientes com PCM foram 
incluídos no estudo nas fases de pré-tratamento (M0) e melhora clínica (M1). Sangue venoso periférico foi 
coletado e submetido a cultura celular de sangue total na presença, ou ausência, de estímulos específicos 
(exoantígeno de P. lutzii e gp43). As células foram submetidas a ensaio de proliferação de linfócitos TCD3+ 
por citometria de fluxo e dosagem de IL-2, IFN- y e IL-10 no sobrenadante de cultura por ELISA. A maioria 
dos pacientes apresentaram características clínico- epidemiológicas compatíveis com a literatura, sendo 
a maioria do sexo masculino e da forma crônica. Somente um caso com a forma aguda foi avaliado. Antes 
do tratamento antifúngico (M0), células dos pacientes não proliferaram na presença dos estímulos. Re-
sultados semelhantes foram observados na melhora clínica (M1). Não houve produção detectável de cito-
cinas. Nossos resultados corroboram estudos prévios que demonstraram que pacientes no momento do 
diagnóstico apresentam deficiência na imunidade celular antígeno-específico. Além disso, a imunidade não 
encontra-se recuperada logo após o início do tratamento quando os pacientes apresentam melhora clínica, 
indicando que a recuperação da imunidade celular é lenta. No presente estudo, utilizamos uma metodolo-
gia de cultura celular que é simples, potencialmente útil no monitoramento de pacientes com PCM. A meto-
dologia utilizada no presente estudo revelou-se uma opção promissora na imunidade celular dos pacientes 
com PCM. Além disso, pacientes em melhora clínica não apresentam alteração na imunidade celular.

Palavras-chave: Paracoccidioidomicose, esposta imune celular, Linfócito TCD3+.

1 Graduação em Medicina/FAMED.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAMED.

Apoio: CNPq, FUNDECT.
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ANÁLISES METABOLÔMICAS DA PARASITA CUSCUTA  
ORBICULATA YUNCK. E SEUS HOSPEDEIROS

1Thaís Karolainne Pereira Dantas, 2Denise Brentan da Silva

PIBIC-358

RESUMO – As plantas da espécie Cuscuta orbiculata Yunck. são plantas parasitas pertencentes à família 
Convolvulaceae. O gênero Cuscuta, é composto por aproximadamente duzentas espécies distribuídas em 
diversos continentes, sendo que muitas espécies são popularmente conhecidas por fios-de-ovos e cipó-
-chumbo. Objetivou-se, através desse trabalho identificar os metabólitos presentes nos extratos de C. 
orbiculata e em suas hospedeiras, a fim de compreender uma possível relação entre seus constituintes e 
o parasitismo das mesmas. As amostras de C. orbiculata, das hospedeiras parasitadas (Evolvulus filipes, 
Chamaecrista nictitans, Mimosa sp., Chamaecrista sp. e Ixora coccinea) e das plantas sem a hospedeira 
foram coletadas, trituradas, extraídas e injetadas em cromatógrafo líquido de alta eficiência acoplado a 
detector de arranjo de diodos e espectrometria de massas (CLAE-DAD-EM). A partir das análises por CLAE-
-DAD-EM observamos composição química diferente entre as plantas parasitadas e as plantas da mesma 
espécie que não estavam parasitadas, o que sugere a indução de produção de metabólitos de interesse 
da parasita e/ou uma defesa da planta que está sendo parasitada. Independente da espécie hospedei-
ra, a partir dos extratos de C. orbiculata foram identificados principalmente flavonóis glicosilados como, 
por exemplo, di-O-hexosil kaempferol (1), tri-O-hexosil kaempferol (2), O-hexosil quercetina (3), O-hexosil 
kaempferol (4), O-pentosil O-metil-quercetina (5) e da aglicona kaempferol (6). Esses flavonoides identifi-
cados em C. orbiculata não estavam presentes nas espécies não parasitadas e nem nas hospedeiras pa-
rasitadas, sendo exclusivos de C. orbiculata. Essas observações sugerem a importância da metabolização 
dos compostos oriundos das hospedeiras para a produção de compostos importantes para a sobrevivên-
cia da parasita.

Palavras-chave: Convolvulaceae, CLAE-DAD-EM, Planta parasita.

1 Graduação em Farmácia/FACFAN.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACFAN.

Apoio: CNPq, UFMS.
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INFECÇÃO HOSPITALAR EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO
1 Thallyta Damarys Neves dos Santos, 2Roberto Della Rosa Mendez

PIBIC-359

RESUMO – O objetivo do estudo foiavaliar as infecções hospitalares adquiridas na Unidade de Terapia In-
tensiva Adulto de um hospital beneficente. Trata-se de um estudo exploratório, transversal com aborda-
gem quantitativa. Fizeram parte do estudo 28 indivíduos, de ambos os sexos. Os dados foram coletados no 
período de agosto de 2016 a abril de 2017. Os dados foram submetidos a analise descritiva. A ocorrência de 
infecção foi de 15,04%, sendo as infecções pulmonares a principal causa (71,4%), seguida pelas infecções 
urinárias (42,9%) e infecções da corrente sanguínea (3,6%). Em relação aos fatores de risco para infec-
ção presentes nos pacientes, foi evidenciado que a entubação traqueal junto com a ventilação mecânica, 
sondagem vesical e o uso de cateter venoso central foram procedimentos realizados na maioria dos pa-
cientes (71,4%). Entre as complicações apresentadas pelos pacientes com infecção, o óbito foi o desfecho 
final na maioria dos casos (53,6%). Os principais agentes microbiológicos identificados foram a Escherichia 
coli e Candidaalbicans, sendo cada um responsável por 10,7% das infecções. Espera-se que os resultados 
do presente estudo possam auxiliar nas ações preventivas para diminuir as infecções do setor e com isso 
melhorar a assistência prestada ao paciente.

Palavras-chave: Infecção hospitalar, Terapia Intensiva, Epidemiologia.

1 Graduação em Enfermagem/CPTL.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.

Apoio: CNPq, UFMS.
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REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE A RESPEITO DO ABORTO
1Thiago Nascimento dos Santos, 2Sebastião Junior Henrique Duarte

PIBIC-360

RESUMO – Objetiva-se conhecer as representações sociais de profissionais de saúde que participam dos 
procedimentos para o aborto legal. Pesquisa exploratória de análise qualitativa, realizada em Campo Gran-
de, MS, no período de agosto de 2016 a maio de 2017. Participaram 14 profissionais de saúde atuantes na 
equipe que realiza os procedimentos para o aborto legal. Excluiu-se os que não foram localizados após 
três tentativas. A coleta de dados ocorreu em formulário com dados de caracterização e pela entrevis-
ta aberta, com a questão norteadora: conte-me como é seu trabalho na equipe multiprofissional para o 
aborto legal. A caracterização recebeu tratamento descritivo e as entrevistas foram transcritas e orga-
nizadas de acordo com o método do discurso do sujeito coletivo e analisadas à luz da Teoria das Repre-
sentações Sociais. Os resultados revelaram que a maioria são do sexo feminino (92,8%), a média da faixa 
etária 44,7 anos (DP: 10,5) e com 6 anos de experiência profissional. As entrevistas resultaram em três 
ideias centrais: dilema pessoal na assistência, relações interpessoais mulher e profissional e a objeção 
de consciência. As representações sociais foram marcadas por sentimento de compaixão às mulheres 
que recorreram ao abortamento legal, especialmente por terem sido vítimas de violência sexual. Os par-
ticipantes reconhecem o direito de a mulher decidir sobre manter a gestação ou não, mesmo que exista 
dilema ético envolvido.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Saúde Sexual e Reprodutiva, Planejamento.

1 Graduação em Medicina/FAMED.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAMED.

Apoio: CNPq, UFMS.
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COMPORTAMENTO DO DESEMPENHO FUNCIONAL SEGMENTAR E MANIFESTAÇÃO DE 
SUPRATREINAMENTO EM NADADORES DURANTE UM MACROCICLO DE TREINAMENTO

1Thiago Ribeiro, 2Silvio Assis de Oliveira Júnior

PIBIC-361

RESUMO – Alterações da ativação do músculo esquelético causadas por distúrbios na geração de força, 
bem como tempo de exaustão foram associados ao declínio da contratilidade, o que também pode ser 
agravado pelo treinamento atlético. Neste aspecto, a fadiga muscular e os efeitos de desempenho atlé-
tico induzidos por treinamento físico foram estudados com base em diferentes variáveis biomecânicas e 
fisiológicas. Os objetivos deste estudo foram investigar o desempenho neuromuscular e a associação en-
tre as respostas neuromusculares ao treinamento. Como hipótese inicial, o desempenho neuromuscular 
em resposta ao cansaço induzido pelo teste de exaustão é afetado pela periodização do treinamento em 
nadadores velocistas e fundistas. Trinta nadadores adolescentes (12 a 17 anos) foram divididos em dois 
grupos: G1, velocistas (n = 17) e G2, fundistas (n = 13). Os indivíduos foram avaliados durante vinte semanas, 
agendados em três estágios de periodização e uma avaliação na pré-temporada. Todos os procedimen-
tos foram desenvolvidos na pré-temporada e no final de cada etapa de periodização do treinamento. A 
eletromiografia de superfície foi realizada nos músculos deltoide médio (DM) e reto femoral (RF). Ambos 
os grupos apresentaram maiores valores de força isométrica máxima (FIM) para músculos DM e RF após 
o estágio competitivo. Embora a força muscular tenha sido aumentada pelo treinamento de natação, as 
respostas neuromusculares permaneceram inalteradas com o treinamento e persistiram semelhantes 
entre nadadores velocistas e fundistas.

Palavras-chave: Fadiga muscular, Eletromiografia, Desempenho.

1 Graduação em Fisioterapia/INISA.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INISA.
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ESTADO DA ARTE NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE AS  
BARREIRAS À PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NO LAZER ENTRE  

OS ADOLESCÊNTES NO BRASIL E RELAÇÃO COM GÊNERO
1Valéria Rieger Vieira, 2Júnior Vagner Pereira da Silva

PIBIC-362

RESUMO – O envolvimento com Atividades Físicas se faz importante fator protetor para as Doenças Crôni-
cas não Transmissíveis, porém a adesão a um estilo de vida fisicamente ativo pode estar relacionado a 
diferentes fatores. O objetivo da presente pesquisa é de investigar o Estado da Arte sobre as barreiras à 
prática de exercício físico no lazer entre os adolescentes no Brasil e analisar a relação entre gênero e prin-
cipais barreiras percebidas. De cunho qualitativo, longitudinal retrospectivo, a pesquisa se caracterizou 
como metassíntese. Para análise dos resultados, utilizamos a estatística de análise de frequência relati-
va (porcentagem) e para a relação com a variável gênero, aplicamos o teste Qui-quadrado com intervalo 
de confiança de 95% para análise. Identificamos 8 artigos, publicados nas bases de dados Lilacs, Scielo, 
PubMed, MedLine e Google acadêmico no período de 2005 à 2017. As principais barreiras encontradas fo-
ram o clima inadequado (domínio ambiental), a falta de companhia (domínio social), as limitações físicas 
(domínio físico) e a falta de interesse em praticar (domínio comportamental). Quanto a influência das prin-
cipais barreiras de acordo com o gênero, as meninas (n = 3164) apresentaram maiores chances de relatar 
a maioria das barreiras (clima inadequado, falta de espaço físico disponível para a prática, não conhece os 
espaços físicos disponíveis, falta de tempo, falta de companhia, cansaço, dores leves e mal estar, falta de 
habilidade, falta de interesse, desânimo e falta de diversão). Já os meninos (n= 2446) mostraram maiores 
chances de relatar as barreiras falta de conhecimento / orientação sobre atividade física, limitação física 
e preocupação com aparência. Concluímos que as causas de não praticar Atividade Física no lazer entre os 
adolescentes é complexa e os fatores envolvidos estão inter-relacionados, como as questões que envol-
vem a construção social dos papéis exercidos por homens e mulheres.

Palavras-chave: Atividade física, Atividades de lazer, Identidade de Gênero.

1 Graduação em Educação Física/FAED.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.
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ESCORE DE ABANDONO NO TRATAMENTO DE TUBERCULOSE
1 Vanessa Bernardes Daniel, 2Sandra Maria do Valle Leone de Oliveira

PIBIC-363

RESUMO – A tuberculose (TB), causada pelo Mycobacterium tuberculosis afeta 69 mil casos novos e 4.500 
óbitos a cada ano, no Brasil. O tratamento é eficaz e tem duração 6 a 9 meses. O abandono ao tratamento 
varia de 14 a 20%, e entre suas causas estão a pobreza, o baixo acesso aos serviços de saúde, os efeitos 
adversos aos medicamentos (RAM), e o abuso de álcool e drogas. Pacientes co-infectados TB/HIV, reque-
rem um cuidado atencioso oferecido pela equipe de saúde, pois precisam ser incentivados a completar o 
esquema de tratamento da TB para obter a cura. O controle de tratamento dos pacientes co-infectados 
com TB/HIV é mais complexo, comparado aos outros pacientes. O presente estudo teve como objetivo 
levantar fatores de risco associados ao escore de abandono e as probabilidades de abandonar o trata-
mento. Foram analisados dados socioeconômicos, clínicos e desfechos clínicos (cura, óbito, abandono) 
comparando-os com os resultados do escore de probabilidade para pacientes em acompanhamento no 
período de 2012 a 2017. Dentre os resultados alcançados, o fato de 50% dos pacientes que abandonaram o 
tratamento possuírem um escore alto para abandono e que, de todos os pacientes que possuíam escore 
alto para abandono (17), 24% deles abandonarem o tratamento, refletiu que os pacientes que possuem 
um escore alto para abandono ao tratamento são, de fato, mais propensos a um desfecho de abandono. 
Espera-se que possamos utilizar, no atendimento de enfermagem e médico, uma ferramenta que possa 
apoiar a intervenção oportuna para reduzir o abandono no tratamento da TB.

Palavras-chave: Tuberculose, Co-infecção TB/HIV, Escore de abandono.

1 Graduação em Medicina/FAMED.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAMED.

Apoio: CNPq, UFMS.



373373

Pr
ó-

Re
it

or
ia

 d
e 

Gr
ad

ua
çã

o



374



PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

375

Apresentação

Na primeira edição piloto do Integra UFMS, no ano de 2017, a Prograd contribuiu com a parti-
cipação e apresentação de 94 trabalhos, na forma de banner, que foram apresentados pelos 
estudantes do Programa de Educação Tutorial - PET.

A UFMS conta com dezoito grupos PET, distribuídos nos vários Campus e Cursos de Graduação 
da UFMS. Os Grupos PET da UFMS são apoiados e acompanhados pela Prograd, por intermédio 
da Divisão de Programas e Projetos Especiais (DIPPES ) da Coordenadoria de Desenvolvimento 
e Avaliação do Ensino- (CDA/PROGRAD). 

O PET é o Programa de Educação Tutorial, mantido pelo Ministério da Educação, que planeja e 
desenvolve suas atividades em grupos organizados a partir de Cursos de Graduação na UFMS, 
orientado pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

São desenvolvidas nos grupos PET ações de ensino, pesquisa e extensão, de maneira articula-
da, permitindo uma formação global, tanto dos estudantes participantes quantos dos demais 
estudantes dos cursos, ampliando a perspectiva educacional de toda a comunidade universi-
tária. Este desenvolvimento coletivo se coloca de forma dinâmica com os Projetos Pedagógicos 
dos Cursos, em processo de aperfeiçoamento contínuo e integrado.

Entre os objetivos do PET destaca-se o estímulo da melhoria do Ensino de Graduação com o de-
senvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no âmbito do curso, com a atua-
ção dos participantes na forma de multiplicadores, disseminando novas ideias e práticas entre 
os estudantes do curso.

O PET visa: desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência; con-
tribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos estudantes de graduação; 
estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, 
tecnológica e acadêmica; formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do 
ensino superior; estimular o espírito crítico,  a atuação profissional pautada pela cidadania e 
pela função social da educação superior; introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 
contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na gra-
duação; e contribuir com a política de diversidade na UFMS, por meio de ações afirmativas em 
defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero. 

Estamos muito felizes com o número e com a qualidade dos trabalhos desenvolvidos e apre-
sentados na primeira edição do Integra UFMS, que foi um sucesso. 

Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

376

SEMEADURA DIRETA DE PARICÁ: USO DE PROTETOR FÍSICO  
NO CRESCIMENTO INICIAL DAS MUDAS 

Aldair Ricardo Baréa , Cassiano Garcia Roque

PET-001

RESUMO – A semeadura direta vem sendo adotada no Brasil como uma técnica alternativa de plantio para 
fins comerciais e de restauração florestal, visto que permite reduzir os custos, principalmente, com a 
mão de obra e a produção de mudas. Os principais agentes limitadores deste sistema de plantio são os 
fatores ambientais e, para minimizar seus efeitos negativos tem sido adotado o uso de protetores físicos 
no ponto de semeadura. Avaliar efeito do protetor físico sobre o crescimento inicial de paricá, implantado 
via semeadura direta. Instalado em janeiro de 2017, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, em Chapadão do Sul, MS, um experimento em delineamento experimental inteiramente casualizado, 
testando o uso de protetor físico (P0: sem protetor; P1: com protetor, copo plástico de 500 mL, sem fun-
do), com 15 repetições. O plantio foi estabelecido em espaçamento de 2,0 x 2,0 m, utilizando uma semente, 
previamente escarificada, de paricá por ponto. Quarenta e cinco dias após a semeadura foi mensurada 
a altura total (HT), o diâmetro a altura do solo (DAS), o diâmetro de copa na linha (DCL) e na entrelinha de 
plantio (DCEL). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste Tukey, 
a 5% de probabilidade. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste 
Tukey, a 5% de probabilidade. Para todos os parâmetros analisados foi observada diferença significativa 
entre os tratamentos, sendo que a ausência de protetor proporcionou resultados superiores ao uso do 
protetor físico. A ausência do protetor resultou em uma HT (52,59 cm), DAS (7,95 mm), DCL (49,92 cm) e DCEL 
(51,81 cm) superiores em 10,2%, 9,3%, 10,4% e 11,3%, respectivamente, em relação aos valores encontrados 
quando se usou o protetor plástico. CONCLUSÃO-Pode-se concluir que o uso do protetor físico testado 
influenciou negativamente o crescimento inicial das mudas de paricá.

Referências Bibliográficas

GAZZIERO, D. L. P As plantas daninhas e a semeadura direta, Londrina Paraná, Circular Técnica 33, EMBRAPA 
Soja, 2001 
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INFLUÊNCIA DO PROTETOR FÍSICO NA EMERGÊNCIA DE SEMENTES DE PARICÁ 

 Hudson Soares do Nascimento¹, Aldair Ricardo Baréa²,  Cassiano Garcia Roque³ 

PET- 002

RESUMO –O paricá (Shizolobium parahyba var. amazonicum) é uma espécie que apresenta rápido cresci-
mento, fuste reto, madeira mole e leve sendo, portanto, de fácil processamento da madeira e, de inte-
resse para plantios comerciais em diferentes regiões do país. No entanto, ainda se conhece pouco sobre 
a silvicultura dessa espécie. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência do protetor físico na 
emergência de sementes de paricá, estabelecido por semeadura direta. O experimento foi implantado em 
janeiro de 2017, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul, MS, em de-
lineamento experimental inteiramente casualizado, testando o uso de protetor físico (P0: sem protetor; 
P1: com protetor, copo plástico de 500 mL, sem fundo), com 15 repetições. Cada parcela foi constituída de 
quatro pontos com uma semente cada. O plantio foi estabelecido em espaçamento de 2,0 x 2,0 m, utilizan-
do uma semente, previamente escarificada, de paricá por ponto. A partir da implantação, foi realizado o 
monitoramento diário da emergência das plântulas, que se iniciou aos 10 dias e continuou até 15 dias após 
semeadura. A partir dos dados coletados foi calculada a taxa de emergência, a taxa de sobrevivência e o 
Indice de Velocidade de Emergência (IVE). Aos 15 dias após semeadura, não foi observada diferença signi-
ficativa entre os tratamentos, para a taxa de emergência (80,0%) e de sobrevivência (73,3%). Porém, o uso 
do protetor proporcionou maior IVE (0,3228), o que representou um valor 9,63% superior àqueles em que 
não se utilizou o protetor (0,2917). Pode-se concluir que o uso do protetor estudado não afetou a taxa de 
emergência e a taxa de sobrevivência, mas, possibilitou uma maior velocidade de emergência.

Referências Bibliográficas

CARVALHO, P. E. R. Paricá Schizolobium amazonicum, Colombo Paraná, Circular Técnica 142, EMBRAPA Flo-
restas, 2007
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DECOMPOSIÇÃO DE BRACHIARIA RUZIZIENSIS  EM ÁREA DE PLANTIO DE SOJA EM 
DIFERENTES SISTEMAS DE SEMEADURA E SISTEMAS DE CORREÇÃO DO SOLO

Jéssica Ferreira Diniz¹, Cassiano Garcia Roque1

PET- 003

RESUMO –A semeadura de B. ruziziensis após a cultura do milho safrinha, em sistema plantio direto (SPD) 
é uma prática que proporciona a produção de palha e assim, viabiliza o SPD na sucessão milho-soja. Em 
regiões de clima tropical, as principais limitações na manutenção de palhada na superfície do solo são a di-
ficuldade de sua implantação e as suas elevadas taxas de decomposição. O experimento foi instalado em 
maio de 2015 com o plantio da B. ruziziensis em resteva de milho safrinha e em novembro do presente ano 
após a dessecação da braquiária realizou o plantio da soja na área experimental da Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul, em Latossolo Vermelho distrófico textura argilosa. O 
delineamento experimental empregado foi de blocos ao acaso, com 4 repetições e 6 tratamentos: 1-Cal-
cário dose recomendada (3,5 Mg ha-1);  2- Gesso (2 Mg ha-1); 3- Calcário dose recomendada + Gesso (3,5 Mg 
ha-1 + 2 Mg ha-1); 4-  Calcário metade da dose recomendada + Gesso (1,7 Mg ha-1 + 2 Mg ha-1); 5- Calcário 
dobro da dose recomendada + Gesso (7 Mg ha-1 + 2 Mg ha-1); 6-Testemunha. O calcário dolomítico (PRNT: 
75%; CaO: 23,3%; MgO: 17,5%) foi aplicado e incorporado em área total na profundidade de 0,25 m e o gesso 
(CaO: 18,63%, S: 15,7%) foi aplicado em superfície, ambos no ano de 2011. A área experimental no passado 
foi utilizada como lavoura comercial em sistema de semeadura direta e nos últimos quatro anos com a soja 
no verão e o milho na segunda safra.Um dia após o plantio da soja foram colocados em cada tratamento, 
04 sacos de little bags (0,06 m2) contendo aproximadamente 25 g de palhada de B. ruziziensis, dispostos 
nas entrelinhas da cultura da soja sobre a superfície do solo. O acúmulo de nutrientes foi monitorado aos 
25, 50, 100 e 150 dias após a colocação dos litter bags, sendo retirado um litter bag por tratamento, a fim 
de avaliar o remanescente de palhada. Para isso, foi coletada a massa fresca de dentro de cada little bag e 
foram avaliados os teores dos nutrientes P, K, Cu, Zn, Ca, Mg. Os resultados foram transformados usando 
raiz quadrada e  submetidos à análise estatística, aplicando-se teste de Tukey a 5%. Nos tratamentos que 
continham calcário houve acúmulo do magnésio na palhada de B. ruziziensis, para os outros elementos 
não houve diferença estatística entre os tratamentos.

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul, MS.
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ADAPTAÇÃO DE GENÓTIPOS DE SOJA RR E IPRO NO CERRADO 

Matheus Pereira de Brito Mateus; Cassiano Garcia Roque

PET - 007

RESUMO-A área plantada da oleaginosa nessa safra, cresceu 2%, saindo de 33.251,9 mil hectares na safra 
2015/16, para 33.914,9 mil na atual, e a produção avançou de 95.434,6 mil para 114.095,8 mil toneladas, 
respectivamente. A produtividade brasileira foi de 3364 kg.ha-1 (Conab, 2017).Atualmente, o Brasil é o se-
gundo maior produtor mundial de soja [Glycine max (L.) Merrill], ocupando também essa posição como ex-
portador do grão, farelo e óleo de soja (BARBOSA et al., 2013).Cultivares melhoradas, portadoras de genes 
capazes de expressar alta produtividade, ampla adaptação e boa resistência/tolerância a fatores bióticos 
ou abióticos adversos, representam usualmente uma das mais significativas contribuições à eficiência do 
setor produtivo. O ganho genético proporcionado pelas novas cultivares ao setor produtivo tem sido mui-
to significativo, cerca de 1,38% ao ano (EMBRAPA, 2013).O conhecimento das características das cultivares 
e de suas interações com os fatores de produção formará a base de informações que irá determinar as 
melhores cultivares para cada área de cultivo (FUNDAÇÃO MT, 2007). Fazendo com que  o produtor disponha 
de cultivares cada vez mais produtivas e adaptadas à região.O objetivo deste estudo é avaliar o desempe-
nho fisiológico de diferentes cultivares de soja cultivadas na região do Cerrado.  O ensaio foi desenvolvido 
na área experimental do Câmpus de Chapadão do Sul safra 2016/2017, Latitude S 18°48'459”, Longitude W 
52°36'003” com altitude de 820 m. O clima, segundo classificação de Köppen é tropical úmido (Aw), com es-
tação chuvosa no verão e seca no inverno, com precipitação média anual de 1850 mm e temperatura anual 
de 13 à 28°C. O solo no local do experimento é classificado como Latossolo Vermelho Distrófico.As parcelas 
experimentais foram constituídas por sete fileiras de 5 m de comprimento, espaçadas por 0,45 m, usando-
-se como área útil 3 fileiras centrais e eliminação de 2 fileiras em cada lateral e 1 metro nas extremidades. 
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados sendo 5 variedades diferentes de soja: 
CD 2750 IPRO, CD 2728 IPRO, CD 2687 RR, CD 2730 IPRO e CD 2720 IPRO; e quatro blocos (repetições).Chegando 
no ponto de maturidade fisiológico, foram avaliados os componentes de produção: número total de va-
gens por planta, altura de plantas, número de grãos por planta, massa de 100 grãos e produtividade (sa-
cas.ha-1). Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância pelo teste F e as médias comparadas 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (P < 0,05). As variáveis número de vagens por planta e 
número de grãos por planta não mostraram significância. As cultivares CD 2720 IPRO foi a mais produtiva. 
A cultivar CD 2750 IPRO apresentou maior altura de planta e a maior massa de 100 grãos.
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PERCEPÇÕES SOBRE AS POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DO ENSINO DOS ESPORTES 
ATRAVÉS DA METODOLOGIA FAMÍLIA DOS JOGOS COM OS PÉS:RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mayara Dayana Delmão de Sena, Rafael da Silva Bezerra,  
Isabella Alicia de Oliveira, Junior Vagner Pereira da Silva
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RESUMO-Por muito tempo a educação física escolar tem se pautado numa abordagem de ensino tradicio-
nal no ensino dos esportes, limitando apenas a gestos técnicos, a metodologia analítica-parcial. Embora 
essa metodologia apresente vantagens, como transformar rapidamente movimentos numa ação motora 
mais eficiente e domínio do movimento, ela desvaloriza o conhecimento preexistente do aluno, tornan-
do-o este apenas reprodutor do gesto motor que lhe é ensinado. Diante das limitações da metodologia 
analítica-parcial, novas propostas metodologias de ensino dos esportes têm sido apresentadas desde a 
década de 80, dentre elas as que compõem a abordagem construtivista, que para Graça e Mesquita (2002) 
é uma ótima opção para ser utilizada no âmbito escolar, pois é a metodologia que entende o aluno como 
promotor de seu próprio aprendizado, tornando-se um agente ativo no processo. Entre as metodologias 
que compõem a Abordagem Construtivista está inserida a Família dos Jogos, que de acordo com Scaglia 
(2003) tem o esporte como uma manifestação do jogo, que se caracteriza por acúmulo de jogos que pos-
suem semelhanças entre si; destacando-se pelas relações de complexidade de forma que a cada jogo 
tenha a capacidade de trazer influências positivas para a aprendizagem de outros jogos. Diante ao ex-
posto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência de prática pedagógica 
realizada durante a extensão do Programa de Educação Tutoria (PET), intervenção esta que , tendo como 
objetivo o ensino do futebol através da metodologia família dos jogos com os pés. As atividades foram de-
senvolvidas em uma Escola Pública de Campo Grande-MS, tendo como público-alvo os alunos do 6° ano do 
Ensino Fundamental. Inicialmente foi realizada a introdução da metodologia de forma teórica e, posterior-
mente, as aulas práticas na quadra da escola. Cada aula teve  duração de 50 minutos, com 5 a 6 atividades 
a serem desenvolvidas, para duas turmas, no período do mês de setembro de 2018.  A princípio, ao explicar 
como a metodologia seria desenvolvida para o ensino do esporte, os alunos apresentaram apreensão, 
devido ao receio  de não poderem jogar o futebol com suas regras e de forma tradicional. Com a aula prá-
tica essa preocupação foi sendo amenizada, pois os alunos ampliaram a sua percepção sobre as formas 
de vivenciar o futebol, como um esporte com características semelhantes aos de outros jogos, podendo 
ser vivenciado assim das mais variadas proporções e não se limitando a um único modelo. Os alunos foram 
receptivos, algumas das vezes a competitividade proporcionada pelos jogos os estimularam a realiza-las 
sem que se desviassem do foco dos objetivos traçados para cada uma. Trabalharam de forma grupal e 
houve uma grande interatividade. Eles se envolveram e empenharam para a execução de cada proposta 
com muita disposição. Os alunos se mostraram colaborativos e motivados, considero que os resultados 
foram satisfatórios. Através da observação das aulas ficou perceptível que o professor pode trazer novas 
metodologias de ensino dos esportes, oferecendo um processo ensino- aprendizagem que possibilite a 
formação para além do saber jogar. Portanto, o professor deve identificar as necessidades de seus alunos 
e propor oportunidades educativas capazes de supri-las.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM CAMPO GRANDE/MS 
 E METODOLOGIAS DE ENSINO DO ESPORTE

Mayara Dayana Delmão de Sena, Laura Cecília Leite Souza, Junior Vagner Pereira da Silva
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RESUMO-A atuação docente engloba diversos aspectos que perpassam desde sua formação até sua prática, 
dentro ou fora da sala de aula. Segundo Tardif (2004) apud Bastos (2009), o trabalho docente está dire-
tamente relacionado aos diferentes fatores que influenciam na formação, como elementos pessoais, for-
mação escolar, formação profissional, questões disciplinares, curriculares e experienciais, dentre outras.No 
que concerne a matriz curricular, a mesma configura-se na seleção dos conteúdos dos diferentes eixos e 
dimensões de conhecimento, é o passo inicial para a configuração da formação que se objetiva proporcionar 
aos futuros docentes. No âmbito do ensino superior, a matriz curricular, organizada por eixos recomendados 
pelas Diretrizes Nacionais, materializa-se pelas diversas disciplinas que são ensinadas ao longa da formação.
Considerando que no âmbito da Educação Física há recorrência na justificativa do ensino dos esportes coleti-
vos pautados tão-somente na metodologia analítica/parcial, condição frequentemente atribuída a estrutu-
ra curricular da formação de professores de Educação Física pautada em uma matriz esportivista da década 
de 80, este trabalho teve por objetivo analisar as disciplinas que trabalham com o ensino dos esportes nos 
cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física em Campo Grande/MS. Especificamente objetivou 
analisar as disciplinas específicas do ensino do esporte oferecidas nos cursos de licenciatura e bacharelado 
em Educação Física, nas faculdades em Campo Grande. A investigação foi embasada em uma abordagem 
qualitativa, desenvolvida como pesquisa transversal, referente a 5 Faculdades de Campo Grande/MS, sen-
do três cursos de bacharelado e dois de licenciatura. No que tange aos objetivos da pesquisa, configura-se 
como descritiva, documental. A análise documental ocorreu em dois momentos: coleta de documentos (ma-
trizes curriculares e ementas do curso de Educação Física) e análise do conteúdo, vez que foram feitas aná-
lises dos documentos. Observou-se que as disciplinas relacionadas as modalidades coletivas tradicionais 
(basquetebol, futsal, handebol e voleibol) e individuais (Atletismo, Ginástica e Aquáticas), embora usem no-
menclaturas diferentes, estão presentes na matriz curricular – (Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos; 
Fundamentos do; Teoria e Prática do; Metodologia do Ensino do; Teoria e Prática de Esportes). Contudo, dis-
ciplinas específicas e menos conhecidas como “Esportes da natureza”, “Esportes de Raquetes” e “Atividade 
Física e Esportes Adaptados” não constam nas matrizes curriculares de todas as faculdades analisadas.Em 
relação as disciplinas que pautam no ensino de abordagens e metodologias dos esportes, apenas duas Fa-
culdades ofertam, sendo elas: “Fundamento da Iniciação Esportiva” e “Pedagogia do Esporte”.Mesmo sendo 
a disciplina “Pedagogia do Esporte” aquela que tem como principal objetivo a intervenção no processo de 
ensino e aprendizagem (GALATTI et al., 2014), observou-se que as Universidades não têm dado a merecida 
importância a ela, o que pode contribuir com que a utilização da metodologia analítico/parcial no ensino do 
esporte nas aulas de Educação Física permaneça, visto que metodologias pautadas na abordagem constru-
tivista, desenvolvimentista e compreensiva acabam não sendo trabalhadas. Evidenciamos que as disciplinas 
de esportes coletivos e os esportes individuais são as predominantes nas matrizes curriculares analisadas. 
Conclui-se que em relação às disciplinas específicas do ensino do esporte apenas duas Universidades ofer-
tam a mesma, o que evidencia que não tem sido uma preocupação de todas instituições de ensino superior 
analisadas ofertarem esta disciplina, o que pode contribuir para que metodologias do ensino do esporte, 
comoTeaching Games for Understanding (TGfU), Família dos Jogos, Jogos.
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QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES DE AUTISTAS – UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Angela Maria Santos Lopes, Sonia R. Jurado
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RESUMO-O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracteriza-
do por alterações qualitativas e quantitativas na comunicação, interação social e no comportamento, em 
diferentes graus de severidade, que compromete o processo do desenvolvimento infantil (Schmidt e Bosa, 
2003).A descoberta de uma patologia, deficiência ou alteração em uma criança traz repercussões na vida 
dos pais e, frequentemente, também mudanças significativas na qualidade de vida (QV) dos cuidadores, que 
assumem a responsabilidades de cuidar da criança. As mães, que são em geral as cuidadoras principais des-
sas crianças, apresentam maior grau tristeza e estresse (Schieve et al., 2007), com significativo impacto 
na saúde mental (Montes e Halterman, 2007) e relatam um prejuízo em sua vida social, profissional e nas 
relações familiares após o nascimento do filho (Sem e Yurtsever, 2007).Dessa forma, o presente estudo teve 
como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica acerca de artigos relacionados à qualidade de vida de cui-
dadores de crianças e adolescentes com TEA. Revisão integrativa da literatura científica sobre qualidade de 
vida de cuidadores de crianças e adolescentes autistas. Foram incluídos artigos científicos, dissertações 
e teses, na língua portuguesa, encontrados nas bases de dados Portal BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e 
Scielo (Scientific Electronic Library Online). Os descritores utilizados foram: transtorno do espectro autista, 
crianças autistas, adolescentes autistas, pais, cuidadores. Foram excluídos trabalhos de revisão bibliográfi-
ca e redigidos na língua inglesa. As consultas incluíram o período de 2007 a 2017. Denotou-se uma escassez 
de publicações de artigos sobre a qualidade de vida de crianças e adolescentes autistas. Embora a coleta 
de dados deste estudo foi realizada em apenas duas bases de dados, esse levantamento poderá contribuir 
para alertar sobre a necessidade de mais pesquisas nessa área.Os resultados confirmaram haver um impac-
to negativo na QV de cuidadores de autistas. Este resultado reforça a necessidade de uma maior atenção à 
saúde destes indivíduos, em uma abordagem multidimensional. 
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QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES DE CRIANÇAS  
E ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN – UMA REVISÃO INTEGRATIVA
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RESUMO-A Síndrome de Down (SD), ou trissomia do 21, é sem dúvida o distúrbio cromossômico mais comum 
e bem conhecido, e a causa genética mais encontrada de retardamento mental. A SD é uma doença gené-
tica de alta prevalência, estima-se em 1 a cada 800 a 1.000 nascimentos vivos (Lace e Martins, 2015). Ob-
serva-se que os problemas enfrentados pelos cuidadores em decorrência do ato de cuidar podem alterar a 
qualidade de vida dos pacientes. O cuidador é fundamental para manter o paciente na comunidade, assim 
como a prevenção e o tratamento dos possíveis problemas desenvolvidos por eles (Panzin e Martins, 2007). 
A presença do estresse é apontada como fator importante de QV da família e cuidadores de crianças e ado-
lescentes com SD, embora em menor proporção quando comparada a outras doenças, como no caso do au-
tismo e outros quadros psiquiátricos, quadros neurológicos e casos com defasagem cognitiva inespecífica 
(Oliveira e Limongi, 2011). No Brasil, pouca atenção tem sido dada aos cuidadores de indivíduos com SD. Esse 
estudo objetivou realizar uma pesquisa bibliográfica acerca de artigos nacionais relacionados à qualidade 
de vida de cuidadores de crianças e adolescentes com Síndrome de Down. Revisão integrativa da literatura 
científica sobre qualidade de vida de cuidadores de crianças e adolescentes com SD, realizada na base de 
dados Portal BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Scielo (Scientific Electronic Library Online), utilizando os 
seguintes descritores: qualidade de vida, cuidadores, pais, crianças com Síndrome de Down, adolescentes 
com Síndrome de Down. Foram incluídos artigos científicos, dissertações e teses, na língua portuguesa, re-
ferentes ao período de 2007 a 2017. Denotou-se uma escassez de publicações de artigos sobre a qualidade 
de vida de cuidadores de crianças e adolescentes com SD. Nesse sentido, são necessários mais estudos que 
possam contribuir para a melhoria da QV desses cuidadores. A promoção do autocuidado de pais/cuidadores 
de pessoas com SD requer primeiramente a identificação dos fatores que influenciam a qualidade de vida 
dessas pessoas. Neste sentido, os profissionais de saúde, que atuam com indivíduos com SD, devem estar 
atentos para cuidar de quem cuida, buscando meios para atenuar o desgaste físico e emocional ocasionados 
pelo desempenho das atividades diárias e promovendo a qualidade de vida destes,dentro das possibilidades 
possíveis. 
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SARAU-PET: INTERAÇÃO ACADÊMICA E COMUNITÁRIA 
 NA DIVULGAÇÃO E BUSCA DE NOVOS TALENTOS
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Cláudia K. S. Hildebrando, Jhenifer A. N. Moreno, Luana G. Feitosa, Sonia R. Jurado.

PET-027 

RESUMO- A cultura é um meio de comunicação e expressão, ou seja, é considerada a principal maneira de 
integração entre os povos. Um dos grandes problemas relacionados às desigualdades sociais é a falta de 
acesso aos diversos tipos de manifestações culturais. Uma maneira encontrada para amenizar tal situação 
é promover a democratização da cultura. E esta tem como finalidade difundir informação e conhecimen-
to, promover qualidade de vida e desenvolvimento sócio-cultural. A expressão cultural constitui forma que 
possibilita o surgimento de novos talentos em suas diferentes modalidades de demonstração como: dança, 
música, teatro, poesia e pintura. Os objetivos desse projeto foram: levar atividades culturais, como música, 
dança e poesia para a comunidade universitária e do entorno da UFMS e promover a integração dos acadê-
micos, comunidade local e melhorar a vida cultural do Campus Universitário de Três Lagoas (CPTL/UFMS) e da 
comunidade local. Tratou-se de um projeto de extensão universitária promovido pelo Programa de Educação 
Tutorial (PET) Enfermagem da UFMS. O evento foi realizado no Hall de Convivência da Unidade VI do Campus 
de Três Lagoas (CPTL) da Universidade Federal (UFMS), no dia 05 de setembro de 2017.Os participantes do 
evento foram convidados pelas mídias sociais e cartazes afixados no CPTL.A equipe executora do projeto 
recebeu inscrições para apresentações artísticas e culturais, tais como: recital de poesia, show musical e 
apresentação de dança de acadêmicos da UFMS e da comunidade em geral.Os participantes também pu-
deram expor suas ideias, pensamentos, poesias e desenhos no “Varal Cultural“ durante o evento .Ademais, 
para criar um ambiente descontraído, os participantes trouxeram tapetes e estenderam no chão do hall para 
se sentarem enquanto assistiam às apresentações culturais e artísticas. Também foi servido gratuitamente 
aos participantes pipoca e refrigerantes. O Sarau contou com a participação de 41 pessoas e oito apresenta-
ções artísticas e culturais, incluindo dança, música e poesias, além da exposição de desenhos, poesias e pen-
samentos no Varal Cultural. O evento permitiu melhorar o conhecimento cultural da comunidade do entorno 
da UFMS e integrar os acadêmicos do CPTL, além de contribuir para a consolidação e difusão da educação 
tutorial como prática de formação na graduação. Além disso, esse projeto de extensão terá uma nova versão 
em 2018, devido à solicitação por parte dos participantes que apreciaram a ação cultural.
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FARMACOTERAPIA NA ESCLEROSE MÚLTIPLA: PACIENTES ASSISTIDOS PELA 
FARMÁCIA ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Cinthia C. Rios Soares¹(mestranda em Ciências Farmacêuticas),  
Elizabete Chiavelli de Lima² (acadêmica de Farmácia), Fernanda Cristina M.S.Lomba¹ (acadêmica 

de Farmácia) , Maria Tereza F. D. Monreal¹(orientadora)

PET-091

RESUMO- Esclerose Múltipla (EM) é uma enfermidade inflamatória, autoimune, que afeta o sistema nervoso, 
causando a destruição da bainha de mielina. O manejo farmacológico dos portadores de EM exige acompa-
nhamento constante para avaliação da resposta e gerenciamento dos riscos relacionados à farmacoterapia. 
Os fármacos disponíveis para o tratamento da EM diferem entre si quanto à via e frequência de administra-
ção, tolerabilidade e probabilidade de adesão ao tratamento, efeitos adversos comuns e risco de toxicidade 
grave. O entendimento pleno dos benefícios e riscos destas terapias é necessário para estabelecer planos 
de tratamento efetivo e seguros para indivíduos com EM. O presente trabalho teve como objetivo identificar 
o perfil farmacoterapêutico dos pacientes com EM, assistidos pela Farmácia Escola da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul. A coleta de dados foi realizada em consulta farmacêutica individualizada, com a uti-
lização de questionários adaptados para esse estudo. -Foram incluídos 77 pacientes à pesquisa, sendo que 
93% possuíam idade entre 21 e 59 anos, e 7% possuíam 60 anos ou mais. A maioria dos pacientes atendidos 
eram mulheres (74%). Com relação ao tratamento farmacoterapêutico da EM, identificou-se que a Betain-
terferona (22, 30 e/ou 44 mcg) foi o tratamento predominante, representando 40% dos pacientes. Seguido 
do uso do Glatirâmer 20mg/mL (29%), Natalizumabe 300mg (20%), Fingolimoide 0,5mg (9%) e Azatioprina 
50mg (2%), conforme figura 1. Em relação aos efeitos colaterais, dor local e reações de mal-estar geral após 
utilização foram citadas exclusivamente por pacientes em uso de betainterferona de 44 mcg. Dos pacientes 
avaliados, 25% utilizam de forma constante fármacos antiinflamatórios para alívio das queixas álgicas. Como 
terapia coadjuvante foi observado que 86% dos pacientes estudados suplementam vitamina D3 para EM. Foi 
verificado que 32 pacientes (42%) já haviam realizado tratamento medicamentoso prévio (figura 2), sendo 
que 17 fizeram uso da Betainterferona (22, 30 e/ou 44 mcg), 05 utilizaram Glatirâmer 20mg/mL na primeira 
opção de tratamento e 10 já haviam tentando as duas opções previamente.Com esses resultados, os pes-
quisadores concluíram que a Betainterferona é o medicamento mais utilizado sendo que seu uso varia em 
relação às dosagens prescritas (22, 30 ou 44 mcg) nessa população, porém também se destaca em relação a 
falha terapêutica com consequente necessidade de mudança de terapia. Vários pacientes estavam em uso 
crônico de antiinflamatórios, evidenciando a importância da investigação dos desfechos negativos como 
consequência. 

¹Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). 
²Bolsista do PET Farmácia UFMS

Referências Bibliográficas

1.Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM), Atlas da Esclerose Múltipla 2013. 

2. BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 1505, de 29 de dezembro de 2014. 
Dispõe sobre o  Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas Esclerose Múltipla .Brasília, Diário Oficial da União 
nº252, 30 de dezembro de 2014, seção 1, pág.73.

3.  HOWARD L. Weiner. Multiple sclerosis is an inflammatory T-cell-mediated autoimmune disease. Arch Neu-
rol 2004; 61:1613.

4. MACHADO, Suzana e colaboradores. Recomendações Esclerose Múltipla, 1ª edição. Omnifarma, São Paulo:SP, 2012.

5. VASCONCELOS, C.C.F; THULER, L.C.S;  RODRIGUES, B.C.;  CALMON, A.B.; ALVARENGA, R.M.P. Multiple sclerosis in 
Brazil: a systematic review. Clinical Neurology and Neurosurgery, Volume 151, December 2016, pages 24-30. 



PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

387

MINICURSO DE MANIPULAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS PARA ALUNOS  
DO CURSO TÉCNICO EM FARMÁCIA DO SENAC - CAMPO GRANDE/MS

Elizabete C. de Lima; Gabriela Rocha Silva; José Lucas B. Gomes; Juliana Galete; Katiane S. Mateus 
Almeida; Larissa Yoshinari R. de Lima; Luiza Soares de Melo; Marieli Cristina S. Cunha; Milena A. 

Lopes de Oliveira;  Rafael O. Fraiha; Tainah Raymundo; Teófilo F. Mazon Cardoso

PET- 097

RESUMO-A manipulação de medicamentos tem como principal característica a preparação personaliza-
da de medicamento destinado a determinado usuário, portador de prescrição ou orientação terapêutica 
realizada por profissional habilitado, considerando as características de cada paciente. O técnico de far-
mácia consiste no profissional de nível médio que atua em laboratórios de produção de medicamentos, 
hospitais, farmácias e drogarias, auxiliando o farmacêutico em atividades de produção, garantia de quali-
dade, logística de materiais e de medicamentos e em atividades de dispensação de medicamentos. Esta 
atividade foi programada para auxiliar na formação dos alunos do curso técnico em Farmácia do SENAC de 
Campo Grande/MS na manipulação de formulações básicas. O minicurso foi ministrado através de aulas 
teóricas e práticas, onde foi elaborado e entregue um material didático de fácil entendimento para os 
alunos participantes, no formato de apostila, com conteúdo teórico e prático. As aulas práticas foram 
realizadas durante quatro dias no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica (LTF), com o uso de materiais 
da UFMS, Durante  a realização do minicurso foram discutidos os temas: Boas Práticas de Manipulação de 
Álcool 77 % (v/v) (figura 2), xarope simples, cera Lanette, creme Lanette (aniônico), gel base de carbopol 
e manipulação de cápsulas (figura 3). As aulas do minicurso foram ministradas pelos próprios petianos do 
grupo PET Farmácia. Este minicurso obteve 95% de presença dos alunos do curso técnico em Farmácia do 
SENAC. Este minicurso possibilitou a integração dos discentes do curso de Farmácia - UFMS com alunos 
do curso técnico em Farmácia - SENAC, permitindo uma troca de aprendizado entre ambos. Os integrantes 
do Pet tiveram a chance de participar ativamente do ensino obtido durante a graduação, auxiliando na 
formação prática dos alunos do curso técnico,

Referências Bibliográficas

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC no 67, de 8 de ou-
tubro de 2007. Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso 
Humano em farmácias. Diário Oficial da União, Brasília, 9 out. 2007. 

2. FERREIRA, A.O. Guia Prático da Farmácia Magistral. 4. ed. São Paulo: Pharmabooks, 2010.

3. BRASIL. Lei no 13021, de 8 de agosto de 2014. Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades 
farmacêuticas. Diário Oficial da União, Brasília, 11 ago. 14.

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira. 5. ed. Bra-
sília: Editora Fiocruz, 2010. v. 1.

5. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário Nacional. Brasília: An-
visa, 2005. 

6. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Resolução no 586, de 29 de agosto de 2013. Regula a prescrição far-
macêutica e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 26 set. 13. 



PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

388

CUIDADO FARMACÊUTICO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE/MS

Juliana Galete; Jeniffer O. L. Ávila; Sheila Karielly Astofe Magalhães Macedo; Elis Regina Freitas 
dos Santos; Izabella Renata Almeida de Carvalho; Camila Guimarães Polisel

PET-093

RESUMO-Atualmente, no Estado de Mato Grosso do Sul, tem crescido a implantação de consultórios far-
macêuticos nas drogarias e na Atenção Básica à Saúde (ABS) de Campo Grande. O cuidado farmacêutico 
constitui a ação integrada do farmacêutico com a equipe de saúde, centrada no usuário, com o propósito 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, além da prevenção de agravos. A dispensação de medica-
mentos constitui um serviço clínico farmacêutico de extrema relevância, uma vez que sua finalidade não 
é somente garantir o acesso ao medicamento, mas também provimento de orientações que possibilitem 
garantir o seu uso correto, incrementar a adesão à farmacoterapia e proteger o paciente de possíveis re-
sultados negativos. O objetivo deste estudo foi contribuir com o uso racional de medicamentos por meio 
do provimento de orientações farmacêuticas. Tratou-se de um estudo de caráter transversal e aborda-
gem quantitativa, realizado com pacientes com doenças crônicas não transmissíveis assistidos em Uni-
dades Básicas de Saúde do município de Campo Grande/MS. As variáveis analisadas foram: idade, gênero, 
problemas de saúde e medicamentos em uso. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, de acordo com o parecer n°: 1.311.257. Um total de 138 indivíduos com ida-
de média de 64 anos participaram do estudo. Do total, (71%; n=98) eram do sexo feminino. Os principais 
problemas de saúde foram hipertensão (86%; n= 117), diabetes (50%; n=69) e dislipidemia (15%;n=21). As 
orientações farmacêuticas mais comumente realizadas envolveram educação dos pacientes sobre seus 
medicamentos e problemas de saúde, incremento da adesão ao tratamento e do autocuidado, provisão de 
materiais educativos relacionados ao manejo de condições crônicas, esclarecimento de dúvidas dos pa-
cientes relacionadas a medicamentos, orientações sobre a forma correta de utilização e armazenamento 
domiciliar e descarte de medicamentos. As atividades clínicas farmacêuticas e a integração do farmacêu-
tico à equipe multiprofissional de saúde são essenciais para o alcance de melhores desfechos clínicos e 
econômicos, visando a promoção da adesão ao tratamento, bem como o autocuidado de indivíduos com 
doenças crônicas não transmissíveis.
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AVALIAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS NO AMBULATÓRIO  
DO HOSPITAL DE ENSINO NO SETOR DE DERMATOLOGIA

Katiane Sousa Mateus Almeida1(acadêmica de Farmácia),  
Teófilo Fernando Mazon Cardoso1(orientador)

PET-092

RESUMO-Em 2006, foi implantado o Serviço de Dermatologia Dr. Günter Hans juntamente com o Programa 
de Residência Médica no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - HUMAP. Atualmente o Serviço 
de Dermatologia Dr. Günter Hans tem o maior número de atendimentos ambulatoriais e de procedimentos 
cirúrgicos do HUMAP e oportuniza, além de consultas, espaço para residência médica e pesquisa. O ser-
viço é referência estadual, principalmente nos casos mais complexos e conta com prescrições dos mais 
variados fármacos e formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas foram desenvolvidas para facilitar a 
administração de medicamentos e permitir seu melhor aproveitamento. Segundo a Anvisa (2011), “Forma 
farmacêutica é o estado final de apresentação dos princípios ativos farmacêuticos, após uma ou mais 
operações farmacêuticas executadas com a adição ou não de excipientes apropriados, a fim de facilitar a 
sua utilização e obter o efeito terapêutico desejado, com características apropriadas a uma determinada 
via de administração.” O presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento das  principais for-
mas farmacêuticas e princípios ativos prescritos no setor de dermatologia, para uma futura implantação 
na área de manipulação da Farmácia Escola do Curso de Farmácia da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul. Foi realizada uma entrevista ao chefe do Serviço de Dermatologia do HUMAP/EBSERH, juntamen-
te com os residentes para coleta das informações: insumos farmacêuticos ativos (IFAs) mais prescritos, 
dose e/ou concentração usual destes IFAs, principais formas farmacêuticas que veiculam os IFAs e ain-
da a frequência da prescrição. Dentre os 41 fármacos levantados, as formas farmacêuticas identificadas 
foram: cremes, loções, soluções, géis, pomadas e cápsulas. Pode-se classificá-los por suas frequências 
de prescrição, sendo classificados em raramente prescritos, pouco prescritos e muito prescritos, iden-
tificando também suas doses usualmente prescritas. Conseguimos identificar os principais fármacos e 
suas respectivas formas farmacêuticas, permitindo o planejamento dos fármacos que futuramente serão 
manipulados na Farmácia Escola da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
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CUIDADO FARMACÊUTICO NA COMUNIDADE

Elizabeth C. de Lima, Gabriela R. Silva, José L. B. Gomes, Juliana Galete, Katiane S. M. Almeida,  
Larissa Y. R. de Lima, Luiza S. de Melo, Marieli C. S. Cunha, Milena A. L. de Oliveira,  Rafael O. Fraiha, 

Tainah Raymundo, Teófilo F. M Cardoso1(orientador)

PET-096

RESUMO-Dentre as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial sistêmica constitui importante fa-
tor de risco para complicações cardíacas e cerebrovasculares, sendo considerada um problema de saúde 
pública mundialmente. Em 2000, a prevalência da HAS na população mundial era de 25% e a estimativa 
para o ano de 2025 é de 29%. Estudos realizados no Brasil revelaram que a prevalência da hipertensão foi 
de em média de 32,5%.1 Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, em 2014 foi confirmado que a diabe-
tes mellitus atingiu mais de 387 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, o diabetes esteve relacionado 
com mais de 48 mil mortes de pessoas com idade entre 20 e 60 anos, sua prevalência está estimada em 
8,7%.2.Tendo em vista que essas são as doenças de maior prevalência na população brasileira, os alunos do 
PET Farmácia prestam orientações referentes ao uso racional de medicamentos de indivíduos já diagnos-
ticados e desempenham o manejo de processos importantes para o acompanhamento dessas doenças 
como a aferição de pressão arterial (PA) e glicemia capilar. Os alunos integrantes do grupo PET ofereceram 
os serviços farmacêuticos de aferição de pressão arterial, glicemia capilar e orientação farmacoterapêu-
tica para aqueles que mostraram interesse no dia 2 de setembro de 2017, no Hipermercado Comper Spipe 
Calarge. Todos esses serviços prestados foram devidamente registrados e entregues aos pacientes. Nas 
situações de risco, como pressão arterial superior a 140/90 mmHg ou glicemia capilar superior 140 mg/dL, 
o paciente foi orientado a procurar serviço médico explicando os riscos que esses valores altos poderiam 
acarretar. Um total de 82 pessoas participaram, sendo que, 74 realizaram a aferição de PA (22 estavam com 
a pressão arterial superior a 140/90 mmHg, cerca de 30% dos participantes). O teste de glicemia capilar foi 
realizado em 54 pessoas, e em 7 os valores de glicemia foram superior a 140 mg/dL, (valores de glicemia 
pós-prandial: 13% dos participantes estavam com valores de glicemia maior do que era esperado). Dentre 
os 82 indivíduos que participaram, 38 destes faziam uso de medicamentos, sendo que destes 26 pacientes 
faziam uso anti-hipertensivos e 7 de hipoglicemiantes. Dentre os 22 indivíduos que obtiveram resultados 
de pressão arterial superiores aos valores estabelecidos, 12 não faziam uso de nenhum antihipertensivo. 
E entre os 7 indivíduos que obtiveram resultados de glicemia capilar superiores aos estabelecidos, apenas 
1 não fazia uso de hipoglicemiante. Com esta ação pode-se perceber a importância do profissional farma-
cêutico agindo na sociedade ativamente, tendo que vista que mais da metade dos indivíduos que tiveram 
resultado superiores de pressão arterial não faziam uso de nenhuma medicação. E dentre os indivíduos 
com diagnóstico de diabetes mellitus, 3 apresentaram valores acima de 200 mg/dL mostrando que o me-
dicamento não estava fazendo efeito desejado ou que o paciente não estava fazendo o uso correto deste, 
sendo orientado sobre o uso e maneira de armazenamento adequados dos medicamentos.
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SUSCEPTIBILIDADE IN VITRO E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE CANDIDA SPP. 
AGENTES DE CANDIDEMIA EM HOSPITAL DE ENSINO DE MATO GROSSO DO SUL

Milena Aureliano Lopes de Oliveira1(acadêmica de Farmácia)  
e Marilene Rodrigues Chang1 (orientadora)

PET-095

RESUMO -No ambiente hospitalar, infecções de corrente sanguínea por Candida spp. (candidemia) estão 
associadas à elevada mortalidade e internação prolongada1.O objetivo da pesquisa foi avaliar a suscetibi-
lidade aos antifúngicos e realizar a caracterização genotípica de Candida spp. isoladas de pacientes com 
candidemia do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, entre maio de 2014 a maio de 2015. Dezessete Candida spp. isola-
das de hemocultivos entre 2014 a 2015, identificadas pelo sistema automatizado VITEK 2 compact foram 
estudadas. O fluxograma da figura 1 ilustra as atividades realizadas.  As concentrações inibitórias mínima 
dessas leveduras frente a anfotericina B, fluconazol, itraconazol e voriconazol foram determinadas pela 
técnica de microdiluição em caldo descrita pelo Clinical and Laboratory Standards Institute2. A extração 
do DNA foi realizada por meio do Kit de YeaStarTM (Zymo Research, Irvine, CA, USA).Para identificação 
genotípica foram realizadas PCR-multiplex, PCR-duplex e PCR-RFLP 3 – 7..Os agentes identificados foram: 4 
(23,5%) C. albicans e 13 (76,5%) Candida não C. albicans. Todas as leveduras foram sensíveis a anfotericina 
B, porém, frente aos azóis, três Candida (17,7%)   apresentaram resistência ao fluconazol, e duas (11,8%) 
ao itraconazol e quatro (28,6%) apresentaram resistência ao voriconazol.A resistência de C. parapsilosis 
e C. tropicalis aos antifúngicos azóis, apesar de pouco frequente, já foram descritas 6. Este estudo docu-
menta a emergência de C. parapsilosis e C. tropicalis resistentes ao voriconazol, resistência esta pouco 
descrita em estudos anteriores na mesma região e no Brasil 1, 7 - 8. Comparando a identificação fenotípica 
realizada pelo sistema VITEK e o resultado da PCR foi observada divergência na identificação de duas 
espécies (11,8%). No HUMAP os casos de candidemia são causados mais frequentemente por espécies 
de Candida não C. albicans. A técnica de PCR é útil para observar mudanças na distribuição das espécies 
de Candida isoladas em um mesmo hospital em diferentes períodos de tempo. Este estudo documenta a 
emergência de C. parapsilosis e C. tropicalis resistentes ao voriconazol.
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS POTENCIAIS EM PRESCRIÇÕES DE PACIENTES 
INTERNADOS NA UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DE HOSPITAL DE ENSINO

Tainah Raymundo1(acadêmica de Farmácia), Maria Tereza Ferreira Duenhas Monreal1(orientadora)

PET-094

RESUMO -Interações medicamentosas (IM) acontecem quando há interações entre fármaco-fármaco, fár-
maco-alimento e fármaco-bebidas. Em geral, os pacientes são tratados com mais de um fármaco, fazendo 
com que a polifarmacêutica exija que se tenha a consideração de interações potenciais, em que as inte-
rações entre fármacos podem modificar a velocidade de absorção, ligação às proteínas ou a velocidade 
de metabolização ou excreção dos fármacos. As unidades de clinica médicas atendem os mais variados 
tipos de pacientes que na maior parte das vezes possuem comorbidades, fazendo o uso de vários medi-
camentos, aumentando as chances de IMs. A pesquisa foi realizada a partir dos prontuários médicos dos 
pacientes internados em unidade de clínica médica de hospital de ensino, HUMAP (Campo Grande-MS).O 
estudo realizado foi observacional, prospectivo, descritivo e analítico , incluindo todos os pacientes, exce-
to indígenas, quilombolas e pertencentes a população de fronteira ou institucionalizados.Na pesquisa foi 
utilizado instrumento elaborado pelo pesquisador, o qual teve como única finalidade o estudo. RESULTA-
DOS E DISCUSSÃO-Foram analisados 30 prontuários médicos, no período de julho a agosto de 2017, sendo 
observado: 43,13 % dos pacientes estão na faixa etária de 40-59 anos;  70% dos pacientes são do sexo 
feminino;  50% das interações medicamentosas são de gravidade moderada;  86,66% dos pacientes são 
polimedicados.  Quanto ao conhecimento científico conhecido:  51,4% é considerado regular; 40,3% é con-
siderado  boa;8,3% é considerado excelente. O estudo ainda está em andamento, mas já demonstra a ne-
cessidade da atenção e cuidado que pacientes polimedicados possuem, no que diz respeito a interações 
medicamentosas, pois várias podem ser evitadas, minimizando danos à saúde do paciente, otimizando seu 
tratamento e qualidade de vida. 
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS POTENCIAIS EM PRESCRIÇÕES DE PACIENTES 
INTERNADOS NA UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA DE HOSPITAL DE ENSINO

Tainah Raymundo, Maria Tereza Ferreira Duenhas Monreal

PET-0041

RESUMO -Interações medicamentosas (IM) acontecem quando há interações entre fármaco-fármaco, fár-
maco-alimento e fármaco-bebidas. Em geral, os pacientes são tratados com mais de um fármaco, fazendo 
com que a polifarmacêutica exija que se tenha a consideração de interações potenciais, em que as inte-
rações entre fármacos podem modificar a velocidade de absorção, ligação às proteínas ou a velocidade 
de metabolização ou excreção dos fármacos. As unidades de clinica médicas atendem os mais variados 
tipos de pacientes que na maior parte das vezes possuem comorbidades, fazendo o uso de vários medi-
camentos, aumentando as chances de IMs. A pesquisa foi realizada a partir dos prontuários médicos dos 
pacientes internados em unidade de clínica médica de hospital de ensino, HUMAP (Campo Grande-MS). O 
estudo realizado foi observacional, prospectivo, descritivo e analítico , incluindo todos os pacientes, ex-
ceto indígenas, quilombolas e pertencentes a população de fronteira ou institucionalizados. Na pesquisa 
foi utilizado instrumento elaborado pelo pesquisador, o qual teve como única finalidade o estudo. Foram 
analisados 30 prontuários médicos, no período de julho a agosto de 2017, sendo observado: 43,13 % dos pa-
cientes estão na faixa etária de 40-59 anos; 70% dos pacientes são do sexo feminino; 50% das interações 
medicamentosas são de gravidade moderada; 86,66% dos pacientes são polimedicados; Quanto ao conhe-
cimento científico conhecido: 51,4% é considerado regular;40,3% é considerado  boa;8,3% é considerado 
excelente. O estudo ainda está em andamento, mas já demonstra a necessidade da atenção e cuidado que 
pacientes polimedicados possuem, no que diz respeito a interações medicamentosas, pois várias podem 
ser evitadas, minimizando danos à saúde do paciente, otimizando seu tratamento e qualidade de vida. 
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PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Esteic Janaina Santos Batista, Camila Leite da Silva

PET-014

RESUMO -O ensino de programação para crianças já faz parte de diversas iniciativas realizadas no Brasil, com 
a proposta de desenvolver o pensamento crítico, melhorar o raciocínio lógico, favorecendo a capacidade de 
resolução frente aos problemas.  O conceito de Pensamento Computacional (PC) est á relacionado ao desen-
volvimento destas habilidades. Futuros sociólogos, economistas, músicos, educadores deverão interagir com 
profissionais da Computação através de um pensamento interdisciplinar, ou seja, como recurso para solucio-
nar problemas através da construção de novas abordagens computacionais [Wing 2006].  Este trabalho relata 
algumas ações cujo objetivo é a inserção da robótica na educação básica das escolas de Ponta Porã e outras 
cidades de Mato Grosso do Sul, com objetivo de desenvolver o pensamento computacional das crianças.  Estas 
atividades resumem-se em: capacitação de professores, oficinas, cursos, eventos e desenvolvimento de ma-
teriais de apoio. As ações são realizadas desde 2009, a princípio pelo Programa NERDS (Núcleo Educacional de 
Robótica e Desenvolvimento de Software), e, posteriormente, com o apoio dos bolsistas advindos da criação 
do grupo PET Fronteira. Atualmente, conta-se também com apoio de recursos do edital da FUNDECT, EDUCA-MS 
e do projeto GIRA (Grupo de Interação Robótica e Acessibilidade) da Fronteira. Segue-se um resumo breve de 
algumas das ações: a) Cursos e oficinas para os estudantes: são oferecidos cursos, como Arduino e progra-
mação, para os estudantes do ensino m é dio e para os ingressantes dos cursos oferecidos no campus. De tal 
forma a  motivá -los a participarem de modalidades de competições de robótica, por exemplo. b) Forma ç ã o 
de professores: são oferecidos cursos e oficinas de robótica e programação aos Professores Gerenciadores 
da Sala de Tecnologia (PROGETECs), em parceria com o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) de cada região. 
A logística permite que estes repliquem o curso dentro de suas respectivas escolas [Batista et. Al 2016]. c) 
Eventos e Workshops: nesta categoria destacam-se o Robo Ára, evento de robótica que vêm sendo realizado 
desde 2015 [Batista et. Al 2015] [Batista et. Al 2017], e o Workshop do GIRA (ver trabalhos referentes aos even-
tos expostos no ENEX), além dos workshops que são realizados periodicamente. d) Preparação de materiais de 
apoio: destaca-se o curso completo da ferramenta de programaçã o visual em Scratch, que cont é m 26 vídeo 
aulas destinadas a professores, com exercícios e resoluções. O curso está disponível no Youtube e no website 
do LARPP (Laboratório de Robótica de Ponta Porã). As ações têm refletido no interesse de estudantes em 
ingressar no cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computaçã o na Universidade. Diversas regiões 
atendidas pela capacitação de professores estão replicando as ações. Os PROGETECs estão replicando o curso 
dentro das escolas, o que tem refletido na utilização de ferramentas de programação em diversas discipli-
nas.  Novas políticas públicas têm sido repensadas devido as ações iniciadas pelo grupo em 2009, em que está 
sendo escrito projetos para a inserção de robótica nas escolas municipais e estaduais. Diversas ações estã o 
sendo planejadas para serem executadas, entre elas estão: preparação de cursos online de outras ferramen-
tas, criaçã o de uma competição de robótica virtual utilizando a ferramenta RoboMind, curso de capacitação 
de professores sobre Computação Desplugada, organização dos próximos Workshops e da próxima edição do 
evento Robo Ára.  Espera-se assim que as escolas se apropriem da robótica e programação para que estas 
sejam utilizadas como meios de motivação do estudante.
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ORGANIZAÇÃO E APOIO ÀS COMPETIÇÕES DE ROBÓTICA

 Fabio Quimio Pereira Fujii, Dionísio Machado Leite

 PET- 010

RESUMO-A robótica na educação vem sendo utilizada em práticas pedagógicas em diversas regiões do 
Brasil. Tendo em vista esse cenário atual da educação, muitos esforços em torno da robótica aplicada à 
educação foram feitos na região de Ponta Porã. No entanto, para que seja possível essa implantação da 
robótica nas escolas, diversas ações são necessárias. O grupo PET se organizou em equipes para apoiar 
as escolas estaduais e municipais no intuito de expandir essa área de conhecimento. Neste sentido, fo-
ram realizados parcerias com o Núcleo de Tecnologia e Educacional Estadual - (NTE), Núcleo de Tecnologia 
Educacional Municipal – (NTEM) e professores locais, de forma à auxiliarem na capacitação dos alunos para 
competirem na Olimpíada Brasileira de Robótica – (OBR). O grupo PET Fronteira, em parceria com o NTE e 
NTEM, através do programa NERDS e do projeto Futuro Programadores de Ponta, encorajou os professores 
à participarem das provas da Olimpíada Brasileira de Informática e Robótica - OBI e OBR - com diversas 
ações. O grupo PET promoveu palestras motivacionais sobre robótica para os professores, explicando os 
benefícios das ferramentas robóticas na sala de aula. Foram oferecidos também cursos de capacitação 
para professores de diferentes cidades de Mato Grosso do Sul, utilizando recursos que permitem realizar 
oficinas semipresenciais. Os alunos das escolas públicas do ensino médio e técnico receberam oficinas 
de LEGO e Arduino, como forma de motivá-los a participarem das modalidades práticas das competições 
de robótica. Além disso, para prestigiar os medalhistas da OBR, foi idealizado o evento Robo Ára, na qual 
se busca promover um maior contato dos alunos com a robótica através de demonstrações e atividades 
específicas. As ações do grupo PET Fronteira com relação à robótica, proporcionou resultados positivos 
desde sua implantação. A grande colaboração do grupo com as escolas de Ponta Porã possibilitou um 
aumento muito significativo nas inscrições para a OBR. Vale ressaltar que Ponta Porã representa a maior 
parcela de inscritos na OBR no MS, resultado do trabalho em conjunto de educadores.Desde as primeiras 
ações do grupo PET com relação à OBR (2013), as inscrições de alunos na competição obteve um aumento 
de mais de 200% em 2015, apenas em Ponta Porã. Este número representa os esforços do grupo na dis-
seminação da robótica educacional. Estas ações vem sendo replicados em outras cidades sul-mato-gros-
senses, devido o grande impacto que teve na região de Ponta Porã, que por sua vez, tem como Referência 
os eventos e capacitações.
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FEIRA DAS PROFISSÕES UFMS/CPPP
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RESUMO-Com intuito de divulgar os cursos oferecidos pela UFMS/CPPP[1], Sistemas de Informação, Ciên-
cia da Computação, Matemática e Pedagogia, realizou-se o evento, Feira das Profissões UFMS/CPPP[1]. 
Cujo público alvo são alunos do ensino médio de escolas da cidade de Ponta Porã. No dia do evento os 
alunos dos quatro cursos (Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Matemática e Pedagogia) tra-
balham juntos para mostrar o campus (salas de aulas, laboratórios, biblioteca, etc.). Integrantes do grupo 
PET-Fronteira[2] mostram o espaço deles, o LaRPP (Laboratório de Robótica de Ponta Porã), lugar onde os 
petianos desenvolvem os projetos de ensino, pesquisa e extensão. Também é mostrado outro espaço, a 
Fábrica de Software UFMS/CPPP[1], onde alguns petianos dos cursos de Sistemas de Informação e Ciência 
da Computação desenvolvem, geralmente, software móveis com ajuda de alunos bolsistas. Todos os pro-
jetos desenvolvidos na Fábrica de Software UFMS/CPPP[1] são apresentados aos alunos no dia do evento. 
Dar visibilidade ao campus e conhecimento da existência dos cursos na UFMS/CPPP[1], despertando o 
interesse nos alunos a optar pelos cursos ofertados pela universidade. Há ainda a necessidade de um 
levantamento mais criterioso a respeito dos alunos do ensino médio que visitam o CPPP e aqueles que de 
fato fazem o ingresso no CPPP. Essa quantificação de ingressantes é necessária para viabilizar ações en-
tre o CPPP e as demais instituições de Ponta Porã, como o Instituto Federal, escolas municipais, estatuais 
e particulares visando a integração de projetos de ensino, pesquisa e extensão, aumentando, assim, a 
abrangência da UFMS na região. O evento teve resultados positivos, pois alguns alunos visitantes estu-
dam hoje na UFMS/CPPP[1].A UFMS/CPPP[1] não é muito conhecida pela população local, pois os morado-
res confundem muito o campus com o nosso vizinho, a UEMS. O evento pode ser uma ótima oportunidade 
para a divulgação da UFMS na região. 
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RECONHECIMENTO DE PRAGAS EM FOLHAGENS DE SOJA 
 UTILIZANDO ANÁLISE DE TEXTURAS

Lucas Abreu da Silva, Wesley Nunes Gonçalves 
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RESUMO-A Soja é um dos mais importantes elementos na economia brasileira, mas as doenças nas plan-
tações podem dificultar e atrasar a produção. O reconhecimento de doenças é feito por técnicos que ana-
lisam as folhas, mas não conta com a ajuda de softwares para o reconhecimento. A análise de textura tem 
alguns métodos eficazes para reconhecer as doenças na folhagem de soja. Este artigo analisa as princi-
pais técnicas de análise de textura e seus classificadores. Cinco métodos foram utilizados: três variações 
do LBP, matrizes de co-ocorrência, filtros de Gabor, e duas bases de imagens - Scanner e Microscópio. Este 
trabalho visa contribuir para o reconhecimento de doenças, além de ajudar os técnicos. Compound local 
binary pattern, Uniform Local Binary Pattern,Local Binary Pattern Variance, Matrizes de co-ocorrência  Ma-
trix e Filtros de Gabor.
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COMUNICA E INFORMA PET
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PET-013

RESUMO-Este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto “Comunica e Informa PET”, que vem sendo 
desenvolvido pelo grupo PET Fronteira, tendo como principal finalidade a divulgação do campus de Ponta 
Porã e a troca de informação entre os membros do grupo e a comunidade externa. Buscando abranger a 
comunidade acadêmica e a comunidade externa na divulgação de suas ações, o grupo PET Fronteira faz 
o uso da seguinte metodologia ilustrada na Figura 1. As ações são os projetos desenvolvidos pelo grupo 
ou pela comunidade acadêmica no geral, tais como eventos, minicursos e palestras. A escolha do meio de 
divulgação da ação é feita a partir da análise de seu público alvo. Visando promover a interação entre os 
membros do grupo, é mantida uma lista de discussão por meio das redes sociais. Outro meio de divulga-
ção com público alvo mais abrangente tem sido a manutenção de um Blog, onde cada membro do grupo 
é responsável por atualizálo com publicações de manchetes e notícias relacionadas às atividades do PET. 
Planeja-se renovar o conteúdo do site, inserindo também reportagens com os mais diversos temas, tra-
zendo reflexão sobre áreas além da atuação do grupo. Pretende-se também retomar a produção e diagra-
mação de um boletim informativo, contendo reportagens a respeito do PET, atuação do grupo, entrevista 
com ex-membros e curiosidades. Para tanto, será criada uma equipe editorial para avaliação das notícias 
e demais informações. O “Comunica e informa PET” já tem resultado em uma maior troca de informações 
entre os membros do grupo e a comunidade acadêmica por meio do Blog e pretende-se multiplicar esses 
resultados com novas edições do Boletim Informativo, trazendo informações e curiosidades, bem como 
informações a respeito do PET e demais ações e atividades do grupo e assuntos diversos. Espera-se que 
a longo prazo essas ações de divulgações desperte o interesse da comunidade externa, resultando no 
fortalecimento do curso e do reconhecimento do campus de Ponta Porã. A comunicação saudável e a tro-
ca de informações entre os bolsistas e os alunos e professores dos cursos de graduação são condições 
essenciais para o bom desempenho de um grupo PET (BRASIL, 2006). O projeto “Comunica e Informa PET” 
é um meio de divulgação do campus de Ponta Porã e do grupo PET Fronteira que visa levar a comunidade 
acadêmica e externa informações sobre o Campus de Ponta Porã, as atividades realizadas pelo grupo PET 
Fronteira e reportagens de interesse geral, promovendo o fortalecimento e visibilidade dos mesmos.
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PET NO CINTURÃO VERDE: CADASTRAMENTO SOCIOECONÔMICO DAS FAMÍLIAS 
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RESUMO-Este trabalho resulta da participação do grupo PET Geografia no projeto de extensão: “Cadas-
tramento socioeconômico das famílias do Cinturão Verde e levantamento cartográfico da área”. O projeto 
consiste no cadastramento amostral de 112 famílias de um universo de 180 que vivem na área do Cinturão 
Verde, no município de Três Lagoas, a fim de contribuir para minimizar a situação de conflitos vivida entre 
esta comunidade e os órgãos públicos no tocante ao uso da terra, bem como reconhecer limites da área. 
Os dados que apresentamos, referentes a uma parte da pesquisa, evidenciam o perfil socioeconômico 
dessas famílias. A metodologia empregada fundamentou-se em pesquisas bibliográficas, aplicação de 
questionário estruturado, entrevistas e registro fotográfico. Posteriormente, realizou-se a tabulação e 
análise dos dados coletados no campo – uma parte do questionário estruturado será apresentado neste 
trabalho. As entrevistas foram realizadas em 112 lotes. A partir da sistematização dos dados constatamos 
que predominam duas faixas etárias, a saber: 41 a 50 anos e 51 a 60 anos. E que possuem baixo grau de 
escolaridade – 62 dos entrevistados têm fundamental incompleto.A partir dos dados tabulados consta-
tamos também que para 56% dos entrevistados a renda familiar mensal concentra-se entre 1 e 3 salários 
mínimos. As entrevistas com os moradores revelaram que a renda familiar advém tanto da venda do exce-
dente da produção obtida do lote, como da aposentadoria. A produção nos lotes é baseada em hortifruti e 
criação de animais de pequeno porte, sendo que 38% dos entrevistados possuem de 3 a 5 pessoas traba-
lhando no lote. Quanto a condição das famílias no lote, o gráfico 3 evidencia que das 112 famílias entrevis-
tadas, 75 estão na condição de comodatários; 32 ocupantes; 2 empregados; 1 meeiro e 02 não informaram. 
No tocante ao uso do solo, os dados apontaram que 49% das famílias utilizam 70% da área do lote para pro-
dução e 30% utilizam 100%. Concluímos, por meio da análise dos dados, que o Cinturão Verde é composto 
em sua maioria por famílias cujo perfil socioeconômico é de vulnerabilidade econômica e social. Em virtude 
da renda e produção no lote, essas famílias podem ser classificadas como agricultores familiares que vis-
lumbram no Cinturão Verde a oportunidade de recriar-se por meio do trabalho na terra. Essas famílias, que 
possuem 1 hectare, são exemplo de resistência camponesa no município de Três Lagoas/MS e devem ser 
apoiadas por políticas públicas, uma vez que são contraponto a monopolização do território treslagoense 
pela expansão dos plantios de eucalipto, sobretudo, viabilizada pelo Estado.
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PET NA GRADUAÇÃO: PESQUISA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Giovana Rocha Faria, Jéssica Oliveira Ferreira, Larissa dos Santos Campos  
e Rosemeire Aparecida de Almeida 

PET-037

RESUMO-A atividade “PET na Graduação” visa atuar, essencialmente, no primeiro ano de graduação tanto 
no sentido de acolher de forma humanizada os novos integrantes do curso de Geografia como acompa-
nhar, de forma sistematizada, a integração destes acadêmicos nos dois primeiros semestres do curso. 
Esse envolvimento se deu desde a calourada até a coleta de informações estruturadas acerca dos limites 
e perspectivas em relação a graduação em Geografia. Espera-se com este acompanhamento conhecer os 
calouros e proporcionar uma melhoria da qualidade acadêmica do curso de Geografia, identificando fragi-
lidades e potencialidades. Aplicação de questionário com perguntas objetivas e dissertativas sobre a vida 
social e acadêmica do discente. A coleta desses dados ocorreu no término do primeiro semestre, uma vez 
que é nesse período a ocorrência maior de evasão. Todavia, pretende-se repetir o questionário no término 
do segundo semestre. O questionário é composto por 18 questões e foi aplicado em 37 alunos do primeiro 
semestre do curso de Geografia. Para esta apresentação selecionamos três gráficos: interesse inicial pela 
Geografia; convivência em sala de aula; potencialidade de evasão. Nesta primeira fase, concluímos que os 
fatores de escolha do curso são múltiplos, como: influência dos professores do ensino médio; qualidade 
do curso; gratuidade. Porém, 41% dos discentes entrevistados conhecem alguém que evadiu do curso de 
Geografia. E 62% já pensaram em abandonar o curso – a razão para essa possível desistência não é eviden-
ciada. Situação que sinaliza para a importância de continuarmos o acompanhamento do grupo no segundo 
semestre - a fim de aprofundarmos o estudo.
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Como método de avaliação, foi aplicado um  questionário estruturado que buscou respostas de cunho 
pessoal a respeito de mudanças intelectuais relacionadas ao conteúdo trabalhado.

A realização desta atividade foi considerada  satisfatória, uma vez que todos os envolvidos participaram 
ativamente da aula, situação que reforça a importância do PET na Escola como prática educativa que apro-
xima os PETianos da Geografia escolar. Destaque para as diferentes realidades escolares que desafiam os 
PETianos a pensar as peculiaridades do ensino no campo e na cidade. Neste caso específico, que foi a aula 
de solos, houve maior interação por parte dos discentes da escola do campo.
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PET NA ESCOLA: NOVAS METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE PEDOLOGIA

Dener José da Silva Nunes, Mário Marcio Geminiano, Nathan Ulguim, 
 Ruth Helena M. Rocha e Rosemeire Aparecida de Almeida  

PET-036

RESUMO-A atividade “Novas Metodologias para o Ensino de Pedologia”, realizada pelo grupo PET Geogra-
fia, foi desenvolvida em duas escolas localizadas no município de Três Lagoas/MS, sendo uma no perí-
metro Urbano e, outra, no Rural, ambas da rede pública de ensino, a saber: Escola Estadual Bom Jesus, 
localizada no centro urbano de Três Lagoas e Escola Estadual Afonso Francisco Xavier Trannin, situada no 
distrito de Arapuá. Partimos do pressuposto de que a vida no planeta depende dos solos para chegar ao 
entendimento de que sua proteção e recuperação é uma tarefa que se inicia pelo conhecimento acerca de 
sua formação, classificação e importância como base de existência da vida. Neste caminho, destaque aos 
riscos que as atividades econômicas têm imposto aos solos.  Para realização desta atividade utilizou-se 
a seguinte sequência didática: apresentação do conteúdo com uso de slides e curta metragem; maquete 
com as camadas do solo - para entendimento do processo de formação; e maquete com garrafas PET -  
exemplificando diferentes coberturas vegetais para ilustrar o impacto erosivo.Como método de avaliação, 
foi aplicado um  questionário estruturado que buscou respostas de cunho pessoal a respeito de mudan-
ças intelectuais relacionadas ao conteúdo trabalhado. A realização desta atividade foi considerada  satis-
fatória, uma vez que todos os envolvidos participaram ativamente da aula, situação que reforça a impor-
tância do PET na Escola como prática educativa que aproxima os PETianos da Geografia escolar. Destaque 
para as diferentes realidades escolares que desafiam os PETianos a pensar as peculiaridades do ensino 
no campo e na cidade. Neste caso específico, que foi a aula de solos, houve maior interação por parte dos 
discentes da escola do campo.Com o desenvolvimento das metodologias de ensino que mesclaram aula 
expositiva, exposição de maquetes e curta metragem, juntamente com o processo avaliativo, concluímos 
que a temática desperta interesse nos   alunos, tanto da cidade como do campo, principalmente quando 
estes percebem que o solo é um organismo vivo e que não é possível vivermos sem solo. Os alunos da 
escola do campo, compreenderam melhor o papel do solo e a necessidade de práticas conservacionistas 
como curvas de nível e reflorestamento, uma vez que estão ligados de forma direta ao solo, pois é dele 
que suas famílias provem o sustento. Os alunos da escola urbana foram menos propositivos – talvez, por-
que na cidade o solo encontra-se coberto por asfalto. Porém, não menos preocupados, uma vez que, ao 
entender a origem dos processos que levam a perda de solo, indagaram sobre as formas de conservação.
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AÇÕES DO PET: MATEMÁTICA PARA TODOS- OFICINAS NAS ESCOLAS

Angelo dos Reis Oliveira,Ana Paula de Souza Pessoa, Neide Roman ,Claudia Carreira da Rosa 

PET-056

RESUMO-As discussões em torno do ensino e da aprendizagem de Matemática, em todos os níveis educa-
cionais, apontam para necessidade de um ensino voltado ao desenvolvimento do raciocínio, da prática do 
trabalho em equipe, do exercício e da capacidade de solucionar problemas e outras competências que pos-
sibilitem uma boa adaptação do indivíduo a uma sociedade em constante mudança.Um dos objetivos do PET 
– MAT – CONEXÕES DE SABERES é promover a formação ampla e de qualidade na graduação, envolvendo os 
acadêmicos em atividade de ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, ao promover oficinas de conteúdos 
matemáticos para os alunos do Ensino Básico, têm a oportunidade de unir a teoria de sala de aula com a prá-
tica do dia a dia escolar e em contrapartida levar conhecimentos científicos para serem utilizados em sala de 
aula pelos alunos envolvidos. É uma espécie de formação colaborativa, uma troca de experiência, onde todos 
saem ganhando. As oficinas  contou com a participação de alunos da rede Estadual e municipal de Ensino, 
com cerca 800 alunos da educação básica, que se dividiu em oficinas que envolveram conteúdo básico de 
Matemática. Foram realizadas quatro oficinas, são elas: Quatro Operações, Geometria, Frações e Lógica. Na 
qual os integrantes do grupo PET foram até as escolas desenvolver essas oficinas, e também a manipulação 
do ábaco e Modelagem Matemática.Em relação as visitas ao laboratório de Matemática, os alunos puderam ter 
a oportunidade de aproximação com a matemática, através de materiais concretos. Acreditamos que quando 
visualizamos algo, isso fica mais próximo, tornando-se presente na discussão. “Nada deve ser dado à criança, 
no campo da matemática, sem primeiro apresentar-se a ela uma situação concreta que a leve a agir, a pensar, 
a experimentar, a descobrir, e daí, a mergulhar na abstração” (AZEVEDO, 1979 p. 27). Nas oficinas oferecidas 
para os alunos em Março de 2017, na cidade de Ponta Porã, os acadêmicos do grupo PET foram até as escolas 
e desenvolveram atividades de modelagem matemática, manipulação do ábaco e materiais concretos, e pos-
teriormente puderam confecciona-los. Quando os alunos visitaram a UFMS em Maio de 2017 foi trabalhada a 
lógica e a utilização de materiais concretos disponíveis no laboratório.Os resultados foram positivos e nos dei-
xaram entusiasmados. Os alunos demonstravam gosto pela matemática, alguns se expressavam com frases 
como: “finalmente entendi como isso funciona”. Comentavam que, a partir das oficinas, estavam tendo um 
novo olhar para matemática e ajudaram a compreender melhor a matéria de matemática, que iriam sugeriam 
para os professores, sempre que possível que eles levassem em suas aulas materiais manipuláveis, construir 
jogos educativos e discutir o conteúdo antes de sistematizá-lo. Os alunos participantes das oficinas, em ge-
ral, possuíam dificuldade no aprendizado da matemática, o que aumentava, em geral, a dificuldade era a com-
preensão de alguns conceitos matemáticos, pois não há ligação entre o conteúdo e a realidade dos alunos, 
assim não tinha sentido em estudar certos conteúdos matemáticos. Os alunos estavam bastante motivados 
e com vontade de aprender novas formas de aprender matemática, participaram ativamente das atividades, 
sempre estavam perguntando tudo, para que servia, tiravam bastante dúvidas e logo surgia novas ideias de 
aprimorar as atividades, refletiam a importância de trabalhar com materiais diferentes e prazerosos e atra-
tivos e no final pediram outros conteúdos que poderiam usar a matemática, e queriam saber se tudo poderia 
se aprendido com materiais concretos.
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CLUBE DO XADREZ KASPAROV 

Francimar Gomes de Oliveira Júnior, Bianca Rodrigues Marcelino Alexandre, Douglas Anselmo 
Dorneles de Oliveira, Mariane Aguirre Arcamendia, Neide Roman, Claudia Carreira da Rosa 

PET- 053

RESUMO-O Clube de Xadrez Kasparov (CXK); Iniciou suas atividades no dia 31 de abril de 2016 com uma for-
mação para professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede pública de Aral Moreira; Nosso 
objetivo com este projeto é ensinar e incentivar alunos, acadêmicos e professores a jogar xadrez; Atividade 
de ensino e extensão; Por que xadrez? Estimula o raciocínio lógico, a elaboração de estratégias, a memória, 
a concentração, o respeito, a imaginação; Propicia a identificação de causa e efeito; Entre tantos outros; O 
clube do xadrez tem membros em diferentes níveis de ensino, ou seja, trabalha com os acadêmicos, com 
professores universitários, professores do ensino básico e alunos da rede pública de ensino de Ponta Porã 
e região; Os membros do clube são separados em categorias: 1. Iniciante; 2. Intermediário; 3. Avançado  As 
turmas são separadas de acordo com as categorias e os jogos acontecem nas escolas da Educação Básica e 
na UFMS/CPPP; Campeonatos serão organizados. O projeto está sendo desenvolvido na: Escola Polo Munici-
pal Ignês Andreazza: 8 turmas: 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental; UFMS – Campus de Ponta Porã: 3 turmas. 
Escola Polo Municipal Ignês Andreazza: Incialmente tivemos um mês de aulas teóricas; História do Xadrez; 
Características do tabuleiro e das peças, assim como, o movimento das últimas; Confecção dos tabuleiros; 
Jogo; Jogos coletivos no software Chess Titans; Jogos individuais, coletivos ou cooperativos no tabuleiro 
digital contra o computador;Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Ponta Porã: 1. Iniciante; 
2. Intermediário; 3. Avançado.O Clube de Xadrez Kasparov envolve e pode envolver alunos do anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental, alunos do Ensino Médio e do Ensino Superior, além de professores dos dife-
rentes níveis de ensino. Inicialmente, os alunos apresentaram resistência a aprender a jogar xadrez, porém 
atualmente pedem para disputar campeonatos; Durante a realização das aulas, percebemos entusiasmo 
por partes dos integrantes e todos esperam o campeonato para iniciar a competição entre eles; Verificamos 
maior entrosamento entre os acadêmicos participantes dos diferentes cursos e alunos de diferentes ida-
des; Elaboração do I Campeonato de Xadrez do CXK.
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GEOMETRIA VIRTUAL: UM APLICATIVO EDUCACIONAL PARA O ENSINO DE GEOMETRIA

Francimar Gomes de Oliveira de Júnior, Douglas Anselmo, Dornales de Oliveira, Mariane Aguirre 
Arcamendia, Claudia Carreira da Rosa 

PET-058

RESUMO-Existem muitos trabalhos na área educacional com o intuito de melhorar o processo de ensino e 
aprendizagem, entre esses, destacamos dois, que são oriundos da Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul no município de Ponta Porã: LEPMAT: Laboratório de Ensino e Pesquisa em Matemática – Ensinando 
Matemática de forma concreta; Fábrica de Software; Por meio desta parceria surgiu o desenvolvimento do 
aplicativo educacional Geometria Virtual. Para a elaboração dos conceitos e das atividades geométricas, 
adotamos alguns critérios de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997 p. 51- 62), 
como: sensibilizar os usuários pela observação de imagens das figuras geométricas nas artes, edificações 
e na natureza; identificar características das figuras geométricas, percebendo semelhanças e diferenças 
entre elas, utilizando critérios como números de lados, ampliações e reduções de suas representações; 
estabelecer comparações entre objetos do espaço físico e os objetos geométricos, sem o uso obrigatório 
de nomenclatura.Sequências dos conteúdos; Geometria Virtual, por quê? Disponibilização em plataforma 
de downloads; O aplicativo encontra-se finalizado e pronto para ser disponibilizado a alunos e professores 
da educação básica dos anos iniciais. Enquanto não testamos o software educativo com os professores, 
continuamos verificando a existência de bug’s ou erros de conteúdo. Esperamos oferecer cursos de for-
mação continuada o mais rápido possível de forma que os professores possam utilizar o aplicativo em sala 
de aula.
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CONSTRUINDO E USANDO MATERIAIS CONCRETOS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 

Vanessa Santos Da Silva, Michele Martins da Silva, Natalia da Silva Siguemura, Debora Coelho de 
Souza, Victoria Hiuli da Mota Peixoto, Claudia Carreira da Rosa

 PET-059

RESUMO-O Laboratório de Ensino e Pesquisa em Matemática (LEPMAT) é um espaço que alunos, professo-
res e comunidade escolar podem interagir. É um projeto de extensão em parceria com o grupo PET/MAT 
e o GFEPEM – Grupo da Fronteira de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática, que tem como objetivo 
principal trabalhar com a formação inicial e continuada de professores, além de mostrar à comunidade 
escolar que é possível aprender a matemática de forma concreta. É uma oportunidade de aproximar teo-
ria e prática.O Projeto LEPMAT é relevante em relação às atividades de ensino, pesquisa e extensão, uma 
vez que este converge para discussões que pode levar a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem 
de matemática em todos os níveis. É um trabalho colaborativo e evidencia uma parceria que envolve pes-
quisa, ensino e extensão, onde acadêmicos que participam do GFEPEM, realizam a confecção de materiais 
manipuláveis para o ensino de matemática, que é utilizado nas oficias oferecidas em parceira com o LE-
PMAT Os acadêmicos assumem simultaneamente o papel de aluno e de professor, aprendendo enquanto 
ensina, num processo de constituição da aprendizagem, o trabalho coletivo contribui para “emancipação 
profissional e para a consolidação de uma profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e 
dos seus valores”. (NÓVOA apud PEREZ, 1999, p. 275).Pesquisas envolvendo o ensino e aprendizagem por 
meio de materiais concretos no âmbito do GFEPEM (Grupo da Fronteira de Estudo e Pesquisa em Educação 
Matemática; Construção de Materiais para o ensino de Matemática; Elaboração de propostas de ensino 
usando materiais concretos; Oficinas de matemática para acadêmicos do curso de Pedagogia e de Mate-
mática (formação inicial); Formação continuada para professores da rede pública de Ponta Porã e região; 
Oficinas de matemática em Escolas públicas de Ponta Porã e região; Visitas ao Laboratório no Câmpus da 
UFMS/CPPP. A partir das pesquisas e extensões realizadas esperamos proporcionar o exercício da prática 
pedagógica e o reforço do compromisso com a docência, sendo assim, contribuiremos com melhorias para 
o curso, para a educação e para a comunidade em geral. Também almejamos promover a interação entre os 
acadêmicos, os alunos e professores de escolas públicas, de modo a proporcionar o efeito multiplicador de 
ações do LEPMAT em conjunto com o GFEPEM e o PET/MAT sobre a comunidade.
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AÇÕES DO PET: FORMANDO PROFESSORES PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA

Ana Paula de Souza Pessoa ,Neide Roman ,Tchaila Regina Santino Tomascheski, Claudia Carreira da Rosa 

PET-055

RESUMO-Vivemos em um momento que precisamos encontrar mecanismos para melhorar o ensino e apren-
dizagem dos alunos brasileiros em todos os níveis de ensino.  Um dos objetivos do PET – MAT – CONEXÕES DE 
SABERES é promover a formação ampla e de qualidade na graduação, envolvendo os acadêmicos em atividade 
de ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, promovemos a formação continuada de matemática para pro-
fessores do ensino básico, o grupo PET envolvido com essas atividades, têm a oportunidade de unir a teoria 
de sala de aula com a prática do cotidiano escolar e em contrapartida levar conhecimentos científicos para 
serem utilizados em sala de aula pelos professores envolvidos, havendo uma espécie de formação colaborati-
va. “A formação continuada constitui-se num processo por meio do qual o professor vai construindo saberes 
e formas que lhe possibilitem produzir a própria existência e a partir dessa profissão” (ROSA, 2013 p.28). Assim 
através da formação continuada, todos os professores tem oportunidade de aprofundar seus conhecimen-
tos matemáticos. As discussões em torno do ensino e da aprendizagem de Matemática, em todos os níveis 
educacionais, apontam para a necessidade de um ensino voltado ao desenvolvimento do raciocínio, a práti-
ca do trabalho em equipe, ao exercício da capacidade de solucionar problemas e outras competências que 
possibilitem melhor adaptação do indivíduo a uma sociedade em constante mudança. De acordo com Nóvoa 
(1997) “a troca de experiência e a partilha e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos 
quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e formado” (p. 26). 
Consideramos que ensinar é mais do que transmitir, corretamente, o conhecimento aprendido. As metodo-
logias utilizadas foram: Grupos de estudos, palestras, oficinas com materiais concretos para os anos iniciais. 
Em média nas oficinas oferecidas foram contemplados aproximadamente 40 professores da rede pública de 
ensino.A formação continuada para professores foi realizada através de oficinas, sendo nas cidades de Caa-
rapó, Coronel Sapucaia e Ponta Porã, no estado de Mato Grosso do Sul, nos meses de Abril, Maio e Setembro de 
2017. Constatamos que os professores dos anos iniciais não demostravam intimidade com a Matemática. Pa-
reciam ter medo de manipular os materiais sem uma prévia orientação, mas após os primeiros momentos, se 
mostravam entusiasmados e até conseguiam relacionar o material concreto utilizado para outros conteúdos 
com outras finalidades. Em Ponta Porã, no mês de setembro de 2017, foi realizada uma palestra com o tema “ 
Avaliação escolar: Qual a finalidade?”, que abordou autores que defendem novas formas de avaliar um aluno 
e para os professores refletirem sobre suas práticas avaliativas.Os professores participantes da formação 
continuada, em geral, não possuíam formação na área específica de Matemática, o que aumentava, em geral, 
a dificuldade que os mesmos encontravam em preparar uma aula diferenciada, pois não possuíam domínio do 
conteúdo matemático. Nesse sentido podemos dizer que tais professores não estavam preparados para tal 
disciplina, e, portanto, precisam de ajuda, uma vez que nas suas formações iniciais não tiveram oportunidade 
de aprender. Assim, defendemos que é a formação continuada é um importante meio para que os professores 
reavaliem sua prática docente, devendo fundar-se como um ambiente que possibilite a troca de diferentes 
saberes, de repensar e refazer a prática. reorganizandosuas competências e produzindo novos conhecimen-
tos, independente e sua formação acadêmica.
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PET ENSINO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Amanda Lopes Barreto, Francimar Gomes de Oliveira Júnior,  
Tchaila Regina Santino Tomascheski, Claudia Carreira da Rosa

PET-052

RESUMO-Buscamos possibilitar aos acadêmicos da UFMS no Campus de Ponta Porã, uma melhor formação 
acadêmica e profissional, ajudando na interação tanto acadêmico-acadêmico quanto acadêmico-profes-
sor, como uma forma de diminuir a evasão dos cursos, bem como aumentar as taxas de sucesso. Para o 
desenvolvimento das ações do PET/Matemática – Conexões de Saberes, estamos sempre estudando so-
bre a temática da atividade com o intuito de desenvolvermos as nossas atividades com as metodologias 
e estratégias de ensinos mais adequadas a cada ação. No nosso planejamento anual temos as seguintes 
atividades de ensino para desenvolvermos: Curso de formação de professores aos acadêmicos de CPPP; 
Recepção de Calouros; IV Comemoração do Dia Nacional da Matemática; Visitação dos acadêmicos de 2017.1 
ao LEPMAT; Platão PET; Monitoria 2017.1; Essas atividades são importantes para a formação complementar 
dos acadêmicos, neste sentido, nossas ações propõem ensinar, expor e propor informações no intuito de 
auxiliar, formar e orientar a utilizá-las tanto dentro quanto fora da universidade. Esta modalidade de mo-
nitoria apresenta bons resultados em se tratando da abranger um grande números de alunos, nos mais 
diversos locais e com horários flexíveis a todos.
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GFEPEM – GRUPO DA FRONTEIRA DE ESTUDO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

 Ângelo dos Reis Oliveira, Natalia da Silva Siguemura, Vanessa Santos da Silva Michele Martins da 
Silva, Débora coelho de Souza, Claudia Carreira da Rosa

 

PET-054

RESUMO-Existem muitas discussões a respeito de estratégias que possam contribuir para o ensino e 
aprendizagem da Matemática na sala de aula, e muitas dessas que defendem a contextualização de con-
teúdos, de forma a trabalhar com uma Matemática menos abstrata. Neste sentido o grupo de Pesquisa 
investiga sobre formação de professores, ensino e aprendizagem de matemática e as tendências em Edu-
cação Matemática e suas implicações para a elaboração de significados em sala de aula. O grupo divulga 
os resultados dos trabalhos realizados em eventos científicos e revistas técnicas da área. O grupo tem 
encontros semanalmente onde acontece leituras e discussões de artigos, teses, dissertações e livros, 
de vários autores da Educação Matemática. A partir dessas leitura temos apresentações de seminários 
e a elaboração de artigos que são enviados para eventos regionais, nacionais e internacionais. Também 
almejamos publicações em revistas e periódicos da área. Atualmente o grupo está composto com sete 
pesquisadores doutores, oito mestres e vinte graduandos. O grupo tem realizado, através de trabalhos 
individuais e/ou coletivos de seus membros encontros de formação docente em ensino de Matemática 
a professores de escolas públicas, assim como a confecção de materiais manipuláveis para o ensino de 
matemática, que é utilizado nas oficias oferecidas em parceira com o LEPMAT. -Educação Matemática e 
Formação de Professores; Educação Matemática e Tecnologias de Informação e Comunicação Educação 
Matemática na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental Laboratório de Ensino de Ma-
temática: práticas, discursos e saberes Modelagem Matemática para o Ensino de Matemática. Dentro dos 
pilares construtores de uma boa universidade estão suas frentes de atuação: o ensino, a pesquisa e a 
extensão. Estes componentes são reunidos em formas acadêmicas claras e objetivas de construção e 
excelência: os grupos de pesquisa. Estes, em grande parte das vezes, conseguem fazer com que haja 
uma forte interação entre aqueles três universos que, por vezes, parecem distintos. O GFEPEM é um gru-
po recente, foi criado em 2015, mais a cada dia vem se consolidando, com pesquisas e artigo publicados, 
do início até agora já foram 15 artigos aceitos em eventos regionais e nacionais, palestras de formação 
de professores por vários cidades do estado. Publicação de artigos em revistas e periódicos, oficinas e 
mini cursos oferecidos em parcerias com outros projetos com LEPMAT, PET/FRONTEIRA, formando pro-
fessores reflexivo, assim com parcerias com outros grupos de estudo de universidade de outros estado, 
como Pernambuco e Paraná. Em 2017 foram apresentados sete trabalhos científicos e três mini cursos em 
três eventos científicos da área, sendo eles: Encontro Paulista de Educação Matemática (São Paulo/SP), 
Congresso Nacional de Educação Matemática da Grande Dourados (Dourados/MS) e o Congresso Interna-
cional de Educação Matemática (Canoas/RS). Também temos aceito seis trabalhos, sendo que cinco serão 
apresentados no Encontro Sul Mato-Grossense de Educação Matemática e um na conferência Nacional de 
Modelagem Matemática.
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AÇÕES DO PET-MATEMÁTICA UFMS/CPTL NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE TRÊS LAGOAS – MS

Ana Paula Souza Santos, Felippe Calsavara Gonçalves,  
Guilherme Itiro Terashima de Souza ,Antonio Carlos Tamarozzi 

PET- 042

RESUMO-O grupo PET-MAT é vinculado ao curso de Licenciatura em Matemática, sendo uma grande frente de 
trabalho do grupo, as ações na escolas, haja vista o grande desafio que se apresenta o ensino da Matemática 
na atualidade e as estratégias para vencer as fragilidades inerentes a este campo. As atividades do grupo 
nas escolas tem objetivo de complementar o aprendizado de matemática com atividades realizadas fora do 
período de aulas. É observado que o simples acompanhamento com aulas de reforço, não tem sido suficiente 
para atrair o interesse na permanência dos mesmos. Neste sentindo foram explorados e discutidos entre os 
alunos do PET quais ações alternativas poderiam ser aplicadas para manter a atenção dos alunos.Conforme a 
obra de NOT (1993) “(...) toda atividade requer um dinamismo, uma dinâmica, que se define por dois conceitos: 
o de energia e de direção”.  Assim a ideia era continuar com as ações de reforço escolar, mas intercaladas 
com atividades recreativas que abordassem conteúdos matemáticos. O Laboratório de ensino de Matemá-
tica (LEM) congrega um ambiente com materiais propícios para a formação de professores, haja vista que é 
utilizado para o desenvolvimento das atividades de ensino e extensão vinculados ao curso de Licenciatu-
ra em Matemática da UFMS/CPTL. Com efeito, no LEM são disponibilizados materiais de grande importância 
para a formação do educador na área, onde destacamos: jogos pedagógicos, programas computacionais, só-
lidos geométricos e um pequeno acervo que contempla um número razoável de títulos de livros e revistas 
de Matemática e seu ensino. A experiência de colaborar na produção de materiais e manutenção do LEM foi 
o primeiro passo para solidificar e dar suporte às atividades do PET-MAT nas escolas.No projeto MatGami foi 
desenvolvido com alunos do sétimo ano da escola Estadual Padre João Tomes, os estudantes tiveram um 
contato com princípios de geometria plana e espacial que ainda não haviam estudado, bem como a associa-
ção do conteúdo abordado com a matéria aplicada, o trabalho propiciou um complemento importante para a 
aplicação deste conteúdo para a sedimentação do conhecimento requerida e para o bom aproveitamento da 
matéria.No projeto “Matemática e a música” foi visível que os alunos compreenderam propriedades da reso-
lução de equações de primeiro grau, que até então passavam desapercebidas. Através das paródias musicais, 
foram reforçadas a utilização da regra de sinais e a confirmação de que determinado número é solução. Foi 
observada uma maior segurança dos alunos no tratamento de resolução das equações. -Raciocino lógico uma 
abordagem lúdica: O jogo é composto por 24 cartas onde 12 são proposições lógicas e as outras 12 proposições 
correspondentes. O jogo foi aplicado em uma sala de aula do ensino médio, seguindo o mesmo funcionamento 
do jogo de memória comum:  Através das reuniões periódicas, o grupo PETMAT, em relação aos trabalhos nas 
escolas, discute e avalia a viabilidade de novas visitas, a receptividade dos alunos assistidos, como também as 
contribuições que estão sendo agregadas à pesquisa que o grupo realiza no campo do Ensino de Matemática. 
Os projetos aqui relatados, obtiveram repercussão positiva pelo grupo diante dos critérios mencionados. A 
interação dos estudantes de Licenciatura em Matemática com a realidade dos estudantes do ensino básico 
e a atuação dos professores, proporcionou trocas de experiências enriquecedoras. Os materiais e metodolo-
gias aqui apresentadas mostraram que intervenções simples podem repercutir positivamente no que tange 
à visualização de propriedades e fixação de conteúdos.
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ABORDAGENS COM POLINÔMIOS NO ENSINO MÉDIO 

Maurício dos Santos Ferreira1 , Felippe Calsavara Gonçalves 2 , Mariana Laura da Cruz da Costa3 , 
Guilherme Itiro Terashima de Souza4 , Antônio Carlos Tamarozzi5.

PET- 038

RESUMO-Este trabalho surge como o resultado de um projeto de extensão do grupo PET MATEMÁTI-
CA UFMS/Campus de Três Lagoas (PET/MAT) dirigido aos alunos do curso de Matemática bem como a 
comunidade local. O trabalho prioriza o conceito de polinômio e equações algébricas no ensino médio 
diagnosticando como este assunto tem sido abordado na literatura disponível, bem como poderiam 
ser oferecidas metodologias diferenciadas para estímulo ao estudo deste assunto. As principais con-
tribuições foram obtidas de artigos da RPM - Revista do Professor de Matemática, publicada pela SBM 
- Sociedade Brasileira de Matemática. Um dos grandes desafios dos cursos de ciências exatas, em par-
ticular o de Licenciatura em Matemática, diz respeito ao nivelamento satisfatório da turma de ingresso 
no curso. Neste sentido, os alunos do PET/MAT da UFMS/CPTL, promovem o estudo de polinômios e 
equações algébricas, como reforço para os seus integrantes mais novos, bem como uma oportunidade 
dos alunos do PET/MAT dos últimos semestres, vivenciarem o desenvolvimento de um tema do ponto 
de vista docente. O trabalho aborda as duas frentes de atuação: o primeiro com conteúdos básicos e 
introdutórios da teoria dos polinômios, com vistas ao reforço e aprendizagem mais efetiva dos alunos 
ingressantes. A segunda frente promove a exploração do tema com o estudo de resultados elabora-
dos para despertar o interesse e a continuidade de estudo no tema, bem como conhecer aplicações. O 
trabalho iniciou com a investigação do tema em algumas escolas de ensino médio em aspectos como: - 
Qual o ano do currículo escolar que o assunto é inserido? - Qual a relevância e profundidade são dadas 
ao tema? - Livros e materiais didáticos utilizados. Elabora-se um planejamento de ensino com uma se-
quência didática de conteúdos abrangendo polinômios e equações algébricas. A aplicação foi dirigida 
aos integrantes do PET/MAT, com ênfase na resolução de exercícios e apresentações de seminários. O 
trabalho de investigação de dificuldades e abordagens do ensino de polinômios e equações algébricas 
nas escolas será relevante em dois aspectos: Enquanto alunos novos poderão estudar o tema sobre 
um enfoque construtivo, os alunos do PET/MAT com maior experiência e tempo no curso terão a opor-
tunidade de aprimoramento da formação docente neste conteúdo especifico. Como complementação 
da formação no ensino médio, serão estudadas e aplicadas sequências didáticas abrangendo: grau 
de um polinômio, divisibilidade, fatorações, Teorema do Resto e o dispositivo de Briot-Ruffini. Como 
aprimoramento de aprendizagem e abordagens significativas, serão explorados os conteúdos mais 
elaborados, sendo grande parte artigos da revista RPM, as principais contribuições para elaborações, 
estudos e apresentações serão obtidas com o desenvolvimento dos seguintes temas: “Teorema das 
raízes racionais", “Pesquisa de números irracionais através de polinômios", “Alguns polinômios espe-
ciais e suas raízes reais", “O dispositivo de Briot-Ruffini estendido", “O que são polinômios primos?” e 
“Identificando números racionais”. O trabalho prioriza o conceito de polinômio e equações algébricas 
no ensino médio, diagnosticando como este assunto tem sido abordado na literatura disponível, bem 
como poderiam ser oferecidas metodologias diferenciadas para estímulo ao estudo deste assunto. 
O trabalho de pesquisa dentro do projeto mostrou que o conteúdo de polinômios tem sido objeto de 
estudo em intensidade cada vez menor nos currículos escolares bem como em livros didáticos. Acre-
ditamos que parte deste motivo seja atribuída ao fato de que o conteúdo de polinômios e equações 
polinomiais, não fazer parte diretamente da matriz curricular cobrada no Enem- Exame nacional do 
ensino médio, do Ministério da Educação (MEC).

1Acadêmico do Curso de matemática Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPTL);
2Acadêmico do Curso de Matemática Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPTL);
3Acadêmica do Curso de Matemática Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;
4Acadêmico do Curso de Matemática Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPTL);
5 Tutor do Grupo PET MAT do Curso de Matemática Licenciatura De Mato Grosso do Sul (UFMS/CPTL)
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INICIAÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA 

Roberto Junior Dias , Ana Paula Souza Santos2 ,  
Rianne dos Santos Garcia3 , Antônio Carlos Tamarozzi4.

 PET- 039

RESUMO-A lógica proposicional estuda os conectivos lógicos formadores de proposições que permitem 
expressar ideias matemáticas. Desta forma, constitui um objeto imprescindível para a formação inicial de 
um estudante de matemática. Sensível a esta questão, o Programa de Educação Tutorial do curso de Ma-
temática (PET-MAT) da UFMS/CPTL elaborou aulas de nivelamento, com o assunto de lógica matemática, 
utilizando o jogo “Memória Lógica”. Este material é uma adaptação do jogo tradicional de memória com 
cartas, porém grafadas com conteúdos de lógica matemática. Este jogo criado pelo PETMAT constitui um 
material lúdico que objetiva desenvolver a habilidade de expressão com conectivos lógicos e o desenvol-
vimento da percepção de que uma mesma proposição possa ser descrita de formas diferentes, através 
dos conectivos lógicos, preservando o significado. O projeto inicialmente seguiu o atendimento em moni-
toria semanal para esclarecimento de dúvidas dos conteúdos de lógica estudados na disciplina “História 
e Filosofia da Matemática”. A partir de então, observou-se a necessidade de um material alternativo para 
fixação destes conceitos que resultou na motivação para criação do jogo de memória lógica. O jogo é com-
posto por 24 cartas de cartolinas com medida de 8.6cm por 5.4cm. Em 12 destas cartas foram inseridas 
proposições lógicas e nas outras 12, proposições correspondentes equivalentes. Por exemplo, “p → q – Se 
chove então vou ao cinema” faz par com “ ∼ q →∼ p – Se não vou ao cinema então não chove”, enquanto 
que “ ∼ (p ∨ q) - Não é verdade que chove ou vou ao cinema” faz par com “ ∼ p ∧ ∼ q - Não chove e não vou 
ao cinema”, pois denotam equivalências. Joga-se em duplas para as quais são entregues as 24 cartas que 
deverão ser dispostas em 4 linhas e 6 colunas e segue - se a dinâmica de um jogo de memória comum. O 
material foi aplicado inicialmente junto aos alunos do PETMAT ingressantes que estão estudando Lógica 
Proposicional, no primeiro semestre do curso de Licenciatura em Matemática. Para este público, foi rea-
lizada uma revisão de conectivos lógicos e algumas descrições de proposições equivalentes. -Avaliamos 
que a receptividade do jogo pelos alunos foi satisfatória, sendo que o funcionamento e a aprendizagem 
dos conteúdos nas partidas subsequentes foram aperfeiçoados. Notamos algumas dificuldades quanto 
às relações que tinham de estabelecer para que se pudessem fazer os pares. No final das partidas foi 
necessário que se fizesse a conferência dos pares; e os participantes foram questionados da razão das 
cartas formarem pares correspondentes.Este projeto desenvolvido pelos bolsistas do grupo PET MAT veio 
ao encontro de suprir a necessidade de material lúdico para esta área, desenvolvido com o propósito de 
auxiliar como primeiro contato de lógica e a sedimentação de suas propriedades. O jogo Memória Lógica 
trabalha com as proposições, conectivos, e a forma literal de tais proposições. O objetivo é que o aluno 
associe a forma literal à sua proposição, tornando-se íntimo da linguagem matemática. Percebemos que o 
lúdico se faz necessário, já que material abordando este conteúdo é escasso. O raciocínio lógico é absolu-
tamente necessário para a continuidade e bom aproveitamento do curso de Matemática.

1Acadêmico do Curso de matemática Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPTL); 
2Acadêmica do Curso de Matemática Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPTL);
3Acadêmicoa do Curso de Matemática Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 
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UM ESTUDO SOBRE NÚMEROS IRRACIONAIS 

Jéssica Soares de Souza, Eugenia B. Opazo Uribe

PET-019

RESUMO- As Orientações Curriculares para o Ensino Médio recomendam uma escolha criteriosa dos con-
teúdos de Matemática, de maneira que o aluno se aproprie do conhecimento através de um processo in-
vestigativo, envolvendo situações diversas que permitam a resolução de problemas presentes no seu co-
tidiano. Introduzir o conceito de números irracionais é fundamental para realizar a construção do conjunto 
dos números reais. Pesquisas realizadas sobre o ensino aprendizagem de Matemática e resultados de 
avaliações como o SAEB, por exemplo, mostram os números irracionais como uma deficiência dos alunos 
do ensino básico. Assim, o estudo dos números irracionais se torna importante para o futuro professor de 
Matemática. O objetivo do trabalho é apresentar resultados do estudo realizado, destacando resultados 
que podem ser explorados no ensino básico. O trabalho é resultado de uma pesquisa teórica desenvolvida 
no âmbito do Programa de Educação Tutorial nas seguintes etapas:  Leitura e discussão: artigos/disser-
tações com abordagens diversas.  Construções geométricas: régua e compasso e GeoGebra,Seminários 
de discussão.  Foram estudados resultados sobre incomesurabilidade e sua relação com os números irra-
cionais, demonstrações sobre a irracionalidade de alguns números, entre os quais foram abordadas a irra-
cionalidade de √2 através de diversas abordagens tais como frações irredutíveis, Teorema Fundamental 
da Aritmética e Princípio da Boa Ordenação, bem como a construção de raízes de números naturais na reta 
como uma atividade que pode ser realizada no ensino básico. Acreditamos que o conjunto dos números 
irracionais pode e deve ser estudado com maior profundidade durante o ensino médio, cabendo ao pro-
fessor desenvolver esses conteúdos, enfatizando sua importância. Assim, o presente trabalho aprofunda 
e complementa o conhecimento obtido durante o Curso de Licenciatura e poderá ser uma ferramenta a 
ser utilizada no exercício futuro da profissão.
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ANOS BISSEXTOS E A MATEMÁTICA DO CALENDÁRIO

 Ana Paula Brandão de Melo, Fernando Pereira de Souza, Eugenia Brunilda Opazo Uribe 

PET-018

RESUMO-O objetivo do presente trabalho foi responder basicamente dois questionamentos: qual a regra 
estabelecida para definir que ano será bissexto? Que tipos de problemas relacionados ao calendário po-
dem ser utilizados no ensino de Matemática? Foi realizada uma revisão bibliográfica e a leitura de traba-
lhos envolvendo estes conteúdos, seguido da resolução de alguns problemas interessantes que podem 
ser utilizados no ensino de Matemática. Entre os problemas escolhidos destacamos problemas da OBMEP, 
bem como problemas de vestibulares, tanto de universidades públicas como de universidades privadas. 
Junto com estes problemas foram estudados conceitos matemáticos necessários relativos a números 
inteiros, tais como, algoritmo da divisão, congruências e suas propriedades. Os problemas escolhidos po-
dem ser trabalhados sem dificuldade com alunos do ensino médio, em aulas regulares de Matemática e 
inclusive em aulas de preparação para o vestibular. O presente trabalho é resultado de uma pesquisa 
teórica, desenvolvida no âmbito do Programa de Educação Tutorial, embasada em materiais e artigos que 
aprofundam conceitos de Álgebra e Teoria dos Números. A acadêmica realizou apresentações de seminá-
rios, explorando conceitos, proposições e suas demonstrações, bem como resolução de exercícios.Através 
da realização deste trabalho podemos perceber que o calendário é uma fonte interessante de problemas 
que podem ser utilizados em sala de aula para ensino de Matemática, tanto no ensino superior como no 
ensino básico ou pré-vestibular. Além disso, a utilização de problemas como fonte de motivação para o 
estudo e descoberta das necessidades de conteúdo sobre os quais serão baseadas as respostas procu-
radas ajuda a consolidar a formação do petiano, proporcionando experiências que contribuem muito para 
a futura atividade docente.
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PROPRIEDADES TRIGONOMÉTRICAS NA GEOMETRIA ESFÉRICA 

Christian Luz Pelissari de Oliveira, Fernando Pereira de Souza, Eugenia Brunilda Opazo Uribe 

PET-016

RESUMO-O presente trabalho tem por objetivo responder matematicamente as seguintes questões: Qual 
a distância entre duas cidades sendo conhecidas suas latitudes e longitudes? Como é feita a medida? 
Para responder as perguntas, primeiramente realizamos um estudo teórico envolvendo características fí-
sicas da geoide como, meridianos, latitudes, longitudes, linha do equador, polos e paralelo. Logo em segui-
da, definições geométricas como zona esférica, calota esférica, esfera, superfície esférica, circunferência 
máxima, triângulo esférico. Sendo apresentados e demonstrados seus teoremas e com isso, dar início 
ao tópico da trigonometria esférica. Deste modo, com toda parte fundamental tanto geométrica quan-
to trigonométrica para assim dar continuidade ao estudo das posições dos corpos celestiais.O presente 
trabalho foi desenvolvido através de estudo teórico, desenvolvido no âmbito do Programa de Educação 
Tutorial, prático e pesquisa bibliográfica, que incluiu apresentação de seminários, resolução de exercícios, 
interpretações geométricas e trigonométricas da geometria esférica e pôr fim a demonstração da lei do 
cosseno e suas aplicações. Através do presente trabalho foi possível observar a aplicabilidade da lei dos 
cossenos, foi possível aprofundar conhecimentos sobre conteúdos da geometria, trigonometria e a inte-
gração da matemática com a geografia. O trabalho terá continuidade explorando a aplicabilidade da Lei 
dos cossenos na astronomia de posição.
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RESPONSABILIDADE PETIANA COM A EXTENSÃO: 
 APROXIMAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE E COMUNIDADE

 José A. Jacomeli, Odair J. Pin, Ana P. B. de Melo, Christian L. P. de Oliveira, Richard M. de S. Silva, 
Jéssica S. de Souza, Vinícius L. de Aguilar, Karina da C. Conceição, Eugenia B. O. Uribe 

PET–022

RESUMO-O grupo PET Conexões de Saberes Matemática/CPTL entende a extensão como uma oportu-
nidade de aproximação entre a Universidade e a Comunidade e portanto uma atividade indispensável, 
diferente da prestação de serviços ou do assistencialismo. O grupo considera ainda que, a responsabili-
dade PETiana exige tratar a extensão de maneira indissociável (e equilibrada) com o ensino e a pesquisa; 
fazendo com que o conhecimento adquirido através do ensino e da pesquisa seja compartilhado com a 
comunidade na qual o Campus de Três Lagoas está inserido. O objetivo do presente trabalho é relatar 
a experiência adquirida pelo grupo com ações de extensão que envolvem a popularização e desmistifi-
cação da Matemática, bem como a troca de saberes com a comunidade externa. O trabalho de extensão 
do grupo PET Conexões de Saberes Matemática/CPTL é realizado através de contato com a comunidade, 
realizada nas Escolas Públicas de Três Lagoas, com projetos sociais da Prefeitura Municipal e outras en-
tidades representativas da comunidade. Esse contato permite definir as ações de extensão que serão 
realizadas pelo grupo e a forma como as mesmas serão desenvolvidas. Todos os integrantes do grupo 
participam das ações, que são discutidas nas reuniões para planejamento, desenvolvimento, ajuste se 
for necessário e finalmente para a avaliação. O planejamento Anual do grupo PET Conexões de Saberes/
CPTL contém várias ações de extensão para serem desenvolvidas de maneira coletiva, visando a popula-
rização e a desmistificação da Matemática, garantindo a troca de saberes entre a comunidade atendida e 
a comunidade acadêmica, bem como a participação da comunidade no processo avaliativo e na definição 
de novas ações.COLABORAÇÃO COM O PROJETO BRASIL – HAITI: TROCA DE SABERES Projeto interdisciplinar 
coordenado pela tutora do grupo, que conta com participação de alunos e professores do CPTL, buscando 
contribuir no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa, da produção de texto e das outras 
áreas do conhecimento, tendo em vista o interesse dos haitianos em concorrer ao ENEM para o ingresso 
em Universidades Públicas. Os PETianos são ministrantes de aulas teóricas de Matemática, bem como de 
aulas de exercícios.Numa troca de Saberes, é interessante observar que os haitianos também se dispõem 
a nos ensinar o francês.PET CONEXÕES MATEMÁTICA E COMUNIDADE- O grupo propõe esta atividade de 
contato com a comunidade com o objetivo de realizar palestras sobre contribuições da Matemática para 
o conhecimento em diversas áreas ao longo da história da humanidade, desenvolver atividades de popu-
larização e desmistificação da Matemática para crianças, jovens e a população em geral. O grupo busca, 
também, incentivar a permanência na escola de forma a se preparar para estudos superiores e se quali-
ficar para a futura vida profissional, bem como incentivar adultos a realizar curso superior.COLABORAÇÃO 
COM O PROJETO UMI -Colaborar com o projeto institucional UMI – Universidade da Melhor Idade, projeto de 
extensão com atividades voltadas especialmente para a pessoa idosa, possibilitando o acesso a cursos, 
oficinas, atividades curriculares e extracurriculares, no âmbito universitário, com intuito de levar à po-
pulação idosa do município de Três Lagoas e região, conhecimento sobre diversas áreas da educação de 
forma diferenciada. Desde 2012 o grupo participa ativamente do projeto, colaborando no desenvolvimento 
do módulo referente a Matemática, utilizando algumas estratégias e materiais manipuláveis, baseados 
no uso de jogos e de figuras geométricas confeccionadas em papel cartão, de maneira a tornar acessível 
ao idoso alguns conceitos básicos de Matemática.O nosso grupo considera muito importante desenvolver 
ações de extensão, compartilhar com a comunidade o conhecimento adquirido em sala de aula, no Labora-
tório de Ensino de Matemática e em trabalhos de pesquisa. Além disso, considera que, participar em ações 
em ambientes externos a Universidade, com um público diversificado prepara o futuro professor para o 
exercício da profissão.
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O LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA NO APOIO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS

Karina da C. Conceição, Odair J. Pin, Ana P. B. de Melo, Christian L. P. de Oliveira, Richard M. de S. 
Silva, Jéssica S. de Souza, Vinícius L. de Aguilar, José A. Jacomeli, Eugenia B. O. Uribe

PET-023

RESUMO-O presente trabalho apresenta resultados de uma atividade de ensino desenvolvida com foco 
na organização e apoio de atividades do Laboratório de Ensino de Matemática do CPTL/UFMS (LEM); pre-
parando materiais didáticos para apoiar atividades de Estágio, Prática de Ensino, atividades em sala de 
aula de professores de matemática do Ensino Básico, bem como o planejamento de oficinas pedagógicas. 
A atividade foi idealizada devido ao grupo estar inserido num curso de Licenciatura em Matemática, assim 
os PETianos precisam ter contato com a preparação de recursos didáticos e Laboratório de Ensino como 
parte da sua formação. As atividades são desenvolvidas de maneira coletiva, permitindo a integração en-
tre os petianos e outros alunos do Curso de Matemática do CPTL, bem como fortalecendo a interação 
entre PETianos. O objetivo da atividade é contribuir com a organização do Laboratório de Ensino de Ma-
temática e vivenciar experiências de confecção e manipulação de materiais manipuláveis, qualificando 
assim, a formação pedagógica do petiano. A atividade é desenvolvida através de pesquisa e estudo sobre 
metodologias, recursos didáticos e uso de tecnologias no Ensino de Matemática, para posterior constru-
ção de materiais manipuláveis e planejamento de oficinas. Os PETianos fazem também uma atividade de 
tutoria entre eles, de maneira que os mais antigos ensinam os mais novos o trabalho com os materiais 
existentes no LEM. A atividade “O Laboratório de Ensino de Matemática no apoio de atividades didáticas” 
está presente no planejamento anual do Grupo PET Conexões de Saberes/CPTL desde 2011, contribuindo 
na constituição (e manutenção) de um acervo de recursos didáticos incorporados ao LEM, que tem permi-
tido organizar Feiras de Matemática, oferecer oficinas para alunos e professores de Ensino Básico de Três 
Lagoas-MS e região.  Entre as atividades desenvolvidas destacamos: O Uso de Jogos no Ensino de Mate-
mática- Trabalhamos em duas frente, uma delas é a construção de jogos em papelão e E.V.A., abordando 
principalmente atividades com conjuntos numéricos e as operações básicas, que podem ser utilizados e 
facilmente reproduzidos por alunos e professores do Ensino Básico. Trabalhamos também com jogos de 
madeira adquiridos prontos e que abordam conceitos geométricos e raciocínio lógico.  Os jogos têm sido 
utilizados em oficinas e Feiras de Matemática realizadas em Três Lagoas-MS e região e também durante 
o ENAPETMAT realizado em Ouro Preto em 2015.Ensino de Geometria através de Origami- O trabalho com 
Origami foi iniciado em 2014 com o auxílio financeiro da CAPES, através do edital Novos Talentos, que pos-
sibilitou a compra de materiais para a construção dos sólidos de Platão, o tetraedro, hexaedro, octaedro, 
dodecaedro e icosaedro. Nesta atividade foram utilizadas técnicas de montagem de origami para explo-
rar definições e resultados importantes da geometria desses sólidos, buscando facilitar o processo de 
ensino e aprendizagem. A atividade já foi aplicada a alunos de ensino fundamental e médio em escolas 
públicas de Três Lagoas, ela foi apresentada na forma de oficina durante o ENAPETMAT que ocorreu na 
cidade de Ouro Preto em 2015 e no Festival de Matemática organizado pela Sociedade Brasileira de Mate-
mática no Rio de Janeiro em abril de 2017.O Uso de Experimentos no Ensino de Matemática-  O trabalho com 
experimentos foi iniciado na disciplina de Prática de Ensino de Matemática, baseado na coleção M3 Mate-
mática Multimídia, desenvolvido pela UNICAMP. A partir dali foram escolhidos alguns experimentos, que 
foram desenvolvidos em detalhe, construindo os materiais concretos necessários. Entre os experimentos 
desenvolvidos, destacamos: “Roda-Gigante e o estudo de funções periódicas”, “Mensagens Secretas uti-
lizando Matrizes”, “Quanto você tem de pele?”. O último experimento foi aplicado no Curso de Matemática 
e também com alunos de Ensino Médio, sendo muito bem recebido, ele é de fácil aplicação porque o único 
material necessário é uma fita métrica e trabalha com conceitos de Geometria Espacial. A atividade é 
consequente com o Projeto Pedagógico do Curso, promovendo competências e habilidades necessárias à 
formação do futuro docente, tais como capacidade de elaborar propostas de ensino aprendizagem de Ma-
temática para a educação básica; capacidade de analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; capa-
cidade de desenvolver estratégias de ensino que favorecem a criatividade, a autonomia e a flexibilidade 
do pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que 
nas técnicas, fórmulas e algoritmos.
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PROCESSO DE CRIAÇÃO E VALIDAÇÃO DE JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA

 Odair José Pin, Eugenia Brunilda Opazo Uribe

 PET- 020

O ensino de matemática é um dos grandes desafios do Brasil atualmente. Novas tecnologias surgi-
ram, mas a escola ficou parada no tempo. O presente trabalho faz parte de uma pesquisa, ainda em 
desenvolvimento, que pretende estudar o impacto do uso de jogos no âmbito do ensino de mate-
mática, bem como estudar a criação e validação desses jogos, buscando compreender sua estrutura 
diferencial e como ela contribui nesse processo. O presente trabalho apresenta resultados parciais 
dessa pesquisa. Foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o uso de jogos e seu impacto no en-
sino de matemática. Além disso, foram realizados seminários e discussões sobre o tema, elaboração 
de dois jogos de autoria própria, resolução de exercícios dos conteúdos abordados, oficinas voltadas 
a aplicação desses jogos. Também foi apresentado um seminário de pesquisa no qual foi compar-
tilhada com outros colegas do curso de Matemática a experiência adquirida. Os jogos possuem um 
caráter muito atrativo aos olhos das crianças, e podem ser uma ferramenta útil de aprendizagem. 
Através do jogo, a criança trabalha não somente os conteúdos matemáticos envolvidos, mas habi-
lidades humanas essenciais para o mercado de trabalho, como a paciência, a competitividade sau-
dável, a estratégia e o raciocínio lógico, e o trabalho em grupo. A utilização de jogos muda a relação 
entre o professor e os alunos, ele deixa de ser um mero transmissor de conhecimentos e passa a ser 
um mediador, articulador, enquanto o aluno participa ativamente da construção do conhecimento.
Para que seja válido, o jogo precisa ser uma atividade ampla de informação, mas também deve ser 
atrativo e criar no aluno o interesse pela Matemática. Deve ser aplicado com o propósito de ensinar e 
divertir ao mesmo tempo.Jogos Corrida Empresarial e Desenhometria- Ao construir um jogo educati-
vo, deve-se levar em conta que todos os seus componentes possuem uma função dentro do próprio 
jogo e dentro do processo de aprendizagem. Cada ação que o jogador realiza é carregada de conteú-
dos matemáticos, que devem ser claros e precisos para o aluno. Por isso as regras e os outros com-
ponentes devem ser revisados várias vezes. Com isso em mente, dois jogos foram criados: “Corrida 
Empresarial”, para o ensino de matemática financeira; e “Desenhometria”, para o ensino de ângulos, 
medidas e orientação. Os dois jogos foram testados através de várias oficinas, para analisar esses 
impactos na prática e validá-los. A experiência de trabalhar com jogos é muito positiva. Concluise que 
o jogo proporciona aos alunos um interesse maior pela Matemática e uma maior compreensão de 
seus conteúdos. Um ensino de qualidade se dá através da atitude de inovar e buscar novos métodos 
de aplicação do que se é aprendido no cotidiano e na nossa própria vida.
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FILTROS CÔNICOS COM CAPACIDADE MÁXIMA

 Richard Mariano de Souza Silva, Fernando Pereira de Souza

PET-017

RESUMO-Dado um círculo de raio fixo, queremos determinar um corte de forma que podemos 
formar dois cones cuja soma dos volumes seja máxima. O presente trabalho é resultado de um 
trabalho de pesquisa no âmbito do Programa de Educação Tutorial. No desenvolvimento deste 
trabalho foi necessário um estudo detalhado sobre diferenciação de funções reais e suas aplica-
ções. Em seguida recordamos conceitos da geometria espacial com foco nos volumes de sólidos 
e pôr fim a modelagem da construção de cones a partir de um corte em um círculo. No trabalho 
(TUNALA 2016) é feito um estudo do caso da projeção de filtros cônicos com capacidade máxima, 
levando em consideração o caso sem descarte e o volume é dado por:

onde 𝛼 é o ângulo do corte e 𝐺 é o raio do circulo. O trabalho foi desenvolvido através de pes-
quisa bibliográfica e um estudo teórico que incluiu apresentação de seminários e resolução de 
exercícios. Através do presente trabalho foi possível verificar a importância da matemática para 
a otimização de variáveis em diversos ramos industriais, como por exemplo, a otimização de um 
filtro cônico, de maneira a se obter sua capacidade máxima, minimizando assim a perda de maté-
ria prima, e melhor utilização da mesma.
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SÍNTESE DE MoO3 NANOESTRUTURADO

 Camila Teixeira Silva, Diego C.B. Alves 

PET- 087

RESUMO-Nos últimos anos, o número de pesquisas que envolvem nano materiais vem crescen-
do. Como exemplo, o óxido de grafeno é aplicado em nano filtros de carbono, células solares e na 
incorporação em argamassa cimentícia. Devido ao fato de ser um material relativamente novo 
e promissor como material eletrocrômico, o trióxido de molibdênio  (MoO

3
 ) despertou interes-

se pessoal, decidindo por um estudo sobre o mesmo e suas propriedades optoeletrônicas. O 
objetivo do projeto é a síntese e a incorporação em filmes finos em substratos flexíveis para 
a análise das propriedades eletrocrômicas do MoO

3
 nanoestruturado. O trióxido de molibdênio 

foi sintetizado em laboratório pelo método hidrotermal. As nanoestruturas sintetizadas são do 
tipo “nanobelts”, “nanosheets”, “nanoparticles” e “nanorods” . A síntese consiste basicamente, 
no aquecimento de uma solução de Molibdato de Amônia usando uma autoclave. Os diferentes 
tipos de nanoestrutura são obtidos alterando o tempo de reação e a concentração do reagente. 
O projeto ainda está em desenvolvimento, teve como conclusões parciais, o reconhecimento das 
estruturas sintetizadas. Foi possível notar que mesmo reproduzindo as condições do artigobase, 
não foi possível obter as mesmas estruturas preditas. No caso, formamos nano e micro bastões 
e nanofolhas de MoS

3
 . Foi possível notar que o tempo de forno de cada amostra influenciava di-

retamente no tamanho da partícula sintetizadas, onde para maiores tempos a partícula adquiria 
maiores tamanhos.
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CIÊNCIA ITINERANTE

Thais Marques, Gabriel Revelo, Cristian Rodrigues,Denise Mamani, Diego C. B. Alves (OR)

PET- 089

RESUMO-A ideia do projeto “Ciência Itinerante” surgiu do desejo dos estudantes do PET Materiais 
de utilizar o conhecimento adquirido sobre a ciência, em especial a Física, aliado à necessidade 
de divulgação para maior interesse de alunos da rede pública em ciência. Sair um pouco da visão 
teórica e abrir a mente dos estudantes para a aplicação da teoria, experimentar sua funcionali-
dade na prática é fundamental para potencializar o aprendizado. Nosso intuito é disponibilizar as 
demonstrações às escolas tornando este projeto um espaço itinerante de educação não formal. 
Primeiramente foi feito um levantamento dos experimentos que despertem o interesse dos alu-
nos a serem trabalhados e a confecção dos mesmos, deixando preparado cada roteiro e a maneira 
de manuseá-los nas escolas. Em seguida, entramos em contatos com professores de Física da 
rede pública para explicar o projeto e buscar o interesse de cada um deles em nos ajudar. Com as 
escolas escolhidas, foi planejado um calendário das visitações, buscando sempre manter ao me-
nos uma visitação ao mês. Esperamos estimular os estudantes a participarem mais ativamente 
das aulas, levantando hipóteses e propondo possíveis soluções, que podem ocasionar conflitos 
cognitivos, mas que após solucionados devem servir para ancorar os conceitos cientificamen-
te aceitos na formação do indivíduo. Conseguimos perceber o entusiasmo dos alunos em rela-
ção aos experimentos e esperamos que eles agora despertem mais interesse pelos estudos das 
ciências exatas, resultando em um melhor desempenho nas disciplinas de exatas. 
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A EVASÃO NOS CURSOS SUPERIORES: A VISÃO DOS DISCENTES 

Almiro Cesar Santana de Jesus; Gabriela Marques Santana Lima; Hellen Silva de Lima; 
 Maria das Graças Fernandes de Amorim dos Reis 

PET- 043

RESUMO-A evasão nos cursos superiores é um assunto que sempre causa desconforto em ges-
tores de instituições superiores, principalmente por falta de informações e indicativos que pos-
sam explicar as devidas causas. Em geral, há muitos indícios que não são analisados com a devida 
atenção e acabam deixando uma lacuna, ficando difícil descrever uma causa, ou até mesmo pos-
síveis melhorias para a instituição superior e para os cursos envolvidos. Conforme observado em 
pesquisas, há um número significativo de evasão nos cursos superiores. Os motivos são os mais 
diversos possíveis e podem estar ligados a distância da cidade de origem, a dificuldade de con-
ciliar o trabalho com o estudo, e o descaso de alguns docentes com relação aos cursos. Tal fato 
denota sua relevância de estudo quando nos deparamos com relatos recentes de alunos que 
estão tendo dificuldades psicológicas com os cursos, não sabendo lidar com as rotinas, ficando 
sobrecarregados, pressionados, e com isso acabam agravando ou criando quadros de depressão, 
ansiedade, e o constante uso de remédios controlados. A pesquisa coletiva em desenvolvimento 
pelo Grupo PET Pedagogia e Ciências Sociais, dialoga com esse fenômeno da evasão nos cursos 
superiores, em específico no Campus de Naviraí da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
visando levantar possíveis soluções para a redução da evasão nos cursos superiores do Campus, 
e para isso analisará os relatos dos discentes, relacionando com as discussões atuais sobre a 
temática. Para o desenvolvimento deste, foram feitas pesquisas em artigos, periódicos, sobre a 
temática em questão, trazendo novas informações, como o fato da evasão não ser restrito so-
mente às instituições de ensino superior brasileiras, esse fenômeno acontece no mundo intei-
ro, sendo a citação a seguir elucidativa: A evasão estudantil no ensino superior é um problema 
internacional que afeta o resultado dos sistemas educacionais. As perdas de estudantes que 
iniciam mas não terminam seus cursos são desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos. No 
setor público, são recursos públicos investidos sem o devido retorno. No setor privado, é uma 
importante perda de receitas. Em ambos os casos, a evasão é uma fonte de ociosidade de profes-
sores, funcionários, equipamentos e espaço físico (LOBO e SILVA FILHO et al, 2007, p. 642).Também 
foram feitas análises de um questionário piloto (aplicado em 4 alunos dos cursos de Pedagogia, 
Ciências Sociais e Administração da UFMS/CPNV) como objetivo de testagem do instrumento de 
levantamento de dados locais, bem como seu aprimoramento. Essas observações possibilitaram 
a obtenção de informações para que os problemas em questão pudessem ser expostos e pos-
sivelmente melhorados, sendo que muitos apontamentos relacionados à graduação e sua es-
trutura foram citadas, nos trazendo clareza sobre os verdadeiros motivos das insatisfações dos 
acadêmicos. A presente pesquisa encontra-se em processo de desenvolvimento, as informações 
colhidas estão sendo observadas e separadas para melhor compreensão de ideias e possíveis 
análises. Uma pesquisa realizada na Cidade Universitária da UFMS, em Campo Grande, revela in-
formações importantes, através de entrevistas com os discentes que acabaram expondo o que 
muitos nem se quer imaginam, mas que habitam na mente do acadêmico. Tal como relata a Pró-
-Reitora de Assuntos Estudantis da UFMS, Ana Rita Barbieri Filgueiras: "A universidade não é uma 
ilha, não é um espaço totalmente protegido. Ou seja, nós temos uma relação intensa com a socie-
dade. Os alunos podem chegar aqui com quadro de depressão, ou a universidade pode ter alguns 
gatilhos que disparam [a doença]" (FREGATTO, 2017). De acordo com os dados coletados no ques-
tionário piloto da pesquisa em andamento no CPNV, essas evasões devem-se por dificuldades 
na adaptação, docentes não criam laços para com os discentes, assim como outras exposições. 
Outra questão evidente seria os pontos que devem ser revistos pela instituição, entre eles: di-
versidade na docência durante os semestres decorridos, para que o conhecimento seja variado 
e parta de vários pontos, e assiduidade de alguns professores. Os discentes enfatizam a postura 
dos docentes inúmeras vezes no questionário, dados esses referentes a licenciatura dos cursos 
Ciências Sociais e Pedagogia. Destacamos dois relatos de acadêmicos da UFMS/CPNV, sendo um 
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de uma discente de Ciências Sociais, a qual diz que a proximidade do educador para com o edu-
cando influência na graduação e reflete a maioria das evasões, apontando também a questão 
de descaso diante da licenciatura que acabara afetando diretamente a perceptiva do discente 
em relação a sua graduação. O outro parte de uma discente de Pedagogia, o qual expressa que 
deveria haver uma seleção para cada curso como se fosse um teste vocacional, verificando se o 
aluno se enquadra no respectivo curso. Ela sugere então que esse procedimento seja feito para 
que haja possíveis diminuições de evasões, já que o futuro acadêmico seria avaliado para aptidão 
de determinado curso. Dado o exposto, vemos que apesar de a pesquisa coletiva estar na fase 
inicial, é possível apontar aspectos que precisam ter visibilidade para futuras melhorias. A apli-
cação dos questionários deu voz a uma gama de acadêmicos que precisa expor e sugerir o que de 
fato precisa mudar, uma METODOLOGIA vez que, o espaço deliberado é essencialmente usufruído 
pelos mesmos. A pesquisa em pauta apresenta-se muito importante para desconstruímos bar-
reiras e evitar a evasão na nossa universidade, e que ela possa ser um grande incentivo para nos 
alunos a sempre continuar estudando. Através do questionário piloto aplicado aos acadêmicos, 
identificamos várias melhorias que podem ser realizadas no campus e em sala de aula, levantan-
do também algumas informações para a retenção de evasão nos cursos. Dessa forma, esperamos 
que nossa pesquisa contribua para a melhoria da universidade e que consiga captar todos os 
dados necessários para serem adaptados e projetados para nós estudantes.
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PROJETO PORTAS ABERTAS

 David Rodrigues dos Santos; Ivanete Martins; Raquel Ossuna de Campos Makino; 

PET-046

RESUMO-O projeto Portas Abertas foi desenvolvido pelos acadêmicos participantes do Grupo PET 
– Pedagogia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de 
Naviraí (CPNV), com o intuito de incentivar os alunos dos terceiros anos do ensino médio das escolas 
públicas e privadas do município de Naviraí a continuarem os seus estudos, fazendo uma escolha 
precisa do curso desejado, após o término da educação básica. Nas apresentações nas escolas abor-
dou-se informações e orientações quanto a realização das etapas necessárias para o ingresso no 
ensino superior, dos quais estão inclusos o Exame Nacional Do Ensino Médio (ENEM); Sistema De Se-
leção Unificada (SISU); Programa Universidade Para Todos (PROUNI); Financiamento Estudantil (FIES) 
e vestibulares de modo geral. Colocou-se também em evidência os auxílios existentes na UFMS para 
incentivar a continuidade do curso escolhido pelo acadêmico, para que o mesmo consiga desenvol-
ver com maestria suas atividades sem nenhuma interferência até o final. Assim, este trabalho tem 
como objetivo relatar como foi realizado o Projeto Portas Abertas, em sua 4ª edição no ano de 2017, 
bem como as informações que foram apresentadas nas escolas tratando sobre o ingresso no ní-
vel superior e os auxílios possíveis para a permanência na universidade.  Para a elaboração desse 
trabalho enquanto relato de experiência houve orientações da tutora para distribuição dos temas, 
expondo as ideias sobre cada um, dividindo os acadêmicos em subgrupos, que dizem a respeito as 
atividades já realizadas pelos petianos até a data presente. Este grupo de trabalho ficou responsá-
vel pelo tema do Projeto Portas Abertas, visando a aproximação com os alunos do ensino médio, le-
vando um conjunto de informações e esclarecimentos aos participantes. O projeto foi desenvolvido 
da seguinte forma: inicialmente, foi realizado um levantamento acerca da quantidade de turmas do 
Ensino Médio, dos 3° anos, e em seguida foi montada uma tabela com as informações. Ocorreu uma 
subdivisão em grupos, para exercer a tarefa de agendar e executar as apresentações nas escolas. 
Os bolsistas pesquisaram fontes diversas e elaboraram um material baseado no levantamento de 
informações, que foi exposto por meio de uma apresentação de slides com o intuito de ilustrar as 
informações para os alunos, tornando a apresentação mais fácil e acessível ao entendimento, tan-
to dos palestrantes quando dos alunos. Nos dias previstos, os bolsistas organizaram um ambiente 
participativo para passar as informações para os alunos, onde muitos tiraram suas dúvidas e outros 
fizeram suas perguntas, sendo todas respondidas e esclarecidas, alcançando o objetivo do projeto 
em aproximadamente 18 turmas em 8 escolas do ensino médio do município de Naviraí/MS.Dentre 
os principais pontos que podemos destacar, estão os relacionados diretamente a nós executores 
e aos atendidos. Quanto a nós que realizamos o projeto, atribuímos elevado grau de importância a 
essa nova experiência obtida, que contribuiu amplamente para o nosso desenvolvimento articulató-
rio, somando melhoras em quesitos como auto-organização, trabalho em equipe, postura Interins-
titucional e no palestrar propriamente dito. Quanto aos atendidos, observamos o quão grande é o 
déficit que a maioria tem de conhecimento relacionado ao universo acadêmico-científico, desde as 
áreas de conhecimento, passando pelos cursos oferecidos nas universidades, atuações profissio-
nais possibilitadas por cada graduação, mercado de trabalho, até as iniciativas públicas de incentivo 
e permanência no nível superior. Com o trabalho realizado acreditamos ter conseguido repassar as 
informações básicas da vida acadêmica e aumentar o interesse de muito jovens em Naviraí quanto 
aos estudos para além do nível básico, basta agora investigarmos os fatores que levam a essa faixa 
etária a desconhecer esse assunto tão elementar para seu futuro, mesmo em meio a uma sociedade 
informatizada e ágil em comunicação. Acreditamos que os resultados do projeto foram alcançados 
satisfatoriamente, pois os alunos que participaram demonstraram através de seus comentários te-
rem absorvido bem os conteúdos por nós transmitidos, além de apresentarem grande interesse no 
tema proposto. Estimamos que boa parte dos participantes que ouviram nossas palestras ingresse 
no nível superior a partir do incentivo dado pela realização do projeto em pauta. Destacamos também 
que houve o exercício de alguns aspectos quanto à formação dos petianos, como por exemplo: orga-
nização, planejamento, oratória, metodologia, inovação, entre outros; colaborando para o enriqueci-
mento do processo formativo durante a graduação.
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A EXTENSÃO NAS INSTITUIÇÕES SOCIAIS DE NAVIRAÍ-MS

 Ana Paula dos Santos Pereira Coelho; Maiquel Duarte Chaves  
Maria das Graças Fernandes de Amorim dos Reis

 PET-044

RESUMO-O Grupo PET Pedagogia e Ciências Sociais da UFMS/CPNV participa ativamente dos 
projetos de extensão nas Instituições Sociais através de realizações de diversas atividades, 
objetivando o desenvolvimento das crianças, adolescentes e idosos atendidos, respeitando a 
particularidade de cada instituição. São quatro instituições parceiras: Associação Protetora de 
Crianças e Adolescentes de Naviraí - APROCAN, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos - SCFV, Guarda Mirim e Casa Lar Santo Antônio, sendo o atendimento realizado uma vez por 
semana durante todo o ano. As ações extensionistas são atividades planejadas e desenvolvidas 
com intencionalidade nas comunidades, apresentando características que vão além do aspecto 
assistencialista ou imediatista, contribuindo para a resolução de problemas sociais e transmitin-
do o conhecimento. O que caracteriza a importância da extensão como função da universidade 
é a possibilidade de, através de suas ações, reafirmar a posição da universidade no que se re-
fere as respostas urgentes que a sociedade espera para o enfrentamento da competitividade 
do mundo moderno, tornando possível a humanização do conhecimento produzido no interior da 
universidade e a sua transmissão de forma cidadã à população. (ROGRIGUES, 1999). Destaca-se a 
importância do trabalho realizado pelo Grupo, uma vez que são atendidas instituições sociais com 
realidades semelhantes, entre essas, em situação de carência e alguns casos de abandono. Nes-
te sentido, o trabalho tem como objetivo relatar o desenvolvimento das atividades de extensão 
nas instituições sociais, bem como as experiências vivenciadas pelos integrantes do Grupo PET, 
trazendo informações sobre como são realizados as atividades e os benefícios que as mesmas 
trazem para os acadêmicos, instituição e sociedade em geral. No primeiro momento foi realizado 
uma conversa com o Grupo, os quais relataram sua experiência nas extensões, de como é o papel 
da extensão no município, quais as instituições atendidas e como são planejadas e executadas 
as atividades realizadas nas mesmas, e os benefícios que proporcionam para ambas as partes. 
A segunda etapa para realização deste trabalho consiste em levantamento de dados por meio 
de estudos de artigos, resumos e periódicos para melhor embasamento, de forma que possa ca-
racterizar a Extensão enquanto um dos papéis da Universidade em busca de atingir objetivos na 
comunidade. Na sequência apresenta-se as principais ideias obtidas na pesquisa bibliográfica, 
bem como alguns aspectos importantes do cotidiano dados pelo ciclo: planejamento, execução 
e avaliação das atividades educativas e lúdicas desenvolvidas semanalmente nas instituições 
com crianças, adolescentes e idosos, de modo a caracterizar a relação entre a universidade e 
comunidade e sua importância e por fim, as considerações finais sobre a vivência do Grupo. A 
extensão universitária, terceiro suporte no tripé também formado por ensino e pesquisa, é quem 
mais estreita a relação da academia com a comunidade. Afinal, é a ponta que leva à sociedade a 
prática do saber adquirido em salas de aula (UNIVERSIDADE, 2014). A extensão entendida como 
prática acadêmica que interliga a universidade, nas suas atividades de ensino e de pesquisa com 
as demandas da maioria da população, possibilita essa formação do profissional cidadão e se cre-
dencia cada vez mais junto à sociedade como espaço privilegiado de produção do conhecimento 
significativo para a superação das desigualdades sociais existentes. A partir dessas premissas é 
que se considera a atividade de extensão, pelo potencial da comunidade universitária (professo-
res, alunos, técnicos), um instrumento incomparável de mudança nas próprias instituições onde 
se desenvolve e nas sociedades onde essas instituições estiverem inseridas. (FORPROEX, 2017). 
As ações nas instituições são planejadas buscando o desenvolvimento de atividades educati-
vas, utilizando o lúdico, para assim proporcionar momentos de aprendizado e interatividade, en-
fatizando amenizar as desigualdades que os atendidos sofrem na sociedade, e incentivando a 
construção de uma visão mais ampla de mundo. Já com os idosos há uma preocupação em lhes 
proporcionar momentos de descontração e bem-estar. Os trabalhos realizados nas Instituições 
do município proporcionam grandes aprendizados tanto para os acadêmicos envolvidos, propor-
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cionando maior experiência para os integrantes do Grupo como educadores sociais, quanto para 
os atendidos, Instituições e Sociedade em geral, oferecendo novos conhecimentos e formas de 
interação. Ao término de cada atividade nota-se um aprimoramento das relações pessoais e so-
ciais, além de demonstração de aprendizagens e estabelecimento de vínculos entre os atendidos 
e os educadores participantes em cada instituição.  As atividades de Extensão fazem parte de 
um processo de ensino aprendizagem que garante experiências relevantes para o desenvolvi-
mento dos acadêmicos, como também benefícios para os atendidos. Ela forma uma ponte entre 
Universidade e Sociedade, tornando uma via mão dupla onde há trocas de conhecimentos que 
garante aprendizados de ambas as partes. As Instituições também demonstram satisfação no 
trabalho desenvolvido nas extensões, uma vez que são levadas atividades que buscam priorizar 
o desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e idosos, dada pela renovação da parceria 
ao longo dos anos com o Grupo PET.
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O GEPESP E AS CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA

 Cecília Almeida Rios; Maria Clara Santos Ricardo Maria das Graças Fernandes de Amorim dos Reis 

PET-045

Resumo-Ao longo da nossa educação, percebemos que a formação do acadêmico é algo que acar-
reta diversos tipos de conhecimentos não exclusivamente ligados ao curso. O aprendizado que o 
aluno obtém no decorrer da graduação se dá tanto de modo formal quanto informal, pois está nas 
revistas, nos livros e pesquisas na internet, desenvolvendo a autonomia e despertando interes-
ses antes não conhecidos pelo acadêmico. É com essa visão que o Grupo PET promove o GEPESP 
(Grupo de Estudo e Pesquisa em Estado, Sociedade e Políticas), um grupo de estudo e pesquisa 
que visa estimular e aprimorar o estudo além do proposto na graduação, trazendo temas que 
são importantes para ambos os cursos participantes do Grupo PET Pedagogia e Ciências Sociais 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/Campus de Naviraí (UFMS/CPNV). Neste sentido, 
temos como objetivo nesse trabalho ressaltar a importância da participação dos acadêmicos em 
grupos de estudo e pesquisa, a fim de reforçar e complementar sua graduação, tornando-o um 
ótimo profissional mais preparado para o futuro. Levando em consideração que o ser humano é 
um ser social e que uma de suas necessidades básicas segundo Maslow (apud PERIARD, 2011) é 
a interação com os demais, e que o processo de aprendizado se baseia na troca de informações 
automaticamente gerando a interação dos presentes, o método dos grupos de estudo aplicado 
no Campus de Naviraí se organiza em um grupo de pessoas sentadas em um círculo para facilitar 
o espaço de comunicação e interromper possíveis barreiras de diálogo, ao começar a apresenta-
ção do tema que antes é estudado e adequadamente pesquisado por cada um dos integrantes. 
Essa dinâmica ocorre em duas etapas, a primeira consiste no estudo individual, cada um pesqui-
sa o tema em sua forma ampla, já na segunda fase, os integrantes se reúnem para apresentar e 
discutir as partes mais relevantes do estudo, pois já fizeram o planejamento de como deverá ser 
aplicado com os participantes. Assim, se dá uma forma de aprendizagem colaborativa e ao mesmo 
tempo construtiva, e que proporciona uma experiência social, de interação pela fala e pela ação. 
Ao final de cada apresentação, o intuito de difundir os conhecimentos é concluído de acordo com 
a cultura popular, com participação ativa e com resultados. Entre os participantes do grupo de 
estudo e pesquisa aplicado pelos integrantes do Grupo PET, estão incluídos discentes dos cursos 
de Ciências Sociais e Pedagogia, também docentes, discentes da UFMS e outras pessoas da co-
munidade. Toda a apresentação do tema é feita por slides ou por textos exibidos no data show, 
para que haja uma melhor interação entre todos. Muitas vezes, a discussão não é focada apenas 
em um tema restrito, de forma em que os participantes fazem analogias com temas paralelos ao 
discutido, trazendo uma abrangência de conhecimentos à discussão. No início de todo semestre, 
os integrantes do Grupo PET se reúnem para decidir os temas a serem discutidos em tal período, 
visando sempre a atualidade e o que pode ser complementado à graduação. Os resultados de tais 
discussões são obtidos a médio prazo, de modo que os debates e esclarecimentos de dúvidas 
trazem ao participante um conhecimento extra, dentre os demais acadêmicos/docentes, fazen-
do com que seja aprimorado seu conhecimento e sua habilidade de diálogo, uma vez que, durante 
o GEPESP, é exercitado tanto a habilidade de fala quanto a de escrita. O foco do Grupo PET ao 
promover tais discussões se baseia na ideia de trazer ao campus da UFMS/CPNV um meio de 
complementar a graduação dos discentes e contribuir na melhoria do desempenho acadêmico de 
todos que participam, inclusive dos próprios alunos do PET, que veem essa necessidade de ter um 
estudo a mais durante a graduação, para que seu desempenho seja aprimorado e complemen-
tado. A participação em um grupo de estudo e pesquisa é fundamental para a aplicação prática 
dos conhecimentos teóricos, suas atividades influenciam o futuro do profissional que vai se for-
mando durante a graduação, utilizando práticas diversas e inovadoras que poderão ser usadas 
ao exercer sua profissão ou para se tornar um bom pesquisador, pois enriquece a formação, pro-
move o crescimento profissional dos integrantes, exercita a troca de experiências, resultando na 
elevação de conhecimento e aumentando a interação do grupo de pessoas presentes no grupo. 
Para os integrantes do Grupo PET, a aplicação de grupos de estudo e pesquisa é importante, pois 
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além de complementar a graduação, promove a interação com a comunidade de modo que haja 
uma troca de conhecimentos, bem como uma ampliação da visão de mundo.
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PET/ CONEXÕES: UMA OPORTUNIDADE PARA O DIÁLOGO  
ENTRE A UNIVERSIDADE E AS ESCOLAS

Karina de Andrade Santos Caetano, Adriana Bispo Opimi de Moraes, Letícia de Oliveira dos Santos, 
Gizelle Letícia Da Silva, Lila Dara de Barros Pereira, Cláudia Antônia de Moura. 

Orientador : Luis Fernando Galvão

PET-047

RESUMO-Este projeto proporciona aos estudantes do terceiro ano do ensino médio, das escolas 
públicas dos municípios de Corumbá e de Ladário, do Cursinho Pré-ENEM e EJA, informações so-
bre os cursos de graduação oferecidos pela UFMS/CPAN, bem como explanar acerca das políticas 
de ações afirmativas que possibilitam a permanência de alunos de origem popular na Universi-
dade. Esta proposta é executada através de palestras ministradas pelos acadêmicos do PET/
Conexões de saberes, os quais abordam especificidades dos diferentes cursos e o mercado de 
trabalho a estes relacionados. Visando ainda, oferecer informações e orientações sobre o ENEM, 
além de disponibilizar o espaço do PET/Conexões de saberes para que sejam efetuadas as inscri-
ções. O presente projeto tem como objetivo proporcionar anualmente aos estudantes do tercei-
ro ano do ensino médio das escolas públicas dos municípios de Corumbá e de Ladário, do Cursinho 
Pré-ENEM, informações sobre os cursos de graduação oferecidos pela UFMS/CPAN, bem como 
explanar acerca das políticas de ações afirmativas que possibilitam a permanência de alunos de 
origem popular na Universidade. Oferecendo informações e orientações sobre o ENEM, além de 
disponibilizar o espaço do PET/Conexões para que sejam efetuadas as inscrições.Sendo assim, 
a etapa inicial consistirá em uma capacitação dos acadêmicos do PET/Conexões feita pelo tutor 
do programa, para os alunos que irão participar de execução do projeto. A seguir serão mapeadas 
as escolas públicas que oferecem o ensino médio nos municípios de Corumbá e de Ladário. Logo 
após, serão contatados os diretores dessas escolas para que conheçam o projeto, seus objetivos, 
a fim de que possamos ter acesso a essas instituições de ensino. Os acadêmicos serão divididos 
em duplas, ficando cada uma delas responsável por um determinado número de escolas. A ação 
consistirá em uma palestra, na qual será exposto o tema, seguido de debates e questionamen-
tos. Os acadêmicos que compõem o PET/Conexões de Saberes são alunos dos Cursos de Pedago-
gia e Psicologia, o que resultará uma abordagem e dinâmica multidisciplinar.A Universidade para 
se chegar ao atual contexto de reconhecimento como uma instituição necessária e responsável 
por parte da educação no Brasil, passou por inúmeros acontecimentos históricos entre eles o 
inicio da educação no país, com a catequização dos índios, o surgimento da primeira escola em 
1564. No ano de 1890 com a Constituição Republicana ocorre a separação da educação religiosa 
da escolar. O manifesto da escola nova (atual universidade) surge em 1932, a partir do movimento 
liderado por Anísio Teixeira, visando a universalização da escola pública. Outro marco importante 
é o fim do regime ditatorial que abre espaço para o ensino e a qualificação para o mercado de 
trabalho, mas o que objetiva a educação como dever de todos é somente a Constituição de 1988, 
que consolida definitivamente a educação como dever do Estado, garantindo assim a educação 
formal à sociedade, como destaca CHAUÍ (2003).Nessa perspectiva, o Estado entende a educação 
não pelo prisma do gasto público e sim como investimento social e político; a educação deveria 
assegurar os direitos sociais; a universidade deverá ter compromisso com a democratização do 
saber, disposto de autonomia institucional, intelectual e financeira (Chauí, 2003, PP.11-12). Nessa 
ênfase de compromisso com o saber, que Chauí (2003) ressalta, a Universidade tem como princi-
pio a qualidade do ensino superior, o estímulo ao uso da tecnologia e se afirmar a ciência através 
de procedimento empírico.Este projeto de extensão beneficia diretamente jovens das escolas 
públicas, através de informações e orientações que possibilitarão sanar dúvidas a respeito do 
ENEM, dos cursos que a UFMS/CPAN oferece. É ministrado por acadêmicos dos cursos de psi-
cologia e pedagogia, que são capacitados para esta tarefa, o que certamente contribui para a 
sua formação profissional.O presente projeto é de grande relevância por proporcionar aos alunos 
das escolas públicas o conhecimento sobre a realidade da Universidade, assim como as possi-
bilidades que esta oferece para os mesmos, além de contribuir para a interação social entre os 
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acadêmicos e os alunos oriundos de comunidades populares. Além disso, as informações sobre o 
ENEM, SISU e ações afirmativas contribuirão consideravelmente para a inserção e permanência 
na Universidade. Deve-se ressaltar ainda a importância deste projeto na formação dos acadêmi-
cos do PET/Conexões.
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SEMINÁRIO SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS  
E ADOLESCENTES NA REGIÃO DE FRONTEIRA

Kleverson Bruno Gonzalez de Amorim, Paulo Cesar Rodrigues dos Reis Filho, Adriana Bispo Opimi de 
Moraes, João Carlos Alcon Flores, Letícia de Oliveira dos Santos, Karina de Andrade Santos Caetano.

Orientador: Luis Fernando Galvão 

PET- 048

RESUMO-A Exploração Sexual está localizada dentro de um organizador maior, a violência. De 
acordo com o SUAS (2013, p. 17) “corresponde às situações que envolvem a prática de ato sexual 
mediante pagamento em dinheiro ou não [...]. Diferentemente do abuso sexual, este tipo de vio-
lência sexual envolve interesses econômicos, além do interesse do agressor em sua satisfação 
sexual”.Desse modo a  exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é uma violação 
dos direitos fundamentais destes sujeitos. “A exploração sexual comercial de crianças e adoles-
centes é o abuso sexual por adultos e a remuneração por crédito ou em espécie ao menino, à me-
nina, a uma terceira pessoa ou várias” (ECPAT, 2014, p.26).O município de Corumbá está localizado 
a oeste do estado de Mato Grosso do Sul e faz fronteira seca com a Bolívia. Por se tratar de uma 
cidade turística e fronteiriça a exploração sexual se acirra mais. Para Silva (2009, p. 74) “Segundo 
dados do Programa Turismo Sustentável e Infância no Brasil, a exploração sexual de crianças e 
adolescentes ocorre nas regiões de praia, nas fronteiras estaduais e internacionais e em áreas 
com intenso movimento de pessoas, como nas grandes capitais”. Assim a transnacionalização 
intensifica a circulação de pessoas através das fronteiras, que muitas vezes buscam serviços 
e produtos de características sexuais. O Seminário é realizado anualmente,  no período de um 
dia com duração aproximada de oito horas. De acordo com Freiberger (2009, p. 234) “seminário  
é um evento de caráter educativo. O assunto é exposto aos participantes que ao final podem 
interagir fazendo perguntas”O evento conta com ciclos de palestras expositivas e educativas 
sobre a temática e com Mesa-Redonda que objetiva debater o tema, bem como as ideias sob a 
orientação de um moderador. É organizado pelos acadêmicos petianos dos cursos de Psicologia 
e Pedagogia e  conta com a participação dos professores do campus,  da prefeitura Municipal 
de Corumbá e Ladário e do Programa de Pós-graduação em Educação.  O seminário conta com a 
participação da Comunidade Externa, de acadêmicos do CPAN e de outras universidades do mu-
nicípio. O Seminário sobre Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na Região de Fronteira 
tem gerado espaços de debates e de reflexão sobre a temática, promovendo o envolvimento 
da comunidade externa, dos acadêmicos e de diversos profissionais que atuam nas redes de 
Educação, Saúde e Assistência Social, oportunizando a estes profissionais a formação conti-
nuada. Tem proporcionado o aprimoramento na formação dos acadêmicos dos diversos cursos 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus do Pantanal. Dessa forma, esse semi-
nário constitui uma ferramenta importante para o aprofundamento e o debate das questões 
relacionadas à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na Região de Fronteira e para a 
formação de atores sociais na transformação da realidade encontrada. Podemos constatar que 
o Seminário além de proporcionar conhecimento aos participantes, tem despertado o interesse 
na comunidade externa, pois este tem possibilitado a atualização profissional, a formação aca-
dêmica e o alinhamento da teoria a prática, sobretudo no contexto da Fronteira. 
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CPAN DE PORTAS ABERTAS

Mayara da Silva Porfírio, Gizelle Leticia da Silva, Kathleen dos Santos Silva, Lila Dara de Barros 
Pereira, Karina de Andrade Santos Caetano e Carla Conceição de Souza Selasco da Rocha Amorim. 

Orientador:  Luis Fernando Galvão

PET- 049

RESUMO-O Pet/Conexões Psicologia e Pedagogia da UFMS do Câmpus do Pantanal – CPAN de-
senvolve atividades de pesquisa e extensão, buscando articular e estreitar as relações entre 
Universidade e Comunidade.  O projeto “CPAN de Portas Abertas” surgiu como uma continuação 
do projeto "Pet/ Conexões: Uma oportunidade para o diálogo entre a universidade e as escolas", 
haja vista que os dois projetos têm objetivos semelhantes, que visam tornar a Universidade pos-
sível e acessível aos alunos das escolas da rede pública e privada dos municípios de Corumbá e 
Ladário. O projeto conta com a participação de todo o Câmpus, mobilizando as coordenações e 
acadêmicos de todos os cursos, a fim de apresentar uma Universidade integrada, ativa, compro-
metida com a Educação e a Sociedade acadêmica e civil de modo geral, como uma forma de convi-
dar os alunos participantes do projeto a fazerem parte dessa Universidade também. O “CPAN de 
Portas Abertas” acontece anualmente, durante o período de um dia, atendendo aos alunos das 
escolas das redes pública e privada de Corumbá e Ladário. O evento conta com a participação de 
toda comunidade acadêmica, que se mobiliza para apresentar aos visitantes as instalações, pro-
gramas, projetos, metodologias dos cursos ofertados pela Universidade, bem como as pesquisas 
em desenvolvimento ou já concluídas. Embora o evento consiga abranger toda a UFMS/CPAN, 
acontece por iniciativa do Pet/Conexões: Psicologia e Pedagogia, que dentre muitos objetivos, 
visa articular e estreitar, através de seus projetos, a relação entre Universidade e Comunida-
de, tornando a primeira possível e acessível a todos. O evento acontece através da exposição de 
banners, projetos e pesquisas em desenvolvimento que ficam expostos em estandes, na quadra 
de esportes da Unidade I do Câmpus, local onde todos os cursos podem se apresentar, expondo 
trabalhos e acessórios próprios da formação na área de estudo. Há, ainda, a realização de ofici-
nas, palestras, apresentações culturais e minicursos, ofertados aos estudantes visitantes. Em 
2014, na sua primeira edição, o “CPAN de Portas Abertas” envolveu cerca de 300 participantes, 
entre eles, estudantes das escolas da rede pública e privada de Corumbá e Ladário, petianos dos 
cursos de Psicologia e Pedagogia, assim como acadêmicos e professores dos demais cursos ofer-
tados pelo Câmpus do Pantanal. O projeto conta com uma organização ao longo de meses, mas 
a visita dos estudantes ao Câmpus acontece apenas em um dia, no qual eles fazem um passeio 
por todo o CPAN, com a finalidade de adquirirem mais conhecimento sobre os cursos ofertados 
pela UFMS/CPAN, sobre as possibilidade relacionadas à carreira, ao mercado de trabalho, além de 
refletirem sobre a importância de darem continuidade aos estudos, conhecendo a Universidade 
como algo possível e alcançável. Como resultado pode-se notar que os estudantes saem da visita 
com outra perspectiva acerca do futuro, com um leque ampliado de possibilidades e com objeti-
vos mais específicos. A visita ao Câmpus, o contato com professores, coordenadores, o próprio 
diretor do Câmpus e os acadêmicos dos cursos, possibilita aos estudantes tirarem suas dúvidas, 
repensarem sobre suas opções de cursos a cursar, definir seus projetos e metas profissionais, 
tornando a escolha profissional mais consciente e segura. O objetivo do evento é mobilizar todo 
o Câmpus, através da exposição nos estandes, da apresentação do Câmpus, dos laboratórios, bi-
blioteca, brinquedoteca, Clínica de Psicologia e Núcleo de práticas jurídicas, ou seja, os acadêmi-
cos e professores de todos os cursos da UFMS/CPAN poderão estar envolvidos, desenvolvendo 
alguma atividade, a fim de apresentar seu curso e promover um maior conhecimento acerca dele. 
O Pet/Conexões reconhece o seu papel enquanto agente social, por isso desenvolve, dentro e 
fora dos limites da UFMS, projetos que, possibilitem aos acadêmicos petianos experiências en-
riquecedoras, visando  uma formação completa, baseada nos pilares, do ensino, pesquisa e ex-
tensão, bem como, que ofereça aos demais acadêmicos e à comunidade externa, conhecimento 
e ações transformadoras. 
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CICLO DE SEMINÁRIOS DE PSICANÁLISE: ENSINO, TEORIA E PRÁXIS

Autores: Paulo Cesar Rodrigues dos Reis Filho, Kleverson Bruno Gonzalez de Amorim,  
Patrícia Teixeira da Silva, Rigoberto ,Borges de Abreu, Gizelle Letícia da Silva, Adriana Bispo Opimi 

de Moraes Orientadores: Jolise Saad Leite, Carmem Adélia Saad Costa, Luis Fernando Galvão

PET- 50

RESUMO-O Ciclo de Seminários de Psicanálise organizados pelo Grupo PET Interdisciplinar Peda-
gogia e Psicologia – Conexões de Saberes, visa oferecer uma atualização da JR e RIBEIRO, 2009). 
O evento é anual e no ano de 2017 será realizado o V Seminário. aplicabilidade da psicanálise na 
contemporaneidade aos Profissionais da Psicologia, da Pedagogia e de outras áreas, que atuam 
nas redes de Saúde, Educação e Assistência Social, oportunizando assim, a sua formação con-
tinuada. O aprimoramento na formação dos acadêmicos dos Cursos de Psicologia e Pedagogia 
é outro objetivo do presente projeto. Dessa forma, os seminários configuram-se como instru-
mentos importantes para o aprofundamento e o debate das questões relacionadas a diferentes 
temáticas e demandas emergentes à luz dos princípios teóricos e clínicos da psicanálise, cuja 
abrangência epistêmica circunscreve diferentes questões sobre a compreensão da subjetivida-
de e dos problemas do homem contemporâneo (TOREZAN e AGUIAR, 2011; BIRMAN, 2005; LARA.  
JR e RIBEIRO, 2009). O evento é anual e no ano de 2017 será realizado o V Seminário.Objetivo Ge-
ral:Promover a discussão de temas circunscritos pelo campo da clínica e do social, à luz das teo-
rias psicodinâmicas.Objetivos Específicos:- Contribuir com a formação de estudantes de psico-
logia, pedagogia e outras áreas afins; - Oferecer a possibilidade de aprofundamento do estudo 
e pesquisa em psicanálise aos profissionais das áreas de saúde, assistência social e educação.
Público Alvo:- acadêmicos de psicologia, pedagogia e de outros cursos do CPAN;- profissionais 
da rede de saúde, assistência social e educação dos municípios de Corumbá e LadárioOs temas 
do seminário são construídos a partir de discussões promovidas nas aulas de Fundamentos e 
Fenômenos da Teoria Psicodinâmica, Psicopatologia Geral e Tópicos Avançados em Psicanálise. Os 
estudantes, em especial aqueles que cursam a disciplina de Tópicos Avançados em Psicanálise, 
participam ativamente desse processo e fazem proposições acerca de problemas e questões à 
luz da teoria psicodinâmica a fim de que se viabilize a inserção de determinados temas como 
objetos de discussão dos seminários. O Grupo PET Conexões assume a tarefa de delinear e imple-
mentar o projeto a partir das demandas levantadas, tendo em vista a possibilidade de contribuir 
com a formação dos estudantes e fomentar a discussão de temas junto a comunidade local, a 
partir do vértice da psicanálise, apresentado em forma de projeto de extensão, cadastrado na 
plataforma SigProj. Para tanto, o PET planeja os seminários com duração de pelo menos dois dias; 
como conferencistas, são convidados professores e profissionais que se destacam pelas pesqui-
sas e atuação no campo psicanalítico, cujos trabalhos versam sobre a temática central da edição 
do seminário. Geralmente, o evento conta a parceria do Conselho Regional de Psicologia de Mato 
Grosso do Sul (CRP14), que apoia e divulga o projeto. O seminário apresenta grande notoriedade 
na região que por estar localizada na área de fronteira, distante dos grandes centros, com pou-
cos eventos científicos referentes à Psicanálise.  Desse modo, foram convidados profissionais 
de outras regiões, vinculados à Sociedade de Psicanálise e a outras universidades, que a partir 
de conferências e mini-cursos, tiveram como intuito contribuir com a formação de futuros pro-
fissionais das áreas de psicologia, pedagogia e outras áreas, além de favorecer o aprimoramento 
daqueles profissionais que já atuam em diferentes instituições públicas e privadas da região.As 
edições anteriores do Ciclo de Seminários de Psicanálise abordou temas como a clínica, saúde, 
avaliação psicológica, violência e assistência social, sempre com o objetivo de demonstrar a in-
terface entre a Psicanálise e os diferentes campos de aplicação.As conferências e mini-cursos 
foram pautadas nos autores clássicos da Psicanálise, como Freud e Winnicott, assim como em 
autores contemporâneos como a Professora Leila Tardivo, da Universidade de São Paulo (USP), 
cujas pesquisas estão relacionadas a processos clínicos e de avaliação projetiva.As edições do 
evento têm um número expressivo de inscritos, tendo em torno de 250 participantes por edição, 
incluindo acadêmicos e profissionais da área de psicologia, pedagogia e demais licenciaturas do 
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Câmpus.Atualmente, o Grupo PET Conexões está organizando a realização da 5ª. Edição do Ciclo 
de Seminários de Psicanálise, cuja ênfase será sobre o tema das drogadicções, estratégias de 
prevenção e políticas públicas sobre drogas. O Ciclo de Seminários de Psicanálise mostra-se como 
uma importante ferramenta na promoção de discussões e debates acerca da interseção entre a 
Psicanálise e os diferentes campos do saber.O Grupo PET Conexões visa com a promoção desse 
Ciclo atender a duas premissas da formação dos grupos vinculados ao Programa de Educação 
Tutorial (PET), que são o desenvolvimento de atividades de ensino e extensão, favorecendo o 
acesso da comunidade externa à apropriação e atualização de conhecimentos.
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CURSINHO PRÉ ENEM PET/CPAN

Petianos: Emanuelly Ambrósio da Silva, Francielle Lobo Guedes, Janaina Martins de Carvalho,                    
João Carlos Alcon Flores, Letícia de Oliveira dos Santos, Rigoberto Borges de Abreu, 

 Tutor: Luis Fernando Galvão 

PET-051

RESUMO-O Brasil é um país com grandes desigualdades sociais provenientes de uma política eli-
tista, excluindo a população dos espaços públicos como a universidade.    O PET/Conexões/CPAN/
UFMS percebendo essa realidade agenciam oportunidades a jovens estudantes do Ensino Médio 
oriundos de escolas públicas à Universidade, a fim de colaborar de maneira ativa em seu ingresso 
na Universidade, promovendo oportunidades iguais para pessoas vitimadas por discriminação e 
fatores sociais beneficiando indivíduos para que possam vir a competir de forma concreta e efe-
tiva em serviços de educação e trabalho. O “cursinho Pré-Enem” atende uma grande demanda, 
em decorrência do número restrito de outros cursos preparatórios na cidade de Corumbá. São 
disponibilizadas 60 vagas e o público alvo se refere aos estudantes oriundos de escolas públi-
cas e com renda familiar de até três salários mínimos.As aulas são ministradas na UFMS/CPAN, 
de 2ª a 6ª feira no período noturno, com a carga horaria correspondente a 300 horas.  Utilizando 
materiais como filmes, palestras, textos, debates e conferência. Para a avaliação são utilizados 
simulados, produções de textos e questionários avaliativos. Os professores são acadêmicos de 
diferentes cursos da UFMS e professores voluntários da comunidade. O “Cursinho Pré-Enem” 
vem sendo ministrado desde do ano de 2005, o PET/Conexões seleciona os alunos obedecendo 
alguns critérios como: ser oriundo de escola pública e espaços populares e a renda familiar de até 
três salários. No decorrer do curso foram desenvolvidas atividades que visam proporcionar habi-
lidades e conhecimentos, além de possibilitar seu desenvolvimento integral e o exercício pleno 
de sua cidadania, e consequentemente qualificação para o ingresso no ensino superior. Os re-
sultados e avaliações do “Cursinho Pre-Enem” são positivas por meios dos alunos participantes 
e principalmente as aprovações no processo de seleção das instituições de ensino superior. Por-
tanto, à medida que os participantes alcançam seus objetivos constata-se que o cursinho é de 
qualidade, inserindo-os em um novo processo de crescimento pessoal, profissional, intelectual e 
beneficiando assim a própria comunidade. O “cursinho Pré-Enem” tem contribuído, nesses anos 
de implantação, para uma mudança de paradigma, oportunizando o acesso e a permanência na 
universidade, também constatamos através do projeto um despertar do interesse a comunida-
de, que observa os benefícios e a qualidade do ensino, constatado na crescente procura destes 
em ingressar no cursinho preparatório do Enem.
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PET QUÍMICA – UFMS

Tutor: Prof. Dr. Sérgio C. Araújo, 
Petianos: Pedro Henrique S. Barcelos, Ranielle W. A. Gomes, Taynara N. Martins.

 PET-059

RESUMO-Uma característica inerente ao ensino de ciências exatas é a frequente dificuldade na 
transmissão do conhecimento científico e a interlocução entre aluno e professor. Com base nes-
sa perspectiva, é necessário fazer-se uso de ferramentas educacionais que possibilitem a des-
mistificação criada no ambiente universitário de que a ciência é uma área restrita ao domínio de 
um pequeno grupo de pessoas, visto que é essencial inserir os alunos e a comunidade no ambien-
te científico, sendo ele muito presente em situações cotidianas. Levando-se em consideração 
tais aspectos, o PET-Química – Programa de Educação Tutorial do Curso de Química, tem como 
objetivo desenvolver programas e projetos que permitem a formação acadêmica de qualidade, 
ética e cidadã, com a dissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. As atividades desenvol-
vidas pelo grupo no último ano foram: A recepção de calouros do PET Química a fim de promover 
uma maior interação do corpo de discentes e docentes do instituto, sanar as clássicas dúvidas 
dos novos acadêmicos. O MasterChef Science tem como objetivo explicar conceitos de químicas 
utilizando o ambiente da cozinha, local onde a química está presente em quase todos os proces-
sos. O Show da Química (SQ), um projeto que propõe de maneira lúdica e interativa um teatro a 
cada ano, com enredo completo, e junto a ele experimentos com suas devidas explicações cientí-
ficas acerca dos fenômenos que ocorrem enquanto a história desenrola. No Instituto de Química 
(INQUI), foram apresentadas três palestras com professores convidados para a comunidade.Três 
minicursos diferentes foram ministrados nesse último ano pelos alunos do Pet e todos os alunos 
são monitores de alguma disciplina do curso de química.  A ação social é um projeto desenvolvi-
do pelo grupo, ocorrendo a doação de alimentos para uma comunidade, além da distribuição de 
lembranças em datas especiais como no dia das mães e natal. Os trabalhos desenvolvidos tem 
gerado retorno para o Instituto de Química e para comunidade atendida, visto que o PET Química 
tem ganho visibilidade e mais alunos interessados em fazer parte do grupo. Todas as atividades 
em geral como a Semana da Química, MasterChef Science, Show da Química, plantão de dúvidas e 
monitoria contribuem para que os alunos do Pet tenham uma participação maior e ativa na comu-
nidade acadêmica, além disso a ação social realizada pelos alunos toda sexta-feira contribui para 
que os mesmos ajudem uma comunidade carente tornando-se melhores cidadãos, com espirito 
de solidariedade.

APOIO: CNPq
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AÇÃO SOCIAL - PET QUÍMICA

Brenda Pache Moreschi, Camila Rodrigues Louvreira, 
 Israel Shekinah Souza Soares e Rayanne Silva Santos  

Tutor: Sergio Carvalho de Araújo

PET – 60

RESUMO-  Ao mesmo tempo em que a educação reafirma a necessidade de inclusão, vemos que 
a não aceitação de pessoas que não correspondem a um padrão é crescente, consequentemen-
te, esse fato tem sido causa de inúmeros conflitos na escola e na sociedade. Sendo assim, des-
de 2003, o Programa de Educação Tutorial (PET) vem desenvolvendo atividades de apoio social e 
educacional a uma comunidade do Bairro Nova Lima em Campo Grande/MS. Onde o grupo PET-
-Química recebe doações de alimentos do Hiper Center Comper todas as sextas-feiras e aos sá-
bados são repassados a população desprovida. Nesta atividade, as famílias recebem assistência 
alimentar, também são tratados assuntos com temas diversos, como ética e pluralidade cultural, 
sendo trabalhados em conjunto com a didática e desenvolvimento de novas habilidades de ex-
pressão. Estimular a participação dos alunos em atividades de cunho social é uma conquista, pois 
quando a responsabilidade é compartilhada socialmente, existe um compromisso cidadão e a ati-
vidade se torna mais atraente e gratificante. O objetivo desta ação do PET-Química é desenvolver 
o exercício de cidadania e solidariedade na comunidade universitária e comunidade exterior ao 
campus, interagindo com discentes, docentes, técnicos administrativos e população. Também é 
dar assistência alimentar ás mães  e suas famílias do Bairro Nova Lima, colaborando assim com 
a inclusão da comunidade menos favorecida socialmente. -Tem sido feito um acompanhamen-
to com as pessoas atendidas por esta ação social e foi feito um levantamento com 48 pessoas 
desta comunidade com o seguinte questionamento:     Com este gráfico observou-se que mais 
da metade dos entrevistados não estão satisfeitos com a sua atual situação e se pudessem fa-
zer alguma capacitação profissional e sair desta situação fariam, sendo respondidas profissões 
como: gastronomia, informática, enfermagem, costura, manicure e outros. Portanto, o grupo PE-
T-Química vem buscando alternativas ou parcerias para que estas pessoas mudem suas vidas 
e alcancem seus objetivos profissionais e consigam empregos para terem uma renda fixa com 
condições de se manterem. Aliada com a dinâmica didática, esta atividade está desenvolvendo a 
consciência ética e social dos jovens envolvidos e da comunidade atendida, auxiliando-os, mesmo 
que de forma limitada em suas carências nutricionais, educacionais e agora profissionais. 
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ESTUDO DO CAROÇO DO FEIJÃO

Vicente Dal Piva &  Dra. Ana Camila Micheletti 

PET–061

RESUMO- Há muito tempo, salicilatos vem sendo utilizados na medicina como analgésicos, anti-
piréticos e anti-inflamatórios. Derivados como o ácido acetilsalicílico, salicilato de sódio, salici-
lamida, salicilato de metila são utilizados como analgésicos, antipiréticos, e na inibição da agre-
gação plaquetária. Algumas tiosemicarbazidas derivadas de ácidos carboxílicos aromáticos e 
heterocíclicos mostraram importante atividade antituberculose (Nurkenov et al. 2014). Alguns 
derivados heterocíclicos foram sintetizados, partindo-se da hidrazida do ácido salicílico, e, entre 
os compostos possíveis de serem obtidos por esta abordagem, estão os 1,3,4-oxadiazóis. Estes 
heterociclos tem sido explorados para uma variedade de aplicações, e exibem uma ampla gama 
de atividades biológicas, como antibacteriana, antifúngica, citotóxica, entre outras (Mukesh et 
al. 2011).As reações serão realizadas de acordo com a metodologia a seguir: obter acil-hidrazonas 
sintetizadas através da reação do salicilaldeído com hidrazidas aromática (Tabanca, et al. 2013). 
E obter 1,3,4-oxadiazóis sintetizadas através da reação do anidrido acético com acil-hidrazonas.  
Os compostos serão purificados por técnicas cromatográficas, e sua estrutura confirmada por 
técnicas espectroscópicas. Os derivados obtidos serão submetidos a avaliação de sua ativida-
de antimicrobiana sobre cepas bacterianas. Durante as primeiras reações para obtenção das 
acil-hidrazonas, foi necessário um longo tempo reacional, etanol como solvente, para obter os 
respectivos produtos com rendimentos quantitativos.  Posteriormente, verificamos outra rota 
sintética para obtenção das acil-hidrazonas, com curto tempo reacional, utilizando a irradiação 
por micro-ondas, visando a necessidade de uma química sustentável, diminuindo os danos ao 
meio ambiente. Obtivemos os sete produtos acil-hidrazonas, os respectivos pontos de fusão e o 
perfil cromatográfico dos compostos, indicando que as reações desta rota sintética, ocorreram 
com sucesso. Por fim, é importante destacar que a pesquisa está em andamento. Ou seja, irá se 
obter 1,3,4-oxadiazóis a partir dessas acil-hidrazonas, sendo avaliada a atividade antimicrobiana 
dos compostos obtidos sobre cepas bacterianas, para futuramente, contribuir para a formação 
de recursos humanos na área de síntese orgânica e avaliação biológica.

APOIO CNPQ
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OBSERVE MS – PESQUISA DE PERFIL 

Carlos Roberto Rodrigues Córdoba, Renato Ishii 

PET-062

RESUMO- O processo de análise de perfil de participantes de eventos é necessário para que alu-
nos e professores da ESAN tenham uma visão geral desse público. Tal processo geralmente é 
executado manualmente e requer tempo e esforço dos entrevistadores. Para otimizar esse pro-
cesso, foi requisitado pelos professores da ESAN uma aplicação móvel e um servidor para coleta 
e armazenamento de tais dados. O desenvolvimento mobile demanda de um bom conhecimento 
da API (Application Programming Interface) da plataforma alvo, não sendo necessário, em alguns 
casos, a aprendizagem de uma nova linguagem como é o caso do Android (que apresenta sintaxe 
Java). Esse fato resulta em um processo de retrabalho, e custos adicionais para o desenvolvi-
mento e manutenção de aplicativos que visam atingir o público de várias plataformas. ara enten-
der melhor o problema, foram realizadas algumas reuniões com professores da ESAN e alguns 
alunos convidados por eles. Nessa etapa os primeiros requisitos foram levantados e modelados. 
A metodologia utilizada apoia-se na ideia de desenvolvimento incremental, onde durante todo o 
processo são entregues versões parciais do projeto para validação com as partes interessadas. 
Referente as tecnologias, foram utilizados os seguintes frameworks: Ionic, Angular JS, Node JS. 
Ionic é um framework para criação de aplicações mobile híbridas. Node refere-se ao ambiente de 
execução de JavaScript fora de um navegador web. A aplicação foi testada internamente pela 
equipe de desenvolvimento antes dos primeiros testes reais. Após esses testes a aplicação foi 
apresentado aos usuários finais sendo feito o treinamento necessário para utilização da mesma. 
Com a equipe dominando o uso da aplicação, pequenos eventos foram utilizados como base para 
os testes reais. Alguns problemas foram localizados e relatados por esses usuários, problemas 
esses corrigidos pela equipe de desenvolvimento e alguns relatórios extras foram incluídos. A 
aplicação otimizou todo o processo de coleta e gerenciamento dos dados, permitindo visões do 
público de forma muita mais rápida. Tecnologias híbridas mostram-se cada vez mais práticas, seja 
pelo tempo disponível, pelo conhecimento da equipe, ou pela necessidade de portabilidade. Ape-
sar de todos os pontos positivos, a escolha de uma tecnologia híbrida deve considerar as limi-
tações de acesso a funções nativas muitas vezes restritas devido a questões de segurança por 
parte do fabricante.
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CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA

Denis N. Cardoso,Rafael N. G. de Oliveira,Sandra V. L. De Mesquita, William M. Braga, Renato Ishii

PET-065

RESUMO-O grupo do PET-Sistemas tem o objetivo de promover a inclusão digital, logo surgiu a 
oportunidade de ministrar cursos para a ABREC (Associação Beneficente dos Renais Crônicos de 
MS) e para uma comunidade haitiana com o objetivo de capacitá-los nas novas tecnologias para o 
mercado de trabalho. A metodologia utilizada para a realização do curso, concentrou-se na elabo-
ração de propostas de trabalho adequadas aos alunos. O objetivo principal desta atividade con-
siste na estruturação de um material didático versátil e completo, uma apostila original proposta 
pelo grupo PET Sistemas. Foi elaborado o planejamento das aulas de forma que se adequassem a 
aplicação e necessidades dos alunos. Houve também a aplicação de exercícios práticos utilizando 
computadores para avaliação da aprendizagem englobando assim os recursos auditivos, visuais 
e a aplicação real do conteúdo adquirido. Com o final do curso na ABREC foram capacitados mais 
de 70 alunos.O curso para a comunidade haitiana continua sendo ministrado e espera-se que no 
mínimo 15 alunos sejam capacitados até o final do ano de 2017. -O curso de informática garante 
aos alunos da ABREC e da comunidade haitiana em Campo Grande-MS, um momento não apenas 
de aprendizagem, mas uma oportunidade de, por meio do conhecimento promover a socialização 
e inserção desta pessoa no convívio em grupo. O curso provê a chance para que ela possa buscar 
uma nova oportunidade de conhecimento e também de qualidade de vida. 
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APLICAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO

Edison Borghezan, Franklin Barbosa, Gabriel Paes, Hernanes Almeida, Renato Ishii

PET-063

RESUMO-Diversas são as dificuldades enfrentadas pelos alunos durante o processo de aprendi-
zagem de programação, entre elas, a dificuldade de compreensão do conteúdo, ritmo de aprendi-
zagem de cada aluno e principalmente a exigência lógico-matemático predominante na disciplina 
de Algoritmos e Programação. Desse modo, o projeto consiste em desenvolver um jogo para au-
xiliar os alunos durante o aprendizado da disciplina Algoritmos e Programação I da Faculdade de 
Computação (FACOM) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Foi utilizado para o 
desenvolvimento do jogo a ferramenta RPG Maker VX ACE, utilizada para criação de jogos no estilo 
RPG.O jogo é baseado em questões de programação aplicadas à uma história. Em várias partes do 
jogo o jogador enfrenta diversos desafios de programação ou áreas relacionadas, como mostra 
a figura 1 e 2, em que ele deve resolvê-los utilizando a linguagem de programação C e, dessa ma-
neira, continuar no jogo. -O jogo foi finalizado porém ainda não possuímos resultados, o mesmo 
se encontra na fase de teste para comprovar a sua eficiência no aprendizado. Planeja-se utilizar 
um questionário para verificar o quanto os alunos perceberam a interferência do jogo no seu de-
sempenho durante a disciplina. Espera-se que o jogo possa ajudar diversos alunos, possibilitando 
que os mesmos tenham maior rendimento, sendo assim diminuindo a taxa de evasão e o índice 
de reprovação nessa disciplina.
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APLICATIVO MOBILE PARA PREVISÃO DE RAIOS

 Lucas Rocha (AC), Carlos Córdoba (AC), Renato Ishii (OR)

PET-064

RESUMO-Acadêmicos do curso de Física possuem equipamentos para previsão de raios, no qual 
essas informações precisam ser consultadas facilmente pelos usuários, eles possuem um site 
que apresenta um gráfico, porém o site não é tão agradável de se ver por um dispositivo móvel, 
a criação de um aplicativo para tal problema facilitaria a visualização. O desenvolvimento mobile 
demanda de um bom conhecimento da API (Application Programming Interface) da plataforma 
alvo, não sendo necessário, em alguns casos, a aprendizagem de uma nova linguagem como é o 
caso do Android (que apresenta sintaxe Java). Esse fato resulta em um processo de retrabalho, e 
custos adicionais para o desenvolvimento e manutenção de aplicativos que visam atingir o públi-
co de várias plataformas. A metodologia usada foi a incremental, onde durante todo o processo 
são entregues versões parciais do projeto para validação com as partes interessadas. Referente 
as tecnologias, foram utilizados os seguintes frameworks: Ionic, Angular JS e Node JS. Ionic é 
um framework para criação de aplicações mobile híbridas , Angular JS é um framework para con-
fecção específicas de templates (tela) e Node JS refere-se ao ambiente de execução de JavaS-
cript fora de um navegador WEB. O aplicativo possibilita ao usuário acompanhar as informações 
a respeito da leitura do sensores climáticos que foram desenvolvidos pelos acadêmicos do curso 
de Física, apresentando tais dados na forma de gráficos. Essa forma de visualização permite ao 
usuário consultar os dados de qualquer lugar. A criação do aplicativo possibilitando o usuário 
consultar os dados em qualquer momento e lugar é notavelmente útil , pois o processo de análise 
é mais rápido, diminuindo o tempo necessário para consultar os dados (Não dependendo de um 
computador). Tecnologias híbridas são interessante mas com um certo cuidado, o lado positivo é 
que o conhecimento necessário para criação de aplicativos é JavaScript e o mesmo código pode 
ser gerado para mais de uma plataforma, porém não temos o mesmo acesso a parte nativa como 
um aplicativo desenvolvido com o SDK do fabricante.

Referências Bibliográficas

https://angularjs.org
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AÇÃO DE EXTENSÃO REALIZADA PELO PET ZOOTECNIA UFMS:  
FEIRA DE TRAINEES E ESTÁGIOS

Pedro Henrique Gomes de Santana Silva1, Victor Luan da Silva de Abreu1, Bruno Henrique de Souza 
Limoni1, Aryadne Rhoana Dias Chaves1,Ricardo Carneiro Brumatti2

PET – 076

RESUMO-  O grupo PET Zootecnia, organiza e realiza anualmente vários eventos na área de exten-
são, com o objetivo de aproximar os acadêmicos e o grupo PET, ás empresas e órgãos que futu-
ramente poderão compor seu mercado de trabalho. Dentre esses eventos, está presente a feira 
de trainee. No ano de 2016, realizou-se a segunda edição da feira, que   consistiu na exposição de 
empresas das áreas agrárias, atendendo mais de 100 alunos dos anos finais dos cursos de Zoo-
tecnia e Medicina Veterinária. Dentre elas, empresas de consultoria, assistência técnica, nutrição 
e sanidade animal.  Os convidados estiveram presentes no evento e através de exposição de ban-
ners e presentações orais, os alunos puderam conhecer e interagir com os mesmos. Estes ofere-
ceram oportunidades de estágios e programas de trainees.Participaram do evento 8 empresas, 
sendo elas: Embrapa, Agraer, Mapa, Terra, CRAS, Adames, Macal e DSM - Tortuga. O resultado foi 
as empresas mostrando suas marcas, produtos e com o que trabalham para os acadêmicos, para 
que assim eles possam compreender melhor com o que poderão trabalhar após formarem no 
curso de Zootecnia e Medicina Veterinária , verem com qual área cada um tem mais afinidade, 
pois ambos os cursos possuem grande área de atuação no mercado. A feira de trainee conseguiu 
cumprir com o seu objetivo, fazer a integração entre as empresas e os acadêmicos.Essa integra-
ção trás benefícios aos acadêmicos que conseguem uma maior compreensão de como  as empre-
sas funcionam, aonde podem atuar no mercado de trabalho além de terem a oportunidade que as  
empresas oferecerem vagas para os estágios obrigatórios e programas de trainees.

1Acadêmicos do curso de Zootecnia – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia –UFMS. Bolsista PET Zootecnia
2 Professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – UFMS. Tutor do PET Zootecnia.
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PROJETO VAI À ESCOLA:  PET ZOOTECNIA EXTENSINANDO A PROFISSÃO

Bárbara Martins Brixner¹, Lucas Farias Rodrigues¹, 
 Rayssa Piton Rijo Costa¹, Ricardo Carneiro Brumatti²

PET–073

RESUMO- O projeto PET Vai à Escola desenvolve um mecanismo de interação entre os alunos da 
universidade com os alunos das escolas de ensino médio.  O método de extensão com o intuito 
de proporcionar a estes a oportunidade de conhecer o curso de Zootecnia e sua atuação no mer-
cado nacional. A Equipe do PET Vai à Escola realizou a apresentação do de uso do zootecnista, 
como o Mostruário de Alimentos.curso no dia 01 de Setembro de 2017 na II Feira de Profissões do 
Escola Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.   Alunos do Ensino Fundamental e Médio puderam tirar 
dúvidas por meio de apresentação de palestras, cartilhas educacionais e instrumentos de uso 
do zootecnista, como o Mostruário de Alimentos.  O Projeto Vai à Escola proporcionou a interação 
entre universitários e estudantes, propiciando a troca de experiência e conhecimento da profis-
são Zootecnista, sanando as dúvidas relacionadas à atuação e mercado da profissão. A equipe 
atendeu em média 100 alunos, tirando dúvidas e informando os discentes a respeito do curso de 
Zootecnia.  O evento foi de grande importância para auxiliar os jovens na decisão de uma carreira 
profissional, além de proporcionar aos petianos uma grande experiência.

1Acadêmicos do curso de Zootecnia – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia –UFMS. Bolsista PET Zootecnia
2Professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – UFMS. Tutor do PET Zootecnia.

Referências Bibliográficas
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DESEMPENHO DO PACU (P. MESOPOTAMICUS) E DO HÍBRIDO PATINGA  
(P. MESOPOTAMICUSX P. BRACHYPOMUS)

Felix A. Oliveira de Souza, Guilherme do Nascimento Seraphim, Luana Barbosa Pires,  
Thiago Martins Xavier e Ruy A. C. Correa Filho

PET-077

RESUMO-Pacu(Piaractus mesopotamicus) é um peixe redondo que possui rusticidade zootécnica 
e qualidade de carne, no ano de 2016 apresentou uma produção de 13.065.144 kg de carne; Pa-
tinga é um hibrido do Pacu (P. mesopotamicus) X Pirapitinga (Piaractus brachypomus); O objetivo 
deste estudo foi comparar o desempenho (P. mesopotamicus) e do híbrido patinga (P. mesopo-
tamicus x P. brachypomus). Estação Experimental de Piscicultura da UFMS, com duração de 295 
dias; 300 animais com idade de 83 dias;  Foram realizadas nove biometrias  com intervalo de 30 
dias, na biometria foram feitos  as medidas morfométricas (cm): comprimento total (CT), com-
primento padrão(CT), comprimento de cabeça(CC), altura da cabeça(ALTC), altura do corpo(ALT1), 
largura da cabeça(LC) e largura do corpo (L1); O desempenho zootécnico do hibrido patinga (P. 
mesopotamicus x P. brachypomus) não superou o do Pacu( P. mesopotamicus) .  

Referências Bibliográficas
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ATIVIDADE NIVELAMENTO

Aryadne Rhoana Dias Chaves1, Gabriela Oliveira de Aquino Monteiro1,Ricardo Carneiro Brumatti2

PET–072

RESUMO-O Nivelamento Calouros consiste em uma atividade com o objetivo de trabalhar com os 
recém ingressantes, uma ação de ensino que contribui com a qualidade na formação acadêmica 
dos alunos de graduação. Buscando apresentar o grupo, o curso, e desafiar os recém ingressan-
tes de Zootecnia da UFMS, foi realizada uma apresentação expressamente dedicada ao grupo 
PET Zootecnia, seguido de uma dinâmica em grupo.A dinâmica formada por diversas questões 
comuns na sociedade sobre produção animal, foi realizada com o intuito de gerar uma troca de 
experiências por meio de debates e ferramentas educacionais. A atividade tem proporcionado 
excelentes resultados a cada edição, pois da mesma forma, no ano de 2017 foi possível atingir o 
objetivo principal de desenvolver um senso crítico e também para despertar interesse na pro-
fissão. Frente a  isso, foi possível observar o empenho dos calouros na dinâmica, bem como na 
vida acadêmica, garantindo  um bom retorno. Diante de muitas edições, pode se concluir que no 
planejamento do grupo, esta é sem dúvida uma das atividades que a cada ano esta se adequan-
do, principalmente por proporcionar uma relação saudável com os recém ingressantes, que são 
prontamente  ouvidos ao exporem suas opiniões e ideias sobre a atividade.

1 Acadêmicos do curso de Zootecnia – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia –UFMS.Bolsista PET Zootecnia
2 Professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – UFMS. Tutor do PET Zootecnia
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PROJETO PET-EQUIPE

Leandro Gomes da Silva1, Pedro Henrique Gomes de Santana Silva1, Rafaela Nunes Coelho1, Elizeu 
Justino dos Santos Junior1, Ricardo Carneiro Brumatti2

PET-075

RESUMO-O PET-EQUIPE é uma atividade em que os petianos desenvolvem as atividades de pes-
quisa, ensino e extensão, aplicando o conhecimento e apresentando a comunidade acadêmica os 
resultados.Buscando entender as necessidades de aplicação da teoria vista em sala de aula o pet 
teve como objetivo, criar uma ferramenta que apoiasse no desenvolvimento pratico dos acadê-
micos do curso de zootecnia. O formulador de ração para ruminantes foi desenvolvido por com-
pleto em planilha eletrônica de simulação e seus  cálculos de formulação foram baseados no NRC 
(Nutrient Requeriments of Beef Cattle). Para o cálculo de exigências dos animais, o formulador 
leva em consideração as características do animal, sendo que essas características estão pre-
sentes como impute na planilha, com isso o formulador interpreta e calcula as exigências e torna 
possível a formulação de uma dieta balanceada. Os Resultados do formulador foram apresenta-
dos no minicurso ministrado pelos petianos para os acadêmicos do curso de zootecnia e pós-gra-
duandos em ciências animais. A ideia principal da apresentação foi compartilhar com os acadêmi-
cos algumas noções básicas de nutrição animal e a metodologia da ferramenta desenvolvida pelo 
grupo PETZootecnia. A atividade pet equipe cumpriu com o objetivo proposto de pesquisa, ensino 
e extensão, realizando então, um formulador de dietas para bovinos de corte e leite.O formulador 
de dietas precisa de algumas alterações para que se torne disponível aos acadêmicos do curso 
de graduação em Zootecnia.

1 Acadêmicos do curso de Zootecnia – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia –UFMS. Bolsista PET Zootecnia
2 Professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – UFMS. Tutor do PET Zootecnia.

Referências Bibliográficas

NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrients requirements of beef cattle. 7.ed. Washington, D.C.: Natio-
nal Academic Press, 1996. 242p.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requeriments of beef cattle. 90p. 1984



PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

454

ATIVIDADE FAMEZ RECRUTAMENTO

Pedro Henrique Gomes de Santana Silva1, Leandro Gomes da Silva1, Aryadne Rhoana Dias Cha-
ves1,Ricardo Carneiro Brumatti2

PET–074

RESUMO-O FAMEZ Recrutamento trata-se de um evento de caráter ensino-extensão, que permi-
te uma forte interação dos acadêmicos com profissionais por meio de palestras, com o intuito de 
evidenciar as principais características profissionais que o mercado de trabalho busca. O evento 
foi realizado no auditório da FAMEZ, em novembro de 2016. O planejamento envolve realizações de 
reuniões para decisão do tema e das empresas a serem convidados para ministrarem um evento 
na forma de palestra expondo o perfil profissional que procuram.A escolha da data e do horário 
do evento, sempre é pensado para poder ser acessível ao máximo de alunos da faculdade, sendo 
que a ideologia é que todos possam participar. No final da palestra, é realizada uma mesa redon-
da com o intuito de interação por meio de questionamentos e discussão. -O FAMEZ Recrutamento 
proporcionou aos participantes à oportunidade de observar de um ângulo diferente a expecta-
tiva que o mercado de trabalho tem sobre os profissionais que pretendem contratar. Além de 
exigir um profissional capacitado, íntegro e competente, ele espera que o mesmo exceda suas 
expectativas e contribua para o crescimento e desenvolvimento da empresa. Devido ao êxito e 
sua importância o FAMEZ Recrutamento terá continuidade nos próximos anos.  O evento tem pro-
porcionado a   todos os participantes uma oportunidade de conhecimento e compreensão do 
mercado de trabalho, bem como o perfil profissional desejado dentro dele, portanto se faz uma 
atividade de grande importância para a sociedade acadêmica.

1 Acadêmicos do curso de Zootecnia – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia –UFMS. Bolsista PET Zootecnia
2 Professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – UFMS. Tutor do PET Zootecnia.

Referências Bibliográficas
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DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR TÉCNICO – ECONÔMICO APLICADO A 
BOVINOCULTURA DE LEITE

Pedro Henrique Gomes de Santana Silva1,  Ricardo Carneiro Brumatti2, 
 Vitor Corrêa de Oliveira3 e Laura Regina dos Santos Ferreira3

PET-071

RESUMO-Nos últimos anos, a necessidade de aumento da demanda de alimentos trouxe consigo 
a idéia de maximização da eficiência produtiva e econômica das empresas rurais.Para se obter tal 
eficiência econômica, se faz necessário o conhecimento dos custos de produção, pois somente 
assim é possível conhecer a realidade econômica em que  a propriedade se encontra e poder 
traçar novos horizontes afim de se aumentar a rentabilidade da atividade, no caso, a produção 
de leite.Desta forma, o trabalho teve como objetivo iniciar o desenvolvimento de um simulador 
computacional de analise econômica aplicada a bovinocultura de leite.O simulador técnico-eco-
nômico norteia-se pela interação de três grandes centros de cálculos: o simulador de rebanho; 
os índices produtivos; e os centros de controle de atividades de custo e receitas.O simulador foi 
desenvolvido em planilha do eletrônica, baseada em modelo apresentado por Brumatti et al. 2011, 
com o intuito de aplicar fórmulas para calcularem os centros de controles técnicos e econômicos 
de uma propriedade leiteira a ser simulada.O resultado consiste na capacitação do simulador a 
calcular parte dos custos e receitas das atividades envolvidas na produção de leite, sendo assim 
uma ferramenta importante para analise de rentabilidade da propriedade.O simulador se encon-
tra em desenvolvimento para a completa obtenção e interpretação dos resultados técnicos-eco-
nômicos de uma propriedade leiteira, considerando-se apto para o desenvolvimento do rebanho 
e seus principais centros de custos.

1 Acadêmicos do curso de Zootecnia – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia –UFMS. Bolsista PET Zootecnia
2 Professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – UFMS. Tutor do PET Zootecnia.
3 Acadêmicos do curso de Doutorado em Ciência Animal – FAMEZ/UFMS.
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10º Encontro de Extensão Universitária - 10º ENEX-UFMS

O 10º ENEX-UFMS consiste na apresentação pública de resultados parciais ou finais de ações de 
extensão desenvolvidas no ano de 2017.

As apresentações do 10º ENEX-UFMS foram realizadas nos dias 6 e 7 de novembro de 2017, como 
parte das atividades do INTEGRA UFMS, um grande evento de ciência, tecnologia e inovação que 
reuniu a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETEC-MS), os en-
contros do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência, do Programa de Educação Tutorial, de Extensão Universitária 
e das Empresas Juniores da UFMS.

São objetivos do 10º ENEX-UFMS:

*Proporcionar a troca de experiências entre os extensionistas da UFMS;

* Registrar e divulgar as ações de extensão; e

*Conceder o “Prêmio Discente Extensionista da UFMS - 2017“ a discentes que realizaram as 
melhores apresentações.

APRESENTAÇÃO DE BANNER: 175 discentes de graduação apresentaram trabalhos na modalida-
de, além de tantos outros que participaram como ouvintes e coautores.

*As apresentações de banner foram avaliadas por servidores da UFMS e colaboradores exter-
nos, contabilizando o envolvimento direto de mais de 40 avaliadores.

*Foram cinco quesitos de avaliação: 1) Banner - Estrutura visual e organização do material; 
2) Projeto - Relevância, pressupostos e desenvolvimento; 3) Exposição oral- Articulação das 
ideias durante a apresentação oral; 4) Exposição oral -Análise do processo e/ou resultados, e 
5) Projeto - Potencial de alcance social e de visibilidade para a UFMS.

* 5 trabalhos alcançaram a nota máxima (10,00) em todos os quesitos avaliados e 78 alcançaram 
média final igual ou superior a 9,00.

RODAS DE CONVERSA: 76 servidores, dentre docentes e técnicos administrativos, participaram 
das 6 rodas de conversa realizadas.

*As rodas de conversa tiveram 3 objetivos: Promover troca de experiências com vistas ao aper-
feiçoamento do fazer extensionista; favorecer a constituição de novos grupos extensionistas 
interdisciplinares; colher sugestões para melhorar a política institucional de extensão univer-
sitária na UFMS.

*As sugestões foram encaminhadas previamente pelos participantes e resultaram em um 
total de 50, priorizados presencialmente pelos participantes. As cinco sugestões escolhidas 
como prioritárias foram: 1) Aumentar o tempo de duração de projetos para dois anos; 2) Pro-
porcionar o adequado suporte institucional (veículos, diárias, alimentação) para garantir o de-
senvolvimento de ações de extensão desenvolvidos fora da sede; 3) Criar condições que per-
mitam aquisição direta de itens de pequeno valor (conta-pesquisador, cartão, etc.); 4) Ampliar 
investimento (não apenas em bolsas), publicar mais editais anuais com financiamento interno 
e ampliar o número de ações de extensão financiadas pela UFMS, e 5) Incluir a possibilidade 
de financiamento para aquisição de materiais permanentes e melhoria de infraestrutura nos 
editais.

Todas as sugestões foram bastante coerentes e comporão o relatório final das rodas de con-
versa, devendo ser fruto de discussão com a os membros da Comissão Central de Extensão e 
avaliação pela Administração Central da UFMS.
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PREMIAÇÃO DE MELHOR TRABALHO NA CLASSIFICAÇÃO GERAL 
 (MÉDIA 10,00 EM TODOS OS QUESITOS AVALIADOS)

DISCENTE UNIDADE CURSO TÍTULO DO TRABALHO

BRUNA POVH FAODO Odontologia Projeto Itamarati-tratamento restaurador 
atraumático associado à promoção em saúde

HIGOR CIRILO  
DA COSTA FAENG Arquitetura  

e Urbanismo
Plano de Urbanização Participativo:  
Comunidade Cidade de Deus

ISABELA  
GUIMARÃES VOLPE INISA Enfermagem Ações de Extensão para a conscientização do 

diagnóstico precoce do câncer infanto juvenil

MARISELMA  
OLIVEIRA DOS 
SANTOS

FAED Educação  
Física

Bocha adaptada: contribuições para  
formação discente

MONIQUE SELLENE 
SOUZA MONJARDIM 
BONINI

INBIO Ciências 
 Biológicas

Projeto LeishNão: educação em saúde como 
ferramenta de controle e prevenção da 
leishmaniose visceral 

PREMIAÇÃO DE MELHOR TRABALHO NA CLASSIFICAÇÃO POR ÁREA TEMÁTICA 
(excluídos os premiados na classificação geral)

ÁREA TEMÁTICA DISCENTE UNIDADE CURSO TÍTULO DO TRABALHO

Comunicação
DANIELLE  
ERROBIDARTE  
MATOS

FAALC Jornalismo

Minutos com a Ciência:  
utilização do rádio e portal  
de mídia sonora para  
divulgação científica

Cultura

ERICA DE  
MORAES  
SANTOS CORREA

INISA Fisioterapia Museu de Anatomia  
em Estações de Ciência

FERNANDO  
RIBEIRO DOS  
SANTOS

CPTL Enfermagem Cuidados palhaços-ativos  
na atenção primária à saúde

JOÃO VITOR  
FERNANDES 
ANUNCIAÇÃO

CPCX História
A obra de Henrique Spengler: 
diálogos com a cultura Mbayá-
-Kadiwéu-Guaicuru

Direitos 
Humanos e 
Justiça

DIOGO FERREIRA 
DOS SANTOS CPTL História

Estudo socioeconômico das 
famílias do Cinturão Verde: 
construindo diálogos na  
busca dos Direitos Humanos

Educação ESTELA SABRINA 
DE FREITAS CPNV Ciências 

 Sociais

Formando professores para 
trabalhar a temática indígena 
em sala de aula

Meio Ambiente
THIAGO MIGUEL 
OLIVEIRA  
SAIEFERT

INBIO Ciências  
Biológicas

Curso de Campo Ecologia do 
Pantanal: desenvolvendo 
ciência cidadã
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Saúde

HIGOR LOPES 
BERNAL INISA Enfermagem Ações da LAMSA para o 

adolescente

LARISSA 
DOS SANTOS 
PALHANO

FAMED Medicina
Trem do Pantanal: trilhando 
o caminho do bioma e das 
doenças tropicais

SILVIA FURTADO  
DE OLIVEIRA INISA Enfermagem

Enfermagem e equipe 
multidisciplinar na atenção 
primária à saúde em 
comunidade ribeirinha

Tecnologia  
e Produção

MARIANA 
TALLITA GOMES 
DOS SANTOS

FACFAN Tecnologia 
em limentos

Plano de Negócios: 
importância das estratégias 
de marketing para produtos 
da sociobiodiversidade do 
Pantanal e Cerrado

Trabalho
IOLANDA 
RODRIGUES 
SOARES BISPO

CPTL Geografia
Feiras Agroecológicas: 
dinamização da agricultura 
familiar em Três Lagoas

PREMIAÇÃO DE MELHOR TRABALHO NA CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE CAMPO GRANDE
(excluídos os premiados na classificação geral e na classificação por área temática)

DISCENTE UNIDADE CURSO TÍTULO DO TRABALHO

ANA CAROLINE DOS 
SANTOS FERREIRA FAMED Medicina Ações de prevenção e cuidados da Liga 

Acadêmica de Infectologia da UFMS

MARCELLO BERTOLDI 
SANCHEZ NEVES FAMED Medicina

5° Congresso do Centro-Oeste sobre 
Doenças Infecciosas Emergentes, 
Reemergentes e Negligenciadas (DIERN)

PREMIAÇÃO DE MELHOR TRABALHO NA CLASSIFICAÇÃO DOS CÂMPUS DO INTERIOR
(excluídos os premiados na classificação geral e na classificação por área temática)

DISCENTE UNIDADE CURSO TÍTULO DO TRABALHO

BIANCA DE  
OLIVEIRA LIMA CPTL Geografia Apropriação cultural pela inserção teatral e 

contação de histórias

FLÁVIO FACCIONI CPTL Letras Literatura e outras artes: formação, integração 
e inserção

HILÁRIA ANDRADE 
 VIANA MEIRELES CPCS Engenharia 

Florestal

Divulgação dos cursos de Agronomia e 
Engenharia Florestal no município de Chapadão 
do Sul: Projeto 3ª Feira de Profissões

Marcelo Fernandes Pereira
Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Esporte

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
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JORNALISMO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
1 Caio Mateus Teruel de Paula, 2 Rose Mara Pinheiro

ENEX-0058

RESUMO – Refletir sobre o impacto das mídias móveis no ensino de jornalismo. Esse foi o objetivo do even-
to Jornalismo, Tecnologia e Educação, que reuniu professores, alunos e  profissionais do Estado de Mato 
Grosso do Sul para avaliar as consequências das transformações ocorridas no exercício profissional do 
jornalista, seu papel na sociedade e os novos desafios do século 21. Discutimos o diálogo entre docência, 
meios de comunicação e novas tecnologias e as relações em sala de aula. Se as técnicas e dispositivos 
móveis já dominam as relações sociais como um todo, em sala de aula o diálogo entre professores e alunos 
também será mediado pelas tecnologias. A questão também envolve a polêmica em torno do uso instru-
mental dos meios de comunicação e a própria adequação dos planos de ensino e metodologias aos novos 
modelos.

Palavras-chave: Educomunicação, Tecnologia, Jornalismo.

1 Graduação em Jornalismo/FAALC, caioteruel05@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.

Apoio: Proece/UFMS.
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MINUTOS COM A CIÊNCIA: UTILIZAÇÃO DO RÁDIO E PORTAL DE MÍDIA SONORA PARA 
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

1 Danielle Errobidarte Matos, 2Daniela Cristiane Ota

ENEX-0061

RESUMO – As pesquisas científicas e tecnológicas desenvolvidas no meio acadêmico podem perpassar 
os muros das universidades. Geralmente isto é feito através da publicação do conteúdo produzido em 
periódicos e revistas segmentadas, a fim de que outros representantes da comunidade científica tenham 
acesso aos documentos e reproduzam seus efeitos na sociedade. Entretanto, os avanços proporcionados 
pelas descobertas e divulgações de pesquisadores de diversas áreas não devem limitar-se a espera que a 
população acesse-os, uma vez que é mínima a porcentagem de receptores interessados em procurar pu-
blicações científicas em veículos acadêmicos para esclarecer um assunto cotidiano, fato dificultado pela 
linguagem técnica utilizada nessas publicações. Assim, objetiva-se realizar a divulgação técnico-científi-
ca de assuntos relacionados à saúde e ao meio ambiente com o intuito de popularizar temas de relevância 
social para os radiouvintes da Rádio Educativa UFMS 99.9 e Portal Conecsom.

Palavras-chave: Rádio, Divulgação Científica, Ciência.

1 Graduação em Jornalismo/FAALC, danielleerrobidarte@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.

Apoio: Proece/UFMS.
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PARCERIA JORNALISMO E RADIO E TV UFMS PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E 
POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

1Nayla Brisoti Barbeta, 2 Rose Mara Pinheiro

ENEX-0082

RESUMO – A proposta deste projeto de extensão é a popularização do conhecimento produzido pela UFMS 
por meio de uma parceria entre a rádio Educativa e a TV Universitária e o curso de Jornalismo para a produ-
ção de boletins, entrevistas, quadros e pautas sobre as ações da UFMS. Além de fortalecer a relação entre 
os veículos de radiodifusão educativa da UFMS e o curso de Jornalismo, o objetivo é promover um espaço 
de formação profissional de qualidade, plural e participativo, capaz de ampliar a divulgação científica e 
democratizar as atividades desenvolvidas dentro da UFMS para o público externo. Tendo como premissa 
a ação extensionista, a rádio e a TV da UFMS procuram oferecer à comunidade acadêmica e, principalmen-
te, extra-muros, a possibilidade de uma programação diferenciada, heterogênea e comprometida com os 
diferentes setores da população. Nesse sentido, como veículos de comunicação que rompem o monopólio 
hegemônico da informação, a rádio e a TV da UFMS podem também cumprir um papel de excelência na for-
mação dos alunos de jornalismo, dentro da perspectiva das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
curso, na divulgação do conhecimento, na democratização da comunicação e, principalmente, na extensão 
universitária pública. É por isso que esse projeto abre espaço real e estende a função laboratorial para os 
alunos do curso de jornalismo, tanto na produção radiofônica, quanto audiovisual, ultrapassando a sala de 
aula e incorporando um fazer-jornalístico característico de um universo mais abrangente, democrático, 
educativo e cultural, próprios de canais de comunicação universitários e públicos, além de fortalecer a 
ação extensionista.

Palavras-chave: Jornalismo, Rádio Educativa, Laboratório.

1 Graduação em Jornalismo/FAALC, naylabbarbeta@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.

Apoio: Proece/UFMS.
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REVIVA - PROJETO DE MANUTENÇÃO DA REVISTA PORANDU
1Paulo Henrique Rodrigues Ribeiro, 2Késia Caroline Ramires Neves, 3César Klayson Soares dos 

Santos; Gabriel Nunes Siqueira Vilela

ENEX-0084

RESUMO – A proposta dessa ação é a manutenção da PORANDU - Revista de Divulgação Científica em Ciên-
cias Exatas e Tecnológicas, do CPPP/UFMS, na forma eletrônica, com periodicidade anual, que disponibi-
liza gratuitamente as suas edições sob a plataforma SEER/OJS. Trata-se de uma proposta de publicação 
científica que, devido à heterogeneidade dessa IES, engloba as áreas das ciências exatas e tecnológicas, 
assim como a interdisciplinaridade e o ensino dessas áreas. Por ser uma revista de divulgação científica, 
preconiza-se a não obrigatoriedade de apresentar contribuições novas ao corpo do saber, e sim divulgar 
estudos metodologicamente rigorosos, com apresentação adequada, segundo critérios da metodologia 
científica. A revista aborda uma temática variada na forma de artigos científicos produzidos, prioritaria-
mente, a partir de pesquisas de graduandos/mestrandos, e eventualmente de doutorandos, e tem como 
público-alvo alunos e profissionais da UFMS, bem como de outras IES interessadas em participar do diálo-
go, aprimoramento e inovação do ensino e pesquisa. Em outras palavras, a revista encoraja especialmente 
as submissões de pós-graduandos. A ideia central é oferecer um espaço de publicação de trabalhos cien-
tíficos, dando vazão e estimulando a inserção dos discentes no âmbito da produção acadêmica, contri-
buindo para o desenvolvimento do perfil científico desses alunos.

Palavras-chave: Divulgação Científica, PORANDU, SEER.

1 Graduação em Matemática/CPPP, paaulo.h.ribeiro@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPPP.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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MOVCINE – MOVIMENTO CINEMATOGRÁFICO
1Silvia Helena Carvalho de Souza, 2Marcia Gomes Marques

ENEX-0139

RESUMO – O projeto tem como finalidade dar início a uma formação permanente em audiovisual e contri-
buir para o desenvolvimento de um Curso de Bacharelado interdisciplinar em Cinema e Audiovisual a ser 
implantado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O objetivo é apresentar à comunidade externa 
o cinema como uma forma crítica, sensível e contextualizada de produzir conhecimento. Gomes (2009) 
ressalta que é por meio da apropriação de conteúdos, oferecidos em muito pelas obras midiáticas, que os 
espectadores somam elementos para refletir sobre a própria realidade e identidade. Para DeFleur & Ball-
-Rokeach (1993), o entendimento da mídia enquanto construtora social de significado colocou várias pes-
quisas sobre Teorias da Comunicação dentro do que chamam de paradigma de significado geral. O projeto 
é formado por ciclo de cursos de extensão de caráter teórico e prático, com duração de 100 horas divididas 
em 05 módulos: Produção cinematográfica, Roteiro para cinema e produtos audiovisuais, A imagem e o 
Som no cinema, História e Cultura do cinema brasileiro, Crítica Cinematográfica. Estes cursos acontecem 
nas dependências da UFMS, em Campo Grande. A avaliação dos participantes inscritos obedece dois crité-
rios: mínimo de 75% de presença nos módulos ministrados e a apresentação de um trabalho final, ela será 
avaliada pelos ministrantes dos módulos e a nota mínima para receber certificado é 60. A resposta dos 
participantes foi positiva nos dois primeiros módulos ministrados, a procura de não-inscritos pelo curso 
foi maior do que a esperada. Para três módulos seguintes a expectativa é de que o índice de participantes 
e produtividade continue da mesma forma. 

Palavras-chave: Cinema, Audiovisual, Cultura, História.

1 Graduação em Jornalismo/FAALC, silviahelena.cds@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências
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MES, Márcia. Telenovelas, Aprendizagem de Conteúdos Sociais e Entretenimento. Estudos de Sociologia. 
Revista do Programa de Pós-graduação em Sociologia da UFPE. v. 11, vol. 1 e 2. 2009
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APROPRIAÇÃO CULTURAL PELA INSERÇÃO TEATRAL E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
1Bianca de Oliveira Lima, 2Wagner Corsino Enedino, 3Alessandro da Silva Lima;  

Bruna Abigail Pereira de Castro; Mariana Santos Lemes

ENEX-0004

RESUMO – O Projeto Identidade - Grupo de Teatro está em atuação desde o ano de 2005 na Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul - Campus de Três Lagoas, ao longo dos seus 13 anos, o grupo vem ganhando 
espaço na cidade, em que as atividades artísticas desenvolvidas procuram aproximar a relação de ensino, 
pesquisa e extensão. Atualmente o projeto conta com duas grandes frentes: a Escola Municipal de Teatro, 
com Núcleo Jovem e Adulto – acima dos 12 anos; e o Núcleo de Contação de História acima dos 07 anos, 
em ambos no seu processo viabiliza atingir outras formas de manifestações, como atividades interativas 
em parceria com entidades públicas e privadas (CEIs, escolas e projetos sociais no Município), fomentan-
do outras companhias teatrais, proporcionando ao grupo e a população o contato com novas formas do 
fazer artístico. Além disso, o espaço promove organizações de eventos culturais (Sarau Cultural de Três 
Lagoas e o MS em Cena), para fins de divulgar os trabalhos realizados pelos identitários. Ancorando nos 
exercícios propostos por Boal (1979 e 2000), Spolin (2012), nos preceitos de Magaldi (1965), Pavis (2005) e 
Olga Reverbel (1989) sobre os conceitos que norteiam o teatro, onde a arte de contar e representar funde 
nos teóricos mencionados. Visualizam-se os efeitos obtidos durante os encontros na elaboração final em 
apresentações resultados de cada núcleo, o texto dramático “Caixa de Brinquedos”, de Marcondys França 
e “Rato” do grupo de músicos infantis Palavra Cantada. Demonstra-se, portanto, os efeitos que a arte 
proporciona ao individuo.

Palavras-chave: Teatro, Cultura, Identidade, Contação, Espaço.

1 Graduação em Geografia/CPTL, biancaolima@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE

467

LITERATURA E OUTRAS ARTES: FORMAÇÃO, INTEGRAÇÃO E INSERÇÃO
1Flávio Faccioni, 2Cristiane Rodrigues de Souza, 3Bruna Abigail Pereira de Castro;  

João Pedro Fernandes Gomes; Milena de Barros Claudino

ENEX-0010

RESUMO – A extensão universitária tem como objetivo primordial estender os conhecimentos acadêmicos 
para a comunidade local e promover atividades para interagir com comunidade dentro da universidade, 
proporcionando o aprimoramento da população. O Projeto Literatura e outras artes, foi proposto para se-
guir este ideal e motivar a participação dos acadêmicos, alunos do ensino médio e de demais interessados 
em fomentar a literatura e cultura, possibilitando compartilhar vivências e saberes, e, além disso, viabili-
zar a abertura do espaço acadêmico para a comunidade. Dentre as atividades desenvolvidas pelo projeto 
estão os Cineclubes, as Oficinas e os Saraus. Todas as atividades que foram realizadas tiveram como base 
o pensamento crítico e social, em que fosse possível a construção de um espaço de formação crítica, como 
prevê e orientam os documentos oficiais de educação, como a LDB (1996), o Referencial Curricular de Mato 
Grosso do Sul (2008), o PCNs (1998), e a BNCC (2016).   A proposta do cineclube era levar a arte cinematográ-
fica para o público e, após a exibição da obra, realizar uma discussão sobre a temática abordada. As oficinas 
ofereceram aos participantes uma formação específica para que o participante se apresentasse nos Sa-
raus, sendo este evento um momento exposições das expressões e manifestações culturais e artísticas, 
abrindo espaço para os artistas da comunidade interna e externa. Pensando na grande abrangência que 
as tecnologias possuem na modernidade, foi criada uma página na rede social do Facebook, para que fosse 
possível alcançar um maior público durante as divulgações dos atos. Por tais afirmações, compreendeu-se 
que as atividades foram de grande importância para a formação social e crítica do cidadão, acreditando 
que, a partir das atividades desenvolvidas, proporcionou-se aos integrantes da academia, da comunidade 
interna e principalmente e em maior número, da comunidade externa o desenvolvimento das capacidades 
de discussão e criticidade.

Palavras-chave: Literatura, Cultura, Inserção.

1 Graduação em Letras/CPTL, faccioniufms@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE

468

CRIANÇA PANTANEIRA E AS POESIAS DE MANOEL DE BARROS:  
UMA INFÂNCIA REGIONAL

1Laura Marin Lugo Magdalena,2Helen Paola Vieira Bueno, 
3 Milena da Silva Tabordo; Patriciakeli Fruto dos Santos

ENEX-0024

RESUMO – Este trabalho apresenta o poeta Manoel de Barros como protagonista para o desenvolvimento 
das ações de ensino, pesquisa e extensão, pois articulando cultura e educação, promovemos evolução 
no processo ensino aprendizagem. Enfatizamos o compromisso para difundir novos saberes, integrado a 
realidade social na qual estão inseridas, de modo a proporcionar as séries iniciais do Ensino Fundamental 
na Escola Pantaneira - Fazenda Taboco, atividades diferenciadas para seu progresso onde a poesia se faz 
criança e a infância possa ser vivenciada, e, por meio deste oferecer uma formação multidisciplinar, onde a 
comunicação entre duas ou mais disciplinas tem como objetivo a fragmentação do conhecimento. Segun-
do Kramer (1999), a noção de infância tal como é hoje é um conceito relativamente novo. A autora aponta 
que podemos localizar no século XVIII o início da ideia de infância como uma idade profundamente singular 
a ser respeitada em suas diferenças. Relata, portanto, que a infância não é um fato natural que sempre 
existiu; na verdade é um “produto de evolução da história das sociedades, e o olhar sobre a valorização da 
criança não ocorre sempre da mesma maneira, mas, sim, de acordo com a organização de cada sociedade 
e as estruturas econômicas e sociais em vigor” (p. 244). A Proposta é identificar que a fonte de toda in-
fância é a imaginação, e pensando em ser essa uma proposta além de cultural, pedagógica, concordamos 
com Marita Redin (2007) ao dizer que “nossa ação pedagógica, por mais subjetiva que seja, é sempre uma 
opção e neste caso uma opção pela infância e também pela criança” (p. 83). Assim, nossa ação pedagógica 
precisa ser pensada e desenvolvida desconstruindo paradigmas, rompendo barreiras para poder expe-
rienciar novas alternativas. A infância está no brincar, brincar sempre e as poesias de Manoel de Barros 
proporciona essa ludicidade.

Palavras-chave: Criança, Poesia e Infância.

1 Graduação em Pedagogia/CPAQ, laurete.80@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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TEATRO E CINEMA NA UNIVERSIDADE - RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA
1Marceli Nunes de Souza,2José Alonso Tôrres Freire,3Renan Carvalho da Silva

ENEX-0028

RESUMO – O projeto “Teatro e Cinema na Universidade” tem como objetivo proporcionar aos acadêmicos 
de Aquidauana, Anastácio e região, especialmente aqueles em situação vulnerável, o contato criativo, crí-
tico e formador com o teatro e o cinema. O teatro no ambiente escolar, no caso, na Universidade, como 
demonstra a obra Três peças curtas: teatro na escola (1999), pode contribuir bastante para desenvolver 
várias habilidades naqueles que o praticam, tais como melhorar a desenvoltura, a rapidez de raciocínio, 
a melhora do foco, a discussão de preconceitos, entre outros. Por isso obras  como “Jogos para atores e 
não-atores”, (1998), de Augusto Boal, foram fundamentais para a oficina prevista. Foram realizados três 
dias de oficinas  para  interessados. Após exercícios e jogos propostos pela ministrante da oficina, Bianca 
Machado,  iniciamos os estudos de textos de Clarice Lispector, tais como A hora da Estrela, Água Viva, “Mi-
neirinho”, entre outros, que serão a base da peça de teatro prevista no projeto. Paralelamente, as ações 
foram filmadas para o documentário previsto. Até o momento, finalizamos a primeira etapa do projeto 
com a oficina de preparação para a encenação prevista. Observamos nessa etapa que houve uma boa 
interação entre os integrantes, o que trouxe maior desenvoltura e união ao grupo. A próxima etapa prevê 
estudos de texto e ensaios em dois encontros semanais. O projeto está em andamento, porém, com a pro-
moção da oficina, observamos a importância de instituir um grupo de teatro atuante no Campus do CPAQ.

Palavras-chave: Teatro, Cinema, Cultura, Ambiente Educacional.

1 Graduação em Letras/CPAQ, marceli.espindola2010@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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BARULHINHO BOM: A MÚSICA INTEGRANDO A UFMS/CPAR E A COMUNIDADE
1Nathalia Cravero Pereira, 2Thiago Donda Rodrigues,3Filipe Silva Mainardes

ENEX-0031

RESUMO – A Universidade como instituição criadora e difusora de conhecimento e cultura tem o dever de 
oportunizar à comunidade acesso aos bens culturais. As ações de extensão possibilitam trocas sociais e a 
circulação dos conhecimentos, compartilhando-os com grupos, comunidades e instituições. Sendo assim, 
o objetivo desse trabalho é o de difundir a música na UFMS/CPAR e na comunidade do entorno, buscando 
proporcionar entretenimento, lazer, formação, enriquecimento sociocultural, preservação e valorização 
da música de artistas de Paranaíba e região. Segundo Moreira e Massarani (2006), a música pode refletir 
o contexto social de sua criação, proporcionando uma reflexão e interpretação do mundo. Nesse aspecto, 
Moraes (2000) salienta a importância da música para a construção e reconstrução da realidade cultural, 
por isso ressalta a importância do resgate de músicas e artistas esquecidos. Assim, preservar, valorizar e 
divulgar esse acervo se justifica pela necessidade de não perder patrimônios artísticos com o passar dos 
anos, a fim de que continuem transmitindo informações, valores, conhecimento, cultura, etc. Mensalmen-
te são apresentados gêneros musicais na forma de difusão de mídias digitais e também na apresentação 
de artistas. Também são organizadas informações sobre os Gêneros musicais e artistas a serem divulga-
dos. A equipe de execução fica encarregada de selecionar músicas e artistas as informações pertinentes 
ao painel, montar a aparelhagem necessária, como o computador, amplificador, microfone, entre outros, 
para a atividade. Também está havendo a participação dos discentes com sugestão de artistas. As apre-
sentações ocorrerem nas dependências da UFMS/CPAR e também na Sede da Associação de Moradores 
do Bairro América de Paranaíba. Apesar de o projeto estar em andamento, já é possível perceber que as 
atividades estão atingindo o objetivo proposto, desse modo, colaborando com a preservação e a valoriza-
ção da cultura local e regional.

Palavras-chave: Música, Integração, Cultura Local.

1 Graduação em Psicologia/CPAR, nathalia_cravero@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAR.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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CUIDADOS PALHAÇOS-ATIVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
1Fernando Ribeiro dos Santos,2Juliana Dias Reis Pessalacia, 

3 Bruna Tiemi Minomi; Wagner Corsino Enedino

ENEX-0044

RESUMO – APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS: Mediante ao atual contexto de aumento da incidência de doenças 
crônicas e da demanda por cuidados paliativos, tornam-se relevantes iniciativas voltadas para a formação 
de profissionais na arte da palhaçaria, que atuem junto a pacientes elegíveis para estes cuidados, con-
siderando-se as contribuições deste tipo de atividade para a melhoria da humanização da assistência e 
da qualidade de vida de pacientes e famílias. Assim, este projeto tem como objetivo geral, proporcionar 
momentos de descontração e riso, através da música, da poesia e do teatro, a pacientes elegíveis para os 
cuidados paliativos na atenção primária à saúde do município de Três Lagoas/MS. METODOLOGIA E DESEN-
VOLVIMENTO DO TRABALHO: O projeto será implementado em 2 etapas: 1ª Oficinas de formação teatral. 2ª 
Atividade prática- visitas domiciliares a 20 pacientes elegíveis para Cuidados Paliativos na Atenção Primá-
ria à saúde, proporcionando momentos de descontração e riso aos mesmos. RESULTADOS: O projeto será 
implementado em 2 etapas: 1ª Oficinas de formação teatral. 2ª Atividade prática- visitas domiciliares a 20 
pacientes elegíveis para Cuidados Paliativos na Atenção Primária à saúde, proporcionando momentos de 
descontração e riso aos mesmos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Visto que, não há relatos de experiências de in-
tervenção palhaço junto a esta população, espera-se contribuir futuramente para a melhoria de aspectos 
biopsicossociais nestes pacientes e suas famílias. 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos, Riso, Humanização.

1 Graduação em Enfermagem/CPTL, fernanndoribeiro@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

REFERÊNCIAS
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CAPOEIRA ANGOLA UFMS. PRÁTICAS E SABERES ANCESTRAIS NA COMUNIDADE
1Alan Eidi Matsuda,2Luis Alejandro Lasso Gutiérrez,3Camila de Oliveira Pinto; José Leandro Leite

ENEX-0051

RESUMO – O projeto Capoeira Angola: Práticas e Saberes Ancestrais na Comunidade é efetivado por meio 
de treinos permanentes de Capoeira Angola, abertos à comunidade, sem restrição de faixa etária, gêne-
ro, etnia ou deficiência seja ela intelectual ou física, realizados na UFMS na sala de Música do Morenão às 
terças e quintas das 18:00 às 20:00 e na Central de Comercialização de Economia Solidária às segundas e 
quartas das 18:00 às 20:00. Esta prática advém dos povos escravizados que se reuniam em raros momen-
tos, nos quais podiam dedicar um tempo a si mesmos longe dos abusos das senzalas. Vem sendo trans-
mitida há mais de 413 anos exclusivamente por meio da oralidade, tornando-se tais práticas únicas por  
representarem reais expressões dos povos afro-brasileiros, confrontando as dificuldades e até mesmo 
o próprio tempo, sendo mantidos de geração em geração, perpetuando assim os saberes ancestrais, até 
os dias atuais. Os treinos possuem vasta miríade de ações: condicionamento físico e mental, musicalida-
de (canto, toque e produção de instrumentos, condução rítmica e dança), expressão corporal, sentido de 
coletividade, estudos teóricos da historicidade da luta pela liberdade por povos oprimidos e escravizados, 
assim como a transmutação da mesma para a contemporaneidade. Ao final do ano haverá um evento,  
onde estarão presentes diversas linhagens de Capoeira, com Grupos de diferentes filosofias de várias 
partes do Brasil, permitindo a integração dos saberes do público participante. Será realizado com de pa-
lestras, oficinas e aulas práticas dos Mestres e Contra Mestres convidados.

Palavras-chave: Cultura Afro-brasileira, Mestre Pequeno.

1 Graduação em Arquitetura e Urbanismo/FAENG, alaneidi@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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CINEMA NO BAIRRO - A CIDADE E SUAS DIFERENÇAS
1Bárbara de Carvalho Ortega, 2Guilherme Rodrigues Passamani, 

3Natália Fernandez de La Reguera de Oliveira

ENEX-0054

RESUMO – O projeto de extensão ‘Cinema no Bairro - A cidade e suas diferenças’ pretende ser um espaço 
cultural aberto e gratuito, que ajude a expandir as fronteiras do conhecimento e da reflexão sobre cinema 
e suas interfaces sociais, políticas, artísticas e científicas. Nas comunidades carentes do Brasil, o cinema 
no bairro e na periferia ainda é uma realidade distante. Tais iniciativas, nas quais se inclui este projeto, 
ainda estão em vias de desenvolvimento. Assim, o projeto, com seus debates em formato cineclubístico 
e suas temáticas que vão ao encontro da realidade vivida nos bairros e comunidades carentes, vem a ser 
uma alternativa para o público e, ao mesmo tempo, de fomento e democratização dos debates e estudos 
sócio-cinematográficos, num exercício que une a pesquisa e o ensino à extensão. O projeto apresentará, 
na comunidade dos descendentes de Tia Eva e na Aldeia Urbana Marçal de Souza, uma mostra de filmes 
que debatam temas relevantes para a realidade dos locais, ao final das tardes de sábado, semanalmente, 
a fim de que a participação da comunidade seja efetiva. A mostra ocorrerá no mês de setembro de 2017. 
A temática do projeto: a cidade e suas diferenças, algo bastante relevante para o universo das Ciências 
Sociais e fundamental para compreender a sociedade dos nossos dias, foi pensada, justamente, por ser 
um tema que está na ordem do dia e mobiliza uma série de opiniões dissonantes, portanto, passíveis de 
gerar um debate profícuo.

Palavras-chave: Cinema, Diferenças, Quilombolas, Indígenas.

1 Graduação em Pedagogia/FAED, barbarao.ortega@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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SOMBRERO PIRI - CULTIVO DE HORTALIÇAS CONDIMENTARES E  
ERVAS RESFRESCANTE NO TERERE

1 Bruna Fernandes dos Santos, 2Lauro Maycon Fernandes Ferreira, 
3Ryta de Kássya Ferreira dos Santos Almino

ENEX-0056

RESUMO – O presente trabalho tem o objetivo de resgatar a identidade cultural da comunidade acadêmi-
ca no cenário fronteiriço, pretendendo integrar os cursos da UFMS (CPPP) promovendo periódicas rodas 
de conversa para fomentar as discussões sobre a cultura fronteiriça e a valorização do respeito ao meio 
ambiente, especialmente através do uso de plantas que são de costume utilizada nas rodas de Tereré. 
Na perceptiva de valorização da pluralidade cultural no cenário fronteiriços e para promoção de um maior 
envolvimento da comunidade nas causas ambientais, foram executadas ações que buscaram incorporar 
atividades curriculares as ações do projeto. No âmbito escolar colaboramos para realização do evento “se-
mana do brincar” na aplicação de brincadeira com as bolhas gigantes aromáticas, realização da 3º edição 
do Robo Ára em atividade de realidade virtual e realização da 1º festa agostinha UFMS. Também foram rea-
lizadas diversas atividades na Escola Miguel Marcondes parceira do projeto, inicialmente elaboramos uma 
pesquisa sobre as obras plásticas da artista Aracy Marques Vendramini presentes no Centro de conven-
ções de ponta Porã apresentando importantes momentos de nossa cultura, a pesquisa foi apresentando 
as personagens mais comuns dos antigos ranchos que abrigaram as primeiras comunidades da erva-mate 
para os alunos do ensino fundamental e está disponibilizada na escola, realizamos roda de conversa e 
debate sobre o meio ambiente e o tratamento do lixo para alunos, fizemos o reflorestamento da área 
aberta da escola em parceria com os alunos, colaboramos para a preparação e realização de atividades 
de circo e participamos da realização e registro da festa de 40 anos do Mato Grosso do Sul. As discussões 
acadêmicas e atividades realizadas durante o projeto especialmente com as crianças formam de suma 
importância para dar destaque a questões ambientais pouco tratadas na escola e no âmbito acadêmico 
reafirmando a identidade cultural fronteiriça.

Palavras-chave: Cultura, Fronteira, Meio Ambiente.

1 Graduação em Pedagogia/CPPP, bruna_fer_nanda@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPPP.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE

475

CANTEMUS - LABORATÓRIO DA VOZ
1 Gabriel Scatena Guizado, 2Ana Lúcia Iara Gaborim Moreira, 3Denise França Benites

ENEX-0066

RESUMO – O CanteMus consiste em uma proposta de produção, pesquisa e divulgação da música vocal. No 
que tange à produção, o CanteMus integra a prática vocal em grupos com diferentes perfis - como coro de 
iniciantes (sem experiência musical), coro feminino e coro de estudantes de música. Dentre os diversos 
grupos, apresentaremos a experiência do coro dos estudantes do curso de licenciatura em música. Como 
extensão, o projeto propõe um ambiente de aprendizado para os alunos da graduação, oportunizando a 
prática como cantores (solistas ou coralistas), regentes ou instrumentistas acompanhadores. Atualmen-
te, as práticas se voltam à preparação vocal, à condução dos ensaios e ao acompanhamento por instru-
mentistas. No que diz respeito à troca com a comunidade externa, o projeto integra cantores e se esta-
belece como um grupo artístico aos diversos públicos por meio de apresentações e produções culturais.

Palavras-chave: Técnica Vocal, Preparação Vocal, Prática Coral.

1 Graduação em Música/FAALC, gguizado@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PCIU! - PROJETO CORAL INFANTOJUVENIL DA UFMS - 2017
1Giulia Leal Reis Pinho, 2Ana Lúcia Iara Gaborim Moreira, 3Everton Gentil Rodrigues de Almeida

ENEX-0068

RESUMO – O PCIU! - Projeto Coral Infantojuvenil da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)- é 
uma proposta contínua de educação musical por meio do canto coral, a qual tem por objetivo congregar 
crianças e adolescentes de diversas regiões da cidade de Campo Grande - MS (Mato Grosso do Sul), de 
forma a visar o fazer musical em conjunto. Desse modo, contribui-se para o desenvolvimento integral de 
crianças e jovens para resgatar valores humanos por meio do trabalho artístico, cuja importância deve ser 
sempre reconhecida. Para isso, além da essencial experiência dos docentes, o projeto conta com o auxílio 
dos bolsistas, por sua vez discentes, que exercem suas atividades de maneira a aprender empiricamente.

Palavras-chave: Educação Musical, Coro Infantojuvenil, Regência Coral.

1 Graduação em Música/FAALC, giulia_leal_58@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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A OBRA DE HENRIQUE SPENGLER: DIÁLOGOS COM  
A CULTURA MBAYÁ-KADIWÉU-GUAICURU

1João Vitor Fernandes Anunciação, 2Eliene Dias de Oliveira, 3Adelson Dourado Cavalcante

ENEX-0069

RESUMO – Apresentação e objetivos- O Curso “A obra de Henrique Spengler: diálogos com a cultura Mbayá-
-Kadiwéu-Guaicuru” propõe a apresentação do acervo de artes plásticas do artista Spengler à comunidade 
universitária do CPCX, bem como à comunidade externa, a partir da releitura das artes elaboradas pelas 
etnias Mbayá-Kadiwéu-Guaicuru, Ademais, uma maior aproximação entre o referido memorial enquanto 
espaço cultural e acadêmicos, técnicos, pós-graduandos e docentes do Campus Coxim. Pressupostos teó-
rico-metodológicos Como resultado final do curso será organizada uma exposição das obras do artista. 
Desenvolvimento das atividades- Realização de um curso com duração de 28 horas com a temática do pro-
jeto- Realização de uma exposição temática organizada por concluintes e pela equipe do curso ministrado, 
como etapa final do projeto. A exposição terá como público alvo a comunidade interna e externa à UFMS, 
potencializando o alcance da ação. Análise do processo e/ou dos resultados alcançados- Visibilizar o Me-
morial Henrique Spengler à comunidade acadêmica, Proporcionar reflexões que possam fomentar pesqui-
sas sobre o acervo artístico presente no memorial e sua relação com a identidade de MS; Promover uma 
educação cidadã e patrimonial, a partir da apropriação de saberes ligados ao campo da história da arte e da 
construção de identidades, Viabilizar o acesso da comunidade acadêmica/não acadêmica aos bens e arte-
fatos culturais presentes no memorial Considerações finais- É nesse movimento que se insere este pro-
jeto, que pensa o Memorial Henrique Spengler como instituição promotora de uma ação crítica e com viés 
transformador da sociedade, inserindo o fazer cultural na dinâmica do cotidiano da comunidade. Assim, 

Palavras-chave: Identidade, Cultura, Representações e Indigenismo.

1 Graduação em História/CPCX, camposcoxim@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCX.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências 

Bibliográficas- BOURDIEU, Pierre. O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu público. Tradução 
Guilherme João de Freitas Teixeira. – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Zouk, 2003.CASTRO, 
Ana Lúcia Siaines de. Memórias clandestinas e sua museificação. Rio de janeiro: Revan, 2007.
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O PROJETO DANÇA DE SALÃO: UM AGREGADOR NA FORMAÇÃO ACADÊMICA EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA

1Matheus Vinícius Assis de Souza, 2Marcelo Victor da Rosa,  
3Diego Tavares Franco; Giovanna Costa de Oliveira; Raiana de Andrade Alves

ENEX-0077

RESUMO – Dentre os vários discursos que se referem à organização dos conhecimentos da Educação Fí-
sica, a Cultura de Movimento (CM) é o que rege a estruturação atual das disciplinas do curso de Educação 
Física da UFMS e das áreas que a CM engloba, sendo a dança um desses componentes. Tendo em vista isto, 
o presente relato visou abordar a relação estabelecida entre a graduação de Educação Física na UFMS e o 
projeto de extensão em dança de salão. Objetivou-se refletir sobre o que o processo de ensino aprendiza-
gem proporcionado pela extensão acrescentou na formação acadêmica dos/as bolsistas e voluntários/as 
membros do projeto. Os relatos dos/as acadêmicos/as de Educação Física membros do projeto afirmam 
que ele acrescenta muito em suas formações, já que para a maioria, o projeto é a primeira oportunidade de 
acesso a uma turma (alunos/as) e ao ato de lecionar, em toda complexidade dessa ação. A estruturação do 
projeto oferece uma base sólida de conhecimentos teóricos e práticos que capacita os/as acadêmicos/
as para que se tornem professores/as aptos/as, já que são orientados/as em relação a todas as etapas 
de uma aula, desde o planejamento até a solução de possíveis questões que podem surgir no contexto 
da mesma. Por fim concluímos que a relação ensino aprendizagem entre o projeto de dança de salão e a 
graduação é extremamente positiva e agregadora para os/as acadêmicos/as licenciados/as que têm a 
oportunidade de vivenciar essa experiência enriquecedora que fornece base e conhecimentos que, além 
de nortear a formação deles/as como futuros/as professores/as de Educação Física e de dança de salão. 
Vale destacar também o aspecto importante de busca por uma formação contínua, tendo ciência de que a 
base que o projeto proporciona é essencial até mesmo para apontar a direção dessa complementação em 
aspectos didáticos, teórico-práticos e também técnicos da dança de salão.

Palavras-chave: Dança de Salão, Educação Física.

1 Graduação em Educação Física/FAED, sclin.vini@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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MENTES LIBERTAS EM CORPOS INQUIETOS: AÇÕES E RESULTADOS
1Mayra Prachedes Queiroz, 2Sibelly Resch, 3Franciely Sanabria Nascimbene; 

 Leticia Maria Santos da Cruz, Eliane Sá de Oliveira

ENEX-0078

RESUMO – O objetivo desta proposta é de desenvolver atividades culturais no Campus de Naviraí e em 
espaços do município, possibilitando à comunidade acadêmica vivências reflexivas sobre problemas con-
temporâneos e o desenvolvimento de competências de comunicação e relacionais. Identificou-se uma 
carência de expressões culturais no CPNV e no município de Naviraí, justificando o desenvolvimento de 
ações culturais que partissem da parceria de acadêmicos com professores envolvidos. O grupo “Mentes 
Libertas em Corpos Inquietos” teve seu início em maio de 2017 e é composto por acadêmicos dos três 
cursos em funcionamento no CPNV. As atividades do grupo concentram-se em duas linhas: a) encontros 
com exercícios de técnicas teatrais, discussão de textos, planejamento de atividades e ensaios; b) a reali-
zação e participação em ações culturais. O que norteia a realização de nossas ações são os objetivos que 
temos e algumas datas históricas específicas, as quais o grupo compreende como importantes para uma 
movimentação artística e crítica. Até o momento foram realizadas 6 intervenções no CPNV e temos mais 
4 planejadas. Além disso, roteirizamos, adaptamos e apresentamos a da peça infantil Cocô de Passarinho, 
de Eva em escola pública. Dentre as intervenções artístico/cultural que temos desenvolvido, notamos o 
quanto essa vivência artística propicia uma formação mais completa e humana, dando novos significados 
a fenômenos sociais que permeiam o espaço acadêmico.

Palavras-chave: Técnicas Teatrais, Comunicação, Intevenções Artístico-culturais.

1 Graduação em Ciências Sociais/CPNV, mayrapraq@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPNV.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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ESPAÇOS DA ARTE NA EDUCAÇÃO
1Mirela Lima de Abreu, 2Rozana Vanessa Fagundes Valentim de Godoi, 3Adriana Sadagurschi

ENEX-0079

RESUMO – O projeto tem como objetivo a discussão sobre o papel da arte no contexto da educação, suas 
contribuições e possibilidades no processo de formação do professor. Nesse sentido, as oficinas de pro-
dução artística, de rodas de conversa e palestras foram o ponto de partida para a reflexão da formação 
acadêmica, e da aproximação do universo artístico, constituindo o conhecer e o produzir Arte, contribuin-
do com uma maior aproximação entre artistas locais, grupos artísticos e acadêmicos do curso de Pedago-
gia e demais cursos do Campus, e professores de artes das escolas municipais da região de Ponta Porã. A 
partir do que afirma Pillar (2006) e também Barbosa (2005), é dentro do ambiente de formação profissional 
como também escolar que se utiliza das diversas formas de criação artística, em que é possível desenvol-
ver um olhar para o mundo e para as relações com a cultura e com o outro, de modo a expandir essa relação 
a partir da prática criativa, do desenvolvimento dos sentidos, da percepção e da imaginação. Durante o 
projeto foram promovidos por meio de encontros no grupo de estudo, a organização e o planejamento das 
ações para a realização do Workshop Arte no Espaço Escolar, realizado no campus de Ponta Porã, nos dias 
20 e 21 de outubro de 2017, com a realização de atividades como desenho, pintura, fotografia, dança, jogos 
teatrais e contação de histórias; ministradas por artistas, professores de arte e acadêmicos do curso de 
Artes Visuais da região e parceiros de outras localidades. Como resultado, a ampliação do repertório ima-
gético e a vivência das linguagens artísticas, o enriquecimento cultural, e as reflexões pertinentes a arte 
e o cotidiano. Percebe-se a relevante contribuição deste projeto na produção de conhecimento dos atuais 
e futuros professores por meio da cultura regional em suas diversas manifestações artísticas.

Palavras-chave: Arte, Educação, Formação de Professores.

1 Graduação em Pedagogia/CPPP, mirelalimabre@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPPP.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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O CINEMA PEGA A ESTRADA: QUANDO A TELA E O COLETIVO AMPLIAM O IMAGINAR...
1Mônica Schimidt Miyashiro Campos, 2Mirian Lange Noal,  

3Daniela Sayuri Kawamoto Kanashiro; Patrícia Graciela da Rocha

ENEX-0080

RESUMO – Apresentação:  O projeto convida a viver experiências coletivas e instigantes, mediadas pela 
linguagem cinematográfica, quebrando fronteiras e ampliando limites geográficos e culturais.     Objeti-
vo:  Compartilhar, promover, mediar e registrar diferentes expressões culturais e artísticas, por meio de  
experiências com o cinema, para a ampliação da sensibilidade pessoal e coletiva, possibilitando reflexões 
sobre a vida e os processos educacionais.    Pressupostos teórico-metodológicos:  A concepção fundante 
é de que coexistem diferentes  expressões culturais e artísticas que podem ser visualizadas de diversas 
maneiras e que, intencionalmente, não se pretende hierarquizar. Nessa perspectiva, o cinema é  desmis-
tificado como complexo e afastado do cotidiano das populações que residem no interior, sendo oportu-
nizado o acesso a filmes que não estão disponíveis nos canais abertos de TV. Nessa concepção, colocar 
o cinema nas estradas de MS é provocar reflexões, questionamentos, sensibilidades.     Desenvolvimento 
das atividades:  Comissões locais foram constituídas em cada município, com a coordenação de um docen-
te da UFMS, para operacionalizar o projeto (cronograma, divulgação, roda de conversa, avaliação, definição 
dos filmes e outras ações). Foram exibidos, em média, oito filmes por município.    Análise do processo e/ou 
dos resultados alcançados:  A adesão das escolas e da população evidenciam a importância do projeto e a 
necessidade de se ampliar propostas semelhantes. As reações têm sido instigantes. Um homem foi até a 
tela na tentativa de entrar na mesma, enquanto jovens choraram com \\\\\\\\\\\\\\\’Peixe Grande 
e suas histórias maravilhosas\\\\\\\\\\\\\\\’.    Considerações finais:  As avaliações e os relatos das 
comissões evidenciam que a experiência de assistir filmes, em telas grandes e no coletivo, possibilitam 
experiências sensibilizadoras, inesquecíveis e humanizantes.    

Palavras-chave: Cinema, Filmes, Cultura, Interiorização.

1 Graduação em Pedagogia/FAED, miyashiro.monica@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências 

CALHADO, Cyntia Gomes. Hibridismos e ressignificações nos gêneros cinematográficos. Galáxia, São Paulo, 
n. 33, p. 242-244, dez. 2016 .   FISCHER, Ernst. A necessidade da arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.
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PRAÇA DA POESIA: ENCONTROS, MAGIAS, FESTAS, VIDA
1Mônica Schimidt Miyashiro Campos, 2Mirian Lange Noal,  

3Daniela Sayuri Kawamoto Kanashiro; Patrícia Graciela da Rocha

ENEX-0081

RESUMO – APRESENTAÇÃO  Na Praça da Poesia acontecem experiências do viver coletivo que se manifesta 
em poesia, festas populares e dois eventos maiores: a Festa Junina e o Auto de Natal.  OBJETIVO  - Imple-
mentar o brincar as festas populares - Juninas e Natal -, respeitando a criança que renasce em nós e nos 
chama para celebrar e festejar a vida.  - Fortalecer e significar as ações coletivas e brincantes que acon-
tecem regularmente na Praça da Poesia.  PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  A ocupação da Praça 
da Poesia se faz na alegria de viver o coletivo e no desafio de compartilhar experiências de maneira cola-
borativa, em contraponto ao individualismo e à competição, tão exacerbados nas sociedades urbanas ca-
pitalistas.  DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  A poesia e as demais linguagens artísticas se configuram 
como caminhos de encontros e de sensibilidades. Foram realizados cinco cafés da manhã com varais de 
poesia, o carnaval das antigas, o cortejo do Boi Poesia junto com a festança junina e está sendo preparado 
o Auto de Natal Brasileiro: o Baile do Deus Menino.  ANÁLISE DO PROCESSO  A participação dos moradores e 
de convidados tem evidenciado o significado afetivo e cultural que as ações desenvolvidas têm proporcio-
nado para o coletivo. Cada evento é singular, impregnado de magia e condutor de muitas trocas, abraços 
e alegrias.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  A experiência vivida no coletivo demonstra que a vida urbana pode ser 
impregnada de encontros e de liberdades. No entanto, é preciso transgredir os padrões, ultrapassar os 
medos e ter a coragem de ocupar os espaços públicos com as magias da arte e da vida.    

Palavras-chave: Praças, Comunidade, Festas Populares.

1 Graduação em Pedagogia/FAED, miyashiro.monica@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências

BIBLIOGRÁFICAS  HORTÉLIO, Lydia. O presépio ou o baile de Deus Menino: um Natal brasileiro. Salvador, BA: 
casa  das Cinco Pedrinhas, 2011.  HUIZINGA, Johan. Homo ludens. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004.
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CINEMA EM FRONTEIRAS: OLHARES PARA DIFERENTES CULTURAS
1Renan Gonçalves Barbosa, 2Rozana Vanessa Fagundes Valentim de Godoi,  

3Drielly Sinara de Castro Porta

ENEX-0088

RESUMO – O projeto Cinema em Fronteiras: Um olhar para as diferentes culturas, tem como objetivo prin-
cipal aproximar a linguagem do cinema, junto aos alunos do ensino médio do município de Ponta Porã-MS. 
A partir dos diferentes conceitos de fronteira e das narrativas abordadas nos filmes, propor um debate 
que possa ampliar o repertório artístico e estético dos alunos e proporcionar reflexões acerca da ideia 
de fronteira, sendo desde a geográfica até as fronteiras sociais que permeiam o contexto de sociedade. 
O projeto propõe um espaço em que filmes nacionais e internacionais, sendo estes ficcionais ou docu-
mentários, são assistidos e debatidos pelos participantes em um processo de construção coletiva, de um 
conhecimento mais amplo e profundo sobre os diferentes contextos em que a palavra fronteira possa 
estar inserida no cotidiano de diferentes culturas, fazendo a mediação e o intercâmbio de distintas reali-
dades entre acadêmicos e estudantes, os filmes para debate neste projeto são: O Banheiro do Papa; Que 
horas ela volta?; Jean Charles; Maré- Nossa história de amor e Medianeiras: Buenos Aires na Era do Amor 
Virtual. O projeto está organizado dentro do semestre 2017.2, onde as sessões acontecem mensalmente 
no auditório da UFMS – campus de Ponta Porã, com a participação de professores convidados, tanto das 
escolas participantes, quanto da universidade e do Instituto Federal, afim de ampliar as discussões, seja 
pelo viés filosófico, sociológico e ou artístico. Espera-se com isto, possibilitar momentos de reflexão bem 
como de construção de conceitos a partir das discussões a respeito das respectivas temáticas trabalha-
das nos filmes. Além disso, entende-se como relevante a reflexão sobre o contexto histórico e cultural e 
a formação do cidadão para outras maneiras de ler o mundo, nesse caso, contextualizada pela linguagem 
cinematográfica, que espera resultar em uma visão ampliada e crítica da realidade a que se está inserido.

Palavras-chave: Cinema, Cultura, Fronteiras, Discussões.

1 Graduação em Pedagogia/CPPP, renangoncalvesjb@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPPP.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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GRUPO DE ESTUDOS:DIÁLOGOS VISUAIS E CULTURAIS NO ENSINO DE ARTE
1Thalita Aparecida Nogueira Aguiar, 2Aline Sesti Cerutti, 

 3Maria Celene de Figueiredo Nessimian; Valéria Sousa de Cristo

ENEX-0093

RESUMO – Visando a continuidade e ampliando as ações do ano anterior, serão dois grupos de estudos 
com professores de arte da rede pública de ensino de MS, a EM ETI Ana Lúcia, e professores de arte da 
Associação de Arte Educadores de MS - ASMAE e acadêmicos do Curso de Artes Visuais- UFMS e de outras 
universidades em parceria com o Polo Arte na Escola e Curso de Artes Visuais/PREAE/UFMS. Serão dois 
tipos de encontros. O primeiro grupo de estudos terá 18 encontros quinzenais nas sexta feiras no período 
vespertino de março a dezembro. Este grupo é composto principalmente pelos professores e acadêmicos. 
O segundo momento do grupo de estudos prevê 16 encontros do Cine Polo Arte na Escola UFMS, no horário 
alternativo as aulas dos acadêmicos de Artes Visuais. As bolsistas do Polo(4 bolsistas) com a orientação 
dos Coordenadores do Polo, atenderão os acadêmicos participantes com a mediação dos filmes e docu-
mentários da Coleção do Instituto Arte na Escola que tratam sobre arte e cultura no ensino (coleção de 
150 dvds do Polo Arte na Escola e outros vídeos). Os encontros tem a finalidade de proporcionar a for-
mação continuada através de uma proposta com leituras e documentários estimulando reflexões sobre 
questões teóricas e metodológicas voltadas para o ensino, arte e cultura contemplando relações com 
outros saberes. A linha teórica está pautada pelos autores da Pedagogia Histórico-Crítica. A coordenação 
pedagógica das atividades propostas será da Profa. Aline S. Cerutti e Maria Celéne de F. Nessimian, com a 
contribuição dos professores participantes.

Palavras-chave: Educação, Artes Visuais, Cultura.

1 Graduação em Artes Visuais/FAALC, thalita_apna@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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BRICOLAGEM ESPORTE CLUBE B. E. C.
1Alessandra Goncalves Rosa, 2Micheli Verginia Ghiggi, 3Nádia Cabanhas do Nascimento

ENEX-0104

RESUMO – BRICOLAGEM ESPORTE CLUBE B. E. C.  Educação Física- CPAN  ROSA, A. G.  NASCIMENTO, N. C.  GHIG-
GI, M. V. Palavras-chave  Lazer, esporte e sociabilização, projeto de extensão.  RESUMO -  As práticas espor-
tivas são elementos formadores relevantes na vida dos sujeitos contemporâneos, principalmente quando 
tratamos do esporte de lazer. Assim o bricolagem esporte clube (B.E.C) é um projeto de extensão oferecido 
a acadêmicos e a comunidade externa, com modalidades de futsal, handebol e voleibol, que tem como ob-
jetivo oportunizar a iniciação ou o aprimoramento de habilidades necessárias à prática do esporte de la-
zer. Além disso, também se intenciona possibilitar a sociabilização de indivíduos que possuem diferentes 
saberes e histórias de vida; estimular a prática de atividades físicas nos momentos de lazer e oportunizar 
o acesso da comunidade ao meio acadêmico. Espera-se assim, que os participantes deem continuidade ao 
exercício de práticas esportivas de lazer em diferentes espaços, com maior autonomia e possam ampliar 
seus conhecimentos sobre as modalidades. Dentre os objetivos específicos estão: elaborar atividades 
baseadas nos fundamentos da modalidade; apresentar o futsal, voleibol e handebol em suas diferentes 
possibilidades de prática; situar e organizar os participantes sobre a realização das atividades propostas. 
As atividades do projeto Bricolagem são realizadas na quadra poliesportiva do Campus do Pantanal (CPAN) 
na cidade de Corumbá -MS. A organização do jogo não possui regras fixas ou pré-estabelecidas, as regras 
são combinadas através de consenso entre os participantes.

Palavras-chave: Lazer, Esporte, Sociabilização, Bricolagem.

1 Graduação em Educação Física/CPAN, alessandra1370@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM PRÁTICAS MUSICAIS COLETIVAS
1Ayami Katsukawa, 2Manoel Camara Rasslan, 3Gabriela Simões Lima; Gregory Vinicius Rodrigues

ENEX-0109

RESUMO – O curso visa a formação/aperfeiçoamento de multiplicadores de práticas musicais coletivas, 
com o intuito de estimular a criação de grupos musicais no Estado de Mato Grosso do Sul, através de ativi-
dades que incluem: regência; técnica e expressão vocal; dinâmica de ensaio; leitura e percepção musical.  
Este é fundamentado em autores como Willems (1970), onde sugere a relação dos aspectos fisiológicos, 
afetivos e mentais presentes nos seres humanos como ritmo, melodia e harmonia, Swanwick (2003), que 
propõe o ensino da música através da apreciação, criação e interpretação, Ramos (1983) trata a prática 
musical em conjunto, tanto em coro como instrumental, através do Coro Escola, como um ambiente que 
possa ter suas potencialidades desenvolvidas, e por fim, Rasslan (2007) trata da trajetória dos coros na 
UFMS e o sentido que tiveram e têm essa prática coletiva na instituição.  O mesmo está em andamento, 
através de atividades que compõem desde a organização como a realização dos ensaios dos grupos do 
Movimento Coral da UFMS, por supervisão e orientação do Prof. Dr. Manoel Câmara Rasslan.  

Palavras-chave: Prática Musical Coletiva, Regência, Aprendizagem.

1 Graduação em Música/FAALC, ayamikatsukawa@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências

RAMOS, Marco Antonio S. Canto Coral: do repertório temático à construção do programa. Dissertação de 
Mestrado, ECA/USP, 1989;  RASSLAN, Manoel C. CORAL DA UFMS: de um ‘canto’ a outro a observação das 
práticas e dos sentidos da música na Instituição. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, 2007;  SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. 
Tradução: Alda Oliveira e Cristina Tourinho. São Paulo: Moderna, 2003;  WILLEMS, Edgar. As bases psicológi-
cas da educação musical. Bienne/Suíça: Edições Pro-Musica, 1970.
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MOVIMENTO CORAL DA UFMS - TEMPORADA 2017
1Wesley Nogueira Galvão, 2Manoel Camara Rasslan, 3Murilo Silva Felipe

ENEX-0143

RESUMO – Este projeto consiste em oferecer à comunidade espaço para a experiência musical através das 
atividades desenvolvidas pelos grupos do Movimento Coral (Coral da UFMS, Madrigal da UFMS e Coro de 
Câmara da UFMS), resultando na realização de apresentações musicais ao público em geral.  O canto coral 
na UFMS se fundamenta nos estudos de Willems quanto ao desenvolvimento do homem em suas dimen-
sões fisiológicas, afetivas e mentais e no que propõe Swanwick quanto ao desenvolvimento consciente 
da fruição, interpretação e criação para o ensino de música “musicalmente”. Ganham destaque também 
o “Coro-Escola” proposto por Ramos e os estudos de Manoel Rasslan sobre a educação musical em Mato 
Grosso do Sul.   O presente projeto compreende as seguintes atividades: ensaios do Coral da UFMS, Coro 
de Câmara da UFMS e Madrigal da UFMS; apresentações dos Coros; apresentações de Músicos convidados 
para a Série 18 em Ponto e Cursos livres de prática e regência coral.  A Temporada 2017 do Movimento Coral 
está em andamento e realizará apresentações até dezembro deste ano, inclusive com a parceria da Banda 
Sinfônica da UFMS. Atualmente o projeto conta com cerca de 80 coristas que desde março vêm se empe-
nhando na realização de ensaios e apresentações musicais.  

Palavras-chave: Canto Coral, Concertos, Educação Musical.

1 Graduação em Engenharia de Computação/FACOM, wesleygalv@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências

WILLEMS, Edgar. As bases psicológicas da educação musical. Bienne/Suíça: Edições Pro-Musi-
ca, 1970;  SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. Tradução: Alda Oliveira e Cristi-
na Tourinho. São Paulo: Moderna, 2003;  RAMOS, Marco Antônio S. Canto Coral: do repertório te-
mático à construção do programa. Dissertação de Mestrado, ECA/USP, 1989;    CAMPOS, Nilceia P e 
RASSLAN, Manoel C. Educação Musical em Mato Grosso do Sul. In: Educação    RASSLAN, Manoel C. CORAL 
DA UFMS: de um \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’can-
to\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’ a outro a observa-
ção das práticas e dos sentidos da música na Instituição. Dissertação (Mestrado em Educação) Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, 2007
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MUSEU DE ANATOMIA EM ESTAÇÕES DE CIÊNCIA
1Erica de Moraes Santos Correa, 2Jussara Peixoto Ennes, 3Victor Fernando Resende Jacomini

ENEX-0161

RESUMO – O Museu de Anatomia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) dispõe de um acer-
vo físico e de um link virtual para apresentação de seu acervo. Muitas outras peças anatômicas do acervo 
do laboratório não são expostas no Museu. Propusemos essa ação para que parte desse material possa 
ser exposto de forma sistematizada e permitir que a comunidade não acadêmica possa parecia-lo. A ação 
previu duas simulações, já realizadas e dois momentos de apresentação: em 22 de setembro e nos dias 8 e 
10 de novembro de 2017. A primeira, aberta à comunidade e a segunda ao público da Feira de Engenharia e 
Tecnologia da UFMS, que estará na Instituição. A amostra foi organizada em dez “Estações” temáticas in-
cluindo Anatomia Humana, Veterinária, Embriologia, Zoologia, Fisiologia e Odontologia. Na segunda simu-
lação e no dia 22 de setembro tivemos um público predominantemente estudantil, mas também cidadãos 
comuns que souberam da ação pela cobertura de rede local de televisão. A receptividade e avaliação pelo 
público foi altamente positiva. Para a equipe organizadora, a experiência está sendo estimulante e subs-
tancial no sentido do aperfeiçoamento e propositura de futuras ações do Museu de Anatomia da UFMS.

Palavras-chave: Museu de Anatomia, Peças Anatômicas.

1 Graduação em Fisioterapia/INISA, ericamscorrea@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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LUDICIDADE: UMA FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO

1Aline Werça da Rocha, 2Franchys Marizethe Nascimento Santana Ferreira,  
3Isabela Ramos de Andrade Lima

ENEX-0002

RESUMO – A violência doméstica é conseqüência de inúmeros fatores, dentre eles a falta de estrutura fa-
miliar. A “desestruturação” muitas vezes é fruto dos problemas sociais. Sabemos que as principais vítimas 
da violência doméstica são crianças e adolescentes, e que isto deixou de ser um problema só familiar, pas-
sando a ser de responsabilidade pública.O referido Projeto tem por objetivo atender, com reforço escolar 
e atividades lúdicas, as crianças e adolescentes, vítimas de violências domésticas, que se encontram sob 
a guarda da \\\\\\\’Unidade Provisória de Acolhimento\\\\\\\’ de Aquidauana-MS.A referida insti-
tuição abriga crianças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social. Neste local, elas moram, 
provisoriamente, e são cuidadas por funcionários que exercem a função de monitores ou educadores, 
sendo responsáveis por suprir as necessidades básicas de alimentação, higiene, saúde, educação, afeto e 
organização da rotina diária das crianças. Quanto ao espaço físico, é uma casa, alugada, que possui todos 
os cômodos de uma casa comum para ser o mais parecido possível com um lar. Quem mantém a referida 
instituição é a Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Gerencia de Ação Social.Tendo consciência 
de nossa responsabilidade social, acreditamos que as atividades lúdicas ministradas pelos acadêmicos do 
curso de Pedagogia, poderão contribuir para melhorar a autoestimas das crianças e adolescentes que se 
encontram nesta situação de risco. Sendo assim, estaremos contribuindo na formação integral do indiví-
duo e auxiliando por meio de suporte pedagógico da execução de atividades direcionadas pelas institui-
ções de ensino onde as crianças e adolescentes, em situação de acolhimento, estão inseridas.

Palavras-chave: Afetividade, Autoestima, Ensino-Aprendizagem, Ludicidade.

1 Graduação em Pedagogia/CPAQ, alinewrocha@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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UNIVERSIDADE-COMUNIDADE-REDE: APROXIMAÇÕES E TENSÕES NA ATENÇÃO À 
INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E FAMÍLIAS EM PARANAÍBA-MS.

1Brunna de Oliveira Freitas, 2Renata Bellenzani, 3Gabriela Del Negri Rocha;  
Jassonia Lima Vasconcelos Paccini

ENEX-0005

RESUMO – O desenvolvimento humano depende de diferentes contextos que podem favorecê-lo ou obs-
tá-lo na sociedade atual, marcada por desigualdade e exclusão social. Condições de vida precárias favo-
recem a emergência de “situações-problemas” que ampliam a vulnerabilidade de crianças e adolescentes 
a violações de direitos. Esta ação de extensão do curso de Psicologia-UFMS/CPAR, ocorre no Jardim Amé-
rica, bairro do campus, em Paranaíba-MS. Objetiva-se fortalecer o trabalho preventivo/assistencial em 
rede (Saúde/Educação/Assistência Social), promovendo o desenvolvimento de crianças/adolescentes, 
a partir do fortalecimento de atividades assistenciais e comunitárias. Os aportes teórico-metodológicos 
são: Psicologia Histórico-Cultural, Materialismo Histórico-Dialético e Psicologia Comunitária. Utilizam-se 
estratégias de aproximação, via a associação de moradores, com a comunidade do bairro, a partir de ob-
servações participantes nos espaços de socialização, a oferta de apoio em atividades já desenvolvidas, 
bem como de novas, visando a construção de vínculos. Resultados parciais: a) a criação de um Fórum para 
manejos assistências reunindo quinzenalmente acadêmicos, docentes e profissionais da rede de atendi-
mento, fortalecendo o trabalho interdisciplinar das políticas sociais de promoção da cidadania; b) acom-
panhamentos de casos complexos de crianças/adolescentes com abrangência à família e às instituições 
que as atendem, ofertando apoio da psicologia no manejo de situações-problemas; c) atividades cultu-
rais/educativas, como oficinas para crianças/adolescentes e seções de filme, em fase inicial. Avalia-se 
que a estratégia de aproximação da Universidade com a comunidade de seu entorno, via parceria com a 
associação de moradores e com os serviços públicos locais mostra-se muito promissora. No entanto, é 
fundamental o constante diálogo entre os diversos atores para esclarecimentos sobre limites e possibi-
lidades da atuação da Universidade, pois as expectativas por tarefas que fogem ao alcance e ao papel da 
equipe de extensão são significativas. Ademais, há expectativas por práticas que vão de encontro às dire-
trizes técnicas, éticas e políticas da psicologia, o que demanda constantes posicionamentos, negociações 
e mediações de tensões.

Palavras-chave: Crianças, Adolescentes, Psicologia Comunitária.

1 Graduação em Psicologia/CPAR, brunna.oli.f@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAR.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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ESTUDO SOCIOECONÔMICO DAS FAMÍLIAS DO CINTURÃO VERDE: CONSTRUINDO 
DIÁLOGOS NA BUSCA DOS DIREITOS HUMANOS.

1Diogo Ferreira dos Santos, 2Maria Celma Borges

ENEX-0009

RESUMO – O projeto de cadastramento do Cinturão Verde desenvolvido na UFMS, após solicitação de duas 
Associações, a Aspotrês e a Germinar, nasce no intuito de contribuir com instrumentos que possam fun-
damentar a permanência das famílias que vivem da produção de alimentos na referida área, no município 
de Três Lagoas – MS. Para isso, o projeto prevê o mapeamento da produção dos lotes, da sua cartografia, 
dos modos e histórias de vida dos seus moradores. Também levantamos suas lutas e as dificuldades por 
que passam os camponeses, mas partimos da perspectiva de que o plantio para o autoconsumo deve ser 
compreendido como produção.  O trabalho de extensão teve início entre junho e julho/2017, sob a orienta-
ção de uma equipe de professores das  áreas de História, Geografia e Direito, que se articularam num pro-
cesso sistematizado utilizando metodologia de trabalho para que o maior número de famílias fosse pes-
quisado, não a partir de uma mostra censitária mas, por quadrantes, e atingimos 112 questionários de um 
total de 184 lotes.   A ação, ainda em andamento, tem mostrado a diversidade de famílias que ali residem, 
assim como as suas características de produção (hortifrutigranjeiro) e de plantio para o autoconsumo. 
Porém, como nos contam, as famílias têm sido constantemente ameaçadas por especulações de órgãos 
municipais e empresas privadas, que desejam deter este espaço pelo que ele pode propiciar a exemplo de 
investimentos privados, bem como acabar com a função social da terra, ao vislumbrarem a ocupação da 
área para outros fins que não o da produção de alimentos.

Palavras-chave: Agricultura Camponesa, Direitos Humanos.

1 Graduação em História/CPTL, dfdsletras@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.

Apoio: Proece/UFMS.
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PLANO DE URBANIZAÇÃO PARTICIPATIVO: COMUNIDADE CIDADE DE DEUS
1Higor Cirilo da Costa, 2Maria Lúcia Torrecilha, 3Amanda Baptista Simões Corrêa Jorge

ENEX-0015

RESUMO – O Projeto de Extensão: O Plano de Urbanização Participativo para a favela Cidade de Deus propõe 
a elaboração de um Plano como instrumento de reconhecimento da cidadania utilizando de uma metodo-
logia participativa em todas as suas etapas. Assim, o projeto se debruça sobre a problemática do déficit 
habitacional que atinge às populações mais pobres, bem como sobre as ações de planejamento e gestão 
urbanas adotadas pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. Partindo da premissa de que é necessário o 
envolvimento e participação das comunidades afetadas por esse tipo de intervenção buscaremos avaliar 
a situação atual e apontar alternativas que sejam mais efetivas a essas populações carentes e residentes 
da periferia da cidade.

Palavras-chave: Planejamento Urbano, Processo Participativo, Favela.

1 Graduação em Arquitetura e Urbanismo/FAENG, higorcirilo@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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DATALUTA – MATO GROSSO DO SUL
1Renata Silva Pereira, 2Sedeval Nardoque

ENEX-0027

RESUMO – O projeto DATALUTA constitui importante fonte de dados e informações qualitativas para com-
preensão das realidades e cenários criados a partir da luta pela terra, no sentido de apreender as expe-
riências políticas e lutas sociais desenvolvidas no campo brasileiro e em Mato Grosso do Sul. O projeto 
assume importância para a comunidade externa por ser utilizado como subsídio para elaboração de po-
líticas públicas e pesquisas vinculadas à questão agrária brasileira e as reflexões em torno da Reforma 
Agrária. A proposta pauta-se no registro e divulgação da luta pela terra, em especial no Estado de Mato 
Grosso do Sul, enfatizando a atuação dos movimentos socioterritoriais, por meio dos conflitos agrários. A 
metodologia do DATALUTA consiste na coleta, sistematização, análise e divulgação de dados sobre o cam-
po brasileiro em seis categorias: ocupações de terra, assentamentos rurais, manifestações, movimen-
tos socioterritoriais, estrutura fundiária e estrangeirização da terra. Os dados pesquisados e divulgados 
pelo DATALUTA são referentes às ocupações, manifestações, movimentos socioterritoriais, assentamen-
tos rurais e estrutura fundiária, além de estrangeirização da terra. Os referidos dados são coletados e 
sistematizados mensalmente para envio para a Comissão Pastoral da Terra (CPT) para serem publicados 
anualmente no Caderno Conflitos no Campo (Brasil) e no Relatório Anual da Rede Dataluta. A sistemática 
de coleta e disseminação dos dados é realizada pela Rede DATALUTA integrada por 10 grupos de pesqui-
sas: NERA-UNESP-SP, LAGEA-UFU-MG, GEOLUTAS-UNIOESTE-PR, NEAG-UFRGSRS, OCCA-UFESES, GETEC-U-
FPB-PB, LABERUR-UFSE-SE, GECA-UFMT-MT, LABET-UFMS-MS e, a partir de 2015, passará a ser integrada 
pelo grupo de pesquisa em Geografia Agrária da UFG/Jataí. Por meio de levantamentos de notícias de 
manifestações e ocupações, no meio de comunicação “Correio do Estado”, “O Progresso”, “Conselho Indi-
genista Missionário – CIMI”, site do “Movimento sem Terra – MST”, foi possível constatar que no estado de 
Mato Grosso do Sul, no ano de 2017, ocorreram apenas duas ocupações indígenas, sendo no ano de 2016, 
ocorreram 3 ocupações, sendo realizada por indígenas, reivindicando os seus Tekohá e homologação de 
seus territórios. Ao que refere-se às manifestações no estado, foi possível constatar que houve 17 ma-
nifestações realizadas  por grupos indígenas e pelo MST. Enquanto que, em 2016, foram registrados  25 
manifestações, tendo como movimentos articuladores o MST, a CUT, MSTB, MCLRA, OLT, FETAGRI e movi-
mentos indígenas. Conclui-se que, por meio desses levantamentos, é possível constatar e analisar como 
tem sido a participação de diversos movimentos sociais nas ocupações e manifestações realizadas em MS 
e a intensidade em que vêm ocorrendo. Por meio desses dados, é possível compreender a relação entre a 
ausência de políticas para o campo e ocorrência de manifestações e reivindicações.

Palavras-chave: Desenvolvimento Territorial, Direitos Humanos, Questão Agrária.

1 Graduação em Geografia/CPTL, renata.tec@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.

Apoio: Proece/UFMS.
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A IMPORTANCIA DE PROJETOS SOCIAIS COMO A UNIVERSIDADE DA MELHOR IDADE 
(UMI) PARA O PÚBLICO IDOSO

1Mayara Arguelho dos Santos, 2Ines Francisca Neves Silva, 3Laís Scarmelote Ishida

ENEX-0029

RESUMO – Considerando que a população idosa no Brasil entre 2005 e 2015 saltou de 9,8% para 14,3% e 
que a expectativa é que este valor venha a quadruplicar até 2060 conforme o senso do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), deve haver uma preocupação social com o bem estar físico e intelectual 
deste público. Com base em tal realidade, e elaborado com o fim de proporcionar interação e aperfeiçoa-
mento ao público idoso de Três Lagoas/MS e região foi desenvolvida a Universidade da Melhor Idade (UMI) 
pelo Curso de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas. O objetivo 
deste projeto é proporcionar informação, interação e aperfeiçoamento por meio de atividades que ex-
ploram a utilização mental, intelectual e física dos idosos com aulas expositivas e práticas. Sem contar 
que além da interação entre idosos e professores há o contato dos mesmos com os acadêmicos do curso 
de Direito que mantêm contato direito e constante durante todas as atividades. A metodologia se dá 
de forma interdisciplinar e conta com a participação de professores dos mais variados cursos da UFMS, 
bem como também com a colaboração dos projetos em andamento que participam trazendo seu corpo de 
pesquisa para apresentar suas pesquisas aos idosos, o projeto se desenvolve ao longo do ano com aulas 
as quarta - feiras. E além, são ministradas também aulas de dança e coral e minicursos de Inglês básico, 
saúde e envelhecimento, Matemática básica, Literatura básica e Informática básica. Os resultados obtidos 
ao longo do projeto já ultrapassam os limites do esperado, pois tem transformado a vida dos participantes 
e contribuído de forma efetiva para o desenvolvimento físico, mental e social, proporcionando conheci-
mento e alegria onde só havia solidão. Com isso, percebe – se a notável importância dos projetos sociais 
voltados ao público idoso.

Palavras-chave: Educação, Idoso, Interação, Projeto, Sociedade.

1 Graduação em Direito/CPTL, yaraarguelho@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PRÁTICA JURÍDICA EM DIREITO DO TRABALHO
1Stefanny Lais Azevedo Marques, 2Aurélio Tomaz da Silva Briltes, 3Gabriel Lourenço Martins

ENEX-0090

RESUMO – O projeto tem por finalidade:    Porporcionar ensino jurídico no âmbito forense trabalhista por 
meio do atendimento jurídico aos trabalhadores que se socorrem da do Ministério do Trabalho/MS e co-
munidade externa.    Dar formação humanístic aos acadêmicos do curso de direito da UFMS e aproximar a 
teoria da prática diante dos atendimentos À população hipossuficiente da forma da lei.    Por fim haverá um 
cojunto de ações processuaise contínuas de carater educativo e pedagogico, social e cientifico para práti-
ca jurídica especializada para proporcionar a expansão e aperfeiçoamento das instituições envolvidas e a 
solução dos conflitos trabalhistas, em especial aos vulneraveis na relação laboral: usuarios do Monistério 
do Trabalho/MS, trabalhadores sem representações sindical, catadores de lixo, etc.

Palavras-chave: Educação, Prática Jurídica, Direitos Humanos.

1 Graduação em Jornalismo/FAALC, stefanny.azvdo@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FADIR.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE MATO GROSSO DO SUL (MS)

1Jéssica Yuri Calasans Murakami, 2Sandra Maria Francisco de Amorim

ENEX-0122

RESUMO – O projeto Formação Continuada de Conselheiros Tutelares e de Direito da Criança e do Adoles-
cente de Mato Grosso do Sul (MS), visa à formação destes conselheiros, tendo por finalidade prepará-los 
para a compreensão da complexidade das demandas sociais existentes e o  importante papel de suas atri-
buições dentro da sociedade. Além dos conteúdos pertinentes aos conselhos, apresenta a proposta de 
formação continuada que se caracteriza por agregar em sua matriz curricular, conteúdos específicos que 
tratam sobre a história, a cultura, modo de vida e costumes de Povos Tradicionais (índios e negros), con-
forme as diretrizes do Conselho Nacional Dos Direitos Da Criança e do Adolescente (CONANDA) para avanço 
na defesa e promoção de direitos humanos de crianças e adolescentes. Nossa fundamentação teórica 
encontra-se embasada pela Lei nº 8069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente e Plano Decenal Nacio-
nal aprovado pelo CONANDA. Dessa forma, o projeto organiza-se em três etapas: A primeira corresponde a 
elaboração do material, o segundo momento caracteriza-se pela implementação da estrutura de apoio e 
a terceira etapa corresponde a promoção de 7 módulos distribuídos entre os meses de julho a dezembro, 
cada um dos 7 encontros com 16 horas, perfazendo uma carga horaria de 112 horas presencias e mais  20 
horas para as atividades a distância. Até o mês de outubro foram realizados 5 módulos,através destes po-
demos observar  muitos resultados positivos, onde conselheiros conseguiram aprimorar suas atribuições 
e competências na defesa dos direitos humanos para crianças e adolescentes. Dessa forma, conclui-se 
o importante papel deste projeto para toda a comunidade, pois este possibilita uma maior compressão 
sobre a complexidade das demandas sociais, oferecendo instrumentos para a garantia de direitos, princi-
palmente quando estes são violados.

Palavras-chave: Conselheiros Tutelares, Direito, Criança, Adolescente.

1 Graduação em Psicologia/FACH, jessica.ycmurakami@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACH.

Apoio: Proece/UFMS.
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CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

1Lethycia dos Anjos Silva, 2Ana Denise Ribeiro Mendonça Maldonado, 3Vitória Maria Machado Oliveira

ENEX-0128

RESUMO – A elaboração do plano decenal dos direitos humanos da criança e do adolescente pelos municí-
pios é determinante para que sejam efetivados esses direitos fundamentais, de modo a assegurar con-
dições dignas de vida à criança e ao adolescente. Neste âmbito, o projeto visa a prestação de consultoria 
aos municípios de MS na elaboração de seus Planos Decenais, atendendo a recomendação do CONANDA 
para que os estados e os municípios também passem a elaborar seus Planos, por meio de estratégias 
bem definidas para que os conselheiros tenham acesso aos instrumentos legais e institucionais vigen-
tes e assim executarem com qualidade suas atribuições e competências. A fundamentação teórica en-
contra-se embasada pela Lei nº 8069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente, no CONANDA, no Plano 
Decenal.   Serão desenvolvidas ações de capacitação sobre a elaboração do plano com estratégias defi-
nidas, a consultaria se dará por meio de 2 encontros presenciais de 8 horas cada e a distância conforme 
segue as etapas:1°Planejamento, 2°: Construção da base de dados 3° Estratégia de coleta de dados, 4° 
Validação da proposta do Plano Decenal, 5° Debate e aprovação publicam do Plano Decenal no município,6° 
Divulgação do Plano Decenal. Nos dias 11 e 12 de setembro desse ano, foi realizado no complexo multiuso 
da UFMS o primeiro encontro de capacitação dos conselheiros para a elaboração do Plano Decenal, onde 
foram tratadas questões como a importância da elaboração dos planos decenais, princípios norteadores 
para a elaboração de um plano decenal efetivo e proposta de assessoramento pela escolha de conselhos, 
o segundo encontro ocorrerá em novembro desse ano. É preciso superar o planejamento de curto prazo 
e fragmentado ou mesmo circunscrito aos mandatos do poder executivo, e transcender as políticas de 
governo para politicas de estado com a participação de toda a sociedade logo a elaboração de um plano 
decenal torna-se imprescindível.

Palavras-chave: Criança, Adolescente, Plano Decenal.

1 Graduação em Jornalismo/FAALC, lethycia.anjoss@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACH.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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CICLO DE DEBATES (DE)MARCANDO DIFERENÇAS
1Vladimir Eiji Kureda, 2Guilherme Rodrigues Passamani, 3Tui Boaventura Struminski

ENEX-0142

RESUMO – O Ciclo de Debates (De)marcando Diferenças é um desdobramento de atividades de extensão 
realizadas pelo Núcleo de Estudos Néstor Perlongher – Cidade, Geração e Sexualidade (NENP) e o Impró-
prias – Grupo de Pesquisa em Gênero, Sexualidade e Diferenças. Serão realizados quatro encontros men-
sais entre maio e agosto de 2017, que contarão, a cada encontro, com a participação de dois pesquisadores 
nacionalmente renomados nas áreas temáticas do evento, isto é, gênero, sexualidade e diferenças. Os 
debates serão mediados por pesquisadores vinculados a programas de pós-graduação das universidades 
públicas de Mato Grosso do Sul (UFMS, UFGD, UEMS). O evento será realizado na cidade universitária da 
UFMS no período noturno, sempre às quartas-feiras. O ciclo de debates destina-se à comunidade univer-
sitária e não universitária do estado de Mato Grosso do Sul. Acadêmicos de graduação e pós-graduação 
de diferentes cursos, assim como egressos de graduação e pós-graduação, professores da rede básica de 
ensino, profissionais de outras áreas, além da comunidade em geral interessada no tema. Debater sobre 
gênero, sexualidade e diferenças é importante para fortalecer e consolidar este campo de pesquisa, ex-
tensão e formação acadêmica. Por fim, o Ciclo de Debates propõe (de)marcar diferenças que, no contexto 
em que vivemos, ainda produzem desigualdades e vulnerabilidade a diferentes grupos sociais que, assim, 
estão sujeitos a graus variados de violência.

Palavras-chave: Gênero, Sexualidade, Diferenças, Pesquisa, Diversidade.

1 Graduação em Ciências Sociais/FACH, eijikureda@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACH.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES 
 DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO DE TRÊS LAGOAS-MS

1Ana Paula Souza Santos, 2Fernando Pereira de Souza,  
3Antonio Carlos Tamarozzi; Christian Luz Pelissari de Oliveira

ENEX-0003

RESUMO – Este programa visa oferecer treinamento gratuito para professores de Matemática do Ensino 
Médio da cidade de Três Lagoas e região. O programa aborda assuntos programáticos das três séries do 
Ensino Médio através de aulas expositivas transmitidas ao vivo, via Internet, do IMPA para as instituições 
participantes em outros estados, incluindo a UFMS no campus de Três Lagoas. Os professores partici-
pantes poderão enviar suas perguntas durante a realização das aulas, utilizando um programa de chat. 
A equipe no IMPA, que lecionará as aulas, é formada por renomados professores que vêm trabalhando 
em conjunto, há vários anos, em atividades ligadas ao Ensino da Matemática. As aulas expositivas serão 
transmitidas pela manhã, as atividades da tarde serão conduzidas localmente por uma equipe de profes-
sores do Departamento de Exatas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Além do cuidado com 
o conceito e a visão crítica de cada tema, será discutida a postura do professor ao ensinar os assuntos, 
dando-lhe sugestões para sua atuação em sala de aula.

Palavras-chave: Ensino Médio, Aperfeiçoamento, Matemática, Educação.

1 Graduação em Matemática/CPTL, fermatmel@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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A LUDICIDADE NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E NUMERAMENTO  
– CONSTRUINDO UM AMBIENTE ALFABETIZADOR

1Dayane Souza Nogueira da Silva Pimentel, 2Ione da Silva Cunha Nogueira,  
3Simone Rodrigues Fernandes Santana

ENEX-0007

RESUMO – As falhas no processo de alfabetização são problemas que acompanham crianças e adolescen-
tes em sua  vida escolar. Proporcionar a formação adequada nos anos iniciais do Ensino Fundamental nem 
sempre é  tarefa fácil para escola, que ao possuir vários alunos, não encontra meios de auxiliar aqueles 
que  apresentam maiores dificuldades. A escola e a educação possuem uma função social de inclusão do 
indivíduo no mundo letrado, pois aqueles que não aprendem a ler, escrever e que não são inseridos no 
universo matemático, tendem a permanecer à margem da sociedade, dependentes e isolados do que lhes 
possa garantir reconhecimento  social. Desse modo, possibilitar que as crianças estejam alfabetizadas até 
o final dos três primeiros anos  do Ensino Fundamental, lhes proporcionando a oportunidade de aprender a 
ler, escrever ao mesmo tempo  em que passam também a se apropriar de conceitos, recursos e princípios 
associados ao conhecimento  matemático e das práticas de numeramento, se mostram de grande rele-
vância para a transformação da  sociedade e são desafios à formação de professores.  Essa ação tem como 
objetivo diagnosticar alunos com dificuldades em alfabetização e auxiliá-los a vence-las por meio de uma 
aprendizagem lúdica e prazerosa.

Palavras-chave: Educação, Idoso, Interação, Projeto, Sociedade.

1 Graduação em Pedagogia/CPTL, dayanne_006@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL NO MUNICÍPIO 
DE CHAPADÃO DO SUL: PROJETO 3ª FEIRA DE PROFISSÕES

1Hilária Andrade Viana Meireles, 2Cassiano Garcia Roque, 3éssica Ferreira Diniz; Meire Aparecida 
Silvestrini Cordeiro; Rita de Cássia Félix Alvarez

ENEX-0016

RESUMO – O ambiente universitário possui um papel importantíssimo na orientação de futuros profissio-
nais, especialmente aos alunos que estão buscando por um curso de graduação que se adeque aos seus 
anseios. Dessa forma, o Campus de Chapadão do Sul (CPCS), da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS) através de seus professores e alunos, abrirá suas portas para esclarecimentos sobre os cursos 
de Agronomia e Engenharia Florestal em um evento intitulado “3° Feira de Profissões”. O objetivo deste 
projeto é proporcionar aos concluintes do ensino médio do município de Chapadão do Sul a oportunidade 
de conhecer os cursos oferecidos pelo campus e seus respectivos mercados de trabalho. A 3° Feira de 
Profissões acontecerá dias 25 e 26 de outubro de 2017, porém os participantes do projeto (bolsista de ex-
tensão, docentes e grupo PET) têm realizado ações desde o mês de junho de 2017. Foram realizadas visitas 
em todas as escolas do município que possuem Ensino Médio (públicas e particulares). Nas mesmas foram 
realizadas palestras, de aproximadamente 40 minutos, explicando peculiaridades dos cursos oferecidos 
pelo CPCS, importância e a área de atuação dos mesmos. Nesta oportunidade também foi realizado con-
vite para a visita ao campus nos dias da feira, onde poderão conhecer sua estrutura física (laboratórios, 
biblioteca, salas, campo experimental) além das pesquisas e projetos em andamento, como uma forma de 
aproximação da comunidade. As ações já atingiram cerca de 180 alunos e 5 professores. Em cada visita nas 
escolas, que foram previamente agendas, foi verificada uma intensa participação dos alunos e interesse 
dos mesmos pelos cursos do CPCS, saindo entusiasmados com os conhecimentos adquiridos, tendo o pro-
jeto despertado interesse pela escolha de um dos cursos oferecidos pelo CPCS, ou mesmo contribuído de 
alguma forma nessa fase tão turbulenta do concluinte do Ensino Médio, que é a decisão por cursar uma 
graduação.

Palavras-chave: Agronomia, Engenharia Florestal, Orientação.

1 Graduação em Engenharia Florestal/CPCS, hilaria10@live.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCS.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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SUBSÍDIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO  
AMBIENTAL EM MATO GROSSO DO SUL

1Jéssica Araujo dos Santos, 2Synara Aparecida Olendzki Broch,  
3Rennan Lima Arakaki; Áurea da Silva Garcia

ENEX-0021

RESUMO – A construção do Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), determina diretrizes para 
as políticas públicas na área. Da mesma forma, os estados devem elaborar os seus programas. Nesse senti-
do, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), com apoio da WWF-Brasil lançou em 2017, 
sob responsabilidade da Mupan – Mulheres em Ação no Pantanal, a proposta para a construção coletiva do 
Programa Estadual de Educação Ambiental (ProEEA/MS). Esta se convergiu em uma Ação de Extensão da 
UFMS (Subsídios para a Construção do Programa de Educação Ambiental em Mato Grosso do Sul), a qual 
tem como objetivo apoiar a construção coletiva do ProEEA/MS, com aportes teóricos e metodológicos, 
conjuntamente com a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA/MS).  Foram utilizadas 
como metodologia análise documental  (documentos internacionais, legislações nacionais e estaduais), 
revisão bibliográfica e técnicas participativas (oficinas e capacitação). O Referencial Teórico – Marco Zero 
tornou-se base para a Capacitação de Nivelamento de Conhecimentos em Educação Ambiental, que por 
sua vez embasa a elaboração da Versão Preliminar do ProEEA/MS. A proposta de extensão, ainda prevê 
realização de duas oficinas para Construção Coletiva do Programa, que serão realizadas no decorrer de 
outubro. A partir dessas Oficinas será consolidada uma “proposta” para que o órgão gestor de meio am-
biente, possibilite uma consulta pública e por fim constituir o ProEEA/MS. Apesar de estar em andamento, 
verifica-se ocorrência de reuniões entre a equipe técnica responsável e do órgão gestor para preparação 
das oficinas e sistematização dos dados, com o intuito de gerar documentos e relatórios que serão dis-
ponibilizados para subsequente consulta pública, como um processo que contempla a participação social, 
fortalecendo assim as políticas públicas de educação ambiental.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Programa Estadual.

1 Graduação em Engenharia Ambiental/FAENG, eajaraujosantos@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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SABORES E SABERES DA ARTE, TECNOLOGIA E LITERATURA NAS MÚLTIPLAS 
LINGUAGENS ESCOLARES: AS PARECERIAS COMO PONTO DE PARTIDA

1Katia Regina  de Oliveira, 2Ana Lúcia Gomes da Silva

ENEX-0023

RESUMO – Associar os sabores e saberes da Arte, Literatura e Tecnologias pode ser uma iniciativa ousada 
e desafiadora, mas é também seguramente, muito criativa e significativa para as novas formas de orga-
nização do conhecimento. Isso implica, primeiramente, trazer à luz as relações profundas, porém sempre 
escamoteadas, entre as teorias curriculares e as epistemologias pedagógicas. Propomos aproximar os 
conhecimentos de cada área para formar um conjunto científico mais amplo no ambiente escolar, sem 
desconsiderar as fronteiras das teorias que lhe são peculiares. O saber de cada um neste projeto há de 
resgatar os sabores mais diversos para nossos acadêmicos, para os professores e para os alunos da es-
cola. Segundo Nóvoa é neste processo em que a própria pessoa vai se reconhecendo, ao longo de sua his-
tória, se formando, se transformando, em interação (Nóvoa, 1992). São diferentes entrelaçamentos entre 
esses três elementos (literatura, arte e tecnologia), através de múltiplas abordagens que apostam em 
um caráter inovador com que se ensina e se aprende, abrindo diversas perspectivas teóricas e práticas 
para posterior debates e discussões em sala de aula acadêmica. Tratamos dos múltiplos fios que tecem e 
constroem o discurso da educação diferenciada, desatando nós que tanto engessam as práticas políticas 
pedagógicas na educação. Se, ainda perguntarem porquê das parcerias respondemos com o auxílio de Fa-
zenda: “O educador que pretende interdisciplinar não é solitário, é parceiro: parceiro de teóricos, parceiro 
de pares, parceiro de aluno, de professores, sempre parceiro” (Fazenda, 1991, p. 109).

Palavras-chave: Literatura, Arte e Tecnologia.

1 Graduação em Pedagogia/CPAQ, aitakoliveir@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.

Apoio: Proece/UFMS.
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PÉ NO PÁTIO E OLHO NO CÉU - 2017
1Rafael Pereira Silva, 2Hamilton Perez Soares Corrêa, 3Adriana Rodrigues Corvalan

ENEX-0033

RESUMO – A primeira versão deste projeto foi realizada em 2009, inspirada pela comemoração do \\\’Ano 
Internacional  da Astronomia\\\’. A partir de então, passaram a se intensificar os atendimentos às esco-
las, e a presente  versão do projeto tem esse escopo particular. O interesse das pessoas pelo espaço cós-
mico é natural,  sendo uma das portas abertas para o ensino de ciências. Atualmente, este fato foi reco-
nhecido pelo  sistema formal de ensino, sendo o tema inserido nos currículos desde o ensino fundamental. 
O objetivo  específico do projeto é o apoio e suporte aos docentes de ciências das escolas públicas, atra-
vés da  realização de atividades para aprendizado de conceitos de astronomia, bem como observações do 
céu  noturno, com o uso de telescópios da Casa da Ciência. As escolas tem procurado espontaneamente 
o  Clube de Astronomia Carl Sagan da Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande para agendamento e  
visita à escola, e os atendimentos são feitos com a orientação e supervisão do Laboratório de Ensino de  
Astronomia. Este projeto, que conta com o apoio do Clube de Astronomia da Casa de Ciência e Cultura,  
atuará na cidade de Campo Grande junto às escolas da rede pública e privada e parques, com atividades  
de observação do céu, palestras, seminários e minicursos para jovens, professores e interessados em  
geral. Desta forma, continuará promovendo a educação em astronomia para os estudantes e professores  
das escolas públicas.

Palavras-chave: Inclusão Sócio-Cultural, Divulgação da Astronomia.

1 Graduação em Física/INFI, rafaelps.fis@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INFI.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROJETO BRASIL-HAITI: A TRANSDISCIPLINARIDADE  
CULTURAL NO ENSINO PARA HAITIANOS

1Ramon Maloni Puzzi Sutti, 2Eugenia Brunilda Opazo Uribe,  
3Ingridy Inara Perico; Maria Celma Borges

ENEX-0034

RESUMO – O Projeto visa transmitir conhecimentos básicos para haitianos residentes na cidade de Três 
Lagoas. O programa conta com a participação de diversas áreas do conhecimento, alunos e professores da 
cidade,  para possibilitar condições destes imigrantes prestarem ENEM e concorrerem a vagas igualitaria-
mente, tendo em vista o interesse de estudar e permanecer no país.  Fundamentamo-nos principalmente 
em uma reflexão que priorize os saberes populares, ou seja, a educação popular e a sua correlação com 
a história e cultura brasileiros, bem como a língua portuguesa.  Para tanto, adotou-se a postura de uma 
educação conciliadora, transformadora e cada vez mais inclusiva e integrada a comunidade treslagoen-
se e suas mudanças histórico-sociais. Desde seu início, ainda não institucionalizado, em 2015, a partir da 
vivência e experiências cotidianas ao longo dos encontros realizados com a comunidade haitiana, consoli-
dou-se um ambiente de troca de saberes até este ano.   A  metodologia adotada foi a realização de aulas/
oficinas, exposição de filmes e reuniões de orientação sobre o processo de ingresso nas universidades 
públicas através do ENEM e a possibilidade de concluir o Ensino Básico através do EJA, incentivando-os 
na continuidade dos estudos. Como incentivo à troca de saberes, o projeto incluiu, em sua versão de 2017, 
aulas de francês ministradas por haitianos e a realização de dois encontros culturais, abordando desde 
aspectos históricos e geográficos a  culturais e linguísticos. Nesse período, foi possível perceber o inte-
resse dos haitianos por adquirir novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, as dificuldades que enfrentam 
para poder conciliar a rotina diária de trabalho/estudo e participação do projeto. Em 2017, o projeto foi 
discutido em reunião com aproximadamente 150 haitianos e participação das entidades da cidade, convo-
cada pela Pastoral do Imigrante. Fizeram inscrição no projeto 18 haitianos, mas nem todos frequentam as 
aulas, por incompatibilidade de horários.

Palavras-chave: Haiti, Brasil, ENEM, Aulas-Oficina.

1 Graduação em Letras/CPTL, rmsutti@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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DAS CASAS RURAIS PARA O ESPAÇO UNIVERSITÁRIO: O ARAPUÁ
1Stefani Sayuri dos Santos, 2Vitor Wagner Neto de Oliveira

ENEX-0035

RESUMO – O objetivo do projeto é promover a integração entre acadêmicos e comunidade para estudar a 
história dos bairros de Três Lagoas, especificamente o distrito rural de Arapuá, como forma de contribuir 
para a consciência histórica dos moradores. Os acadêmicos do curso de História e professores estimu-
lam os alunos do Ensino Médio da escola do distrito para buscar fontes que possibilitem a construção de 
uma narrativa histórica de Arapuá, e para isso promovemos oficinas e visitas periódicas de acompanha-
mento. Os jovens buscam, com os moradores, jornais, documentos pessoais, cartas, fotografias e demais 
vestígios, além de entrevistas orais. No seu desenvolvimento, por um lado, tivemos certa resistência da 
comunidade mais antiga, por outro, a tecnologia auxiliou na procura por novas possibilidades de fontes 
pelos estudantes. Grupos de conversa em aplicativos aproximou os alunos da escola e os participantes 
do projeto. Conseguimos diversas fotografias, entrevistas, e conseguimos pensar em maneiras de nos 
aproximar dos moradores e tentar mais uma vez que eles colaborassem com suas memórias e conheci-
mentos. Toda essa experiência beneficiou alunos e acadêmicos: os primeiros devido à valorização do lugar 
onde moram e melhor conhecimento das origens do Distrito; os segundos com o aprimoramento de suas 
habilidades comunicativas e melhor entendimento da importância da oralidade, da história local, e dos su-
jeitos históricos. O projeto ainda não foi concluído, e, como exposto, tivemos alguns obstáculos que atra-
saram seu avanço, mas esses fatores contribuíram para acharmos meios criativos de superar dificuldades 
e melhorar o projeto de acordo com os objetivos iniciais. Ao final dele, pretendemos voltar à escola, aos 
moradores, para mostrar seus resultados. A narrativa final pode ressaltar a relevância das famílias que ali 
vivem, o valor de suas atividades para a economia local, os primórdios da sua história, os personagens que 
participaram de lutas para tornar o Distrito de Arapuá possível.

Palavras-chave: Rural, Bairros, Três Lagoas, Memórias.

1 Graduação em História/CPTL, fani_sayuri@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.

Apoio: Proece/UFMS.
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A QUÍMICA ESTA EM TUDO
1Taynara Nogueira Martins, 2Sérgio Carvalho de Araújo,  

3Joaquim Corsino; Odilson Mateus de Lima Olasar; Rafael Lopes Silva

ENEX-0037

RESUMO – A química está onipresente no dia a dia do mundo civilizado, em um simples creme dental a 
drogas imprescindíveis para o tratamento de doenças graves. Apesar dessa realidade, a química enquan-
to ciência se apresenta constantemente como algo difícil de compreender para maioria das pessoas, de 
aprender e de ensinar, tanto no nível médio como superior. Embora as tecnologias da informação sejam 
atualmente parte também do nosso cotidiano, muito pouco se tem aproveitado dessas ferramentas para 
ajudar a sociedade a compreender a importância da química para o desenvolvimento científico e tecno-
lógico e para a economia do país, assim como no ensino nas salas de aula. Esta proposta de extensão tem 
por objetivo utilizar ferramentas de TI e desenvolver material interativo visando tornar a química mais 
acessível em todo o seu contexto para os diferentes grupos de atores citados.

Palavras-chave: Química, Casa, Materiais, Ciência.

1 Graduação em Química/INQUI, taynaranogueiramartins@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INQUI.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM CLASSES HOSPITALARES
1Valdenia Rodrigues Fernandes Eléoterio, 2Adriana da Silva Ramos de Oliveira

ENEX-0040

RESUMO – Apresentação e objetivos: com abrangência estadual a extensão oferece formação continuada 
aos professores de MS numa ação colaborativa com SED, possibilitando aos participantes refletir sobre 
a prática pedagógica e o processo educativo nas classes hospitalares.Pressupostos teóricos e metodo-
lógicos: ancorado no documento: Classe hospitalar e Atendimento pedagógico domiciliar (2002) e na LDB 
Nº 9393/96. Na modalidade EAD é realizado em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da SED com 
apoio da COTED e COPESP. O conteúdo programático tem 6 módulos de 40h organizados pelas temáticas: 
A) Tecnologias e Bases Fundamentais; B) Tecnologia e Educação; C) Tecnologia e ludicidade; D) Tecnologias 
e Linguagens; E) Tecnologias e Matemática; F) Tecnologias e Ciências Humanas.Desenvolvimento do traba-
lho: iniciou em: 01/12/2016 e encerrará em: 01/12/2017 com certificação de 240h onde 215h são para pa-
lestras, seminários, estudos, reflexões e troca de experiências e 25h para realização de estudos individual 
e coletivos. Análise de processos e/ou resultados alcançados:   O curso próximo do fim vem contribuído 
significativamente para melhorar o processo de ensino/aprendizado das crianças e adolescentes hospi-
talizados. Promoveu a construção do conhecimento, intensas discussões, trocas de experiências entre os 
docentes; discentes da graduação, pós-graduação; técnico administrativo e o público externo. Conside-
rações finais: Pude aprender que a criança e o adolescente têm direito a escolarização durante a hospi-
talização. Que a equipe multidisciplinar de profissionais da educação que atuam nos hospitais precisam 
estar capacitados para atender de forma integral todas as necessidades educacionais dos mesmos e que 
a utilização de tecnologias educacionais é necessária para atender principalmente aqueles que estão nas 
UTIs, CTIs e quartos de isolamento.

Palavras-chave: Classe Hospitalar, Tecnologias Educacionais, Formação.

1 Graduação em Pedagogia/CPAQ, valdeniaeleoterioufms@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências

Bibliográficas:  BRASIL. Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações. 
Brasília: MEC, 2002.    ______. Lei nº 9394/96. Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996.
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CLUBE DE ASTRONOMIA CARL SAGAN 2017 - O CÉU AO SEU ALCANCE
1Valdiney Rodrigues Pedrozo Júnior, 2Isabela Porto Cavalcante, 3Marcos Vinicius Santos Munhão

ENEX-0041

RESUMO – O Clube de Astronomia Carl Sagan - O Céu ao Seu Alcance 2017 é um projeto ligado ao Programa 
de Extensão Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande, cuja função é o apoio e promoção da divulgação 
científica e popularização da ciência na cidade de Campo Grande e outras cidades de MS. O Clube de Astro-
nomia Carl Sagan teve início em 2007, como uma agremiação de acadêmicos interessados em Astronomia 
que, orientados pelo Prof. Hamilton Perez Soares Corrêa, iniciaram atuação junto a escolas da rede pública, 
praças e parques, com atividades de observação do céu, palestras, seminários e minicursos para jovens, 
professores e interessados em geral, com a missão de levar a Astronomia ao cotidiano de cada indivíduo. 
O presente projeto é uma continuidade das ações de divulgação da astronomia realizadas pelo Clube de 
Astronomia Carl Sagan da Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande, ao grande público, suprindo a de-
manda da população pelo conhecimento do céu e do Universo por meio de eventos de observação do céu 
com ou sem o auxílio de telescópios, lançando a ideia de ocupação das praças e parques, demonstrando 
à população em geral noções astronômicas básicas, despertando o interesse para o aprofundamento no 
conhecimento da astronomia e incentivar a astronomia individual e a criação de grupos de astrônomos 
amadores e clubes de astronomia, assim difundindo a ciência e sua importância na sociedade.

Palavras-chave: Astronomia, Física, Divulgação Científica.

1 Graduação em Física/INFI, valdineyjr@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INFI.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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MATO GROSSO DO SUL 40 ANOS
1Aylyme Reynaud Davila, 2Daniel Estevão de Miranda, 3Winny Gabriela Pereira de Santana

ENEX-0053

RESUMO – Com o objetivo de discutir os 40 anos de criação do estado de Mato Grosso do Sul, de modo tão 
amplo e  interdisciplinar quanto possível, propõe-se um ciclo de eventos cobrindo a trajetória de MS de 
vários  pontos de vista - político, econômico, da educação, cultura, meio ambiente entre outros. Firmando  
parcerias entre universidades, organizações sindicais, ONGs entre outras organizações da sociedade civil,  
tal ciclo de eventos em outubro, mês de criação do estado, envolverá atividades acadêmicas - palestras,  
mesas redondas, mini-cursos - bem como atividades culturais - exposições, exibição de filmes, música 
etc.  Os resultados referem-se a oportunidade de aproveitar uma data simbólica para aproximar setores e  
organizações, públicas e privadas, no sentido de não apenas realizar um evento e discutir os 40 anos  pas-
sados do estado, mas também projetar parcerias futuras.   Debater a trajetória de um estado que chega 
aos seus 40 anos discutindo ainda sua identidade e tendo já toda uma experiência acumulada enquanto 
entidade federativa autônoma é de suma importância não apenas para melhor  compreender o que o MS 
tem sido até o presente momento, mas o que ele pode ser no futuro.

Palavras-chave: Mato Grosso do Sul.

1 Graduação em Ciências Sociais/FACH, aylyme_rd@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACH.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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LEPMAT:LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM MATEMÁTICA  
TRABALHANDO COM MATERIAIS CONCRETOS

1Bianca Rodrigues Marcelino Alexandre, 2Claudia Carreira da Rosa,  
3Daiane Medina Larroza; Patricia Cabral Medina

ENEX-0055

RESUMO – A matemática é conhecida e utilizada pela humanidade desde os tempos mais remotos para 
diferentes fins, mas mesmo assim, tem pessoas que acreditam que a “matemática escolar” é diferente da 
“matemática cotidiana” e que, o que se aprende na escola não se usa no dia a dia. Esse fato contribui para 
a visão que, em geral, as pessoas têm sobre a matemática, como sendo “algo muito difícil de aprender”. 
Tal visão pode ser mudada com a proposta de um trabalho criativo, que possibilite a integração entre a 
teoria e a prática, entre o abstrato e o concreto. O laboratório de matemática é um espaço equipado com 
materiais que estimula a compreensão do conteúdo matemático, despertando o interesse do aluno ao 
mostrar a aplicabilidade e a “matemática real” implícita na abstração. Outro fator importante, é a questão 
referente à interação entre escola/universidade e vice-versa.

Palavras-chave: Ensino, Formação de Professores, Aprendizagem.

1 Graduação em Pedagogia/CPPP, biancarmalexandre@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPPP.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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DA PESQUISA À INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA:  
DIÁLOGOS SOBRE A PSICOLOGIA E A EDUCAÇÃO

1Cristian Geovane Gauto Vasques, 2Celia Beatriz Piatti, 3Aldenor Batista da Silva Junior;  
Letícia Brito Tavares da Mota; Sonia da Cunha Urt

ENEX-0059

RESUMO – As pesquisas realizadas com dados coletados na interface da Psicologia com a Educação não po-
dem se perfazer sem que os participantes do cotidiano escolar participem desse processo final de forma-
ção que é a apresentação dos resultados dessas pesquisas, de modo que os dados sejam fonte potencial 
de desenvolvimento comunitário. Este trabalho tem por objetivo apresentar sobre a criação de eventos 
voltados para o processo de aprimoramento, conscientização e fortalecimento de profissionais que atuam 
com as diversas demandas que permeiam a escola e os processos educativos. Assim sendo, planejou-se 
uma experiência comunitária em forma de seminário com duração de três dias, buscando socializar co-
nhecimentos a respeito da educação básica, dos processos educativos envolvidos na prática docente, da 
formação profissional em Psicologia e Educação e das produções científicas relacionadas a essas grandes 
áreas. Considera-se que compartilhar os frutos de uma pesquisa com os participantes pode resultar em 
possibilidade de reflexões profícuas para a formação de professores, de gestores e promissoras propos-
tas para pensar a escola e seus agentes sociais. Diante dessa experiência foi possível perceber o ponto de 
intersecção entre a pesquisa, a formação e o exercício profissional nesses campos, observando implica-
ções vivenciais no processo de desenvolvimento da comunidade escolar, no aprimoramento da criação de 
diferentes fazeres necessários para as demandas sociais e a ampliação da compreensão sobre a essência 
dos fenômenos educativos, favorecendo o desenvolver de um indivíduo complexo vinculado às condições 
sociais e históricas determinantes à sua constituição.

Palavras-chave: Psicologia, Educação, Formação, Intervenção Comunitária.

1 Graduação em Psicologia/FACH, geovannevasques@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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TECNOLOGIAS E PROJETOS INTERDISCIPLINARES  
NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

1Danielle Abreu Silva, 2Célia Regina de Carvalho

ENEX-0060

RESUMO – A presente ação tem como objetivo discutir sobre as principais tecnologias presentes na con-
temporaneidade, bem como promover o desenvolvimento de ações que visem à integração de tecnologias 
digitais e móveis na prática docente.  O público alvo são professores de anos iniciais e Educação Infantil 
da rede pública do município de Naviraí e acadêmic@s do curso de Pedagogia da UFMS/CPNV. As ativida-
des são desenvolvidas na modalidade mista (presencial, não presencial e on line). As atividades on line 
são desenvolvidas no Facebook e WhatsApp em grupos especialmente criados para esta função, a fim de 
propiciar a interação entre os participantes. O curso ainda está em andamento e durante os encontros 
presenciais são realizadas várias atividades e há a discussão de temas relevantes como o analfabetismo 
digital, as gerações tecnológicas, como a Y, Z e Alpha, apresentação de algumas metodologias ativas que 
envolvam as tecnologias, dentre as quais destacamos os projetos e sequências didáticas. O impacto das 
tecnologias na educação requer a mudança de atitudes por parte da escola e dos docentes a fim de apro-
veitar o potencial destes recursos e com isso, desenvolver metodologias ativas que envolvam os alunos.  
Portanto, a formação docente para o uso das tecnologias digitais e móveis é de suma importância, pois os 
professores são responsáveis por promoverem situações diferenciadas de aprendizagem envolvendo as 
tecnologias.

Palavras-chave: Cibercultura, Tecnologia, Metodologia, Aprendizagem.

1 Graduação em Pedagogia/CPNV, abreu.danni@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPNV.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROGRAMA ESCOLA E NEUROPSIEDUCAÇÃO (PENEUROPSIE)
1Drielly Sinara de Castro Porta, 2Maria Luzia da Silva Santana, 

 3Dania Andreza Duarte de Souza; Maria Elena Aquino Dutra

ENEX-0062

RESUMO – O Programa Escola e Neuropsieducação “PENeuroPsiE” culminou na elaboração de um material 
pedagógico que busca possibilitar o processo de aprendizagem de crianças a respeito de conceitos e apli-
cações das neurociências na vida cotidiana. Consistiu na confecção de um livro infantil relatando a história 
de um personagem que se aventura pelo mundo do conhecimento das neurociências. A partir das ideias 
sobre a Neuropsieducação - entendida como a aglutinação de conhecimentos oriundos das Neurociên-
cias, Psicologia e Educação, numa perspectiva de aprendizagem e desenvolvimento contextualista -  foi 
realizada incluída a parte teórica  numa linguagem de fácil compreensão e de uma maneira lúdica. O mate-
rial é parte integrante de um kit que será disponibilizado para as escolas onde o projeto for desenvolvido, 
que será composto por livro e jogos destinados aos estudantes e material de apoio e aporte teórico aos 
professores. O objetivo é fazer com que, tanto os estudantes quanto os professores compreendam a 
importância de se conhecer o cérebro e explicitar o quanto o trabalho com neurociências pode auxiliar no 
processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.

Palavras-chave: Neurociências, Livro, Estudantes, Professores, Educação.

1 Graduação em Pedagogia/CPPP, driellydecastro@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPPP.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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III ROBO ÁRA: O DIA DO ROBÔ NA FRONTEIRA
1Esteic Janaína Santos Batista, 2Anderson Corrêa de Lima, 

 3Camila Leite da Silva; Cintia Adriana Canteiro Bogarim

ENEX-0063

RESUMO – Na cidade de Ponta Porã, uma série de ações que inclui palestras motivacionais de robótica, 
capacitação de professores e eventos têm sido realizadas com o objetivo de ampliar cada vez mais a ro-
bótica no ensino básico e incentivar a participação das escolas na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).  
Uma das ações que têm repercutido positivamente para o alcance destes objetivos é o evento Robo Ára 
que é realizado desde 2015 em Ponta Porã.  O nome do evento justifica-se por ser realizado em uma cidade 
que faz fronteira seca com o Paraguai, o que faz com que muitas crianças paraguaias estudem em escolas 
brasileiras e vice-versa. Sendo assim, o termo “ára”, palavra em guarani (idioma do Paraguai) significa dia.  
A comissão organizadora do Robo Ára é formada por acadêmicos dos quatro cursos de licenciatura. Isto 
possibilitou que fossem realizadas uma série de tarefas interdisciplinares referentes ao evento, o que 
gerou troca de experiências entre os cursos.   A terceira edição contou com as seguintes atividades em 
cada um dos três dias:  No primeiro dia aconteceu as palestras do Workshop do Grupo de Interação Robó-
tica e Acessibilidade da Fronteira (WGira).   No segundo dia foram apresentadas demonstrações de robó-
tica, apresentações de softwares e de jogos matemáticos. Haverá também a apresentação dos trabalhos 
aprovados na Mostra Nacional de Robótica (MNR) Regional de MS.   Foram ministradas atividades e oficinas 
com temática robótica para os medalhistas da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) modalidade teórica 
dos níveis 0 a 4 do ano de 2016, em que Ponta Porã se destaca.  A ação têm refletido em políticas públicas, 
como o interesse da prefeitura em inserir a robótica nas escolas e custear a próxima edição do evento.

Palavras-chave: Robótica, Evento, Extensão, Fronteira, Robô.

1 Graduação em Sistemas de Informação/CPPP, esteicejanaina@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPPP.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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FORMANDO PROFESSORES PARA TRABALHAR A TEMÁTICA INDÍGENA EM SALA DE AULA
1Estela Sabrina de Freitas, 2Victor Ferri Mauro

ENEX-0064

RESUMO – O projeto de extensão Formação de Professores em História e Cultura Indígena foi desenvol-
vido em formato de curso e ocorreu entre agosto e dezembro de 2016, com carga horária de 40 horas. O 
curso tinha como objetivo capacitar professores do ensino fundamental e médio para trabalharem com a 
temática indígena em sala de aula em cumprimento com a Lei: 11.645/ 2008, que inclui no currículo oficial 
da rede de ensino a obrigatoriedade da temática: História e Cultura Indígena. O projeto era voltado para 
professores da rede básica de ensino de Naviraí e região, e discentes de licenciatura da UFMS e de outras 
instituições. Os encontros aconteceram quinzenalmente, as palestras tinham diversos temas como a his-
tória dos indígenas no Brasil, formação de professores indígenas, diversidade étnico-racial, populações 
indígenas em contextos urbanos, educação e cultura Guarani, entre outros. Essas palestras foram minis-
tradas por pesquisadores da área (sendo alguns deles indígenas), e para a finalização do curso o grupo 
de rap indígena Brô Mc’s fez uma apresentação cultural com a sua trajetória e as principais músicas que 
falam do seu cotidiano e dificuldades que enfrentam por serem indígenas. Ao final do curso, os professo-
res encontravam-se capacitados para a aplicação da temática indígena em sala de aula, pois aprenderam 
a valorizar a história e a cultura dos povos indígenas. Um dos propósitos do curso era formar educadores 
para atuarem como multiplicadores do conhecimento voltado para a desconstrução dos preconceitos ét-
nico-raciais e para a construção do diálogo tolerante para com as diferenças. Sendo o Mato Grosso do Sul o 
estado com a segunda maior população indígena no Brasil, é importante valorizar as contribuições desses 
povos para a cultura e identidade sul-mato-grossense.

Palavras-chave: História e Cultura Indígena.

1 Graduação em Ciências Sociais/CPNV, freitasestela97@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPNV.

Apoio: Proece/UFMS.
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COXIM PROGRAMA - TREINAMENTO OBI
1Gabriel de Souza Leão, 2Glasielly Demori Proenca, 3Ekler Paulino de Mattos;  

Gedson Faria; Geovanna Santiago de Souza

ENEX-0065

RESUMO – RESUMO  A Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) é uma competição organizada pela Socie-
dade Brasileira de Computação (SBC) e do Instituto de Computação da UNICAMP (IC-UNICAMP) nos moldes 
das outras olimpíadas científicas brasileiras, como a de Matemática. O projeto Coxim Programa oferece 
aos alunos do ensino médio das escolas públicas, um curso preparatório para a OBI. De acordo com ARAUJO 
(2015), NASCIMENTO (2015), muitos defendem a importância da lógica de programação pois quem progra-
ma desenvolve o raciocínio lógico e a criatividade, além de outras habilidades.  Inicialmente com foco nos 
estudantes do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS), foi aplicada uma prova de nivelamento para 
conhecimento de suas habilidades e a partir disso as aulas começaram a ser ministradas. Logo após algu-
mas semanas de aula, decidiu-se expandir para as escolas, Pedro Mendes Fontoura e Padre Nunes. O con-
teúdo ministrado para cada turma, é distinto pois os alunos do IFMS já obtém conhecimento prévio sobre 
algoritmos e programação visto que participam do curso técnico em informática, enquanto para os alunos 
das outras escolas esse conceito é novo.  O desenvolvimento cognitivo é trabalhado constantemente 
abrangendo o raciocínio lógico para resolução dos exercícios propostos. O projeto alcança a questão da in-
clusão digital, já que em regiões mais afastadas dos grandes centros e capitais normalmente apresentam 
essa dificuldade. O curso proporcionará não apenas o aumento no desempenho dos alunos, mas também 
a descoberta de novos talentos na área de Computação e Tecnologia da Informação, tomando como uma 
opção para seu futuro. 

Palavras-chave: Programação de Computadores, Escolas Públicas.

1 Graduação em Sistemas de Informação/CPCX, gabrielsouzaleao@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCX.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências
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PROJETO BRINQUEDOTECA ABERTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
 DO MATO GROSSO DO SUL

1 Gabriella Giovanna Galiciani, 2Milene Bartolomei Silva, 3Aline Santa Cruz;  
Filomena Mie Valente; Lorena Ferreira Batistoti

ENEX-0067

RESUMO – Nos dias atuais a maioria das crianças não tem acesso a um espaço comum onde tenham a opor-
tunidade de brincar, socializar e aprender de maneira lúdica, um espaço direcionado e supervisionado na 
questão de temáticas que envolvam a aprendizagem de maneira global, mas sem a rigidez de um espaço 
escolar. A brinquedoteca como espaço de brincar livre, diferencia-se da escola infantil que tem a função 
educativa como a sua finalidade. As instituições formais de educação infantil não compreendem que a edu-
cação de qualidade se inicia com a observação da criança, de seu brincar livre, para planejar ações peda-
gógicas. (Kishimoto e Ono,2008). Se as relações entre os brinquedistas e as crianças forem corretas, se 
tiverem a dimensão que podem e devem ter, resultados surpreendentes irão acontecer. As atividades são 
voltadas para estimular a socialização das crianças, desenvolver os aspectos cognitivos, motores e a inte-
ração no espaço não escolar, onde mesmo atividades direcionadas para este processo não seja percebido 
pelos mesmo, pois a maneira lúdica e criativa tem a característica de despertar o interesse dessas crianças 
ao brincar e aprender sem a formalidade do espaço escolar, onde as atividades são direcionadas ao sistema 
lógico de ensino. O Projeto brinquedoteca da UFMS, abre seu espaço voltado primeiramente, direcionado 
para os filhos de funcionários da universidade, com faixa etária de 5 a 8 anos de idade, onde terão uma 
agenda semanal de 4 horas de participação, e terão a oportunidade de socialização, acesso a livros infantis, 
Contação de histórias, jogos e brincadeiras, todo o processo acompanhado por professores do curso de 
pedagogia e as atividades direcionadas por alunos do curso de pedagogia que fazem parte do  projeto de 
extensão da brinquedoteca aberta. O projeto está em andamento ainda não possui resultados finais.

Palavras-chave: Brinquedoteca, Lúdica, Brincar Livre.

1 Graduação em Pedagogia/FAED, gabriella_giovanna@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROJETOS ESCOLARES: A CONSTRUÇÃO DE SABERES SEM FRONTEIRAS/2017
1Jociane de Oliveira Nunes Gonçalves, 2Rozana Vanessa Fagundes Valentim de Godoi

ENEX-0070

RESUMO – Este projeto tem como objetivo oferecer aos estudantes das séries iniciais do Ensino Funda-
mental, atividades complementares em seu processo de construção de conhecimento com temáticas que 
propiciem diferentes formas de aprendizado. O desenvolvimento do projeto iniciou em abril e será finali-
zado em dezembro de 2017, propondo nesse período o diálogo relacionado a arte, a educação, e os concei-
tos do multiculturalismo, sendo este o ponto primordial para as atividades construídas com as crianças, 
fazendo a reafirmação do tripé: Ensino, Pesquisa e Extensão. Alguns teóricos como Candau (2008), Fleuri 
(2001), Gandin (1994), Veiga (1998) e Barbosa (1989) foram utilizados para embasar esse processo.  Nesse 
sentido, o projeto propõe ações que surgem da realidade e das singularidades de cada escola, fomen-
tando a ampliação dos processos de ensino e aprendizagem, que contribuem na constituição de sujeitos 
que ensinam e aprendem. Por meio da palavra, do desenho, da pintura, o projeto estimula o diálogo entre 
as diferenças, sejam diferentes formas de expressar ou ler e se colocar no mundo.   Diante dessas consi-
derações foram propostas oficinas de contação de histórias, oficinas de artes em uma escola municipal. 
Portanto, o projeto espera como resultado, desencadear nestes espaços escolares as reflexões sobre a 
ampliação do repertório artístico e estético das crianças, da consolidação de sujeitos curiosos, investiga-
tivos e com plena consciência crítica e cidadã.

Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino, Projetos Escolares.

1 Graduação em Pedagogia/CPPP, jociewesley@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPPP.

Apoio: Proece/UFMS.
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GIRA (GRUPO DE INTERAÇÃO ROBÓTICA E ACESSIBILIDADE) DA FRONTEIRA
1 Maira Daniele Cavalheiro, 2Anderson Corrêa de Lima,  

3Esteic Janaína Santos Batista; Nícolas Alves Cruz

ENEX-0073

RESUMO – A tecnologia está cada vez mais presente nos mais diferentes espaços: empresas, escolas, 
em casa, em todo parte interagimos com interfaces de aplicações em bancos, relógios, tablets, compu-
tadores, celulares, ambientes de realidade virtual e até em eletrodomésticos. Desta forma, torna-se ne-
cessário que os desenvolvedores destas tecnologias preocupem-se com o design de interação destas 
interfaces, tornando-as mais agradáveis para o usuário final. O design de interação refere-se à criação de 
produtos centrados nos utilizadores, levando em consideração seus objetivos, necessidades, habilidades, 
características e experiências, para que estes possuam interfaces que sejam eficazes, eficientes, fáceis 
de manipular, agradáveis e motivadoras, para assim atingir as metas de usabilidade. O projeto GIRA (Grupo 
de Interação Robótica e Acessibilidade) da Fronteira é um projeto que promove atividades com profes-
sores e estudantes da educação básica para despertar o interesse na área de IHC, e também incentiva 
estudantes de graduação a produzirem softwares que considerem aspectos importantes de interface, 
a fim de torná-las mais agradáveis e universalmente acessíveis a todos os usuários. Metas do projeto: 1 
Desenvolvimento de softwares educacionais, em parceria com a Fábrica de Software da UFMS/CPPP, por 
meio de grupos de acadêmicos dos diferentes cursos da universidade, promovendo o trabalhos interdis-
ciplinar, coerente com a área de IHC; 2 Desenvolver o estudo de interfaces robóticas para serem utilizadas 
em escolas e em situações assistivas. 3 Incentivar o desenvolvimento de interfaces acessíveis para públi-
cos especiais como: crianças, idosos, pessoas com deficiência visual e auditiva, dentre outras; 4 Elabora-
ção de materiais didáticos que possa servir de apoio para as atividades e futuros integrantes do projeto. 
Ainda que o GIRA seja um projeto recente, ele já busca  cumprir seus objetivos, promovendo a discussão e 
a pesquisa na área de IHC e Robótica por meio de diversas atividades de extensão.

Palavras-chave: Interação Criança Computador, Acessibildiade, Robótica.

1 Graduação em Sistemas de Informação/CPPP, mairadanielec@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPPP.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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ILUSTRANDO O CONHECIMENTO COM ARTE
1Marina Bedatty Eiras, 2Antonio Pancracio de Souza

ENEX-0075

RESUMO – O curso de desenho visa fornecer as ferramentas básicas para o desenvolvimento das habi-
lidades pessoais de cada aluno, sua percepção espacial, senso estético e crítico, familiarizando-o com a 
linguagem do desenho. Por meio de exercícios de observação da realidade e exploração de repertórios 
visuais o curso orientará a transposição para situações bidimensionais destes conteúdos, refinando e 
organizando as capacidades criativas do aluno para que este possa desenvolver uma linguagem própria, 
com segurança e autonomia. Um curso de desenho tem sua importância evidenciada na crescente valori-
zação da representação imagética, enquanto habilidade requisitada para diversas carreiras, levando em 
consideração que a sociedade atual tem cada vez mais sua estrutura baseada na comunicação visual, com 
isso visamos desenvolver expressão imagética, a elaboração da composição de paisagens, o olhar criativo, 
o desenho como expressão e explorar diversos suportes.

Palavras-chave: Desenho, Básico, Composição, Expressão, Autonomia.

1 Graduação em Artes Visuais/FAALC, marinabedatty@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.

Apoio: Proece/UFMS.
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BOCHA ADAPTADA: CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DISCENTE
1Mariselma Oliveira dos Santos, 2Marina Brasiliano Salerno, 

 3Edison Montenegro Alonso; Marli Cassoli; Nayane Vieira de Lima

ENEX-0076

RESUMO – A bocha adaptada é um esporte que foi elaborado para atender inicialmente às pessoas com 
paralisia cerebral. Englobando pessoas que possuem condições de deficiência física de maior comprome-
timento, a modalidade paralímpica amplia as possibilidades de realização de treinamentos e participações 
desse grupo de pessoas em diversas competições, desde o nível escolar até o alto rendimento. O projeto 
de extensão de esporte adaptado possibilita a aproximação entre os discentes do curso de Educação Físi-
ca da UFMS - Campus Campo Grande, da população em condição de deficiência que pratica essa modalida-
de. Esse momento colabora não apenas com a formação pessoal, no trato com a pessoa com deficiência, 
mas, principalmente, profissional, já que introduz o acadêmico no meio do esporte adaptado, ampliando 
as reflexões sobre adaptações necessárias, treinamento específico, possibilidades para a educação física 
escolar e o aprendizado envolvendo uma modalidade esportiva específica. A abordagem utilizada no pro-
jeto de extensão envolve a parceria com a Associação Driblando as Diferenças (ADD) da cidade de Campo 
Grande que, em parceria com a UFMS, amplia os espaços de prática   abarcando uma população que enfren-
ta dificuldades não apenas no treinamento, mas em aspectos de acessibilidade passando pelo transporte 
público, vias públicas inadequadas e instalações pouco adaptadas. Ainda com todas essas questões, tal 
parceria beneficia os atletas profissionais e iniciantes e os acadêmicos que podem ampliar seus conhe-
cimentos e atenção a essa população, além de superar aspectos que poderiam ser limitadores no pro-
cesso de inclusão da pessoa com deficiência na área da Educação Física. O contato com essa população 
demonstra-se essencial para a superação de receios iniciais e dificuldades em ministrar os treinos, sendo 
superados com o auxílio dos professores. Tal ação de extensão contribui para a formação integral dos aca-
dêmicos, especificamente, do curso de Educação Física.

Palavras-chave: Esporte Adaptado, Bocha Paralímpica, Inclusão.

1 Graduação em Educação Física/FAED, sellmma85@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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O USO DE RECURSOS DIDÁTICOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA:  
CONTRIBUIÇÕES DE UM GRUPO COLABORATIVO

1Raquel de Oliveira Branco Dantas, 2Sheila Denize Guimarães Barbosa

ENEX-0087

RESUMO – Neste projeto investigamos contribuições de um grupo colaborativo para a formação e a prática 
do professor que ensina Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  O trabalho é composto de 
três fases: 1) Constituição do grupo e definição de papéis; 2) Desenvolvimento da pesquisa: identificação 
dos problemas e buscas por alternativas; 3) Divulgação dos resultados da pesquisa. A primeira fase teve 
início com um convite de uma escola da rede municipal de Campo Grande para desenvolvermos um traba-
lho com os professores que atuam nos Anos Iniciais a respeito do uso de materiais didáticos nas aulas de 
Matemática. O grupo se compõe  por professores/pesquisadores e acadêmicos do curso de Pedagogia/
FAED/UFMS e professores dos Anos Iniciais que atuam em uma escola da rede pública de ensino de Campo 
Grande/MS.  Neste momento estamos vivenciando a segunda fase, na qual levantamos bibliografias rela-
tivas à problemática identificada pela escola para iniciarmos os estudos. Observamos que as professoras 
acreditavam/acreditam que a utilização dos materiais seria/é suficiente para garantir a aprendizagem. 
Informação que contraria as discussões teóricas realizadas durante os encontros. Estudos apontam que 
a utilização de materiais não garante por si aprendizagem, torna-se necessário um domínio dos aspectos 
conceituais envolvidos no uso desses recursos. O nosso desafio é fazer com que o grupo perceba essa im-
portância ao longo das ações desenvolvidas no projeto. Acreditamos que trabalhar com uma proposta de 
grupo colaborativo implica entendermos que o principal objetivo é o compartilhamento de experiências e 
de conceitos; experiências vivenciadas pelos professores na escola e a teoria estudada pelos acadêmicos 
participantes do projeto.

Palavras-chave: Formação, Anos Iniciais, Grupo Colaborativo.

1 Graduação em Pedagogia/FAED, raquelnddantas@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.

Apoio: Proece/UFMS.
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AUXILIAR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 
COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NAS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO

1Roberto Barbosa dos Reis, 2Agenor Francisco de Carvalho

ENEX-0089

RESUMO – Proposta voltada para instrumentalizar docentes das diversas áreas do conhecimento a tra-
balhar a compreensão e interpretação de textos.  Os profissionais da educação ressentem a falta de ins-
trumentos para que possam efetivar suas ações de ensino e aprendizagem. Cada qual desenvolve suas 
práticas de maneira isolada e desvinculada do mundo real. Pensam em ciências separadas, pregam dis-
ciplinas fechadas, ensinam um mundo em blocos definidos. Como resultado disso, os estudantes, leem 
mal, produzem textos equivocados e compreendem a realidade da maneira desfocada. Unir as ciências, 
trabalhar através dos textos, seja através de temas transversais, seja pela interdisciplinaridade ou multi-
disciplinaridade é um dos desafios atuais. Este projeto tem justamente essa intenção: fazer com o que o 
profissional da educação reflita sobre sua postura, adote uma atitude de união dos esforços para mudar 
a realidade educacional brasileira. Sendo ainda uma oportunidade ímpar aos acadêmicos para atuarem 
na prática os conhecimentos trabalhados em sala de aula. Dividido em cinco etapas, a proposta de início 
realizará o levantamento do marco teórico; em seguida serão realizadas oficinas de produção, análise, 
compreensão e interpretação textos das diversas disciplinas com estudantes do 3º ano do ensino médio, 
produzindo um levantamento das principais dificuldades. Ainda nessa fase, serão realizadas entrevistas 
com os profissionais de educação para caracterizar suas práticas; após, serão realizadas oficinas voltadas 
para a formação continuada dos profissionais de educação, com a produção, análise, compreensão e in-
terpretação de textos, bem como o planejamento e prática de atividades transversais, interdisciplinares e 
transdisciplinares; na quarta etapa, será oferecida uma oficina para novamente avaliar o grau de evolução 
dos alunos na produção e interpretação de textos; a última fase é destinada a produção de relatórios, 
artigos e divulgação dos resultados alcançados. As quatro fases da proposta já estão sendo finalizadas, 
remetendo a resultados significativos.

Palavras-chave: Formação Continuada, Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade.

1 Graduação em Letras/CPCX, robertoreiscx@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCX.

Apoio: Proece/UFMS.
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MUSICALIZAÇÃO INFANTIL UFMS
1Sueila Patricia Dauzacker Araujo, 2Mariana de Araújo Stocchero, 3Victoria Talamini Rojas

ENEX-0091

RESUMO – A “Musicalização Infantil UFMS” é um projeto de extensão que atende bebês e crianças de 6 
meses a 4 anos de idade, oriundas de diversas regiões de Campo Grande, e que oportuniza experiências 
musicais abrangentes. É uma proposta que visa fomentar a prática da Musicalização enquanto campo de 
atuação e pesquisa para acadêmicos, egressos da UFMS e demais profissionais atuantes, contribuindo 
assim para o desenvolvimento da área de Educação Musical especializada na primeira infância. O projeto 
tem o intuito de oferecer aos acadêmicos experiências práticas na condução de aulas de Musicalização 
Infantil, onde seja possível vivenciar os conteúdos estudados nas disciplinas de Prática de Ensino e Tópi-
cos em Educação Musical. Nos encontros semanais, com duração de uma hora, crianças são observadas 
tanto individualmente, quanto no contexto do grupo, com o intuito de avaliar o processo de aprendizagem 
e desenvolvimento musical. Para que esta avaliação ocorra de forma processual, recorremos ao Portfólio 
de Atividades, como ferramenta para registro das aulas, bem como filmagens para acompanhamento das 
propostas realizadas pela equipe de execução do projeto. A característica do despertar de sensações por 
meio da Musicalização, encontra na proposta C(L)A(S)P do educador musical Keith Swanwick, a principal 
referência metodológica. Os estudos sobre aprendizagem musical de Beatriz Ilari e Esther Beyer são refe-
rências para compreender e promover nas crianças o gosto e o prazer musical, assim como a socialização 
e a construção do conhecimento musical. O ensino, a pesquisa e a extensão se complementam de forma 
equilibrada neste projeto, pois aproximando os acadêmicos da realidade do campo de trabalho, é possível 
fornecer um panorama sobre o estado atual do desenvolvimento da área em Campo Grande, trazendo a 
vivência do ensino de música com crianças para dentro da universidade.

Palavras-chave: Musicalização Infantil, Extensão.

1 Graduação em Música/FAALC, parriciahalliwell@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROJETO CÓRREGO BANDEIRA: APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO,  
CONQUISTAS E SUPERAÇÃO DE DESAFIOS

1Tanara Maciel Aguiar, 2Fernando Cesar de Carvalho Moraes

ENEX-0092

RESUMO – O Projeto de Extensão Córrego Bandeira, desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Gros-
so do Sul desde 1997, tem se constituído em ação de significativo valor junto à comunidade. O projeto é 
desenvolvido através da parceria entre a UFMS e o Instituto Ayrton Senna, voltado ao desenvolvimento 
de processos educacionais de crianças e adolescentes para gerar desenvolvimento humano. Assim se 
utiliza do “esporte educacional” como valioso instrumento pedagógico e social. Para seu desenvolvimen-
to o projeto conta com monitores de esportes que desenvolvem o ensino-aprendizagem do esporte para 
crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de idade, tendo como fundamentos metodológicos a educação 
pelo esporte e a pedagógica do esporte. Os processos de planejamento, organização e avaliação são defi-
nidos em reuniões pedagógicas. Dentre as conquistas, dificuldades e desafios encontrados está a diver-
sidade cultural dos sujeitos participantes e questões de logística para o desenvolvimento do projeto. As 
dificuldades operacionais e pedagógicas são superadas com a participação da coordenação da ação e os 
processos de avaliação. Como resultados obtidos se tem o desenvolvimento de ações educativas tendo 
o esporte como fator de desenvolvimento das competências motoras, cognitivas, produtivas, pessoais e 
sociais, utilizando-o como eixo estruturador para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, 
além do desenvolvimento da metodologia e tecnologia educacional do Programa Educação pelo Esporte. 
Como resultados a participação no projeto tem propiciado a oportunidade de vivenciar situações pedagó-
gicas no campo da ação profissional, contribuindo para complementar a formação acadêmica, constituin-
do-se em espaço privilegiado para tematização da relação teoria-prática, bem como do saber acadêmico e 
saber popular. Conclui-se que o projeto tem alcançado seus objetivos ao longo dos anos, sendo significa-
tivamente valorizado pela comunidade atendida e campo de aplicação, tornando-se assim ambiente para 
potencializar a vivência da futura prática profissional.

Palavras-chave: Educação Pelo Esporte, Esporte.

1 Graduação em Educação Física/FAED, tanara_10@yahoo.com.br.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.

Apoio: Proece/UFMS.
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BRINCAR DE FAZER CINEMA COM CRIANÇAS
1Victória Nascimento, 2Constantina Xavier Filha, 3Léia Zubicov Shibuya; Yasmin Serra Lino

ENEX-0094

RESUMO – O projeto de extensão Brincar de Fazer Cinema com Crianças, na Escola Municipal Domingos 
Gonçalves Gomes, Campo Grande – MS, contém três planos de trabalho, quais sejam: 1) A produção de 
filmes-experiência que buscam por meio dos conteúdos de edição e stop motion, provocar o processo 
criativo e familiarizar as crianças à abordagem audiovisual do cinema; 2) A realização de uma Mostra Foto-
gráfica na qual as crianças terão a oportunidade de registrar, por meio de fotos, todo o processo de seu 
trabalho no projeto; por fim, 3) A elaboração de um filme making of, cuja a intenção é divulgar as ativida-
des do projeto levando ao conhecimento do público as principais discussões que irromperem durante a 
realização do mesmo.  Temos como base teórica os documentos e legislações nacionais e internacionais 
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Declaração Universal dos Direitos da Criança 
(1959), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1989), o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(1990), entre outros, bem como trabalharemos também com o referencial teórico dos Estudos de Gênero. 
As metodologias utilizadas no desenvolvimento dos planos fundamentam-se na ludicidade e trabalho co-
letivo, buscando a produção dos filmes-experiências; apresentar mini oficinas com técnicas de fotogra-
fias, disponibilizar material para captura de imagens para posterior exposição; registrar em fotos e vídeos 
do processo de produção do filme de animação, elaborando um filme making of. O projeto, em andamento, 
é exitoso por trazer a participação efetiva das crianças. Temos vários materiais produzidos, como fotos 
para a Mostra Fotográfica, vídeos-experiência feitos pelas crianças e parte do making of filmado. A par-
ticipação das acadêmicas no projeto mais amplo é de grande importância para o nosso desenvolvimento 
acadêmico-profissional, acrescentando conhecimentos, não só sobre Direitos Humanos, como Estudos de 
Gênero e aproximações com a arte do cinema e da fotografia.

Palavras-chave: Cinema e Educação, Direitos Humanos.

1 Graduação em Pedagogia/FAED, victoriapedagogia72@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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CURSO RUMO CERTO
1Anderson Jesus de Souza, 2Anderson Jesus de Souza, 3Caroline Paula Cellini

ENEX-0106

RESUMO – O objetivo do curso é proporcionar a jovens e adultos estudantes da Rede Pública de Ensino uma 
oportunidade de reforço aos conteúdos já estudados, através de aulas teóricas aumentando as chances 
de aprovação de alunos provenientes da rede pública de ensino das comunidades de Ladário/MS, no Exa-
me Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nos vestibulares, visando inclusão nas Universidades e Institutos 
Federais. As aulas são elaboradas e ministradas por acadêmicos da UFMS e professores colaboradores da 
comunidade.   Os cursos pré-vestibular populares, similarmente chamados alternativos ou comunitários, 
fazem parte de iniciativas coletivas pela democratização do ensino no país. Seu advento e ampliação, no 
Brasil, estão de modo direto relacionados à conjunto de problemas das desigualdades de acesso ao Ensi-
no Superior, especificamente da rede pública já que houve uma universalização do Ensino Fundamental e 
ampliação do Ensino Médio.

Palavras-chave: Ensino, Inclusão Social, Oportunidade.

1 Graduação em Matemática/CPAN, andersonjesus_gemeos@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROJETO APRENDENDO MATEMÁTICA-APAE/CORUMBÁ
1 Anderson Jesus de Souza, 2Anderson Jesus de Souza, 3Karla Jocelya Nonato

ENEX-0107

RESUMO – O objetivo do projeto é proporcionar a crianças, jovens e adultos que possuem deficiência in-
telectual, uma oportunidade de aprendizado matemático, desenvolvendo técnicas, jogos e materiais 
manipuláveis, que serão utilizados em aulas práticas e teóricas durante a semana, tendo como base de 
referência a Geometria e as operações básicas da Matemática: adição, subtração, multiplicação e divi-
são, fomentando o processo de aprendizagem desses alunos. Objetivos Gerais Analisar o aprendizado dos 
alunos com deficiência intelectual e seu desenvolvimento com os conteúdos abordados, procurando com-
preender os métodos e maneiras que venham a conduzir a um aprendizado dinâmico e inovador, através 
das práticas de formas, desenhos geométricos e das tendências contemporâneos  de se ensinar Mate-
mática. Objetivos Específicos  Agregar no aluno o entendimento de aspectos espaciais do mundo físico 
e estimular sua intuição e seu raciocínio espaciais;  - Auxiliar o aluno capacitando-o a ler e interpretar 
argumentos matemáticos, utilizando a Geometria como meio para representar conceitos e as relações 
matemáticas, favorecendo a construção do seu pensamento lógico, preparando-o para os estudos mais 
avançados em outros níveis de escolaridade; e  - Proporcionar ao aluno meios de estabelecer o conheci-
mento necessário para auxiliá-lo no estudo de outros ramos da Matemática e de outras disciplinas, visan-
do uma interdisciplinaridade dinâmica e efetiva.

Palavras-chave: Inclusão, Oportunidade, Acesso.

1 Graduação em Matemática/CPAN, andersonjesus_gemeos@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS MS POPULAÇÃO INDÍGENA
1Arielly de Oliveira Amarilla, 2Antonio Hilario Aguilera Urquiza

ENEX-0108

RESUMO – A ação visa capacitar os profissionais que trabalham nos Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS) dentro dos territórios tradicionais indígenas, preparando-os para atuarem com as famílias 
indígenas, com respeito as suas características culturais e históricas.  O objetivo é capacitar profissionais 
do CRAS, que atuam com a população indígena para a construção de metodologia de trabalho com as fa-
mílias, promovendo seminários e encontros contínuos de formações teóricas.  O processo de capacitação 
será realizado por meio de seminário e encontros de formação, a partir da interface entre a Antropologia 
e o Serviço social, em que serão definidos os caminhos de uma metodologia da seguinte forma: Divulgação 
e matrícula; Seminário; módulos contínuos de formação; Avaliação e acompanhamento; Manual de meto-
dologia.  No seminário abordam-se conceitos antropológicos que levam os profissionais a represarem as 
práticas considerando os modos indígenas de viver, discutindo os falsos estigmas preconceituosos que 
a sociedade imprime a respeito dos povos indígenas.Nos módulos contínuos de formação abordam-se a 
política de assistência social no território indígena referentes aos CRAS e suas funções. Um módulo mais 
teórico realizado na cidade universitária da UFMS e o segundo módulo no CRAS indígena de Caarapó na 
reserva indígena Teykue. Os profissionais ampliaram suas visões e perspectivas a respeito da população 
indígena a cada módulo de formação que se seguia, trazendo sempre contribuições e relatos de expe-
riências para o debate. O projeto de capacitação para profissionais dos CRAS em Municípios com áreas 
indígenas tem proporcionado suportes que ajudam na qualidade de um trabalho efetivo com essa popula-
ção, elaborando uma metodologia com esses profissionais para ser aplicada na realidade dessas pessoas, 
respeitando seus modos, crenças e especificidades étnicas. 

Palavras-chave: Capacitação, Povos Tradicionais, Famílias Indígenas.

1 Graduação em Ciências Sociais/FACH, a.oliveira.amarilla@bol.com.br.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACH.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências

BIBLIOGRÁFICAS  BRASIL/Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Trabalho social com famílias indíge-
nas a proteção social básica-Secretaria nacional de assistência social. Brasília, 2016.
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DESENVOLVIMENTO DE WEBSITES PARA PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFMS
1Caíque Minhare de Matos, 2Nalvo Franco de Almeida Junior, 3José Rafael Ferraz Pacheco de  

Carvalho; Leonardo Fuchs Alves; Otávio Singulani Castanon Andrade

ENEX-0112

RESUMO – A UFMS possui 45 Programas de Pós-Graduação (PPGs) stricto sensu, que englobam 56 cursos 
de mestrado e doutorado. Atualmente cada PPG tem seu próprio website, com formatos e estruturas 
específicas.     Tendo como público alvo alunos de graduação das universidades brasileiras e estrangei-
ras que têm interesse no cursos de pós-graduação stricto sensu da UFMS, este projeto foi concebido 
com o objetivo de reestruturar os websites dos PPGs da UFMS, visando proporcionar uma padronização 
mínima e uma maior visibilidade às informações dos programas, incluindo tópicos sugeridos pela CAPES. 
A reestruturação foi definida pela CPG/PROPP, levando em conta principalmente o conteúdo mínimo exi-
gido dos PPGs e também as regras para a divul-gação dos websites, definidas pela AGETIC/UFMS, além 
de preparação para ambiente multilíngue.  Sob orientação de um analista de TI da AGETIC e supervisão da 
CPG/PROPP, estudantes dos cursos da área de Computação da Facom, implementam reestruturação, com 
acompanhamento das secreta-rias dos PPGs, ao mesmo tempo que fornecem trei-namento básico de 
manutenção dos websites aos técnicos das secretarias.

Palavras-chave: Websites, Pós-Graduação, Stricto Sensu.

1 Graduação em Engenharia de Computação/FACOM, caique.minhare@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACOM.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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I ENCONTRO ESTADUAL DA INICIATIVA EDUCAÇÃO, POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
1Gabrielle do Nascimento Silva, 2Daiani Damm Tonetto Riedner, 3Ana Carolina Pontes Costa

ENEX-0119

RESUMO – Este evento ocorrido entre os dias 28 e 29 de julho de 2017,  consolidou  o encerramento das 
atividades depois de 18 meses do Curso de Especialização em Educação, Pobreza e Desigualdade Social. O 
Curso foi oferecido pelo Câmpus do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em parceria 
com a Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância da UFMS, e a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), do Ministério da Educação (MEC). Teve como objetivo for-
mar profissionais da educação básica e outros envolvidos com políticas sociais que estabelecem relações 
com a educação em contextos empobrecidos, com vistas ao desenvolvimento de práticas que possibilitem 
a transformação das condições de pobreza e de extrema pobreza de crianças, adolescentes e jovens e, 
consequentemente, promovam condições objetivas que viabilizem um justo e digno viver definido so-
cialmente. Além do curso de especialização, a Iniciativa Educação, Pobreza e Desigualdade Social foram 
desenvolvidas pesquisas articulando reflexões teóricas relativas à educação e aos contextos sociais em-
pobrecidos, visando à produção de conhecimentos a respeito dessa temática. A UFMS foi uma das quinze 
universidades federais que ofertou o curso e que desenvolve pesquisa no âmbito da Iniciativa EPDS. Nos-
so evento atendeu um público de 500 pessoas, incluindo alunos (240 formandos), coordenadores munici-
pais do Programa Bolsa Família, comunidade acadêmica e comunidade externa.

Palavras-chave: Pobreza, Desigualdade Social, Educação.

1 Graduação em Matemática/CPAN, gabi_142009@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ENSINO DE HISTÓRIA (GEPEH) E  
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ESCRITA E ENSINO DE HISTÓRIA COMO 

 EIXOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA
1Isabella Vignoli da Silva, 2Maria Aparecida Lima dos Santos, 3Cristina Mara de Souza; 

 Glenda Soares Arraes; Juliana Ferreira de Farias

ENEX-0121

RESUMO – O presente projeto visa instrumentalizar os professores no enfrentamento das dificuldades de 
aprendizagem de seus estudantes a partir da elaboração de planos de aula. Possibilitar que os professo-
res produzam reflexões críticas sobre o trabalho desenvolvido.Organizar um Banco de dados que apoie o 
trabalho dos professores da rede pública no ensino de História Regional.Incrementar a formação docen-
te promovendo a atualização da formação em questões relacionadas à educação étnico-racial. Tendo como 
método a analise da escrita escolar ou a produção escrita que é analisada pressupondo-se o ensinar a ler e 
a escrever como prática de produção do conhecimento escolar, cujos parâmetros não se mostram suficien-
tes para compreender os mecanismos de inclusão/exclusão historicamente instituídos na escola. Dentre as 
atividades desenvolvidas estão o Projeto Jornal da turma: desenvolvimento do Projeto Jornal da Turma pela 
equipe multidisciplinar; Projeto Banco de dados: contendo artigos, dissertações, teses; Ações de formação 
continuada na EE Zumbi dos Palmares. No desenvolvimento seu o Projeto Jornal da turma, contribui para o 
desenvolvimento das competências de leitura, escrita e oralidade das crianças pela vivência de situação 
comunicativa, aprendizagem significativa dos conteúdos das disciplinas envolvidas pela contextualização 
em situação de produção escrita. Já o Projeto Banco de dados, adotada a produção de relatório informando 
os passos de planejamento do trabalho, organizando os dados coletados. As Ações de formação EE Zumbi 
dos Palmares, são  realizados encontros mensais promovendo a reflexão sobre as relações entre os mesmos 
e o currículo da escola e  análise das concepções de currículo e de raça e etnia da equipe da EE Zumbi dos 
Palmares. 

Palavras-chave: Ensino, História, Escrita, Formação, Professores.

1 Graduação em História/FACH, bella.vignoli@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACH.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências

AISENBERG, Beatriz.La lectura en la enseñanza de la Historia: las consignas del docente y el trabajo inte-
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ENSINO DE PROGRAMAÇÃO COM ARDUINO
1José Luis Barboza Gutierrez Junior, 2 Murilo Oliveira Machado

ENEX-0124

RESUMO – O objetivo principal desta ação foi capacitar os alunos do instituto Moinho Cultural Sul America-
no, a reconhecer e manipular sistemas digitais simples, associando os conceitos de automação e robótica. 
Desta forma pode-se estimular o aprendizado de lógica algorítmica e  linguagem de programação com a 
construção de um protótipo apresentado ao final do projeto.  Primeiramente o publico alvo teve muita 
dificuldade para entender e aplicar a lógica de  programação, contudo depois de duas semanas e alguns 
exercícios, a maioria dos alunos já  tinham uma noção básica de algoritmos estruturados. Ao apresentar o 
Arduino e implementar os  seus componentes, os alunos demonstraram mais interesse, pois os resulta-
dos de seus  algoritmos era visualizado através do estado de seus componentes. Com a implementação 
de  mais de um componente no Arduino, foi proposto a atividade da maquete interativa, e todos os  par-
ticipantes demostraram engajamento e vontade de concluir a maquete. Duas maquetes foram  construí-
das, representando uma cidade inteligente com os diversos sensores e atuadores  inseridos na maquete. 
Entre eles uma roda Gigante controlada por Bluetooth, sirenes associada a  sensores de temperatura para 
simular a prevenção de incêndio, hortas com sensores de umidade  associado a leds indicando quando 
irrigar.  O resultado final da maquete foi muito satisfatório e ao ser apresentados para os demais  alunos 
do instituto teve uma grande aceitação e todos ficaram impressionados em como os seus  colegas tinham 
planejado e implementado a maquete. O curso está demostrando ter uma boa  aceitação entre os alunos, 
porém como o instituto oferece aulas em outras áreas como música e  dança, uma média de 35% dos alu-
nos deixaram de participar do minicurso por terem mais  interesse nas outras áreas.

Palavras-chave: Arduíno, Automação, Robótica, Algoritmos.

1 Graduação em Sistemas de Informação/CPAN, luis_bg154@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.

Apoio: Proece/UFMS.
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O PROJETO EDUCAÇÃO SOCIAL E BRINCADEIRAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
(PROESCA): A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA RIBEIRINHA E A BRINQUEDOTECA 

UNIVERSITÁRIA
1Josiane dos Santos Arruda, 2Cléia Renata Teixeira de Souza, 3Bruna Helena de Oliveira Pereira; 

Diana Letícia de Carvalho Ferreira; Luciana da Silva

ENEX-0125

RESUMO – O Projeto Extensão Educação Social e Brincadeiras com Crianças e Adolescentes (PROESCA) da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus do Pantanal (UFMS-CPAN). Este trabalho está me-
todologicamente orientado pela teoria freireana (1996), dentro de uma abordagem qualitativa, com ca-
racterística de pesquisa- ação. Apresentamos, por meio das experiências pedagógicas das autoras da 
pesquisa, como são desenvolvidas as atividades do projeto e as consequências de sua ação. Por meio das 
intervenções percebemos o desenvolvimento das crianças que se tornam mais participativas, reflexivas, 
autônomas, respeitosas as regras, se apropriam de conceitos para sua formação cidadã. Com relação aos 
acadêmicos atuantes no PROESCA, adquirem maior experiência para trabalhar com este público e isso au-
xilia na questão da autoconfiança, aprendizagem, autonomia, postura e na sua formação. As intervenções 
do projeto de extensão ocorrem na Brinquedoteca Universitária e em uma escola ribeirinha do Pantanal. 
A intervenção na Brinquedoteca tem um perfil lúdico-político-pedagógico e atende as crianças filhas de 
estudantes e profissionais da universidade e tem como ferramenta de ensino –aprendizagem a brincadei-
ra. A intervenção em meio ao Pantanal ocorre numa escola ribeirinha, mensalmente, as atividade são mais 
específicas da Educação Física, e utilizamos as sugestões de atividades de Castellani Filho (2012) jogos, gi-
nástica, dança e esportes e outros. Com as discussões e intervenções, acreditamos que o PROESCA auxilia 
tanto no processo de ensino-aprendizagem, trabalhando os conteúdos da Educação Física e enfatizando 
seus direitos e deveres por meio da brincadeira, como também na formação acadêmica dos integrantes do 
projeto, ampliando seus conhecimentos frente a conteúdos que não são discutidos nos cursos, aumen-
tando as possibilidades de como se trabalhar a educação com crianças e adolescentes.  

Palavras-chave: Proesca, Educação Física, Educação Social.

1 Graduação em Educação Física/CPAN, josi0283@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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LITERATURA NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA:  
UMA ABORDAGEM ALÉM DA GRAMÁTICA.

1Luiz Fernando Santos Mongenot Santana, 2Marta Banducci Rahe,  
3Alberto Eikiti Okaigusiku; Marina Luz

ENEX-0129

RESUMO – O presente trabalho é um estudo de caso de um projeto de literatura, desenvolvido nas aulas 
de língua estrangeira do Projeto de Extensão Cursos de Línguas Estrangeiras (PROJELE) da UFMS. Com ele, 
pretende-se discorrer sobre o valor da literatura no ensino de segunda língua (L2), apresentando três di-
ferentes experiências promovidas em aulas de língua inglesa, espanhola e francesa, pelos autores deste 
texto. Também possui o intuito de fugir ao ensino comum de línguas estrangeiras nas escolas de idiomas, 
cuja a prática engessada de aspectos gramaticais, sempre auxiliada pelo uso de livro/apostila com situações 
fictícias, imobiliza a língua e o aprendizado do aluno. Ao inserir o texto literário em sala aula, um leque muito 
mais amplo de trabalho é aberto, trazendo situações mais reais do uso da língua, tais como: pronúncia, voca-
bulário, construções gramaticais atípicas, expressões idiomáticas, aspectos culturais intrínsecos ao texto, 
além de fornecer ao aluno a capacidade de leitura e interpretação de texto em uma L2. Partindo de outros 
estudos de caso envolvendo o uso de literatura em aulas de língua estrangeira: (COLASANTE, 2006; LIMA e 
LAGO, 2013; OLIVEIRA e RIBEIRO, 2013; SILVA, 2013.), apoiamo-nos em suas abordagens e métodos ao trabalhar 
com os textos literários. Aqui, cada um dos três professores envolvidos abordou o texto literário de forma di-
ferente, uma vez que cada um trabalhou com um gênero diferente (romance, contos e poemas), mas sempre 
explorando aspectos em comum, como aqueles já descritos anteriormente. Considerando o projeto realiza-
do, os resultados do estudo mostram que os alunos participantes cultivaram maior interesse pela cultura da 
língua alvo, além da perceptível melhora em questões gramaticais, de compreensão textual e de pensamen-
to crítico. Conclui-se, portanto, que este trabalho tem relevância social ímpar, uma vez que colabora para o 
desenvolvimento cultural, linguístico e identitário dos alunos envolvidos.

Palavras-chave: Ensino, Língua, Literatura, Cultura.

1 Graduação em Letras/FAALC, mongenot23@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.
3 Demais coautores/as.
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ENCONTRO INTERMEDIÁRIO DO GT DE SEMIÓTICA DA ANPOLL
1Mateus Gabilanes Rodrigues, 2Sueli Maria Ramos da Silva, 3Ana Paula Rodrigues Macedo; Isabela 

Aparecida Moura Marques; Renan Ramires de Azevedo

ENEX-0131

RESUMO – Este trabalho tem por objetivo a correlação entre pesquisa e extensão, de modo a elucidar 
junto aos acadêmicos todo o processo de desenvolvimento do encontro Intermediário do GT de Semiótica 
da Anpoll, visando questões teóricas e práticas, por meio da experiência adquirida no que concerne às 
apresentações e à organização do evento. Em 2016, completaram-se 50 anos da publicação de Semântica 
estrutural, obra que se toma como discurso fundador da semiótica discursiva; por sua vez, em 2017, come-
moram-se 100 anos do nascimento de seu autor, A. J. Greimas, a partir e em torno de quem, inicialmente 
e ao longo de quase três décadas, até sua morte em 1992, os postulados da teoria foram solidamente 
construídos. Tomando como parâmetro a importância de tais datas e a relevância do significado que as 
acompanham, os estudiosos dessa vertente semiótica, foram convidados, ao longo deste evento, a re-
fletirem sobre os desenvolvimentos da teoria nas últimas décadas, contemplando os desdobramentos 
que a conforma(ra)m desde a perspectiva inicial, conhecida como standard ou padrão, até os rumos mais 
recentes, calcados, sobretudo, nas orientações tensivas, as quais não consistem em nova teoria, mas em 
um alargamento do empreendimento outrora alicerçado por Greimas. O evento é integrante das ações re-
ferentes às atividades do Grupo de Trabalho (GT) de Semiótica da Associação Nacional de Pós-Graduação 
em Linguística (Anpoll), coordenado pelos professores Geraldo Vicente Martins e Sueli Maria Ramos da Sil-
va, desenvolvidos ao longo do biênio 2016-2018. Nesse sentido, as pesquisas a serem realizadas ao longo 
do biênio abrem-se para a consideração das conquistas alcançadas durante esse percurso da semiótica 
em terras nacionais, dando visibilidade aos trabalhos desenvolvidos no Mato Grosso do Sul, com destaque 
ao Programa de Pós Graduação em Estudos de Linguagens da UFMS.

Palavras-chave: Semiótica, Evento, Organização.

1 Graduação em Letras/FAALC, mateusgabilanes@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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LABORATÓRIO DE REVISÃO DE TEXTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS - LABREV
1Mayole Vitória Velasques Ribeiro, 2Elaine de Moraes Santos, 3Bianca Moreira Rezende; Fabiana 

Poças Biondo Araújo; Thayne Costa dos Santos

ENEX-0133

RESUMO – A escrita acadêmico-científica é regulada por um sistema imbricado de normas de uso da língua, 
de regras de formatação, de determinados gêneros textuais-discursivos e de filiações teóricas específi-
cas. Com base na Análise do Discurso de língua francesa (AD) e na Linguística Aplicada, em diálogo com di-
ferentes perspectivas que investigam o fazer científico e a escrita acadêmica, o objetivo deste projeto de 
extensão foi a criação de um laboratório de revisão de textos acadêmicos em Língua Portuguesa na UFMS, 
para atendimento da comunidade universitária e da comunidade externa. Partindo de resultados parciais 
do Projeto de Pesquisa “Materialidades discursivas e efeitos de autoria na produção/revisão de textos 
acadêmico-científicos na universidade” e de produções realizadas nas disciplinas obrigatórias Leitura e 
Produção de Textos I e II em 2016 e em 2017, organizamos o primeiro curso do Projeto de Ensino Produção 
e Revisão de Textos Acadêmico-Científicos, que contava com oito módulos (O uso do ambiente virtual de 
aprendizagem; As normas da ABNT; O uso da norma padrão na escrita acadêmica; O software Zotero e a 
montagem automática das referências; Letramento acadêmico; Revisão de textos; Gêneros acadêmicos; 
Efeitos de sentido e de autoria inerentes às práticas discursivas acadêmicas), e organizamos o trabalho 
em duas etapas: 1. Preparação e aplicação de cursos online sobre essas temáticas, a acadêmicos dos Cur-
sos de Letras da UFMS e 2. Prestação de serviços de revisão de textos acadêmicos submetidos ao labora-
tório. Assim, o LABREV, está ampliando as reflexões sobre a escrita acadêmico-científica, desenvolvendo 
maior consciência acerca dos efeitos de sentido dessa escrita quanto aos mecanismos linguístico-discur-
sivo-textuais selecionados para a (re)textualização de gêneros textuais e quanto à forma como eles se 
articulam à produção de efeitos de autoria e auxiliando no processo de imersão na pesquisa científica e no 
ofício profissional dos acadêmicos envolvidos na revisão e na redação de textos.

Palavras-chave: Revisão Textual, Letramento, Escrita Científica.

1 Graduação em Letras/FAALC, vitoriavelasques@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MEDIADO POR AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO
1Michael Douglas da Silva Ferreira, 2Lucineide Rodrigues da Silva, 3Wesley Barbosa da Silva

ENEX-0134

RESUMO – O conhecimento de alguma linguagem de programação é tema de muitos debates atualmente 
é proposto por muitos projetos no mundo e no Brasil. Saber programar exercita e desenvolve o raciocínio 
lógico do indivíduo e trás benefícios para a prática profissional dentro das ciências exatas como também 
para todas as suas interações com o mundo ao redor. O contato com uma linguagem de programação 
permite despertar nos alunos maior interesse pelas ciências exatas e tecnologia e proporciona uma visão 
sistêmica para resolução de problemas do cotidiano. O curso ofertado busca apresentar aos professores e 
alunos das escolas, por meio do ensino lúdico, o uso do raciocínio lógico para resolução de problemas e de-
senvolvimento de software através da linguagem programação C e o Arduíno. Espera-se que os integran-
tes deste curso de extensão assimilem o conhecimento compartilhado, e sejam capazes de disseminar o 
conhecimento adquirido entre os alunos de suas respectivas instituições. Por fim, incentivar a participa-
ção dos alunos nas Olimpíadas Brasileiras de Informática (OBI) e Olimpíadas Brasileiras de Robótica (OBR).

Palavras-chave: Programação, Arduíno, Lógica, Extensão.

1 Graduação em Sistemas de Informação/CPAN, micheldouglas97@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES NO BRASIL
1Paola Aparecida Reiko Goya, 2Vera Lúcia Penzo Fernandes, 3Isabella Salviano Barretto; Kimberly 

Weiss Calves; Mauro Mendes Mondine Filho

ENEX-0136

RESUMO – XXVII CONGRESSO NACIONAL DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL (CONFAEB)   O CON-
FAEB é o maior encontro de arte/educadores do Brasil.  Com o projeto de extensão os alunos dos cursos 
de Artes Visuais podem ter a oportunidade de trabalhar na organização de um evento de grande porte.  
O objetivo é o de propiciar  a articulação da teoria e da prática do ensino de artes visuais.   O CONFAEB se 
configura como um espaço de integração, difusão e fomento de pesquisas com caráter inclusivo e demo-
crático nas quatro áreas que compõem o ensino de arte como campo de conhecimento, sendo elas a mú-
sica, artes visuais, teatro e dança.  Experiência teórica e principalmente prática a constituir-se no espaço 
de partilhas de projetos, estudos, pesquisas e extensão desenvolvidos no campo das artes.   O trabalho 
do bolsista e do voluntário envolve várias atividades, entre elas a de acompanhar as reuniões da comissão 
organizadora, organização de planilhas de informações referente a submissões de trabalhos, ensalamen-
to de oficinas e comunicações orais, acompanhamento da inscrição de participantes, contato com forne-
cedores para orçamentos, gerenciamento de e-mails para responder dúvidas quanto ao evento e o apoio 
à comissões científica, cultural, divulgação e secretaria.  Por ser um congresso nacional, exige uma equipe 
maior tanto de bolsistas quanto de voluntários, assim como uma atenção redobrada para execução das 
atividades.  Dessa forma, acreditamos que essa experiência está nos proporcionando aprendizado na área 
de atuação do profissional do ensino de arte,  para troca de conhecimentos teóricos e práticos, aprimorar 
nosso comprometimento com o ensino de artes visuais e nosso relacionamento interpessoal.  

Palavras-chave: Confaeb, Artes, Congresso.

1 Graduação em Artes Visuais/FAALC, paolakohagura@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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CICLO DE CONCERTOS ESCOLARES
1 Rebeca Barbosa dos Santos, 2Manoel Camara Rasslan,  

3Erlienne de Albuquerque Palhano Neto; Julio Cezar Negrete da Silva

ENEX-0137

RESUMO – O projeto consiste na realização de apresentações musicais por alunos dos cursos de graduação 
da UFMS e profissionais da comunidade externa em escolas da educação básica de Campo Grande-MS, com 
o objetivo de estimular a educação musical e aprimorar a formação de nossos acadêmicos, oferecendo à 
comunidade o resultado do ensino, pesquisa e extensão da UFMS.  A ação proposta encontra fundamen-
tação nos estudos de Willems, Swanwick, Marco Ramos e Manoel Rasslan. O primeiro educador trabalha a 
relação entre homem e música, vinculando os aspectos fisiológicos, afetivos e mentais com ritmo, melodia 
e harmonia. O segundo trata do ensino de música através da apreciação, criação e interpretação. Ramos 
propõe o “Coro-Escola” como um ambiente em que o coralista possa ter suas potencialidades desenvolvi-
das e Rasslan trata da educação musical em Mato Grosso do Sul.  Para o desenvolvimento do projeto são 
necessárias duas etapas: (1) Seleção e preparação de cantores e instrumentistas; (2) Realização de dez 
apresentações musicais em escolas de Campo Grande.  A ação está em andamento com ensaios semanais, 
sendo que o grupo já realizou 4 intervenções musicais durante a semana Mais Cultura e até dezembro de 
2017 irá executar a segunda etapa do projeto, realizando apresentações nas escolas de Campo Grande.  

Palavras-chave: Educação Musical, Prática Musical Escolar.

1 Graduação em Direito/FADIR, rebsklene@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAALC.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROGRAME O SEU FUTURO
1Victor Ezequiel Queiroz Alves, 2Luciana Montera Cheung, 3Arthur Leal Reis Queiroz;  

Édini Marques Zanlucas; Lucas Kazuo Mimura

ENEX-0141

RESUMO – Apesar de presente nas mais diversas situações do nosso cotidiano, como por exemplo, durante 
a utilização de equipamentos eletrônicos, máquinas de lavar roupas, micro-ondas e celulares, a progra-
mação como ferramenta não é algo visível para a maioria das pessoas. Estimular o pensamento compu-
tacional e lógico para a resolução de tarefas nas fases iniciais do processo de aprendizagem das crianças 
é o principal objetivo deste projeto, como também apresentar a computação como ferramenta que está 
presente no dia a dia das crianças. Além disso, os conceitos de algoritmos, instruções e programação, que 
são trabalhados por meio de atividades com um dispositivo programável (Cubetto), é desenvolvida a cria-
tividade das crianças quanto à solução de problemas e raciocínio lógico, bem como aumenta o interesse 
pela área de computação.

Palavras-chave: Cubetto, Programar, Instrução, Algoritmo.

1 Graduação em Ciência da Computação/FACOM, victor.ezequiel0@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACOM.
3 Demais coautores/as.
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QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE MATO GROSSO DO SUL PARA 
 A PRÁTICA DA ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA DIRECIONADA  

À ADMINISTRAÇÃO CORRETA DE MEDICAMENTOS
1Jeniffer Oliveira Lescano de ávila, 2Camila Guimarães Polisel, 3Fabiana Vicente de Paula;  

Juliana Galete

ENEX-0169

RESUMO – APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS: O avanço dos serviços farmacêuticos teve origem no redesenho 
dos processos de trabalho, de modo a aprimorar atividades já existentes e a implementar novas ativi-
dades, centradas no paciente. O cuidado farmacêutico constitui a ação integrada do farmacêutico com 
a equipe de saúde, centrada no usuário para promoção, proteção e recuperação da saúde, além da pre-
venção de agravos. Este trabalho teve como propósito contribuir com a qualificação e com a motivação 
dos profissionais farmacêuticos do Estado de Mato Grosso do Sul para a implantação de serviços clínicos 
farmacêuticos nos diversos cenários de prática profissional. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: 
Tratou-se de uma ação de extensão do Curso de Farmácia da UFMS, na modalidade curso presencial, com 
carga horária de 4 horas, apresentando como tema central as orientações farmacêuticas relacionadas à 
administração correta de formas farmacêuticas complexas. O curso foi ofertado no ano de 2017 em diver-
sos municípios do Estado. As instituições parceiras foram o Conselho Federal de Farmácia e a Sociedade 
Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: Até o presente 
momento, 127 profissionais participaram do curso em 5 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul: Nova 
Andradina (n=14; 11,20%), Caarapó (n=31; 24,40%), Dourados (n=25; 19,68%), Rio Brilhante (n=42; 33,07%) e 
Chapadão do Sul (n=15; 11,81%). ANÁLISE DO PROCESSO E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS: Os depoimentos 
dos profissionais e a repercussão do curso superou as expectativas da comissão organizadora. Atualmen-
te, em função da demanda espontânea dos profissionais, o curso está sendo expandido para outros 4 
municípios do Estado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considerando a relevância acadêmica e social da proposta 
executada, a intensa repercussão do curso e os depoimentos dos participantes, pretende-se que esta 
ação de extensão seja expandida e ofertada anualmente como forma de contribuir com a qualificação 
continuada dos profissionais farmacêuticos no âmbito dos serviços clínicos farmacêuticos.

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica, Educação Continuada, Farmácia.

1 Graduação em Farmácia/FACFAN, jeniffer.les@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACFAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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FORTALECIMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

1Juliana Galete, 2Camila Guimarães Polisel, 3Fabiana Vicente de Paula;  
Jeniffer Oliveira Lescano de Ávila

ENEX-0171

RESUMO – APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS: A implantação de consultórios farmacêuticos nas drogarias e na 
Atenção Básica à Saúde tem crescido no Estado de Mato Grosso do Sul; entretanto, a formação clínica dos 
profissionais representa uma importante fragilidade a ser considerada. O presente trabalho teve como 
propósito contribuir com a qualificação dos profissionais para o fortalecimento dos serviços farmacêuti-
cos clínicos. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: Tratou-se de um relato de experiência da comis-
são organizadora da ação de extensão Serviços Clínicos Farmacêuticos Aplicados aos Diversos Cenários de 
Prática Profissional, na modalidade curso, com carga horária de 40 horas. O curso foi realizado em diversos 
municípios do Estado, no período de março a setembro de 2017. As instituições parceiras foram o Conse-
lho Federal de Farmácia e a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde. DESENVOL-
VIMENTO DAS ATIVIDADES: Cento e setenta e três profissionais participaram do curso em 5 municípios: 
Paranaíba (n=38; 21,96%), Três Lagoas (n=55; 31,79%), Bonito (n=19; 10,98%), Naviraí (n=21; 12,13%) e Campo 
Grande (n=40; 23,12%). ANÁLISE DO PROCESSO E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS: Ao final de cada turma, 
uma ficha de avaliação foi preenchida voluntariamente por 89 participantes. Considerando a adequa-
ção do curso aos objetos propostos, 68 participantes (76,4%) classificaram como excelente e 19 (21,34%) 
como muito bom. Em relação à qualidade do material utilizado, 54 (60,7%) classificaram como excelente, 27 
(30,3%) como muito bom e 8 (9,0%) como bom. Considerando a aplicação prática dos conteúdos, 53 (59,6%) 
classificaram como excelente, 25 (28,1%) como muito bom, 10 (11,2%) como bom e 1 (1,1%) como regular. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considerando a relevância acadêmica e social da proposta executada, a intensa 
repercussão do curso e os depoimentos dos participantes, pretende-se que esta ação de extensão seja 
expandida e ofertada anualmente de forma a contribuir com a implantação de serviços clínicos farmacêu-
ticos no Estado.

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica, Pessoal de Saúde.

1 Graduação em Farmácia/FACFAN, julianagalete@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACFAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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SISTEMA DE ALERTA DE QUEDA DE RAIOS E MONITORAMENTO  
DE TEMPESTADE: ALERTA-RAIOS 2017

1Gustavo Alves Rodrigues, 2Clóvis Lasta Fritzen, 3Felipe Zeferino Pereira da Silva

ENEX-0013

RESUMO – Foram construídos sensores com a finalidade de medir o campo elétrico das nuvens de tem-
pestade e alertar sobre a incidência de raios. O sensor foi desenvolvido e produzido pelo Laboratório de 
Ciências Atmosféricas (LCA/UFMS). A instalação é feita em escolas estaduais e municipais da capital, par-
ticipantes do projeto. O objetivo é monitorar as atividades relacionadas à atmosfera e através de pales-
tras capacitar alunos e professores das escolas para a percepção e prevenção contra os riscos da queda 
de raios. Capacitamos alunos e professores das escolas parceiras na percepção, prevenção e redução de 
riscos de desastres através de minicursos, palestras e com as informações coletadas pelos sensores de 
campo elétrico e disponibilizadas no site.

Palavras-chave: Sensor , Raios, Nuvens.

1 Graduação em Engenharia Elétrica/FAENG, voador_gustavorodrigues@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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HORTA VIVA: AGROECOLOGIA URBANA EM  CAMPO GRANDE, MS
1Jéssica Sandre Leopoldino, 2Gustavo de Faria Theodoro,  

3Henrique de Oliveira Golin;Isabelle Errobidarte de Matos

ENEX-0022

RESUMO – Hortas urbanas estão localizadas no centro ou ao redor de espaços urbanos e periurbanos que 
têm uma atividade mais familiar e de pequeno porte. O objetivo deste projeto é proporcionar o reconheci-
mento do valor da produção de alimentos em centros urbanos de acordo com princípios agroecológicos e 
proporcionar que alunos de escolas municipais e idosos residentes em um clínica de repouso no município 
de Campo Grande, MS, adquiram o hábito de consumir hortaliças. As ações estão sendo desenvolvidas no 
Centro de Educação Infantil Piratininga, na Escola Municipal Maria Lúcia Passarelli e na clinica Divino Bran-
co. Até o momento, foram aplicados questionários para a identificação das hortaliças desejadas, sendo 
permitido a escolha de quatro opções por pessoa. Posteriormente, os resultados foram analisados diante 
da possibilidade técnica de cultivo das hortaliças. Foram coletadas amostras de solo no local em que os 
canteiros serão preparados e enviados para análise física e química em laboratório comercial. Além disto, 
houve orientação para que se coletassem restos alimentares, folhas cortadas em gramados e folhas caí-
das de árvores para compostagem. Ao redor dos canteiros, foram semeadas duas linhas de milho verde 
para colaborar no controle biológico de pragas e doenças. As hortaliças serão cultivadas em princípios 
agroecológicos e, ao final, serão entregues cartilhas orientando sobre os procedimentos de produção 
de hortaliças em ambiente urbano. Foram obtidas 268 respostas do questionário, que foram separadas 
conforme segue em ordem decrescente: Escola Passarelli (tomate; cenoura; alface; abobrinha), CEINF Pi-
ratininga (alface; tomate; cenoura; cebolinha) e clinica de idosos(alface; cenoura; acelga; rabanete). Ob-
servou-se variação nos teores de macro e micronutrientes no solo e na saturação de bases (43,1 a 68,7%), 
indicando necessidade de manejar os solos de forma particular. Atualmente, o projeto está na fase de 
obtenção de mudas e as ações estão dentro do prazo estabelecido pelo cronograma.

Palavras-chave: Agricultura Urbana, Hortaliça, Compostagem.

1 Graduação em Zootecnia/FAMEZ, jessicasandrelpo@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAMEZ.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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MOCA – MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL DE AQUIDAUANA
1Lays Sanches de Souza, 2Rogério Rodrigues Faria, 3Erika Toshie Sato

ENEX-0025

RESUMO – O cinema ambiental é um fenômeno recente, que por sua vez são envolvidas em mostras e 
festivais específicos, como um movimento globalizado de educação ambiental. A primeira edição do MOCA 
– Mostra de Cinema Ambiental de Aquidauana, trouxe o tema “Meio Ambiente: responsabilidade compar-
tilhada”. Trata-se de uma mostra com exibições de produções audiovisuais independentes com temática 
ambiental. Para tanto, os objetivos da MOCA foram: Propiciar à comunidade local uma reflexão sobre a 
temática ambiental; Engajar diferentes atores locais na reflexão sobre  conservação ambiental; Sensibili-
zar a comunidade local sobre a importância da discussão ambiental. A ação foi apoiada pela prefeitura de 
Aquidauana, Exército Brasileiro, Ministério do Meio Ambiente, Escolas públicas e privadas de Aquidauana 
e a Rádio Difusora. Ao longo da semana do Dia da Árvore (21 de setembro), foram executadas as seguintes 
atividades: DEBATE com especialistas em políticas públicas ambientais em âmbito nacional; ÁRVORES é 
uma atividade de mobilização coletiva de plantio de árvores em área pública; BROTINHO com exibições 
direcionadas ao público infantil e diversas atividades de educação ambiental; DOCUMENTAL que exibiu-se 
curtas e documentários mediados por debates. Foi atingido um público de 359 pessoas. Os participantes 
avaliaram que eventos desta natureza tem que ser mais frequentes na Universidade, bem como ressalta-
ram a importância de uma divulgação mais ampla. Outros pontos avaliados positivamente foram a qualida-
de dos vídeos e a programação das atividades. A MOCA foi um compartilhamento de experiências, calcado 
na divulgação do conhecimento científico. Uma ação com enfoque interdisciplinar, que possibilitou a to-
dos os envolvidos uma visão mais sistêmica dos principais anseios da sociedade.   

Palavras-chave: Educação Ambiental, Cinema, Sustentabiblidade.

1 Graduação em Pedagogia/CPAQ, layssanchesramires@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências

Rodrigues, G..S.S.C.; Colesanti, M.T.M. 2008. Educação ambiental e as novas tecnologias de informação  e 
comunicação. Sociedade & Natureza 20(1):51-66.  Vieira, F.Z.; Rosso, A.J. 2011. O cinema como componente 
didático da educação ambiental. Revista  Diálogo Educação 11(33): 547-572.
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CONSOLIDAÇÃO DE HORTA AGROECOLÓGICA NA UFMS/CAMPUS DE TRÊS LAGOAS
1Thomás Floriano Boscaine, 2Maria Jose Neto, 3Ana Carolina Domingos Maluf

ENEX-0039

RESUMO – A proposta de uma horta com princípios agroecológicos no campus de Três Lagoas, da Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul, tem como propósitos principais: a) promover o ensino e divulgação do 
saber agroecológico a toda comunidade acadêmica; b) propor um modelo de horta em transição agroeco-
lógica de baixo custo e impacto que sirva de referência ao campus universitário de Três Lagoas, ao Institu-
to Federal e escolas públicas do município. Os objetivos específicos são: organizar oficinas agroecológicas 
sobre temas relacionados a horticultura, replicar a proposta da horta em escolas do município de Três 
Lagoas, formar grupo de estudos agroecológicos focado em temas da agricultura de base agroecológica, 
produzir material audiovisual passo-a-passo sobre o processo de implantação de uma horta agroecológi-
ca. A metodologia está ancorada na pesquisa-ação, em que os participantes estão envolvidos na execu-
ção teórica e prática do projeto e por meio de reuniões periódicas farão a avaliação permanente da ação, 
a fim de sanar os problemas e desafios. A produção da horta será compartilhada em partes iguais com a 
equipe do projeto.

Palavras-chave: Agroecologia, Horticultura, Transição Agroecológica, Sustentabilidade.

1 Graduação em Ciências Biológicas/CPTL, llamametoko@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROJETO SOLO NA ESCOLA: AÇÕES EM ESCOLAS  
DE CHAPADÃO DO SUL E PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS

1Xaiane Nataly de Souza Braga, 2Meire Aparecida Silvestrini Cordeiro,  
3Adalton Bernardes da Silva Junior; José Aristeu Alfonso Júnior

ENEX-0042

RESUMO – O solo é uma fonte fundamental ao meio ambiente, onde muitas das vezes o mesmo é desvalo-
rizado e desconsiderado. Sendo assim, é necessário que se desenvolva um processo educativo que com-
partilhe com a sociedade conhecimentos sobre o solo, seus cuidados e sua importância desenvolvidos no 
meio acadêmico. O objetivo deste projeto foi trabalhar com alunos do 4° e 5° anos do Ensino Fundamental 
conceitos básicos sobre o solo e seus componentes destacando sua importância para o ecossistema e 
para vida dos organismos. As ações aconteceram com alunos da escola de Chapadão do Sul e Paraíso das 
Águas, respectivamente, Escola Municipal Cecília Meireles e a Escola Municipal Projeto Alto Sucuriú (rural) 
em junho e outubro de 2017. Cada ação iniciou-se com uma palestra de aproximadamente 40 min onde 
foram abordados vários conceitos sobre o solo, sua importância para a vida e sua preservação, ilustrando 
também problemas urbanos com o solo. Em seguida foram feitas algumas práticas destacando assuntos 
relacionados ao solo: Formação do solo, textura do solo, cores de solos, cobertura vegetal do solo, infil-
tração de água no solo, decomposição orgânica no solo e microrganismos no solo. Na exposição os alunos 
tinham espaço para comentários de tudo aprendido durante a palestra, onde expunham tanto suas dú-
vidas quanto suas experiências no meio urbano e no meio rural. Percebeu-se que os alunos da zona rural 
detinham de maior conhecimento sobre a importância do solo, principalmente em relação às atividades 
agrícolas, por estarem diariamente nesse meio. Enquanto os alunos da zona urbana são mais esclareci-
mento sobre os problemas da cidade em relação ao solo, como a impermeabilidade, enchentes, descarte 
inadequado do lixo, entre outros. Contudo, todos os alunos participaram de forma muito interativa e saí-
ram entusiasmados com os conhecimentos adquiridos.

Palavras-chave: Meio Ambiente, Preservação, Solos Urbanos.

1 Graduação em Engenharia Florestal/CPCS, xaianensb@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCS.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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VER DE PERTO: CONHECENDO O PATRIMÔNIO AMBIENTAL DA UFMS
1Ygor Flávio dos Santos Cabreira, 2Eliane Guaraldo, 3Laís Beatriz Gôngora Darzi

ENEX-0043

RESUMO – O projeto Ver de Perto objetiva conscientizar as comunidades, tanto acadêmica quanto exter-
na, sobre o patrimônio ambiental presente no campus Campo Grande da UFMS.  As ações, executadas em 
grupo, incluem a realização de trajetos pré-escolhidos, entre aqueles que são rotineiramente percorridos, 
para o reconhecimento e a identificação de árvores por  critérios variados- valores botânicos, culturais 
e simbólicos, elementos de destaque (como raízes, flores, troncos e outros), qualidade cênica e paisa-
gem.  As comunidades são chamadas a participarem por meio de divulgação via site, e-mail e pela ação da 
PROECE diretamente junto a comunidades externas. Para a realização das oficinas estão sendo utilizados 
questionários e libretos informativos, com fichas para serem preenchidas pelos participantes. Os dados 
são sistematizados e complementados por registros fotográficos; com auxílio de pesquisa em catálogos 
botânicos, ao final o planilhamento dos dados permitirá um painel sobre as árvores notadas e sobre os 
resultados das oficinas.  Equipe Técnica: biol. Jackeline Zani Oliveira (TAE), arq. Camila Amaro de Souza, biol. 
Cesar C. C. Encina (PGTA), arq. Bruno S. Ferreira, arq. Gisele A. N. Yallouz, eng. amb. Jaíza S. Motta (PGRN); 
como membro externo Francine W. Caleffi e como coordenadora Eliane Guaraldo.  Foram levantados cerca 
de 28 questionários e 16 fichas de campo, com observações, desenhos e impressões produzidas sobre 
as árvores.  Já é possível afirmar que houve um despertar dos participantes quanto à riqueza ambiental 
presente no campus, pelo interesse demonstrado durante as oficinas.   A importância desse trabalho é a 
de olhar com respeito e cuidado as árvores do campus, auxiliando no reconhecimento da importância de 
conservá-las, com cuidados especializados. Deve-se preservar enquanto ainda há tempo.

Palavras-chave: Ver, Perto, Árvores, Patrimônio, Ambiental.

1 Graduação em Arquitetura e Urbanismo/FAENG, cabreiraygor@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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OFICINA SOBRE CARPOTECA EM ESCOLA RURAL DO MUNICÍPIO DE TERENOS - MS
1Cleide Marcelino de Oliveira, 2Ieda Maria Bortolotto,  

3Hugo Ribeiro Morais; Ângela Lúcia Bagnatori Sartori

ENEX-0113

RESUMO – A ação de extensão tem como proposta estimular  e organizar uma carpoteca em uma escola ru-
ral do município de Terenos, para fins científicos e didáticos, buscando sensibilizar jovens e adultos sobre a 
importância do aproveitamento de plantas alimentícias nativas do Pantanal e Cerrado para a alimentação 
e sua conservação.  A carpoteca é uma coleção de frutos vinculada ao herbário e fundamental para uso 
dos taxonomistas e de outras áreas de conhecimento (PEIXOTO e MORIM, 2003), e na escola se constituirá 
num recurso didático para professores  com suporte científico.   A oficina foi realizada na Escola Municipal 
Salustiano da Motta, zona rural de Terenos, onde primeiramente foi feita uma visita a fim de apresentar 
à direção, coordenação e professores as propostas de atividades. A oficina foi realizada em outra data, 
tendo como público alvo alunos do ensino fundamental e médio. Os alunos tiveram acesso aos materiais 
da carpoteca do projeto, materiais utilizados na herborização, e os procedimentos para montagem da car-
poteca.  Durante a oficina abordou-se a importância de uma carpoteca conhecimento e conservação da 
flora regional, conceituando o que é nativo e exótico, utilizando exemplos de frutos conhecidos por eles.  
Os alunos mostraram-se interessados e motivados a dar continuidade as atividades, interagindo a cada 
explicação. Eles receberam instruções sobre coletar e herborizar plantas através de outra oficina realiza-
da em conjunto com a carpoteca, onde deverão coletar e herborizar plantas nativas para a organização da 
carpoteca e assim finalizar o trabalho proposto.  Esta atividade é uma oportunidade para estudantes do 
curso de Ciências Biológicas Licenciatura desenvolverem atividades interdisciplinares envolvendo a es-
cola. A oficina encontra-se em andamento, sendo necessário sua finalização para uma melhor conclusão.  

Palavras-chave: Carpoteca, Frutos, Conservação.

1 Graduação em Ciências Biológicas/INBIO, cleidecf00@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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CURSOS E OFICINAS NAS ESCOLAS, DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS  
CONTEXTUALIZADOS AO CERRADO E AO PANTANAL

1Cynthia Doutel Ribas, 2Ieda Maria Bortolotto, 3Paulo Robson de Souza

ENEX-0115

RESUMO – Dois dos pilares do Programa Valorização de plantas alimentícias do Pantanal e Cerrado são a 
produção e disseminação de publicações educativas e a divulgação científica para as comunidades en-
volvidas. Com o objetivo de promover a melhor utilização dos dois livros de alfabetização produzidos pelo 
Programa e apresentar os frutos comestíveis nativos da região, desenvolvemos duas oficinas nas depen-
dências do INBio/UFMS. Na primeira, realizada no período da manhã com a participação de alunos de Ciên-
cias Biológicas-Licenciatura do campus de Aquidauana e alunas de um curso preparatório para o ENEM, 
abordamos a importância dos ecossistemas regionais (Pantanal e Cerrado), mostramos alguns frutos na-
tivos da região (jatobá, buriti e cumbaru) e sorteamos o livro de receitas Sabores do Cerrado e Pantanal. 
Na segunda oficina, no período da tarde, desta vez somente com a participação dos alunos do campus de 
Aquidauana, apresentamos detalhadamente as seções, características editoriais e estratégias educa-
tivas dos livros de alfabetização Cerrado de A a Z e Pantanal de A a Z, ambos produzidos pelo Programa.  
Para as duas oficinas contabilizamos 8 h de atividade com 20 participantes. Com base nos indicadores: 
quantidade de perguntas feitas pelos alunos, interesse nos materiais impressos e frutos apresentados, 
participação nas discussões e relatos de experiências individuais, concluímos que os alunos se mostra-
ram bastante interessados no tema e propensos a mudanças com relação à importância e valorização da 
biodiversidade regional.

Palavras-chave: Alfabetização Científica, Biodiversidade Regional, Etnobotânica.

1 Graduação em Ciências Biológicas/INBIO, crdoutel@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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ESTRATÉGIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 2016
1Eder Batista dos Santos, 2Hemiryan Mayckhe Trazzi de Oliveira,  

3Wanda Faleiros; William Marcos da Silva

ENEX-0116

RESUMO – Destinado aos oficiais das Polícias Militares Ambientais do Brasil, o curso Estratégia de Con-
servação e Proteção da Natureza (ECPN) estimula o desenvolvimento de estratégias preventivas com a 
incorporação de conhecimento científico, educação ambiental e novas tecnologias, e tem o apoio do Insti-
tuto Homem Pantaneiro (IHP).   O curso apresenta duas partes: Uma parte na modalidade educação à dis-
tância, aonde foram trabalhados cinco módulos e a parte presencial com palestras, trabalhos de grupos e 
aulas de campo realizadas durante dez dias, a bordo de navio no rio Paraguai, no trecho entre Corumbá e 
Serra do Amolar.   Na modalidade educação à distância foram ministrados os seguintes módulos: Módulo 
I: Biodiversidade do Cerrado e Pantanal; Módulo II: Ecologia aplicada a Conservação; Módulo III: Limnologia 
e qualidade de sistemas aquáticos; Módulo IV: Comunicação, Participação e Mobilização Social na Pers-
pectiva da PM Ambiental e Módulo V: Química Ambiental. e na parte presencial as seguintes palestras e 
curso: As estratégias  para conservação da natureza na atuação das PMs Ambientais do Brasil; Olhares 
da Biodiversidade; Educação Ambiental nas PMs Ambientais: novos cenários – novos desafios; Unidades 
de Conservação: ações da Fundação Grupo Boticário.  Uso de GPS para orientação e coleta de dados em 
campo. A ação de extensão contribuiu para a formação continuada dos oficiais militares ambientais (PMs 
Ambientais) em estratégias para conservação e proteção da natureza, estimulando e capacitando para 
uma ação integrada com outros atores e organizações, o uso de novas tecnologias, com base nos conhe-
cimentos científicos e nos princípios da educação ambiental.

Palavras-chave: Meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental.

1 Graduação em Ciências Biológicas/CPAN, ederbs22@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências 
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OFICINA SOBRE COLETA DE PLANTAS NATIVAS EM 
 ESCOLA RURAL NO MUNICÍPIO DE TERENOS

1Hugo Ribeiro Morais, 2Ieda Maria Bortolotto,  
3Cleide Marcelino de Oliveira;Ângela Lúcia Bagnatori Sartori

ENEX-0120

RESUMO – Esta extensão tem como objetivo ensinar e instigar alunos a montarem exsicatas para criação 
de uma coleção didático-científico na escola em que estudam, situada no município de Terenos.  Exsicatas 
são plantas prensadas e secas e identificadas, sendo um de seus usos um possível estudo deste orga-
nismo e comprovante de sua existência, é comumente utilizado por professores e pesquisadores.  Isto 
com objetivo de que seja criado uma coleção didático-científico na escola, para que seja utilizado por pro-
fessores, alunos e demais moradores da região.  A oficina foi realizada na Escola Municipal Salustiano da 
Motta extensão patagônia,  zona rural de Terenos, feito primeiramente uma visita a escola, apresentando 
o projeto como um todo aos diretores e professores nossa finalidade como parte do projeto. Após esta 
conversa, foi decidido ficarmos com duas turmas, e as visitas para realização da oficina ficariam para dois 
outros dias.  Nesta primeira etapa foi ressaltado aos alunos características comuns de plantas nativas,, 
e logo após, foi ensinado os passos de uma boa coleta, desde materiais até formas corretas de coleta, 
realizada no próprio espaço da escola. Após esta coleta, mostrou-se a realização de uma herborização, 
sobre seu significado e necessidade.  Os alunos ficaram bastante entusiasmados e demonstraram grande 
participação com o projeto, muitos deles já tinham uma noção da flora local.  A escola como um todo se 
mostrou uma grande possibilidade tanto para alunos de ciências biológicas quanto a outros cursos, visto 
que estão sempre abertos e a procura de mais projetos, ficando uma grande possibilidade a integração de 
outras partes do projeto.  A oficina esta em andamento, sendo necessário sua finalização para uma boa 
conclusão, contudo, esperamos um resultado positivo dos alunos e escola.  

Palavras-chave: Exsicatas, Ensino, Conservação, Extensão, Coleta.

1 Graduação em Ciências Biológicas/INBIO, hugolicbio@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências

PEIXOTO, A. L.; MORIM, M. P. Coleções botânicas:  Documentação da biodiversidade brasileira. Ciência e  Cul-
tura, v. 55, n. 3. São Paulo, jul/set. 2003.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA DOIS DE SETEMBRO, LADÁRIO, MS
1Karine Aparecida Silva dos Santos, 2Adriana Takahasi,  

3Rodrigo Mattos Silva Galeano; Tiany de Duran Nascimento

ENEX-0126

RESUMO – O presente projeto foi um desdobramento de uma ação de extensão anterior que produziu um 
material ilustrado sobre a arborização urbana nas praças de Ladário, MS. Na presente ação de extensão, 
buscou-se a conscientização e sensibilização ambiental dos alunos de uma das escolas da rede de ensino 
pública do município de Ladário. O projeto foi desenvolvido em duas fases: no primeiro semestre discutiu-
-se a temática ambiental com alunos do ensino Fundamental, turmas do 7º ano, e no segundo semestre 
estamos discutindo a temática ambiental com uma turma da primeira fase A do EJA da Escola Estadual 
Dois de Setembro no município de Ladário, MS. As atividades buscaram usar o lúdico como elemento nor-
teador. Os alunos da escola foram divididos em grupos e os acadêmicos do curso de Biologia do CPAN fo-
ram os monitores das atividades de educação ambiental que discutiram o meio ambiente e como o homem  
interfere na natureza. O primeiro contato com alunos buscava um diagnóstico do seu conhecimento sobre 
a natureza e seu grau de sensibilização ambiental. Posteriormente foram feitos vivências e brincadeiras 
para a discussão de temas ambientais como a poluição, o consumo e produção de lixo, uso dos recur-
sos hídricos, relações ecológicas e importância dos ecossistemas e da conservação ambiental. Ao final 
do semestre foi feita nova avaliação com os alunos a fim de detectar se a sensibilização ambiental havia 
surtido efeito. A maior dificuldade encontrada na realização da ação foi o pouco tempo disponível para o 
desenvolvimento de nossas atividades e dificuldade em conciliar com aquelas inerentes à disciplina. De 
todo modo, vimos que as turmas são bastante receptivas ao desenvolvimento da temática ambiental ne-
cessitando incorporar esta forma de abordagem dentro do currículo da escola.

Palavras-chave: EJA, Ensino Fundamental, Conscientização Ambiental.

1 Graduação em Ciências Biológicas/CPAN, karineassantos3@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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VII CURSO DE PLANTAS ALIMENTÍCIAS DO PANTANAL E CERRADO
1Sara Fernanda Cristaldo, 2Rosani do Carmo de Oliveira Arruda, 3Anatalia Muniz Godoy; 

 Cariolando da Silva Farias; Ieda Maria Bortolotto

ENEX-0138

RESUMO – O Curso de Plantas Alimentícias do Pantanal e Cerrado faz parte do programa institucional inti-
tulado ‘Valorização de Plantas Alimentícias do Pantanal e Cerrado’, tendo sido aprovado pelo edital PAEXT 
2017, e vem sendo realizado há sete anos, divulgando os resultados de atividades de extensão e pesquisa 
nas áreas de nutrição, farmácia, botânica, turismo, ensino e alimentos usando frutos nativos. Atualmen-
te, muitas pessoas vêm se interessando em conhecer melhor os frutos provenientes da nossa flora, e 
também o seu potencial na alimentação. Nesse curso, amplia-se o interesse do uso e conservação dos 
recursos alimentícios disponibilizando receitas e novos produtos, desenvolvidos com frutos do Pantanal 
e do Cerrado. Na versão de 2017, o curso abordará noções sobre conservação da vegetação, educação com 
uso da flora nativa, higiene e boas práticas na manipulação dos frutos, valor nutricional dos frutos nativos, 
embalagens comestíveis, preparo de alguns pratos, produção de mudas, entre outros, através de pales-
tras e oficinas. O curso será realizado aos sábados, em Novembro, com total 20 horas de aula, com oferta 
de 80 vagas. As oficinas e palestras serão ministradas por professores e alunos integrantes do Programa, 
além de convidados. O participante que concluir até 75% de freqüência receberá um certificado. A comu-
nidade será estimulada a participar, especialmente professores, moradores de área rurais, produtores da 
agricultura familiar. Serão oferecidas visitas ao viveiro de mudas e herbário, prática de preparo de alguns 
alimentos, seguidas de degustação. Ao fim do projeto espera-se que os participantes e comunidades en-
volvidas dominem os procedimentos de identificação e coleta de frutos nativos, sua importância, conser-
vação, beneficiamento, produção de derivados e comercialização da produção.

Palavras-chave: Conservação, Comunidade, Comercialização, Boas Práticas.

1 Graduação em Ciências Biológicas/INBIO, sara.cristaldom@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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A IMPORTÂNCIA DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE RECEITAS 
COM FRUTOS DO CERRADO, NO SINATEX.

1Amanda Gomes Macedo, 2Ieda Maria Bortolotto, 3Danielle Bogo

ENEX-0151

RESUMO – “O Programa de Extensão ‘Valorização de Plantas Alimentícias do Pantanal e do Cerrado“, visa 
levar conhecimento sobre os frutos do Cerrado às comunidades rurais do MS. Uma das temáticas desse 
programa é sobre as Boas Práticas de Fabricação (BPF), a qual tem o intuito de garantir, ao consumidor, 
qualidade e segurança do produto final produzido. O Simpósio de Frutos Nativos e Exóticos (SINATEX), ação 
de extensão deste Programa teve como objetivo alavancar a produção e o consumo dos mesmos, como 
estratégia para o desenvolvimento sustentável. O evento também foi uma oportunidade de trabalhar as 
BPF durante a elaboração do Café com Frutos, possibilitando segurança e qualidade das receitas elabo-
radas. Os frutos utilizados foram Bocaiuva, Baru, Guavira, Jatobá, Marmelo, Laranjinha-de-pacu e Pequi. A 
produção foi realizada no laboratório de Processamento de Alimentos, o qual possui dedetização em dia, 
água potável, límpida e inodora e utensílios de fácil higienização. Os manipuladores usavam toucas des-
cartáveis, aventais, unhas curtas, mãos devidamente higienizadas, cabelos presos e estavam sem ador-
nos. Os frutos foram higienizados com água, escovas próprias, e sanificantes em concentrações ideais.  
Os resíduos eram ensacados, vedados e retirados sempre que necessário e em horários diferentes da 
saída dos produtos. Dentre os produtos elaborados citam-se: bolos, sucos, pães, geleias e sorvetes, com 
qualidade visual e atrativa, saborosos e sem contaminantes. As preparações despertaram a curiosidade, 
elogios e interesse da maioria dos comensais e não houve incidência de mal estar, intoxicação e reclama-
ções. Não houve quantidade considerável de sobras e resto-ingesta demonstrando a boa aceitação das 
receitas. As BPF configuram como ferramenta importante para a qualidade e segurança do produto final e 
proporcionaram ao SINATEX, o reconhecimento dos frutos e suas potencialidades, contribuindo para am-
pliar o consumo e estimular pesquisas sobre Plantas Alimentícias do Pantanal e do Cerrado.

Palavras-chave: Boas Práticas de Fabricação, SINATEX.

1 Graduação em Nutrição/FACFAN, amanda.gomesmacedo@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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COLABORAÇÃO DO SLOW FOOD NO II SIMPÓSIO DE FRUTOS NATIVOS E EXÓTICOS
1Amanda Kethleen Marques de Oliveira, 2Ieda Maria Bortolotto,  

3Marcela de Rezende Costa; Rayan Semidei

ENEX-0152

RESUMO – APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS  De 27 a 29 outubro de 2017, em Campo Grande MS, foi realizado o 
II SINATEX - Simpósio de Frutos Nativos e Exóticos, com o tema “Inovação e Sustentabilidade”. O evento 
teve como finalidade, além de apresentar palestrar técnicas, divulgar produtos derivados de frutos regio-
nais e expor os resultados obtidos em pesquisas e nas ações de extensão do programa de Valorização de 
Plantas Alimentícias do Pantanal e Cerrado. Durante o II SINATEX, a equipe organizadora ofereceu almoço 
aos participantes, tendo a parceria do Slow Food, nos dias 27 e 28, para a elaboração das refeições.  PRES-
SUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  Fundado em 1986, por Carlos Petrini, o Slow Food é uma associação 
internacional que se opõe a maneira padronizada de alimentação disseminada nas últimas décadas, tendo 
como princípio básico satisfação em consumir alimentos produzidos artesanalmente, de uma maneira que 
não prejudique o meio ambiente e os produtores.   DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  As refeições foram 
elaboradas e servidas na Associação de Discentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Os cozi-
nheiros do Slow Food confeccionaram os cardápios utilizando produtos regionais como a castanha de baru 
torrada, feijão verde, arroz criolo e pequi, sendo esses produtos obtidos segundo a filosofia do movimen-
to, de aproveitamento sustentável dos recursos naturais.   ANÁLISE DO PROCESSO E/OU DOS RESULTADOS 
ALCANÇADOS   A ocasião permitiu um momento de integração entre os participantes e de apresentação 
de como alguns dos alimentos trabalhados no programa, como a castanha de baru e o pequi, podem ser 
utilizados em uma alimentação nutritiva e atrativa.    CONSIDERAÇÕES FINAIS  Considerando o princípio do 
movimento, a colaboração do grupo Slow Food fortaleceu e demonstrou a importância do tema proposto 
no II SINATEX perante a comunidade participante do evento: a sustentabilidade, e a valorização de frutos 
nativos e do pequeno produtor rural.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Alimentação, Cerrado.

1 Graduação em Nutrição/FACFAN, amandakethleen16@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACFAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROCESSAMENTO DA FARINHA DE JATOBÁ: CARACTERÍSTICAS 
 NUTRITIVAS E APLICABILIDADES

1Amanda Ribeiro Marques, 2Ieda Maria Bortolotto, 3Dara Sami Vilasanti Garnes;  
Eva Catarina Siqueira Nantes; Fabiane La Flor Ziegler Sanches; Mariana Tallita Gomes dos Santos

ENEX-0154

RESUMO – Apresentação: O jatobá (Hymemaea stigonocarpa Mart. Ex Hayne) é típica espécie de fruto do 
Cerrado brasileiro. Possui polpa de cor amarela pálida a levemente esverdeada protegida por uma cas-
ca firme e arredondada. É conhecido por apresentar características nutricionais antioxidantes e ser rico 
em fibras. Sua farinha pode ser utilizada na fabricação de pães, bolos e biscoitos. Objetivos: Realizar o 
processamento do jatobá para obtenção de sua farinha e evidenciar sua aplicabilidade na elaboração de 
formulações de receitas nutritivas. Metodologia: Os jatobás foram coletados em áreas rurais na cidade 
de Jaraguari e levados à Unidade de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública (UTASP/UFMS), onde fo-
ram divididos em lotes e pesados. Foram inicialmente higienizados, despolpados manualmente com uso 
de martelo para romper a casca rígida e de faca de aço inoxidável para a separação da polpa e semente. 
Para uma farinha mais homogênea foi feito uso de liquidificador, onde as polpas foram processadas di-
retamente, sem necessidade de secagem e depois peneiradas. A farinha foi utilizada na formulação de 
receitas culinárias. Resultados: O processamento dos frutos apresentaram baixo rendimento na produção 
da farinha, visto que perde-se muito peso com a retirada da casca, sementes e resíduos. Entretanto essa 
farinha apresenta importante potencial nutritivo, sendo rica em fibras e minerais. Foram elaboradas três 
formulações de receitas culinárias: torta salgada, paté e bolo de fubá com jatobá para evidenciar sua apli-
cabilidade na elaboração de diferentes produtos. As receitas foram degustadas durante os intervalos da 
programação do evento II Simpósio de Frutos Nativos e Exóticos/SINATEX, recebendo inúmeros elogios da 
comunidade participante e trocas de experiências. Considerações finais: Existe a necessidade de maior 
valorização de frutos regionais, visto seus inúmeros benefícios nutricionais à saúde e a diversidade de 
possíveis aplicações, para assim poder ampliar sua utilização e processamento no sentido de se tornarem 
viáveis economicamente à comunidade.

Palavras-chave: Frutos, Cerrado, Valor Nutricional, Sustentabilidade.

1 Graduação em Nutrição/FACFAN, amanda_lrs@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACFAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE

560

ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS A PARTIR DA ANÁLISE DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS NATIVOS PRODUZIDOS POR COMUNIDADES DO ESTADO

1Juliana Mara Elora Marques, 2Ieda Maria Bortolotto, 3Amanda Ribeiro Marques; Elisvânia Freitas 
dos Santos; Paulo Sérgio Loubet Filho

ENEX-0172

RESUMO – A “Valorização de Plantas Alimentícias do Pantanal e Cerrado” visa auxiliar as populações a uti-
lizarem os produtos da flora local como fonte de renda, mas, principalmente a consumirem tais alimentos 
encontrados com abundância no Estado. O objetivo do projeto é analisar a composição nutricional dos 
produtos alimentícios produzidos pelas comunidades e elaborar as Informações Nutricionais seguindo 
orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2017).  As análises físico-químicas foram 
realizadas na Unidade de Tecnologia de Alimentos e Saúde Pública (UTASP/UFMS), com as metodologias 
padronizadas para análise de alimentos (AOAC, 2000). Para a contagem total de calorias empregou-se os 
cálculos conforme Merril e Watt (1973).  Os produtos alimentícios foram obtidos a partir das comunidades 
participantes do projeto. Amostras dos produtos (Pão de Barú, Farinhas de Bocaiúva, Geleia de Laranjinha 
de Pacu e Licores) foram encaminhadas aos bolsistas envolvidos na temática e os resultados obtidos se-
rão ilustrados na forma de Tabelas de informações nutricionais e posteriormente entregues às devidas 
comunidades.  Os dados de produtos como Pão de Barú, Farinhas de Bocaiúva, Geleia de Laranjinha de Pacu 
e, Licores de diversos frutos, já foram analisados. A elaboração e impressão das Tabelas de Informações 
Nutricionais estão sendo confeccionadas.  Toda atividade de extensão tem constante troca de experiên-
cia entre pesquisadores e a comunidade atendida. A elaboração de Tabelas de Informações Nutricionais 
subsidia não somente o conhecimento da composição do alimento, mas sim a comercialização do mesmo 
com amparo legislativo. 

Palavras-chave: Tabela Nutricional, Frutos Nativos, Extensão.

1 Graduação em Nutrição/FACFAN, julianaemara@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACFAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências
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FRUTOS DO CERRADO: DIVERSIFICAÇÃO NA PRODUÇÕO DE ALIMENTOS.
1juliana Oliveira Biazon, 2Ieda Maria Bortolotto, 3Dara Sami Vilasanti Garnes; Isabella da Silva 

Cunha; José Antônio Braga Neto; Juliana Rodrigues Donadon

ENEX-0173

RESUMO – Os frutos  nativos do Cerrado possuem um elevado  valor nutricional, e principalmente atrativos 
sensoriais tais como; a o aroma, cor, sabor e suas peculiaridades. Mesmo que ainda sejam pouco explora-
dos comercialmente, o processamento permite um maior valor agregado dos produtos elaborados com 
tais frutos. Durante o evento II SINATEX-Simpósio dos Frutos Nativos e Exóticos, realizado entre os dias 27 
a 29 de setembro de 2017 na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus de Campo Grande, possi-
bilitou a interação de um diversificado público, envolvendo acadêmicos dos cursos de Farmácia, Nutrição, 
Tecnologia em Alimentos e Ciências Biológicas, professores, pesquisadores, profissionais e estudantes do 
agronegócio, produtores rurais, comunidades tradicionais e empresas do ramo alimentício.  O evento con-
tribuiu para o conhecimento na produção boas práticas e consumo dos frutos nativos e exóticos gerando 
oportunidades de negócios, diversificação na produção para o desenvolvimento regional de produtos a 
partir destes frutos, visando também a segurança e qualidade no processamento. Durante o Simpósio a 
hora do Café com Frutos, possibilitou a integração entre os participantes e gustação de produtos elabo-
rados com frutos nativos trazendo conhecimento de novos sabores e possibilidade de uma nova fonte de 
renda para a famílias extrativistas ou pessoas interessadas na sua elaboração.

Palavras-chave: Frutos, Cerrado, Processamento, Alimentos, Regional.

1 Graduação em Tecnologia em Alimentos/FACFAN, juoliveirabiazon@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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ADEQUAÇÃO DE EMBALAGENS
1Marcos Vinicius Flores Miranda Nolasco, 2Ieda Maria Bortolotto, 3Lucas Kenzo Shimabukuro Casi-

miro; Luciana Miyagusku; Mariana Ferreira Oliveira Prates

ENEX-0177

RESUMO – O projeto de Adequação de Embalagens tem por intuito relacionar os produtos feitos à partir 
de frutos nativos às embalagens para conservação e aumento de vida útil. No Projeto de Extensão foram 
preparadas palestras sobre as embalagens, funções e características gerais; esta palestra foi colocada 
em prática no dia 02/09/2017, aonde foram realizadas oficinas com o objetivo de colocar de maneira clara 
do que realmente se tratava a Extensão \’Valorização de Planas Alimentícias do Pantanal e Cerrado\’, e 
foi feita uma mini-palestra sobre Embalagens e sua importância na indústria alimentícia. Resultado dessa 
palestra foi a passagem da informação, de que a embalagem é parte essencial no processamento, pois, 
além de ser um vínculo do consumidor e produtor, oferece segurança e praticidade ao produto.

Palavras-chave: Extensão, Embalagens, Alimentos.

1 Graduação em Tecnologia em Alimentos/FACFAN, marcos_v_n@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACFAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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Curso de Campo Ecologia do Pantanal: Desenvolvendo Ciência Cidadã
1Thiago Miguel Oliveira Saiefert, 2Andrea Cardoso de Araujo, 3André Valle Nunes; Angélica Guerra

ENEX-0191

RESUMO – A abordagem de ciência cidadã está fundamentada na ideia de que a produção de conhecimento 
científico é um processo colaborativo que pode envolver não apenas “cientistas profissionais”, mas toda 
a comunidade. Assim, a aprendizagem por projetos se propõe a familiarizar a sociedade com o método 
científico e a filosofia da ciência aplicada. Neste projeto visamos possibilitar que diferentes atores (pós-
-graduandos na área de Ecologia e Conservação, funcionário de propriedade rural, professores e alunos 
de escola pantaneira) se envolvessem em todas as etapas de um projeto de pesquisa no âmbito do curso 
“Ecologia do Pantanal”, ofertado pelo Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação. O objetivo 
é promover a troca de experiências, de modo que pós-graduandos exercitem a capacidade de traduzir o 
conhecimento científico em linguagem acessível à comunidade; e representantes locais participem ativa-
mente da proposição e execução de projetos na área de Ecologia, se aproximando do processo de criação 
científico, e contribuindo com seu conhecimento empírico. O curso de campo ocorreu no período de 06/09 
a 04/10/17. No período de 12 a 18/09, na Fazenda São Roque, dois funcionários participaram do curso inte-
grando-se a um dos grupos de trabalho composto por estudantes de pós-graduação da UFMS e de outras 
IES. Participaram das atividades de planejamento e delineamento de hipóteses, coleta e análise de dados, 
e apresentação de seminários. No período entre 28/09 e 04/10 as atividades de Extensão ocorreram jun-
to aos alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Rural – Extensão Passo do Lontra, sediada na 
Base de Estudos do Pantanal. A atividade foi realizada no modelo de oficina, incluiu dinâmicas cantadas, 
produção de máscaras e abordagem de temas ecológicos. A ação de extensão conseguiu promover o diá-
logo entre os diferentes atores, evidenciando a importância do convívio na construção do conhecimento 
científico e compreensão de sua importância pela sociedade.

Palavras-chave: Projetos, Oficinas, Cidadão Cientista, Pantanal.

1 Graduação em Ciências Biológicas/INBIO, thiagosaiefert1@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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AMBIENTE SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS:  
A UFMS E PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS

1Luã Gustavo da Silva Tachibana, 2Eliane Guaraldo, 3Karoline Magalhães Barbosa;  
Lara Louise Corte Mattos

ENEX-0193

RESUMO – O presente projeto considera a importância das demandas sociais na concepção e/ou reforma 
de equipamentos urbanos para gerar de um ambiente saudável com qualidade de vida. O foco da atuação 
é na concepção de uma praça de esportes, a reformulação de um ginásio poliesportivo e de um canteiro na 
avenida principal do Município de Paraíso das Águas - MS, que por meio da bio-ecologia urbana busca esta-
belecer alterações dos espaços que garantam melhorias para a população seguindo um desenvolvimento 
ambiental-social-econômico. A ação, surgiu no segundo semestre de 2017, em colaboração com o Projeto 
de Cooperação Técnica entre a UFMS e a Prefeitura do Município de Paraíso das Águas, visa a análise e cap-
tação de dados por meio de estudos ambientais e de pesquisas em campo para formulação das alterações 
espaciais que melhorem a qualidade do o ambiente urbano.

Palavras-chave: Espaços Públicos, Bioecologia, Projeto Participativo.

1 Graduação em Arquitetura e Urbanismo/FAENG, ltachibana@outlook.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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ATIVIDADES EDUCATIVAS EM HANSENÍASE: POTENCIALIDADES  
DA APROXIMAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE

1Adriel Henrique Barbosa Reis, 2Edirlei Machado dos Santos, 3Camila Vitória Leite Fleury dos Reis; 
Mayara Fernanda Moreira dos Santos; Michele da Silveira Benevides de Oliveira

ENEX-0001

RESUMO – O projeto de extensão que versa sobre as atividades educativas em hanseníase surgiu da ne-
cessidade de fortalecer a divulgação dos sinais e sintomas da doença entre alunos do ensino fundamental 
e médio da Escola Estadual Luíz Lopes de Carvalho, no município de Três Lagoas. Ademais, o projeto busca 
fortalecer os processos formativos de Agentes Comunitário de Saúde que atuam nas equipes de saúde da 
família da Unidade de Saúde da Família do Jardim Maristela, com o intuito de contribuir para o diagnóstico 
precoce dos casos e, consequentemente minimizar as incapacidades físicas instaladas, em decorrência 
de um diagnóstico tardio.O propósito central do presente projeto de extensão é possibilitar aos alunos 
participantes maior formação em relação a hanseníase seus aspectos clínicos e epidemiológicos e como 
contrapartida construir um conhecimento junto aos alunos da Escola Estadual Luíz Lopes de Carvalho e 
o fortalecimento do conhecimento dos Agentes Comunitários de Saúde, por serem estes trabalhadores 
que encontram-se cotidianamente imersos no território e no cenário domiciliar das famílias sob suas res-
ponsabilidades. Oprojeto tem sido efetivado à luz de referencias teórico-metodológicos acerca da cons-
trução social do conhecimento.  Até o presente momento, foram desenvolvidas atividades com Agentes 
Comunitários de Saúde e alunos do ensino fundamental da escola onde o projeto se desdobra.  Os resul-
tados obtidos apontam o  profundo desconhecimento acerca da doença, especialmente por parte dos 
alunos participantes.  Portanto, os dados preliminares apontam para a contribuição social da proposta, ou 
seja, facilitar a identificação precoce de casos de hanseníase na comunidade e consequentemente sua 
eliminação no cenário em que o projeto se desenvolve. 

Palavras-chave: Hanseníase, Educação, Saúde Coletiva.

1 Graduação em Enfermagem/CPTL, adrielhbr77@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológi-
ca. Manual de prevenção de incapacidades. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de prevenção e 
reabilitação em hanseníase; n.1. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. p. 20-86.
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CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO AO USO DE CONTRACEPTIVOS EM CÃES E GATOS
1Diego Matos da Silva, 2Paulo Antonio Terrabuio Andreussi,  

3Andreza Furtado de Souza; Natielly Dias Chimenes

ENEX-0008

RESUMO – APRESENTAÇÃO -O projeto consiste na orientação ao uso de contraceptivos em cães e gatos à 
comunidade, tendo como público alvo, proprietários de animais que frequentam o hospital veterinário da 
UFMS.     OBJETIVOS    Orientar proprietários de pequenos animais na utilização de contraceptivos; reduzir a 
ocorrência de enfermidades relacionadas ao mau uso dos contraceptivos; ressaltar a importância do con-
trole populacional destas espécies;    PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS- Os contraceptivos de uso 
veterinário mais acessíveis a população, são os progestágenos injetáveis, menos frequentemente, os de 
uso oral. Existem 3 bases farmacológicas, acetato de medroxiprogesterona/medroxiacetil progesterona – 
MAP; a proligestona e o acetato de megestrol.  O uso desses contraceptivos geram sérias consequências 
para o animal, como a hiperplasia endometrial cística, hiperplasia mamária, tumores de mama, mumifica-
ção e maceração fetal.    METODOLOGIAO- acadêmicos, divididos em equipes, realizam a abordagem aos 
proprietários de animais que aguardavam atendimento na recepção do hospital veterinário da UFMS. A 
abordagem é feita de forma individual ou em formato de mini palestra expositivas com auxílio de um ban-
ner com fotos das patologias e de folders sobre o tema.    RESULTADOS - No ano de 2016, foram abordadas 
559 pessoas em 6 meses de projeto. No ano de 2017, resultados parciais de 739 pessoas abordadas em 4 
meses de projeto    CONCLUSÃO- O projeto está atingindo seu objetivo principal que é a mudança de men-
talidade em relação ao uso de contraceptivos em cães e gatos.  

Palavras-chave: Anticoncepcional, Piometra, Tumor de Mama.

1 Graduação em Medicina Veterinária/FAMEZ, diegomatosmv@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAMEZ.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências 

BIBLIOGRÁFICAS    APPARÍCIO, M., VICENTE, W. R. R. Reprodução e obstetrícia em cães e gatos. São Paulo: 
Ed. Medvet, 2015, 480p.  DALECK, C.R., De NARDI, A.B., RODASKY, S. Oncologia em cães e gatos. São Paulo: Ed. 
Roca, 2009, 612p.
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CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO À SAÚDE 
 DE TRÊS LAGOAS/MS: AÇÕES EXTENSIONISTAS

1Isabelly Freitas Dias, 2uliana Dias Reis Pessalacia,  
3Cristiane Bergo Domingues; Larissa Tsukuda; Vivielle Veloso de Moura Fé

ENEX-0019

RESUMO – APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS: O Brasil vem enfrentando uma transição de seu perfil demográfi-
co, com aumento do número de idosos, das doenças crônicas não transmissíveis e das discussões volta-
das para os Cuidados Paliativos (CP). Assim, o projeto de extensão objetivou estabelecer estratégias para 
a incorporação dos CP na Atenção Primária à Saúde (APS) de Três Lagoas/MS. METODOLOGIA E DESENVOL-
VIMENTO DO TRABALHO: Projeto desenvolvido por equipe formada por docentes e profissionais de saúde. 
Realizado em duas etapas, a primeira de capacitação e a segunda de identificação das famílias, proposta 
de plano de cuidados e discussão dos planos junto aos gestores do município. A capacitação dos alunos 
ocorreu em laboratórios de habilidades. A proposta de capacitação da rede assistencial ocorreu através 
de uma parceria com as instituições, durante o “I Ciclo de Debates em Cuidados Paliativos da UFMS/CPTL”.  
RESULTADOS: 1ª etapa- Capacitações- Participaram alunos, profissionais e comunidade, temas: Conceitos 
de CP e elegibilidade (20); Aspectos psicológicos em CP (111); Práticas integrativas e complementares (163); 
Cuidados com sondas e cateteres (20); Cuidando do cuidador (142); Uso de opióides (127); Bioética (150). 2ª 
etapa- Projeto Rede de Atenção- Após a realização de 159 visitas a pacientes elegíveis para CP na APS e 
da proposta de Planos de Cuidados Individualizados, foram realizados grupos focais para a discussão das 
dificuldades na assistência a estes pacientes e para propostas de estruturação da rede junto a  16 profis-
sionais e gestores indicados pelos diferentes serviços de saúde do município. A partir destas discussões 
foi elaborado um documento, o qual será encaminhado aos gestores de saúde de instituições públicas 
e privadas do município. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O projeto vem estabelecendo estratégias para a incor-
poração dos CP na APS, fomentando a estruturação de uma rede organizada de cuidados e fornecendo 
experiências válidas para novas propostas de incorporação em outros municípios.

Palavras-chave: Cuidados Paliativos, Redes de Atenção.

1 Graduação em Enfermagem/CPTL, isabellydias@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROJETO LEISHNÃO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FERRAMENTA DE CONTROLE E 
PREVENÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL

1 Monique Sellene Souza Monjardim Bonini, 2Juliana Arena Galhardo, 3João Pedro Machado Neres

ENEX-0030

RESUMO – A leishmaniose visceral (LV) é uma doença endêmica no Brasil, de evolução crônica e grave, zoo-
nótica e negligenciada, causada pelo protozoário Leishmania infantum e transmitida pela picada dos ve-
tores Lutzomyia longipalpis e Lu. cruzi. Considerando a falta de projetos relacionados à prevenção da LV 
em Mato Grosso do Sul, no ano de 2013 deu-se início ao Projeto LeishNão, que realiza atividades voltadas 
para todo tipo de público em escolas, centros religiosos, comunidades, praças e em eventos como “Ação 
Cidadania”. As atividades realizadas são o teatro, feira de ciências, jogos, palestras e “Plantão LeishNão”, 
mini-palestras sobre controle e prevenção da leishmaniose praticadas diariamente no HV/UFMS e sob 
agendamento no HU/UFMS. É realizada a divulgação através de material impresso como cartilhas e folders 
e também em redes sociais. Participam do projeto estudantes e professores dos cursos de Veterinária, 
Ciências Biológicas e Enfermagem da UFMS em conjunto com outras Universidades do Estado. Em 2017 o 
LeishNão executou ações em sete escolas de ensino infantil, fundamental e médio, quatro delas em Bo-
doquena-MS, atingindo um público de aproximadamente mil pessoas. Participamos em ações com o CCZ, 
Projeto Rondon, A. A. Atlética de Medicina Veterinária, sendo ao todo mais de duas mil e quinhentas pes-
soas conscientizadas. O LeishNão teve seus resultados apresentados no Congresso Mundial de Medicina 
Veterinária na Coreia do Sul, sendo o único trabalho latino-americano aceito e patrocinado pelo evento. 
Fizemos entrevistas para o MS-TV e TVU e prestamos auxílio para um projeto de ciências da Escola GA-
PPE. Ainda nesse ano traremos uma pesquisadora da Universidade de Washington para participar de um 
workshop sobre saúde única. Anualmente o LeishNão vem crescendo em área, em público alcançado e em 
resultados. A extensão universitária é a melhor ferramenta para a educação em saúde e a conscientização 
da comunidade sul-mato-grossense.

Palavras-chave: Leishmania, Saúde Única, MS.

1 Graduação em Ciências Biológicas/INBIO, monah_souzareis@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAMEZ.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROJETO CASTRAÇÃO
1Tayza Jayme Souza, 2Eric Schmidt Rondon, 3Diogo Helney Freire; Fabricio de Oliveira Frazilio

ENEX-0038

RESUMO – Apresentação e objetivos- O Projeto Castração viabiliza a redução da população de cães e ga-
tos errantes , permite o aprimoramento cirúrgico dos discentes e confronta-os com a rotina profissional.    
Pressupostos teórico-metodológicos   Os cães e gatos são animais com curto período gestacional, pro-
les numerosas e amadurecimento sexual precoce. Os machos caninos entram na puberdade com até 18 
meses de idade e as fêmeas de seis a nove meses com média de 8 a 16 filhotes por ano. (BEAVER, 2001; 
GENARO, 2010). O Comitê para a saúde de animais terrestres da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) 
enfatizou que o controle das populações urbanas de caninos e felinos domésticos através da esteriliza-
ção contribui na estratégia de erradicação zoonoses. (OIE, 2009).  Desenvolvimento das atividades  Uma 
avaliação do estado geral dos animais é feita no Hospital Veterinário da FAMEZ. Os considerados hígidos 
são submetidos ao procedimento cirúrgico no dia seguinte.Um retorno é solicitado após 15 dias para reti-
rar a dermorrafia e avaliar seu estado geral.  Cães e gatos são submetidos a ovariosalpingohisterectomia 
(fêmeas) ou a orquiectomia bilateral (machos) eletivas executadas nas instalações do Centro Cirúrgico de 
Pequenos Animais da FAMEZ/UFMS. Os acadêmicos do 4º ano do curso de Medicina Veterinária auxiliam 
nas cirurgias com equipes contendo cirurgião, auxiliar e anestesista sob responsabilidade de professores 
e/ou técnico de nível superior.  Análise do processo e/ou dos resultados alcançados  A proposta inicial 
do projeto era realizar entre 224 e 448 cirurgias em 28 semanas. Entretanto, foram desmarcados proce-
dimentos por Intercorrências no hospital veterinário.   É nítida a evolução no adestramento cirúrgico dos 
graduandos e a repercussão positiva da ação junto à comunidade externa à universidade.    Considerações 
Finais  O Projeto contribui para a redução da população de cães e gatos errantes, a capacitação discente e 
a aproximação entre universidade e comunidade externa.

Palavras-chave: Caninos, Felinos, Castração, Esterilização, Zoonoses.

1 Graduação em Medicina Veterinária/FAMEZ, tayza.jsouza@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAMEZ.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROMOÇÃO À SAÚDE E PREVENÇÃO DA AUTOMEDICAÇÃO PARA  
A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COXIM

1Alice Cabral Uchoa Fernandes, 2Daniel Fraga

ENEX-0052

RESUMO – O Projeto “Cuidados com a Automedicação, a informação é o melhor remédio Ano 3” vem possi-
bilitando vivência a graduandos do curso de Enfermagem junto à realidade da automedicação na medida 
em que oportuniza interação entre os acadêmicos, profissionais de saúde e comunidade. O objetivo desse 
trabalho é relatar as atividades desenvolvidas pelos extensionistas sobre a conscientização e uso corre-
to dos medicamentos. A prática da automedicação é um problema comum no Brasil e pode causar sérios 
riscos à saúde da população. Desta forma, as atividades desenvolvidas visam informar a população sobre 
o uso correto dos medicamentos e os possíveis malefícios que estes podem gerar, dentre eles a insensibi-
lidade ao medicamento, alteração das funções orgânicas, gastos com medicamentos incorretos e desne-
cessários, hipersensibilidade ou até mesmo a morte. As salas de espera das Unidades Básicas foram iden-
tificadas como espaços apropriados para o desenvolvimento das atividades de educação em saúde. Os 
temas abordados são: riscos da automedicação, uso e armazenamento correto de medicamentos, inspe-
ção do aspecto do medicamento e prazo de validade. O projeto de extensão possibilita aos participantes o 
desenvolvimento do raciocínio crítico sobre o processo saúde-doença e criativamente buscam promover à 
saúde da comunidade informando e superando as dificuldades existentes estimulando a participação de 
todos os envolvidos nesta tarefa.

Palavras-chave: Prevenção, Automedicação, Promoção de Saúde.

1 Graduação em Enfermagem/CPCX, aliceuchoafernandes@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCX.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROJETO MEDALHA: MULTIPROFISSIONALISMO NO ESPORTE  
DE ALTO RENDIMENTO E AMADOR

1Bruno Henrique Leite da Silva, 2Christianne de Faria Coelho, 3Ana Gabriela Porfírio Félix;  
Larissa de Rezende Mendes; Thayná Gil Santos

ENEX-0057

RESUMO – “PROJETO MEDALHA: Multiprofissionalismo no esporte de alto rendimento e amador”  Autor: 
Bruno Henrique Leite da Silva  Co-autores: Ana Gabriela PorfÍrio Felix, Larissa de Rezende Mendes, Thayná 
Gil Santos, Christianne de Faria Coelho Ravagnani  O projeto de extensão denominado “MEDALHA: Multi-
profissionalismo no esporte de alto rendimento e amador”, consiste em um projeto multidisciplinar envol-
vendo os cursos de ciências da computação, educação física, fisioterapia, medicina, nutrição, odontologia 
da UFMS. Tem como objetivo oferecer avaliação e atendimento multiprofissional para diagnóstico e acom-
panhamento das condições de saúde e de desempenho físico dos atletas de Mato Grosso do Sul. O projeto 
é destinado à atletas (indivíduos que estejam treinando sistematicamente com finalidade competitiva), 
com idade superior a 15 anos, de ambos os gêneros, de diferentes classes econômicas e modalidades 
esportivas. As avaliações e atendimentos clínicos serão feitos após agendamento e nos locais específi-
cos das áreas de atuação (Clínica Escola, Clínica Odontológica, Ginásio Moreninho e Hospital Universitário).  
Serão aplicados questionários sócio-econômicos e demográficos, anamnese, testes físicos e funcionais, 
avaliações nutricionais, bioquímicas e odontológicas. Todos os atletas receberão laudos contendo resul-
tados das avaliações realizadas. Espera-se que o projeto MEDALHA desenvolva nos alunos da graduação 
a análise crítica e investigativa e o trabalho em equipe multiprofissional auxiliando os atletas a atingirem 
seus potencias esportivos.  Vale ressaltar que o projeto “MEDALHA” é inovador, visto que, de nosso conhe-
cimento, não existe projeto assistencial que busque fornecer suporte gratuito à atletas e profissionais 
de diferentes esportes (sem priorizar apenas um) e em uma região onde o esporte de rendimento é pouco 
valorizado.

Palavras-chave: Rendimento Esportivo, Multidisciplinaridade, Avaliação Física.

1 Graduação em Educação Física/FAED, bruno_henrike@hotmail.com.br.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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BRINQUEDOTECA: ARTE, EDUCAÇÃO E SAÚDE
1Macqueizi dos Santos Gonçalves, 2Ana Patrícia Araújo Torquato Lopes,  

3Eduardo Gonçalves Pinheiro dos Santos

ENEX-0072

RESUMO – O projeto brinquedoteca se encontra instalado nas dependências do Hospital Regional do mu-
nicípio de Coxim, no estado de Mato Grosso do Sul e surge com o objetivo de aproximar os acadêmicos 
do curso de Graduação em Enfermagem da UFMS/CPCX com as crianças que ali estão temporariamente 
internadas e promover a socialização, elas utilizam esse espaço para preencherem o tempo ocioso, com 
brincadeiras lúdicas, jogos de quebra-cabeça, blocos para montar, livros com histórias diversas, filmes 
infantis, dominós, pinturas, entre outras. Para isso contam com o auxílio de acadêmicos regularmente 
matriculados – bolsistas e voluntários – para que criem e desenvolvam brincadeiras que irão promover de 
forma efetiva a imaginação e o desenvolvimento dessas crianças além de ser um passatempo divertido. 
O projeto possui um registro diário de frequência individual, onde cada acadêmico, ao final do seu dia, re-
lata o número de crianças que participaram das atividades e quais foram as atividades desenvolvidas. O 
projeto conta ainda com doações para a manutenção dos brinquedos e para a organização de festividades 
vinculadas. Concluindo, sabe-se que a brinquedoteca integra o cuidado – palavra fundamental em enfer-
magem – e traduz o respeito e o amor no mundo infantil, pois “Onde há amor, há alegria” (TERESA, madre).

Palavras-chave: Brinquedoteca, Socialização, Atividades, Crianças.

1 Graduação em Enfermagem/CPCX, mack_morena@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCX.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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REDE DE AÇÕES EM SAÚDE: FORTALECENDO LAÇOS ENTRE  
A COMUNIDADE, A UNIVERSIDADE E O SERVIÇO.

1Neliendy Grícolo Barbosa, 2Aires Garcia dos Santos Junior, 3Elaine Miguel Delvivo Farão;  
Mayara Caroline Ribeiro Antonio; Sueli Santiago Baldan

ENEX-0083

RESUMO – Apresentação e objetivos: O projeto de extensão: “Rede de Ações para a Melhoria da Assistência 
em Saúde à População do Município de Coxim”(RAMASPMC), existe desde 2016 e tem por objetivo desen-
volver uma rede de ações organizacionais, de assistência e qualificação profissional que visem a plena 
integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS, pelo intermédio da melhoria da qualidade 
do trabalho realizado. Pressupostos teórico-metodológicos: Trata-se de um relato de experiência acerca 
das ações de extensão RAMASPMC planejadas por meio da ferramenta de gestão o plano de ação 5W3H, 
utilizado para mapeamento e padronização de processos (ALVES, 2009; TAJRA, 2007). Desenvolvimento 
das atividades: As ações foram planejadas e executadas de modo articulado com os serviços de saúde, 
comunidade e acadêmicos, a partir das demandas apresentadas pelos usuários dos serviços Envolveram 
diferentes atividades na busca da promoção da saúde e prevenção de doenças, como: aferição de pressão 
arterial, realização de teste de glicemia, higiene bucal, puericultura, testes, aconselhamentos, consultas 
e orientação em saúde. Foram desenvolvidas ações sociais como, teatros educativos, incentivo a leitura, 
momentos de socialização, oficinas de construção de brinquedos e de educação financeira. Resultados 
alcançados: Foram concluídas 21 ações em diversos cenários (Unidades Básicas de Saúde, Associações de 
Moradores de Bairros, Feiras de Produtores Locais e Escolas), que alcançaram mais de 800 atendimentos, 
envolvendo desde recém-nascidos até idosos. Os acadêmicos observaram uma melhoria dos processos de 
atendimento, com inserção de ferramentas de gestão que aperfeiçoaram a dinâmica da assistência. Con-
siderações finais: O desenvolvimento das ações de extensão contribuiu para o fortalecimento da intera-
ção dialógica entre os profissionais de saúde, a população e os acadêmicos. Colaborando para a formação 
de um profissional com uma visão  holística e humanista, contemplando as necessidades de saúde de sua 
comunidade,  permitindo transformações sociais e aproximação da teoria com a prática.

Palavras-chave: Promoção Saúde, Saúde Pública, Enfermagem.

1 Graduação em Enfermagem/CPCX, nelygricolo@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCX.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO SAÚDE EM MOVIMENTO ATENDIDOS 
NA ACADEMIA ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

1Raíssa Pasqualetto Justino, 2Joel Saraiva Ferreira, 3Rafael Furlaneto Bernardinis

ENEX-0086

RESUMO – Introdução  No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um dos pro-
blemas de saúde de maior magnitude. Sendo as camadas mais vulneráveis da população — Como pessoas 
de baixa escolaridade e renda — o principal público atingido.  Portanto, o projeto de extensão Saúde em 
Movimento, realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande-MS 
(SESAU) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), oferta exercícios físicos e ações educa-
tivas (palestras) para pessoas com DCNTs, vindas do SUS e da UFMS (acadêmicos).  Objetivos  Apresentar 
a caracterização dos participantes do Projeto Saúde em Movimento.  Procedimentos metodológicos  O 
projeto desenvolvido na academia escola da UFMS consiste em um programa de atividades físicas e ações 
educativas voltadas à promoção da saúde. Ao entrar no projeto, o participante passa por avaliação física e 
responde a um questionário sobre seu histórico de saúde. Para o atual estudo incluímos todos os partici-
pantes (n = 47) e utilizamos parte destas informações anteriormente coletadas.    Principais resultados  A 
população é constituída principalmente por mulheres (61,7%) e jovens adultos (40,4%), não acadêmicos da 
UFMS (78,3%), e sem lesão articular (74,5%), além de pessoas com DCNT (34,04%(. No que tange as demais 
variáveis, todas expressas em média±DP, encontramos : Altura 167,28±9,58; peso 76,56 ±17,07; IMC de 27,27± 
5,46; circunferência de abdômen 95,28±14,65; e circunferência de pescoço 36,51 ±3,85.    Conclusões  Os 
resultados indicam que o grupo é composto majoritariamente por adultos jovens e apresenta pessoas 
com DCNT’s e em processo de recuperação de lesões. Entretanto o público apresenta indicadores de risco 
cardiovascular, como o excesso de peso corporal, altos valores de circunferências de quadril e pescoço.

Palavras-chave: DCNT, Saúde, Movimento, UFMS, SESAU.

1 Graduação em Educação Física/FAED, raissapjustino@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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AÇÕES DE PREVENÇÃO E CUIDADOS DA LIGA ACADÊMICA DE INFECTOLOGIA DA UFMS
1Ana Caroline dos Santos Ferreira, 2Mauricio Antonio Pompilio,  

3Anamaria Mello Miranda Paniago; Suzane Eberhart Ribeiro da Silva

ENEX-0105

RESUMO – As doenças infecciosas estão inseridas na tríade dos principais problemas de saúde pública 
no Brasil. Para tanto, a Liga Acadêmica de Infectologia objetiva contribuir de forma complementar para a 
formação médica acadêmica e atuar na resolução de necessidades de saúde da população. A realização 
desse trabalho se dá com desenvolvimento de atividades com comunidade externa por campanhas de 
prevenção e diagnóstico precoce de agravos e capacitação acadêmica, com realização de aulas teóricas, 
discussão de casos clínicos com metodologia ativa  dos acadêmicos ligantes  e participação e realização 
de palestras, cursos e simpósios. Dentre as atividades desenvolvidas pelo Projeto encontram-se: curso 
introdutório  com aulas teóricas de temas relevantes como Tuberculose, HIV, Leishmaniose tegumentar e 
visceral, Paracoccidioidomicose, Hepatites, Arboviroses e Sífilis, campanha de hepatites com realização de 
testes rápidos junto ao Hospital DIA da UFMS, discussão de casos clínicos junto  médicos infectologistas e 
residentes, participação na 5ª DIERN, realização de do IV simpósio de antimicrobianos, além de vivência clí-
nica em ambulatórios e enfermaria da DIP/HUMAP. Os resultados são vistos na mudança de desenvoltura 
dos acadêmicos, com compreensão de seu papel não apenas  ao aspecto biológico, mas inclusive social, no 
aumento do conhecimento teórico prático das doenças e contribuição para resolução das necessidades 
de saúde da população. Dado o exposto, tem-se a relevância do Projeto não apenas no âmbito acadêmico 
como também fator fundamental de construção social.

Palavras-chave: Doenças Infecciosas, Saúde, Diagnóstico Precoce.

1 Graduação em Medicina/FAMED, carolzinha_rock2005@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAMED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PILATEEN: PILATES PARA ADOLESCENTES NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
1Brenda Farias dos Santos, 2Cezar Barbosa Santolin, 3Aliny Dienifer Antunes dos Santos; 

 Ana Claudia Guilherme da Rosa; Thaynara Aquino Sigarini

ENEX-0110

RESUMO – O projeto de extensão denominado PilaTeen, desenvolvido junto ao Curso de Educação Física da 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus do Pantanal (CPAN), teve por objetivo prestar 
serviços de prescrição e acompanhamento de um programa de exercícios baseado no Método Pilates solo 
para adolescentes.  A ação atendeu um total de 32 participantes, com média de idade de 16,6 anos, de 
ambos os sexos. A equipe de execução foi composta por 8 extensionistas, discentes do curso de Educação 
Física, que receberam um treinamento antes do início das intervenções. As colaboradoras foram divididas 
em duplas, ficando cada dupla responsável por uma turma. As sessões ocorreram na própria UFMS-CPAN, 
duas vezes por semana e duração de uma hora. Apesar da pequena participação em relação ao previsto, a 
maioria dos beneficiários avaliou positivamente o projeto e o serviço prestado, inclusive declarando dis-
posição em pagar pelas aulas futuramente, o que indica a possibilidade de cobrança pela ação, que nessa 
edição foi gratuita, para custear bolsas para as extensionistas voluntárias. Ao fim do projeto, entretanto, 
decidiu-se pela descontinuidade do mesmo, optando-se pelo redirecionamento para um público-alvo com 
maior demanda. Excetuando essa questão da pequena demanda, não ocorreram maiores problemas para 
a execução da ação.

Palavras-chave: Exercícios, Adolescência, Relações Comunidade-Instituição.

1 Graduação em Educação Física/CPAN, brendaalmeida1909@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROJETO ITAMARATI - TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO ASSOCIADO À 
PROMOÇÃO EM SAÚDE

1Bruna Povh, 2Rafael Aiello Bomfim, 3Jefferson José de Carvalho Marion

ENEX-0111

RESUMO – O Projeto de Extensão Itamarati: Tratamento Restaurador Atraumático (ART) visa integrar a 
UFMS/Faodo com a comunidade da região do assentamento Itamarati, o maior da América Latina, asso-
ciando o ensino técnico-científico adquirido pelos acadêmicos com a realidade social e econômica da re-
gião.   Associado à promoção em saúde e no intuito de minimizar a iniquidade em saúde bucal da comuni-
dade, o projeto visa atender pacientes que necessitam de tratamento odontológico através do ART que é 
uma técnica simples, rápida e de baixo custo, a qual não necessita de todo suporte odontológico, apenas 
instrumentos manuais para remoção de tecido cariado.  A comunidade é atendida por acadêmicos do cur-
so de Odontologia sob supervisão de um professor e os atendimentos são realizados de acordo com a 
necessidade da região, pois o ART possibilita este acesso em áreas mais remotas ou com poucos recursos. 
Paralelo a isso, os alunos realizam o preenchimento de prontuários e desenvolvem atividades educativas 
com as crianças.  No decorrer do projeto foi notória a satisfação dos acadêmicos, dos pacientes atendidos, 
dentre crianças e adultos, e da comunidade como um todo, gerando um retorno positivo à Faculdade de 
Odontologia da UFMS. O trabalho tem sido realizado de forma eficaz, alcançando seus principais objeti-
vos listados, desde a redução do número de dentes cariados à promoção em saúde.  Por ser de caráter 
transdisciplinar, permite aos acadêmicos uma profunda reflexão das práticas e políticas de saúde pública, 
proporcionando-lhes um amadurecimento como cidadãos, além do aperfeiçoamento profissional, possibi-
litando assim a criação de novos cenários de prática.  

Palavras-chave: Tratamento Restaurador Atraumático, Cárie.

1 Graduação em Odontologia/FAODO, bruna_povh3@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAODO.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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4° SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM PARACOCCIDIOIDOMICOSE  
DA UFMS/UNESP – BOTUCATU

1Gabriel Franchi de Santi, 2Anamaria Mello Miranda Paniago, 3Elina Sati Koike;  
Igor Valadares Siqueira; Marcello Bertoldi Sanchez Neves

ENEX-0117

RESUMO – Apresentação e objetivo  O evento foi organizado pelo grupo de pesquisas em Micoses Sistê-
micas na região Centro-Oeste do Brasil que tem como objetivo obter soluções para controle da paracoc-
cidioidomicose, doença endêmica na região. Além disso, também tem a finalidade de criar novas parcerias 
em pesquisas e estimular novos pesquisadores para o estudo dessa doença.  Pressupostos teóricos e 
metodológicos  A paracoccidioidomicose (PCM) por se tratar de uma doença endêmica na região sul-ma-
to-grossense e de notificação não compulsória notou-se, então, uma grande importância em uma abor-
dagem mais aprofundada por parte dos acadêmicos e pesquisadores da área de saúde da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul e da Unesp de Botucatu. Nesse propósito, foi elaborado o seminário de pes-
quisas em PCM, no qual foi aplicada a metodologia da mesa redonda, ao total esse ano foram seis mesas 
redondas com moderadores convidados.  Desenvolvimento do trabalho   O desenvolvimento do trabalho 
se deu por meio de reuniões para a divisão de trabalhos e ajustes na execução das atividades propostas; 
controle das inscrições e dos pagamentos, impressão dos certificados, montagem dos materiais para os 
ouvintes e palestrantes e a organização do anfiteatro a ser utilizado com ajustes.  Análise do processo e 
ou dos resultados   O processo de organização foi bem sucedido, pois o plano de trabalho era bem defini-
do e direcionado. Ademais, não houve problemas complexos que demandassem grandes esforços para a 
solução, além de contar com uma equipe de apoio, coordenadores e bolsistas para a resolução das dificul-
dades encontradas.  Considerações finais   O evento proporcionou o desenvolvimento da capacidade de 
pesquisa, sistematização dos fatos, raciocínio e reflexão em torno da PCM. Logo, o seminário contribuiu 
significativamente no ramo de pesquisas nessa área.

Palavras-chave: Paracoccidioidomicose, Mato Grosso do Sul.

1 Graduação em Medicina/FAMED, gabrielfranchidesanti@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAMED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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TREM DO PANTANAL: TRILHANDO O CAMINHO DO BIOMA E DAS DOENÇAS TROPICAIS
1Larissa dos Santos Palhano, 2Ana Paula da Costa Marques, 3Anamaria Mello Miranda Paniago; 

Dario Corrêa Junior; Everton Ferreira Lemos

ENEX-0127

RESUMO – O “Trem do Pantanal: trilhando o caminho do bioma e das doenças tropicais” é um curso de 
extensão voltado para alunos do ensino médio de escolas públicas que visa promover experiências do 
âmbito acadêmico utilizando metodologias ativas, principalmente o método científico. Essa proposta está 
credenciada e Rede Nacional Leopoldo de Meis de Educação e Ciência via PPG-DIP. Seu objetivo principal é 
promover o intercâmbio entre universidade e sociedade, além de oferecer aos estudantes do EB o contato 
com a pesquisa e com o método científico. O uso desse método, foi empregado com o intuito estimular e 
melhorar o processo ensino-aprendizagem sobre transmissão, manifestações, diagnósticos, tratamentos 
e prevenção de doenças infecto-parasitárias inseridas no bioma tropical, que acometem a comunidade do 
participante e a sociedade de forma geral. O presente trabalho contou com a participação alunos do PPG-
-DIP e de graduação que atuaram como monitores. Participaram da ação, que ocorreu entre os dias 21 e 25 
de agosto, 30 alunos do 2o ano do EM da EE Ada Teixeira dos Santos Pereira. Inicialmente fizeram mais de 
uma centena de perguntas sobre o tema do curso (suas curiosidade e dúvidas) e no decorrer da semana, 
a partir das atividades realizadas: visitas ao Hospital Dia, Cerradinho, LAC, dinâmicas e experimentos labo-
ratoriais, puderam respondê-las através de suas próprias experiências/vivências. Esta ação foi finalizada 
com uma gincana de jogos contendo as perguntas feitas no primeiro dia, onde pudemos constatar que a 
aprendizagem e fixação do conteúdo aconteceu de forma satisfatória e descontraída.Durante toda a se-
mana foram instruídos a resolver questões feitas por eles mesmos, para isso foram divididos em quatro 
grupos. Ao final das atividades, cada grupo apresentava suas experiências aos demais alunos. Observa-
mos também que a utilização da metodologia ativa é positiva, que o uso de problematização como estra-
tégia de ensino é motivador.

Palavras-chave: Pantanal, Doenças, Parasitárias, Infecciosas, Educação.

1 Graduação em Medicina/FAMED, larissa.palhano5@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAMED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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5° CONGRESSO DO CENTRO-OESTE SOBRE DOENÇAS INFECCIOSAS EMERGENTES, 
REEMERGENTES E NEGLIGENCIADAS (DIERN)

1Marcello Bertoldi Sanchez Neves, 2Anamaria Mello Miranda Paniago, 3Elina Sati Koike;  
Joyce Figueiredo de Carvalho; Maria Alice Fontoura Lima

ENEX-0130

RESUMO – O evento promoveu integração e amplo debate entre instituições de ensino e pesquisa, seto-
res de gestão e serviços de assistência em saúde, tratando das doenças infecciosas que afligem nossa 
população. As doenças infecciosas estão entre os mais importantes problemas de saúde pública dos paí-
ses tropicais e enquanto acompanhamos satisfeitos importantes avanços como o recente lançamento 
de uma vacina contra dengue e de medicamentos mais eficazes para hepatite C, temos enfrentado novos 
desafios como a epidemia de febre amarela silvestre no Sudeste do Brasil e o aumento de casos de sífilis 
adquirida e congênita. Portanto um evento como esse é de crucial importância para a saúde coletiva, pois 
traz à tona a discussão e amplo debate de pontos importantes a respeito do tema. A programação foi cui-
dadosamente preparada para atender às expectativas de estudantes de diversos cursos, profissionais de 
saúde, pesquisadores e comunidade. Foram três dias de atividades que incluíram minicursos, conferência, 
mesas-redondas, apresentação e visitação de pôsteres.

Palavras-chave: Doenças Infecciosas, Doenças Negligenciadas, Ensino-Serviço.

1 Graduação em Medicina/FAMED, marcello.bertoldi@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAMED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO: CUIDADOS E INFORMAÇÃO ACERCA 
 DAS DOENÇAS ENDÓCRINAS E METABÓLICAS

1Mauren Oliveira Cruz, 2Ana Carolina Wanderley Xavier, 3Juliana Barbosa Rosa

ENEX-0132

RESUMO – Esse trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de extenção: cuidados e informação 
acerca das doenças endócrinas e metabolicas, demonstrando os suas metas e seu impacto na população 
que é atendida por suas ações.  Além disso apresentar o público alvo das ações de extensão do projeto 
que são os usuários do Sistema Único de Saúde, (atendidos pelos participantes do projeto em ambulatório 
aos sábados) a população encontrada durante as ações na comunidade (por exemplo no dia do combate 
ao colesterol) e também os freqüentadores das unidades básicas de saúde da família parceiras ao projeto.  
Por fim o trabalho pretende demonstrar a importância de se compreender a prevalência e relevância das 
doenças endócrinas nas diversas especialidades médicas e nas outras áreas da saúde correlacionando o 
conhecimento teórico com a prática.

Palavras-chave: Extensão, Doenças Endócrinas.

1 Graduação em Medicina/FAMED, mauren856@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAMED.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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SERVIÇO DE DOR OROFACIAL E DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - SERDOF
1Monize Amabille Coutinho, 2Daisilene Baena Castillo

ENEX-0135

RESUMO – OBJETIVOS:Prevenir e tratar as disfunções temporomandibulares (DTM) e fazer acompanhamen-
to de pacientes portadores de apnéia (trabalho em conjunto com a equipe do HU) em pacientes do SUS 
em Campo Grande e de outras origens do estado de MS, sendo a única alternativa de atendimento para os 
pacientes do SUS para tais patologias. Projeto de relevância por promover qualidade de vida às pessoas.   
METODOLOGIA:O atendimento ao paciente portador de DTM, é multidisciplinar, envolvendo principalmente, 
a odontologia.É realizado mensalmente uma Palestra de orientação às pessoas da comunidade, que re-
cebem o tratamento de DTM no SERDOF-DTM. Com intuito de esclarecer as dúvidas, explicar como que se 
desenvolve a DTM e como pode ser controlada.Nas aulas teóricas e seminários,são abordados os conteú-
dos para aplicação na clínica.As aulas práticas em clínica, consiste no atendimento ao paciente portador 
de DTM e de ronco e apnéia.  RESULTADOS:160 pacientes atendidos;Instalação de 52 placas miorrelaxan-
tes;Participação de 28 alunos da graduação, 02 alunos da residência Buco-maxilo-facial, 04professores da 
Faodo/ufms, 01 aluna da pós-graduação, 02 profissionais especialistas em DTM, 01 fisioterapeuta volun-
tária e 1 aluna da fisioterapia, ambas com curso de fisioterapia em DTM;2 trabalhos de TCC apresentados  
Considerações finais:Consideramos o projeto com papel fundamental e de importancia para a população 
do estado, tendo em vista a escassez desse tipo de acolhimento para os pacientes portadores de DTM.  

Palavras-chave: DTM, Temporomandibular, Apnéia, Articular, Muscular.

1 Graduação em Odontologia/FAODO, momo_amabille@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAODO.

Apoio: Proece/UFMS.
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AMPLIANDO A GESTÃO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO NA SAÚDE DOS CUIDADOS 
FARMACÊUTICOS NA SAÚDE MENTAL

1Amanda Naomi Teruya, 2Soraya Solon, 3Êmelli Laleska Ferreira de Souza

ENEX-0153

RESUMO – Este projeto de extensão visou fortalecer e ampliar a atuação farmacêutica em quatro Centros 
de Atenção Psicossocial de Campo Grande/MS, inserindo acadêmicos do Curso de Farmácia nas equipes de 
saúde para executarem atividades que contribuíssem para o aprimoramento da gestão do trabalho far-
macêutico e o manejo de saúde dos pacientes com transtorno mental grave. A extensão foi planejada para 
auxiliar a Equipe de Saúde no acolhimento do paciente e cuidador, apoiar as ações de rotina do farmacêu-
tico por meio da educação em saúde e dispensação, para  promover a saúde de caráter geral e o uso racio-
nal de medicamentos, com o desenvolvimento de atividades de farmácia clínica. Foi constituído um grupo 
denominado Acadêmicos de Farmácia na Atenção Psicossocial (AFAPS), que desenvolveu ações de ensino 
e extensão. Nas atividades de ensino, contemplou-se estudos da Liga de Saúde Mental em Enfermagem 
(LASME), capacitação sobre os cuidados farmacêuticos e reuniões para a discussão do projeto. Nas ações 
de extensão nos CAPS, durante 4 h semanais, foram aplicadas medidas como a consulta farmacêutica, 
dispensação, produção de material educativo. A extensão possibilitou que 8 acadêmicos contribuíssem 
na gestão da Saúde Mental às equipes de saúde, e na conscientização dos pacientes e cuidadores sobre o 
uso racional de medicamentos. Dentre as atividades planejadas, a implantação da clínica, apesar de  pouco 
aplicada pela necessidade de maior capacitação técnica, apresentou um valor singular e de grande valia. 
A produtividade do projeto foi prejudicada pelo semestre letivo curto que acarretou acúmulo atividades 
e estágios do Curso. Apesar dos extensionistas assumirem dificuldade com relação ao desenvolvimento 
do projeto e a pouca flexibilidade de horários da grade curricular, são observados avanços na gestão do 
serviço farmacêutico. A a dispensação foi a prática mais realizada, acarretando participação colaborativa 
de importante crescimento pessoal-humanístico do acadêmico junto ao paciente.

Palavras-chave: Farmácia, Saúde Mental, Cuidados Farmacêuticos.

1 Graduação em Farmácia/FACFAN, naomitask@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACFAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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A FISIOTERAPIA NA AVALIAÇÃO FÍSICA DE ATLETAS  
DE ALTO RENDIMENTO E AMADORES&#8203

1Ana Gabriela Porfírio Félix, 2Christianne de Faria Coelho

ENEX-0155

RESUMO – Este estudo, tendo sido nomeado, Projeto Medalha é desenvolvido pela UFMS (Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul), entre os alunos de diversos cursos, como educação física, fisioterapia, medi-
cina, nutrição e odontologia, com o objetivo de assegurar o contato dos estudantes e atletas amadores às 
práticas esportivas. Buscando avaliar, tratar e apoiar esses atletas em todas as esferas que um esportis-
ta necessita.&#8203; A fisioterapia objetiva avaliar lesões e aspectos físicos, como mensurar força, flexi-
bilidade e compensações posturais dos atletas, para que haja um melhor rendimento das diversas equi-
pes frente às competições na qual a UFMS participará. Os voluntários vestirão apenas sunga/biquini e os 
testes serão realizados por alunas treinadas, na CEI (Clínica Escola Integrada), e utilizarão dispositivos, 
ja dispostos na universidade, como: fita métrica, flexímetro, banco de Wells, dinamômetro, simetrógrafo, 
câmera fotográfica e demarcadores. O atendimento aos atletas será feito a partir de agendamento, entre 
atleta e terapeuta. Os voluntários preencherão um questionário específico de informações referentes às 
lesões e farão testes de avaliação do alinhamento postural, força muscular, flexibilidade articular do qua-
dril e da coluna lombar, &#8203;e extensibilidade dos múculos flexores do quadril monoarticulares e biar-
ticulares. Os resultados dos testes e questionário, serão utilizados em conjunto com os dados das outras 
especialidades, para promover melhoria da condição física e aproveitamento do atleta para com a prática 
esportiva, mesmo se o voluntário estiver em períodos de aula ou em período de férias letivas.&#8203;

Palavras-chave: Esporte Universitário, Fisioterapia, Avaliação Física .

1 Graduação em Fisioterapia/INISA, gabi_porfirio@hotmail.com.
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ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER INDÍGENA TERENA: UMA PROPOSTA DE 
EMPODERAMENTO E AUTOCUIDADO

1Andriely Gomes dos Santos, 2Gislaine Recaldes de Abreu, 3Adamerflan Gouveia de Sene;  
Jackelina de Lima Rodrigues

ENEX-0156

RESUMO – Apresentação e objetivos: Projeto desenvolvido com mulheres indígenas Terena da Terra In-
dígena Buriti, MS, Brasil. Utiliza-se de ações de inclusão dos participantes, contribuindo às ações de pro-
moção de saúde e bem-estar da mulher indígena, promovendo o empoderamento acerca das práticas de 
autocuidado. Pressupostos teórico-metodológicos: O movimento de mulheres fomentou a democratiza-
ção de políticas públicas, principalmente com o surgimento do Programa de Assistência Integral à Saúde 
da Mulher (PAISM), derivado das lutas por dignidade social e em saúde. Porém são necessárias ações que 
promovam atendimento de qualidade no sentido de promoção, prevenção e recuperação da saúde das 
mulheres, buscando resolutividade (BRASIL, 2016). A população indígena brasileira está representada em 
aproximadamente 230 etnias distribuídas por todo território. O Mato Grosso do Sul possui importante 
densidade demográfica dos povos indígenas do Brasil, contemplando 82 mil pessoas de oito etnias. Os in-
dígenas Terena são, deste estado, o segundo maior grupo populacional. (IBGE, 2010). Desenvolvimento das 
atividades: dinâmicas de acolhimento; entrevista com informantes-chave da comunidade, abordando os 
conhecimentos e problemas vivenciados por essas mulheres; observação participante com registro; rea-
lizações de rodas de conversas de acordo com demandas da população e encaminhamento à equipe mul-
tidisciplinar de saúde indígena e serviços de referência conforme necessidade. Análise do processo e/ou 
dos resultados alcançados: realizada tanto pelo público, por meio de rodas de conversas com perguntas 
que avaliam o nível de satisfação e os conhecimentos obtidos; bem como com a equipe participante, em 
reuniões nas quais as ações desenvolvidas são expostas, discutidas e as prioridades redefinidas confor-
me os objetivos forem sendo alcançados. Considerações finais: Evidencia-se a necessidade de compreen-
são da relação entre gênero e o cuidado com a saúde; e atuação efetiva principalmente para a mulher 
indígena que se encontra em situação epidemiológica preocupante e enfrenta fragilidades nos serviços 
que falham em efetivar ações culturalmente apropriadas.

Palavras-chave: Saúde Indígena, Saúde da Mulher.
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UTILIZAÇÃO DO LÚDICO COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE:  
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

1Anna Carolina Soares de Araujo Abate, 2na Rita Coimbra Motta Castro, 3Jean Ribeiro Leite;  
Raissa de Souza Sassine

ENEX-0157

RESUMO – Apresentação e Objetivos: As ações de educação em saúde são vistas como valiosas parceiras 
da prevenção da gravidez não planejada e das infecções sexualmente transmissíveis (IST), trazendo infor-
mação e resgatando a responsabilidade individual e o empoderamento da população no que diz respeito à 
saúde sexual e reprodutiva.  Esta ação de extensão teve como objetivo propor atividades de educação em 
saúde de maneira lúdica, dinâmica e reflexiva, utilizando o Túnel das Sensações e o teatro da trupe EnCe-
na. Pressupostos teórico-metodológicos: Trata-se de um relato de experiência de uma ação de extensão 
que propôs utilizar dois métodos de ensino que fazem abordagem lúdica e reflexiva para desmistificar os 
preconceitos e tabus que ainda cercam o uso do preservativo, além de abordar outros aspectos da saúde 
sexual e reprodutiva como IST, contraceptivos e planejamento familiar. Desenvolvimento das Atividades: 
O Túnel das Sensações foi realizado em 5 momentos atendendo demanda espontânea da comunidade 
externa e eventos da UFMS.  As atividades ocorreram no Parque Ayrton Senna (parceria com SESAU), no 
Instituto Mirim, na UFMS (parceria com projeto Oficiências) e na SIPAT das empresas TV Morena e Servsal. 
A atividade de arte-educação (teatro) está em período de formação (aulas de técnicas teatrais duas vezes 
por semana) com planejamento para apresentação de 3 espetáculos nos territórios em que a Liga Acadê-
mica Multiprofissional da Saúde do Adolescente (LAMSA) está vinculada. Análise do processo e/ou dos 
resultados alcançados: As atividades estão ocorrendo conforme o planejamento, porém, foi necessário 
vínculo com os grupos PELC e APLAUSOS para viabilizar a peça teatral.  Considerações finais: Transformar 
vidas com educação em saúde é um desafio que deve ser estimulado e enfrentado, pois provoca a trans-
formação social com o empoderamento adquirido pela informação.

Palavras-chave: Saúde, Preservativo, Promoção, Prevenção, Teatro.
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AÇÕES RELACIONADAS AO CUIDADO FARMACÊUTICO EM PACIENTES COM CONDIÇÕES 
CRÔNICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

1Beatriz Mariane Xavier Thomaz, 2Camila Guimarães Polisel, 3Eder Siqueira Leal;  
Elis Regina Freitas dos Santos; Sheila Karielly Astofe Magalhães Macedo

ENEX-0158

RESUMO – APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)  representam o 
problema de saúde de maior extensão no Brasil. A Assistência Farmacêutica é  aplicada no SUS por meio 
dos serviços farmacêuticos, realizados com o propósito de otimizar o  regime farmacoterapêutico, me-
lhorar a comunicação sobre a farmacoterapia na equipe  multiprofissional e contribuir com o incremento 
do autocuidado e da adesão ao tratamento. Este  trabalho possui o propósito de relatar as experiências e 
contribuições de acadêmicos no cuidado  a pacientes com condições crônicas. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-
-METODOLÓGICOS:  Trata-se de um relato de experiência dos acadêmicos do Curso de Farmácia da UFMS,  
vinculados ao projeto de extensão Cuidado Farmacêutico em Pacientes com Condições Crônicas  Assis-
tidos pela Atenção Primária à Saúde de Campo Grande/MS. As ações foram realizadas  durante o ano de 
2017 em 5 Unidades Básicas de Saúde, a saber: UBS Cidade Morena, UBSF  Portal Caiobá, UBSF Jardim Ita-
maracá, UBSF Estrela Dalva e UBSF Aero Itália.  DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: As ações realizadas 
nos cenários de prática  envolveram educação dos pacientes sobre seus medicamentos e problemas de 
saúde, incremento  da adesão ao tratamento e do autocuidado, revisão da farmacoterapia, provisão de 
materiais  educativos relacionados ao manejo de condições crônicas, esclarecimento de dúvidas dos  pa-
cientes relacionadas a medicamentos, orientações sobre a forma correta de utilização,  armazenamento 
domiciliar e descarte de medicamentos e palestras realizadas nas salas de espera  das unidades. ANÁLISE 
DO PROCESSO E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS: Os  extensionistas vivenciaram práticas reais da profissão 
e desenvolveram habilidades relacionadas  à comunicação interpessoal, complementando a abrangência 
da matriz curricular do Curso de  Farmácia considerando as áreas emergentes da profissão. CONSIDERA-
ÇÕES FINAIS: As  ações realizadas contribuíram com o desenvolvimento de habilidades relacionadas à prá-
tica de  serviços clínicos farmacêuticos que possuem o potencial de contribuir com o cuidado em  situa-
ções de saúde que necessitam do uso contínuo de medicamentos.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde.
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ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM UROLOGIA E UROGINECOLOGIA EM CENÁRIO DE 
MÉDIA COMPLEXIDADE. GRUPOS

1Dayane  Aparecida Moises Caetano, 2Ana Beatriz Gomes de Souza Pegorare,  
3Aline Ortega Soloaga; Ana Paula Silva Ferreira

ENEX-0159

RESUMO – O Curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) desenvolve o 
projeto de extensão: ‘Atenção fisioterapêutica em Urologia e Uroginecologia em cenário de média com-
plexidade’ e sob esta abordagem foram desenvolvidas várias ações na promoção, prevenção e reabilita-
ção da saúde, com enfoque na musculatura do assoalho pélvico. Além de atendimentos individuais para 
o tratamento de disfunções miccionais e fecal, foram criados grupos de promoção à saúde, como o grupo 
de Kegel e de gestantes. O método desenvolvido na década de 40 pelo Dr. Arnold Kegel era utilizado de 
forma cientifica para o tratamento de incontinências urinárias e dos prolapsos. Estudos mostram que o 
protocolo de Kegel traz múltiplos benefícios, sendo utilizado na fisioterapia como prevenção e tratamento 
de disfunções da musculatura perineal. Até hoje esses exercícios são utilizados para o fortalecimento do 
assoalho pélvico, que desempenha importantes funções como contração e relaxamento esfincteriano, 
sustentação dos órgãos pélvicos, aumento da resposta sexual e no parto. O objetivo deste grupo era tra-
balhar e prevenir disfunções do assoalho pélvico, exercitar sua consciência corporal, respiração, postura, 
a partir dos exercícios propostos para homens e mulheres de diversas faixas etárias.  O grupo de gestan-
tes, foi desenvolvido abordando técnicas do método Pilates, que se baseia em um programa de exercícios 
que pode trazer conforto à gravidez e ao parto, com foco na estabilidade da musculatura postural e do 
assoalho pélvico e no fortalecimento e alongamento suave dos músculos. Melhora a concentração, a força 
postural, o equilíbrio, a coordenação e a qualidade dos movimentos, sem sobrecarregar as articulações. 
Consequentemente auxilia na prevenção de dores lombares e na redução da tensão na cintura escapular. 
A aceitação dos pacientes aos grupos de tratamento foi excepcional aumentando a eficácia do tratamen-
to nas disfunções do assoalho pélvico.

Palavras-chave: Kegel, Pilates, Assoalho Pélvico.
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CUIDADO FARMACÊUTICO PARA PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA
1Fernanda Cristina Moretti de Souza Lomba, 2Maria Tereza Ferreira Duenhas Monreal,  

3Cinthia Caldas Rios Soares; Elizabete Chiavelli de Lima; Lucas Denis de Carvalho Nunes

ENEX-0162

RESUMO – A Esclerose Múltipla é uma doença autoimune que acomete o sistema nervoso central, causan-
do desmielinização e inflamação. O tratamento no Brasil consiste na utilização dos medicamentos Betain-
terferona, Acetato de Glatirâmer, Natalizumabe, Azatioprina e Fingolimode.  O Cuidado Farmacêutico é 
uma estratégia para auxiliar o paciente na obtenção de melhores resultados no tratamento, no contexto 
da saúde e qualidade de vida. Assim, os objetivos deste projeto foram realizar cuidado farmacêutico para 
pacientes com esclerose múltipla atendidos na Farmácia Escola da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul e oportunizar ao acadêmico de farmácia o desenvolvimento de habilidades clínicas e de responsa-
bilidade social. Para realização do serviço foi estruturado consultório farmacêutico na Farmácia Escola ga-
rantindo privacidade e conforto. O atendimento foi realizado por meio de consultas farmacêuticas.  Nes-
tas consultas foram identificados problemas relacionados ao uso dos medicamentos (adesão, condições 
de saúde não tratadas ou com necessidade de alteração da farmacoterapia, efetividade e segurança do 
tratamento). Para as necessidades identificadas foram desencadeadas intervenções farmacêuticas e/
ou encaminhamentos, respeitando condições e desejos dos pacientes. O acompanhamento farmacêutico 
foi realizado em consonância com Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da Esclerose Múltipla e dos 
Cadernos de Cuidado Farmacêutico aprovado pelo Ministério da Saúde. Foram realizadas 288 consultas 
farmacêuticas, atendendo 81 pacientes. Destes, 69% pertencia ao sexo feminino; 53% possuíam outras 
comorbidades, sendo os transtornos de humor a condição mais frequente (23%); e 100% dos pacientes 
apresentavam algum problema relacionado ao medicamento (81,5% de necessidade, 80% de adesão, 53% 
de efetividade, 92,6% de segurança). Com os resultados obtidos nas Consultas Farmacêuticas, foi possível 
desenvolver as competências clínicas do estudante na busca de soluções/intervenções para os proble-
mas encontrados, atender as necessidades dos pacientes e estruturar parcerias com outros setores da 
universidade, como a Clínica Escola, Ambulatórios de Neurologia e de Psiquiatria, fomentando o cuidado 
multiprofissional para esse paciente.
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SUA VIDA VALE A PENA: AÇÕES DE VALORIZAÇÃO À VIDA  
E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO NA UFMS

1Gabriela Piazza Pinto, 2Priscila Maria Marcheti Fiorin, 3Aline dos Santos Gasparetto; 
 Bruno Souza do Nascimento; Rony Marcos Siqueira Spinola

ENEX-0163

RESUMO – Cerca de 804 mil suicídios aconteceram no mundo em 2012 e o Brasil é o 8º país em número 
absoluto de suicídios. Já no município de Campo Grande/MS, foram registrados 331 suicídios de 2010 a 
2016 e a faixa etária com maior incidência de tentativas e suicídios é de 15 a 49 anos. Realizar ações de 
sensibilização e conscientização aos alunos, professores e servidores da UFMS sobre a importância da 
prevenção ao suicídio. Na primeira etapa foi realizado uma capacitação sobre suicídio por duas Enfermei-
ras da SESAU/CG. Após este momento nos reunimos semanalmente para a programação das ações. No dia 
01º de setembro foi entregue fitas aos docentes, discentes e técnicos administrativos com a frase: “Sua 
vida vale a pena”. Bem como, a fixação de cartazes pelo campus com frases e depoimentos, com o objetivo 
de promover momentos de apoio e reflexão sobre o assunto. Dois murais interativos foram instalados: um 
na biblioteca e outro no Restaurante Universitário (RU) com a seguinte pergunta: “O que te motiva viver?” 
com ampla participação dos alunos, totalizando em média 750 pessoas. Também foi acesso o monumento 
símbolo da UFMS (Paliteiro), com a cor amarela. Já na UFMS/CPCX em Coxim-MS foi montado uma tenda de 
Valorização da Vida e uma roda de conversa ‘Da Prevenção ao Acolhimento: Dialogando Sobre o Suicídio“, 
contando com a participação de 70 pessoas. As ações realizadas apresentam grande potencial de alcance 
social não só para a comunidade que participou diretamente, mas também a todos que de alguma maneira 
serão influenciados positivamente por meio de discussões e reflexões compartilhadas no ambiente aca-
dêmico e nas mídias sociais.

Palavras-chave: Promoção, Suicídio, Prevenção, Conscientização.
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ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS CARDIOVASCULARES
1Giovanna de Figueiredo Pogodin, 2Andrelisa Vendrami Parra, 

 3Aline Moraes da Silva; Pâmela Ribeiro Ramos

ENEX-0164

RESUMO – Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) afetam o coração e os vasos sanguíneos e é con-
siderada a principal causa de morte em todo mundo. Resultam de uma série de eventos que maximizam 
as chances de desenvolvimento da doença, os chamados de fatores de risco, que são classificados como 
modificáveis e não modificáveis. Os principais fatores ambientais modificáveis das DCV são os hábitos 
alimentares inadequados, o sedentarismo e a obesidade, associados ao tabagismo e o estresse. Obje-
tivo: Realizar ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de DCV, atuando principalmente 
no controle dos fatores de risco modificáveis. Resultados: As atividades do projeto iniciaram com treina-
mento teórico prático através de palestras, estudos de caso e tutorias. As ações incluíram consultas de 
enfermagem com a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem ao adulto com risco de 
desenvolver DCV na UBSF Cohab e Alves Pereira e na Clínica Escola Integrada com o intuito de identificar 
fatores de risco e propor mudança no estilo de vida. Ações pontuais no município para a promoção à saúde 
com orientações de prevenção de DCV incluindo tabagismo, prevenção de hipertensão e diabete, preven-
ção de colesterol, alimentação saudável e atividade física, através da aferição de pressão arterial, glicemia 
capilar e realização de medidas antropométricas. Assistência integral ao adulto hospitalizado na Unidade 
Coronariana do Hospital Universitário através de plantões extracurriculares na unidade de internação e 
centro-cirúrgico. Discussão e Considerações Finais: As atividades realizadas durante a execução do proje-
to são de extrema importância, visto que o conhecimento de fatores de risco e orientações de prevenção 
de DCV constituem o principal aliado na diminuição das mortes por essa causa. Sabe-se ainda que as Con-
sultas de Enfermagem são ferramentas para controle dessas doenças, onde o indivíduo é acompanhado e 
orientado de forma individual, aproximando o acadêmico da sua pratica profissional.

Palavras-chave: Doença, Cardiovascular, Prevenção, Enfermagem.

1 Graduação em Enfermagem/INISA, gipogodin@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INISA.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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AÇÕES DA LAMSA PARA O ADOLESCENTE
1Higor Lopes Bernal, 2Soraya Solon, 3Alecsandra Fernandes da Silva; Camila Almeida de Freitas

ENEX-0165

RESUMO – Apresentação e objetivos: A adolescência é um período da vida onde ocorre um processo de 
transformação física, psicológica e de adaptação à realidade social, o que direciona a atenção à saúde de 
forma específica para minimizar as vulnerabilidades decorrentes desta idade e favorecer o seu desenvol-
vimento. Apesar do atendimento de saúde para os adolescentes ser garantido pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), o serviço ainda encontra dificuldades para incorporar esse público que, comumen-
te, não utiliza as unidades de atenção básica com autonomia. Reconhecendo esta realidade, este projeto 
se propôs a desenvolver ações para promoção à saúde do adolescente, no âmbito da atenção básica para, 
entre outros objetivos específicos, favorecer o vínculo deste público com a equipe de saúde. Pressupos-
tos teórico-metodológicos: Esta extensão foi planejada pela Liga Acadêmica Multiprofissional para Saúde 
do Adolescente (LAMSA/FACFAN) para atuar em duas unidades de saúde com o matriciamento dos ado-
lescentes no território e ações de educação em saúde enfatizando o autocuidado, protagonismo juvenil e 
a educação entre pares. A LAMSA realiza, em paralelo, projetos de ensino e pesquisa que fortalecem esta 
extensão. Desenvolvimento das atividades: Para nos adequarmos às orientações da instituição parceira, 
os extensionistas foram inseridos em duas Escolas Estaduais e 1 UBSF, onde realizam oficinas no modelo 
do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE). Também foi realizada capacitação em SPE para grupo 
de acadêmicos e adolescentes externos, no Campus da UFMS. Análise do processo e/ou dos resultados 
alcançados: O redirecionamento do projeto para outros cenários de prática (escola e UFMS) culminou na 
adaptação dos objetivos específicos priorizando a formação de multiplicadores nos temas do SPE. Consi-
derações finais: A equipe se mostrou flexível para superação das dificuldades, e produtiva na medida que 
o trabalho está em andamento até o final do semestre letivo.

Palavras-chave: Saúde, Adolescente, Promoção, Atenção, Integral.

1 Graduação em Enfermagem/INISA, higor.lbx@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACFAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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AÇÕES DE EXTENSÃO PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO  
PRECOCE DO CÂNCER INFANTO JUVENIL

1Isabela Guimarães Volpe, 2Fernanda Ribeiro Baptista Marques, 3Karina Sayuri Sugano Chiu; 
 Kelly Thiemi Ferreira Kato; Larissa Fernandes de Menezes

ENEX-0166

RESUMO – Apresentação e Objetivos: O projeto de extensão “Apoio e assistência à criança/adolescente 
com câncer e sua família” esta vinculado a um hospital universitário e a Clínica Escola Integrada da UFMS. 
Tem por objetivo promover a troca de saberes entre discentes, família e profissionais da equipe multi-
disciplinar; promover ações de apoio e assistência às crianças/adolescentes com câncer e suas famílias. 
Pressupostos teóricos e metodológicos: o projeto esta fundamentado no Modelo do Cuidado Centrado no 
Paciente e Família cujos pilares centrais são: dignidade e respeito, colaboração, informação compartilhada 
e participação. O método de pesquisa-ação tem guiado as ações e engloba o ensino, pesquisa e extensão 
a fim de contribuir para uma melhor resolução de problemas e melhorar o conhecimento sobre determina-
das situações. Desenvolvimento das atividades: Primeiramente realizaram-se momentos de discussões 
para familiarização dos discentes com a temática. Em seguida, foram realizadas visitas ao ambulatório de 
oncopediatria onde se viu a necessidade de realizar ações educacionais relacionados aos sinais e sinto-
mas e diagnóstico precoce. A partir dos dados coletados e busca ativa na literatura houve a elaboração de 
ações de conscientização da população a respeito do câncer infanto-juvenil, criou-se então um mascote 
como símbolo do projeto para ilustrar o material educativo dispensado durante as ações. A partir dessas 
ações iniciaram as campanhas em mídias sociais e em espaços públicos. Análise dos resultados alcança-
dos: as ações realizadas pelos discentes tem promovido aproximação da temática e troca de conhecimen-
tos entre os discentes, comunidade e profissionais. Tem permitido o desenvolvimento de habilidades de 
comunicação interpessoal, criatividade e elaboração de ações educativas. Considerações finais: O projeto 
busca desenvolver no discente a conscientização para promover ações sobre o diagnóstico precoce, a fim 
de reduzir o tempo entre o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas e o diagnóstico da doença, por 
meio de ações educativas para profissionais e comunidade.

Palavras-chave: Criança, Família, Câncer Infantojuvenil, Enfermagem.

1 Graduação em Enfermagem/INISA, bela.volpe@yahoo.com.br.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INISA.
3 Demais coautores/as.
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EXPERIÊNCIA ACADÊMICA EM FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL  
NA ATUAÇÃO PRÁTICA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

1Janaína Ávalos da Silva, 2Ana Beatriz Gomes de Souza Pegorare,  
3Aline Ortega Soloaga; Ana Paula Silva Ferreira

ENEX-0167

RESUMO – A Fisioterapia Dermato Funcional é uma especialidade que atua na prevenção, promoção e re-
cuperação do sistema tegumentar. Foi regulamentada pela Res. COFFITO nº. 362, de 20 de maio de 2009. O 
projeto de extensão “Atenção fisioterapêutica na Saúde da Mulher e Dermato Funcional” tem como obje-
tivo oferecer aos acadêmicos conhecimento teórico em áreas específicas como: endocrinologia, linfologia 
e dermatologia e ampliar a experiência prática envolvendo o cuidado humanizado, escuta qualificada, ava-
liação física e plano do cuidado para as usuárias do Sistema Único de Saúde SUS. O projeto tem parceria 
com a SEMED Secretaria Municipal de Educação, e contou com a participação de mulheres de um Centro 
de Educação Infantil (N=35), além de outras mulheres encaminhadas pelo SUS (N= 35). Os extensionistas 
foram treinados com uma capacitação teórica para efetuarem avaliação com anamnese e avaliação física 
(perimetria, classificação de Baumanm, classificação de Fitzpatrick). Executarem de forma padronizada 
técnicas da fisioterapia Dermato Funcional como: limpeza de pele, peeling químico, massoterapia, drena-
gem linfática, ultrassom e corrente russa, ultrassom 3MHz. Os atendimentos eram individualizados, e as 
reavaliações executadas ao término de dez sessões e o preenchimentos da ficha de evoluções ao final 
de cada terapia. Impactos: Inicialmente, o desafio foi passar segurança para os pacientes, estabelecendo 
vínculo, de modo que a terapia se desenvolvesse de maneira confortável para ambas as partes. Lidar com 
angústias, ouvir as queixas de ordem física que envolvem a autoestima da mulher foi uma experiência que 
possibilitou associar o aspecto físico ao psicológico resultando em maior domínio de terapia e bem-estar 
do paciente. A confiança aos atendimentos como acadêmicos foi estabelecida, assim como a satisfação 
das pacientes com os resultados. A experiência foi significativa, pois promoveu maior aprendizado aos 
alunos na área de Dermato Funcional, e impactou de forma positiva a qualidade de vida das mulheres 
atendidas pelo projeto.

Palavras-chave: Fisioterapia, Dermato Funcional.
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PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS NA APLICAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE RASTREIO 
COGNITIVO EM PARTICIPANTES DE UMA OFICINA DE MEMÓRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

1Jaqueline Simionatto, 2Suzi Rosa Miziara Barbosa, 3Fernanda Teixeira Furlan Chico;  
Stephanie Grazielly Rodrigues Mercado

ENEX-0168

RESUMO – Introdução: Durante o envelhecimento ocorrem mudanças no organismo humano que podem 
levar a alterações cognitivas e funcionais impactando na qualidade de vida dos idosos. Entretanto, o Mi-
ni-Exame do Estado Mental (MEEM) é um instrumento que mensura funções cognitivas, possibilitando in-
vestigação de quadros demênciais através de avaliação clínica padronizada e simplificada. Objetivo: veri-
ficar o estado cognitivo dos idosos através do MEEM.  Descrição da Experiência: O instrumento foi aplicado 
em idosos participantes da oficina de memória do projeto de Extensão, desenvolvido por acadêmicos de 
Fisioterapia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em uma Instituição de Longa Perma-
nência (ILPI) em Campo Grande/MS. Participam da oficina cerca de 30 idosos, com frequência semanal, as 
atividades totalizam 180 minutos. Foram realizados jogos com elementos lúdicos que estimulam memória, 
cognitivo, raciocínio, habilidade motora, tais como: quebra cabeça, jogos da memória, dominó educativo, 
jogos de encaixe e montagem de figuras.  O MEEM foi aplicado num primeiro momento e transcorridos no-
venta dias foi realizada a reavaliação. Impactos: A experiência foi positiva e de grande aprendizado, uma 
vez que contribuiu para elucidar o estado cognitivo dos idosos, possibilitando a implantação de aborda-
gens com finalidade de retardar o avanço do declínio cognitivo proporcionando melhoria na qualidade de 
vida.  Considerações Finais: Concluímos que o (MEEM) é um instrumento de fácil aplicação, bastante aces-
sível, sendo utilizado com sucesso para avaliar o estado mental dos idosos.

Palavras-chave: Cognição, Idoso, Cognitivo, Envelhecimento.

1 Graduação em Fisioterapia/INISA, jaquesimi@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INISA.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE

596

LIGA DO TRAUMA E EMERGÊNCIA EM ENFERMAGEM
1Joyce Borges Ceballos, 2Ana Paula de Assis Sales, 3Silvia Furtado de Oliveira

ENEX-0170

RESUMO – Apresentação e objetivo: A Liga do Trauma e Emergência em Enfermagem (LTEE) é um projeto 
que visa oportunizar ao acadêmico a atuação frente aos agravos associados às urgências e emergências 
clínicas e traumáticas, além de prevenir ou minimizar esses agravos, através de atividades de educação 
em saúde. O objetivo do trabalho é relatar a experiência discente no projeto de extensão na LTEE. Pressu-
postos teórico-metodológicos: Relato de experiência das atividades desenvolvidas no projeto durante o 
segundo semestre de 2017. Desenvolvimento das atividades: As atividades acontecem no período notur-
no, por meio de reuniões quinzenais, em que são ministradas aulas com a temática voltada para as urgên-
cias e emergências, lecionadas por profissionais da área e docentes. Também acontecem plantões de seis 
horas, em todos os dias da semana, na área vermelha do Pronto Atendimento Médico (PAM) do HUMAP sob 
supervisão dos profissionais das equipes de saúde desse serviço. Além disso, o projeto estabelece parce-
ria com empresas, promovendo atividades de educação em saúde, como oficinas sobre como agir diante 
de uma parada cardiorrespiratória e obstrução de vias aéreas superiores, por exemplo, além de produção 
de material educativo. Resultados alcançados: As atividades propiciaram aos acadêmicos conhecer a rea-
lidade na qual estão inseridos e desenvolver competências inerentes ao trabalho do enfermeiro, como a 
comunicação, o trabalho em equipe e habilidades técnicas para atuar nos cenários de urgência e emer-
gência. Considerações finais: A LTEE destaca-se pela participação compartilhada entre profissionais, aca-
dêmicos e docentes, o que evidencia que a integração entre a universidade e a sociedade faz-se presente 
ao longo do período de atividades.

Palavras-chave: Saúde, Emergência, Enfermagem, Educação.

1 Graduação em Enfermagem/INISA, joyceborges.11@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INISA.
3 Demais coautores/as.
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PERFIL DEMOGRÁFICO E FÍSICO-FUNCIONAL DE PACIENTES COM DOENÇAS 
REUMÁTICAS ATENDIDOS NO PROJETO AMPARE
1Larissa Nakahata Medrado, 2Paula Felippe Martinez, 3Ana Gabriela de Lima;  

Izabela Rodrigues de Menezes

ENEX-0174

RESUMO – INTRODUÇÃO: As doenças reumáticas ocasionam comprometimento do sistema musculoesque-
lético, com impacto negativo sobre capacidade funcional e qualidade de vida dos portadores. O projeto 
de extensão AMPaRe (Atenção Multiprofissional ao Paciente com Doença Reumática) tem sido desenvol-
vido com o intuito de proporcionar atendimento multiprofissional em nível ambulatorial a pacientes com 
doenças reumáticas. OBJETIVO: Avaliar o perfil demográfico e físico-funcional dos pacientes atendidos no 
projeto de extensão AMPaRe e descrever as ações realizadas. METODOLOGIA: Foram atendidos pacientes 
encaminhados pelo Ambulatório de Reumatologia do HUMAP ou que procuraram espontaneamente aten-
dimento na Clínica Escola Integrada (CEI/UFMS). Foram coletados dados demográficos e físico-funcionais, 
como força muscular global (MRC escore), força de preensão palmar (dinamometria), capacidade funcio-
nal (Teste de caminhada 6 minutos, TC6) e flexibilidade (Teste de sentar e alcançar). DESENVOLVIMENTO 
DAS ATIVIDADES: Os pacientes foram inicialmente avaliados e posteriormente atendidos 2x/semana na 
CEI/UFMS. Foram realizadas sessões de fisioterapia em grupo, abordagens com profissionais das áreas 
de nutrição e psicologia e ações de educação em saúde. RESULTADOS: Foram atendidos 23 indivíduos (22 
mulheres), com idade média de 51±13 anos; 45,4% se declararam pardos, 36,4% brancos e 18,2% negros. 
Quanto ao diagnóstico clínico, 72,7% apresentaram fibromialgia, 13,5% osteoartrite, 9,1% esclerose sistê-
mica e 4,7% outras condições. Todos os pacientes apresentaram resultados abaixo do esperado para força 
de preensão palmar e 75% para distância percorrida no TC6. Além disso, 66,7% apresentaram flexibilidade 
classificada como abaixo da média e 21% fraqueza muscular global. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Pacientes com 
doenças reumáticas apresentam comprometimento físico-funcional, com prejuízo da flexibilidade, força 
muscular e capacidade funcional, evidenciando necessidade de intervenção fisioterapêutica.

Palavras-chave: Reumatologia, Funcionalidade, Fisioterapia.
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AÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E GLICEMIA CAPILAR EM CLÍNICA 
ESCOLA INTEGRADA DA UFMS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

1Leticia Pinto Manvailer, 2Andreia Insabralde de Queiroz Cardoso, 3Joyce Borges Ceballos;  
Maria Aparecida dos Santos Eloy; Patricia Lima Avalos

ENEX-0175

RESUMO – Apresentação e objetivos: As transformações envolvidas na transição epidemiológica brasileira 
contribuem para o aumento significativo da morbimortalidade por doenças crônicas entre as quais se 
destacam a Hipertensão arterial e o Diabetes mellitus.  Diante disso, o emprego de medidas que ofereçam 
informações a comunidade idosa e exames casuais de verificação fornecem bases para o planejamento 
assistencial em saúde, justificando a realização de ação em Clínica Escola Integrada (CEI) da UFMS. Este 
trabalho objetiva descrever atividade realizada destacando importância para formação acadêmica e para 
a comunidade. Pressupostos teórico-metodológicos: Consiste em relato de experiência sobre atividade 
executada pelo projeto “Consultório Integrado de Geriatria e Gerontologia” em julho de 2017, período ma-
tutino, na CEI em Campo Grande, MS. Desenvolvimento das atividades: Realizaram-se abordagens indivi-
dualizadas oferecendo verificação de glicemia capilar e de pressão arterial, bem como orientações sobre 
medicamentos e hábitos de vida, fornecendo cartões de acompanhamento para registro dos resultados. 
Resultados alcançados: Participaram 56 pessoas, de faixa etária entre 54 a 92 anos, sendo possível iden-
tificar a curiosidade do público a respeito da temática e interesse demostrado em relação aos resulta-
dos das verificações. Considerações finais: É notória a importância da assistência à população tornando 
acessíveis informações referentes às doenças crônicas no envelhecimento bem como sobre meios para 
o autocuidado e prevenção de doenças. Atividades assim aproximam o meio acadêmico às experiências 
profissionais através do elo ensino e comunidade. 

Palavras-chave: Saúde do Idoso, Doença Crônica.

1 Graduação em Enfermagem/INISA, leticiamanvailer2296@gmail.com.
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CUIDADO FISIOTERAPÊUTICO PARA PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA
1Livia Rocha Auni Ibrahim, 2Evandro Gonzalez Tarnhovi, 3Cinthia Yumi Ide; Vanessa de Souza Ferraz

ENEX-0176

RESUMO – Apresentação e objetivo: O projeto é destinado aos indivíduos diagnosticados com Esclerose 
Múltipla (EM) com EDSS &#8804; 3. O objetivo deste projeto é avaliar a condição funcional e investigar os 
efeitos dos exercícios em solo do método Pilates para promoção da qualidade de vida nesta população. 
Pressupostos teóricos-metodológicos: A EM é a doença crônica desmielinizante mais comum que afeta 
o sistema nervoso central, podendo desencadear uma série de limitações físicas e psíquicas. Portanto, é 
uma das principais causas de morbidade em adultos jovens. O método Pilates tem demonstrado ser um 
recurso que promove a qualidade de vida, pois é um programa de condicionamento físico e mental, que 
visa trabalhar força, alongamento, equilíbrio e é realizado com poucas repetições prevenindo a fadigabili-
dade que é uma das características desta doença. Desenvolvimento do trabalho: Quando encaminhado ao 
projeto o indivíduo é avaliado para investigar o seu histórico clínico e nível de incapacidade, estabilidade 
postural, flexibilidade, força de preensão palmar, qualidade de vida, equilíbrio e avaliação da força mus-
cular respiratória. A partir da coleta dos dados os pacientes foram submetidos a 3 etapas de exercícios 
do método Pilates solo desenvolvidos de maneira gradual, sendo cada etapa realizada por 8 sessões. As 
sessões são realizadas duas vezes na semana com duração de 40 minutos. Análise do processo e/ou dos 
resultados: Por meio de uma análise preliminar e com os relatos dos pacientes foi possível verificar a 
melhora na qualidade de vida e nos aspectos físicos dos mesmos. Alguns fatores limitantes, como dias 
de medicação, clima quente e seco e surtos, influenciaram a adesão dos pacientes. Sendo assim pôde-se 
afirmar que o método Pilates solo promove benefícios importantes para esta população. Considerações 
finais: Mesmo com resultados qualitativos positivos é necessário a continuidade da investigação para se 
observar os benefícios que o método Pilates promove nesta doença.

Palavras-chave: Esclerose Múltipla, Fisioterapia, Pilates, Qualidade de Vida.

1 Graduação em Fisioterapia/INISA, liviaauni18@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INISA.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE

600

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA ATRAVÉS DE OFICINA DE MEMÓRIA 
 NA UNIVERSIDADE ABERTA À PESSOA IDOSA- UnAPI.

1 Maria Juana Beatriz Lima Candanedo, 2Suzi Rosa Miziara Barbosa,  
3Letícia Nakamura; Lucas Luges Santana; Tainara Oliveira da Silva

ENEX-0178

RESUMO – A Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI) tem como público alvo a participação das pessoas 
idosas, professores e acadêmicos. O projeto auxilia o idoso na compreensão do seu processo de envelhe-
cimento, tornando-o responsável pelo seu estilo de vida. Esse projeto desenvolve ações que favorece o 
envelhecimento ativo e saudável, como a oficina de memória, composta por acadêmicos de graduação da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Essa oficina implica mudanças no estado de saúde do 
idoso, incluindo melhora das funções psicossociais, aquisição e incorporação de conhecimentos, interação 
social, concentração, cognição, mudança de humor, raciocínio, e execução das atividades de vida diária. 
Além disso, estimula a capacidade de adaptação do sistema nervoso, reduzindo incidências de patologias 
como a esclerose múltipla, doença de Parkinson, deterioração cognitiva, Alzheimer, dislexia, entre outros. 
Assim, salienta-se a importância da estimulação cognitiva como determinante da memória e de uma boa 
qualidade de vida para o bom funcionamento da mesma. A utilização de recursos lúdicos como brincadeira, 
dinâmicas e jogos melhoram a autoestima do idoso e sua função cognitiva, trazendo benefícios para seu 
processo de envelhecimento e interação social.   

Palavras-chave: Memória, Idoso, Envelhecimento, Oficina.

1 Graduação em Fisioterapia/INISA, beatrizlc96@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INISA.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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VIVÊNCIAS DE EXTENSIONISTAS NO PROJETO DE EXTENSÃO  
ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO INFANTIL

1Mayara Ferreira da Silva, 2Gislaine Recaldes de Abreu, 3Kelly Mariana Leão Petrutecelli

ENEX-0180

RESUMO – Apresentação e objetivos: O projeto Atenção à Saúde Materno Infantil tem como objetivo con-
tribuir para a promoção da saúde e bem-estar da puérpera e seu recém-nascido no período puerperal. 
Abrange o desenvolvimento de ações educativas e assistenciais ao seu público-alvo. Pressupostos teóri-
co-metodológicos: O puerpério é o período que compreende a fase pós-parto, começa após a dequitação 
e perdura até o retorno do organismo às condições fisiológicas anteriores ao parto, no 45º dia. É ideal 
que a primeira consulta puerperal ocorra na primeira semana pós-parto. Desenvolvimento das ativida-
des: As consultas ocorreram em dois consultórios da Clínica Escola Integrada da UFMSl às sextas-feiras 
no período vespertino. Em cada dia de atendimento a equipe é formada por um docente, dois discentes 
e duas residentes de Enfermagem Obstétrica. Análise do processo e/ou dos resultados alcançados: Fo-
ram consultadas mulheres com idade entre 17 e 39 anos. Os recém-nascidos possuíam entre 4 e 20 dias 
de vida. Foram realizados anamnese e exame físico de ambos. Os principais Diagnósticos de Enfermagem 
foram: Disposição para amamentar melhorada caracterizada por mãe que expressa o desejo de melhorar 
capacidade de oferecer o leite materno às necessidades da criança; Fadiga relacionada a padrão de sono 
não restaurador devido a maternidade; Disposição para sono melhorado caracterizado por relatar desejo 
de melhorar o sono. A partir destes diagnósticos, foram realizadas e prescritas intervenções que seriam 
realizadas pela mãe e por toda a família. Considerações finais: Todos os atendidos demonstraram-se aco-
lhidos e satisfeitos com a consulta, sentindo-se contemplados com as informações recebidas. A consulta 
puerperal é fundamental para o fortalecimento do vínculo entre mãe-bebê, pois há possibilidade de com-
partilhamento de dúvidas, tanto em relação às mudanças fisiológicas no organismo quanto a situações 
vivenciadas com o recém-nascido.

Palavras-chave: Puerpério, Recém-Nascido, Consulta de Enfermagem.
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICA, NUTRITIVA, MICROBIOLÓGICA E  
SENSORIAL DE FRUTOS NATIVOS.

1Mayra Ramos Vieira Alves, 2Ieda Maria Bortolotto, 3Rita de Cássia Avellaneda Guimarães

ENEX-0181

RESUMO – Os alimentos produzidos através de frutos nativos para geração renda devem promover se-
gurança alimentar e nutricional, garantindo alimentos seguros e de qualidade. Para isto, é necessário o 
conhecimento de seu valor nutritivo e, para tal, a forma mais eficiente de caracterizá-lo é através de me-
todologias laboratoriais estruturadas.  Uma dessas metodologias é a química analítica aplicada, onde é 
possível conhecer a composição química dos alimentos, juntamente com sua ação no organismo, seu va-
lor alimentício e calórico, propriedades físico-químicas e toxicológicas e, assim, desempenhar o papel de 
avaliador da qualidade e segurança dos alimentos. Outra metodologia é o exame sensorial, a mais simples 
de todas as provas de avaliação de alimentos, onde são pesquisados aparência, textura, odor e sabor. E 
somando, tem-se a informação analítica produzida nos laboratórios de microbiologia alimentar, sendo a 
base de tomada de decisões na área da saúde, possibilitando a confirmação das suspeitas levantadas 
pelos exames sensoriais. Sendo possível assegurar a segurança alimentar, oferecendo o acesso a alimen-
tos de qualidade, tendo como base práticas promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural, 
e que sejam sustentáveis no setor ambiental, cultural, econômico e social, findando na conservação da 
biodiversidade.    

Palavras-chave: Plantas Alimentícias, Extrativismo Sustentável, Sócio-cultural.

1 Graduação em Nutrição/FACFAN, mayra.rva@hotmail.com.
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VIVÊNCIA ACADÊMICA NO CENÁRIO MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO  
AO BEBÊ DE RISCO EGRESSO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

1Meyene Duque Weber, 2Daniele de Almeida Soares Marangoni, 3Alexandra Ayach Anache

ENEX-0182

RESUMO – Introdução: Com o avanço da medicina, muito tem sido feito para diminuir os índices de mortali-
dade neonatal. Porém, essa abordagem mais intensiva no ambiente hospitalar vem acompanhada de pos-
síveis sequelas para o desenvolvimento do lactente. Segundo o Ministério da Saúde, o cuidado integral e 
humanizado ao bebê e a família, associado a uma abordagem multiprofissional e precoce, é capaz de mini-
mizar as morbidades e sequelas associadas. Na cidade de Campo Grande-MS há uma certa lacuna no cui-
dado pós-alta hospitalar de lactentes de risco, sendo poucos os serviços de atenção ao desenvolvimento 
sensoriomotor desses casos.   Descrição da Experiência: O “PIPO- Projeto de Intervenção Precoce e Orien-
tações em Atenção a Bebês de Risco”, do curso de Fisioterapia da UFMS, apresenta-se como ferramenta 
de acompanhamento dos bebês encaminhados do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian. Os 
acadêmicos realizam o atendimento dos lactentes que denotam atraso ou déficit no desenvolvimento 
sensoriomotor de acordo com a Escala Motora Infantil de Alberta (AIMS) e, em parceria com o curso de Psi-
cologia, prestam assistência à família e ao bebê em toda sua integralidade. Os atendimentos ocorrem uma 
vez por semana sob a supervisão fisioterapêutica da coordenadora do projeto e supervisão psicoterápica 
de preceptora psicóloga. Impactos: Acompanhar e participar da evolução dos bebês, assim como lidar com 
os relatos que as experiências familiares agregam, é de grande valia acadêmica e pessoal. Algumas ações 
promovidas com os familiares denotam as potencialidades do trabalho fisioterapêutico e psicoterápico, 
somando significativamente com as habilidades desenvolvidas na graduação. Considerações finais: Con-
ciliar as aprendizagens teóricas com a vivência prática acresce muito conhecimento, e trabalhar nesse 
sentido de maneira integrada e multiprofissional potencializa ainda mais a ação.

Palavras-chave: Bebês de Risco, Intervenção Precoce.

1 Graduação em Fisioterapia/INISA, meyduque@gmail.com.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO  
A IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON E ALZHEIMER NA UFMS

1Priscilla de Figueiredo Araujo, 2Gustavo Christofoletti, 3Aliny de Paula Silva;  
Fernanda França Amaral; Gabriella Simoes Scarmagnan

ENEX-0184

RESUMO – Doenças crônicas e neurodegenerativas como a Doença de Alzheimer (DA) e Doença de Parkin-
son (DP), se tornaram mais frequentes no Brasil e no mundo¹. Neste novo contexto, a atuação da fisiote-
rapia é de grande importância, tanto para retornar esses idosos ao convívio social, quanto para promover 
saúde física e mental, além de manter ou melhorar sua independência. Este relato de experiência objetiva 
retratar as práticas da assistência fisioterapêutica oferecida pela UFMS aos idosos com DA e DP, além de 
demonstrar a importância e repercussão dos atendimentos na vida dos idosos atendidos pelo projeto de 
extensão.  Pressupostos teórico-metodológicos: Os idosos foram interrogados em relação à satisfação 
em participar do projeto de extensão e sobre os atendimentos recebidos, devendo relatar os impactos 
e contribuições dos atendimentos fisioterapêuticos para melhora de sua qualidade de vida. Desenvolvi-
mento das atividades: O projeto, desde sua criação, em 2010, oferece atendimento fisioterapêutico gra-
tuito a essa população idosa. Os atendimentos acontecem duas vezes por semana, e são conduzidos por 
estudantes do curso de Fisioterapia, sob a coordenação do docente responsável. São realizados ativida-
des pedagógico-assistenciais que visam estimular funções motoras e cognitivas, minimizando ao máximo 
a sintomatologia de ambas as doenças. Análise dos resultados alcançados: Após análise dos questioná-
rios, observou-se que o grau de satisfação dos entrevistados em relação ao projeto foi descrito em sua 
maioria como “gosto muito”, além de frases “me sinto muito bem quando vou ao projeto”, o que mostra 
o quão relevante tem sido o projeto através de suas práticas. Considerações finais: A assistência fisio-
terapêutica promovida pelo projeto, tem tido uma grande importância para os pacientes e acadêmicos 
envolvidos, e mostra o valor da Universidade na promoção de saúde. 

Palavras-chave: Alzheimer, Parkinson, Fisioterapia.
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AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA AMPLIADA EM PESQUISA  
E INTERVENÇÃO FAMILIAR EM CAMPO GRANDE-MS

1Raiza Schneider Borges Junior, 2Maria Angélica Marcheti, 3Alexandra Ayach Anache;  
Bianca Cristina Ciccone Giacon; Fernanda Ribeiro Baptista Marques

ENEX-0185

RESUMO – APRESENTAÇÃO E OBJETIVO: A família de crianças/adolescentes com alguma deficiência, trans-
torno mental ou outra condição crônica de saúde requer cuidados contínuos e complexos, pois tais condi-
ções desencadeiam sofrimento intenso. As interações diárias com a condição de saúde da criança, com a 
própria família, com a equipe de saúde e com o contexto social, podem comprometer o manejo bem sucedi-
do da família, tornando-a vulnerável. Visando ajudá-la nestas situações e promover seu empoderamento, 
implantamos o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Intervenção Familiar/LEPIF e a Clínica Ampliada em 
Pesquisa e Intervenção Familiar.  O objetivo deste trabalho é avaliar a operacionalização da Clínica Am-
pliada. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS: Estudo de avaliação baseado no modelo de Donabedian. ANÁLISE 
DOS PROCESSOS: Para avaliação da estrutura, desenvolveu-se uma ficha contendo informações sobre os 
recursos físicos, humanos, materiais e financeiros. Para avaliação do processo, realizou-se entrevista se-
miestruturada com os profissionais e com as famílias e, para avaliação dos resultados,  utilizou-se fichas 
de atendimento das famílias. Para análise dos dados, utilizou-se a Análise Qualitativa de Conteúdo. As 
informações obtidas serviram de eixo norteador para a construção dos indicadores da tríade. Este traba-
lho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMS (1.712.836). RESULTADOS: A Clínica apresenta 
excelente estrutura física, financeira, com recursos humanos e materiais adequados, o que favorece seu 
funcionamento e contribui para a satisfação dos profissionais e das famílias atendidas. CONCLUSÃo: A 
qualidade do serviço oferecido fortalece o atendimento, promove o melhor cuidado à família em situação 
de sofrimento e oferece feedback positivo aos profissionais envolvidos para sua continuidade. 
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FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO PRATICANTE DE BASQUETE
1Rodrigo Nóbrega Marques, 2Silvio Assis de Oliveira Júnior, 3Ana Paula Anghinoni

ENEX-0186

RESUMO – Introdução: O presente trabalho está vinculado à ação Fisioterapia nas afecções musculoes-
queléticas decorrentes da prática do exercício físico e esporte, e, objetiva relatar sobre a vivência da in-
serção do trabalho preventivo em uma equipe de basquetebol, categoria sub-17, do município de Campo 
Grande-MS. Métodos: A execução de trabalhos e atividades voltadas à promoção de saúde e preservação 
da integridade física possui extrema importância para atletas, treinadores e pais/responsáveis. Espor-
tistas estão sujeitos a lesões musculoesqueléticas (LME) devido a fatores, como volume de treinamento, 
tipo de superfície e calçados, que configuram fatores extrínsecos à ocorrência de LME. A prática de bas-
quete está associada com exigências de sobrecarga excessiva, acometendo significativamente a região 
lombar e articulações dos membros inferiores. A vulnerabilidade de jovens atletas ao desenvolvimento de 
LME é perceptível, considerando-se a imaturidade do organismo e inserção precoce em um ambiente cada 
vez mais seletivo e competitivo. Desenvolvimento: A carga horária de treinos dos participantes é de 4 a 6 
vezes por semana, com duração de 2h/ dia. São realizadas atividades preventivas de 1 a 2 dias por semana, 
mediante sessões de 30min antes do treinamento tático, com intenção de prevenir lesões musculoes-
queléticas. São enfatizados exercícios de força, propriocepção e estimulo à consciência corporal, com ati-
vidades que exigem coordenação, atingindo demandas biomecânicas e neuromusculares. Considerações 
Finais: Após primeiro contato com os atletas do projeto, a experiência vivida pelos acadêmicos é valiosa 
para seu desenvolvimento pessoal e profissional, pois exige o planejamento, desenvolvendo habilidades 
e potencialidades necessárias para o cuidado ao praticante de exercício físico. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO CENÁRIO DE REABILITAÇÃO 
CARDIORRESPIRATÓRIA NA CLÍNICA ESCOLA INTEGRADA DA UFMS

1Sarah Cristina Mugica de Mello, 2Karla Luciana Magnani

ENEX-0187

RESUMO – Introdução: Segundo o Ministério da Saúde, doenças cardiovasculares e/ou pulmonares são as 
principais causas de morte no Brasil. A reabilitação cardiorrespiratória vem como complemento do trata-
mento farmacológico, auxilia a estabilização ou melhora do quadro de doenças cardíacas e/ou pulmonares 
já instaladas. Portanto, tem como objetivo melhorar a capacidade funcional, a qualidade de vida e prevenir 
a recorrência de possíveis exacerbações e descompensações. A sociedade Europeia de Cardiologia consi-
dera três grupos de fatores de risco cardiovascular: estilo de vida, características fisiológicas – modificá-
veis – e características pessoais – não modificáveis. Relato: O projeto de extensão “Reabilitação Cardior-
respiratória”, acontece na Clínica Escola Integrada da UFMS e conta com voluntários e estagiários do curso 
de Fisioterapia, com supervisão da coordenadora do projeto. Os atendimentos são feitos em grupo, três 
vezes na semana com duração de noventa minutos, os pacientes são submetidos a exercícios aeróbicos e 
circuitos para trabalho de força muscular, além de alongamentos. São realizados testes de espirometria, 
manovacuometria, dinamometria e TC6 no ingresso do paciente, os testes são repetidos a cada 3 meses 
para acompanhamento de cada um. Impactos: O fisioterapeuta tem papel fundamental na reabilitação 
cardiorrespiratória, orientando a prática do exercício físico de forma eficaz e segura. Cabe enfatizar que 
as evidências científicas dão relevância ao treinamento físico, elegendo-o como a principal intervenção 
no processo de reabilitação e prevenção de doenças. Considerações: É um momento desafiador para os 
acadêmicos, pois entram em contato direto com o paciente, proporcionando assim, uma rica experiência 
profissional e pessoal, colocando em prática os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula. 
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ENFERMAGEM E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA ATENÇÃO 
 PRIMÁRIA À SAÚDE EM COMUNIDADE RIBEIRINHA

1Silvia Furtado de Oliveira, 2Ana Paula de Assis Sales, 3Carmem Gress  Veivenberg

ENEX-0188

RESUMO – Apresentação e objetivo: A região do pantanal, devido sua localização geográfica, representa 
um fator limitante para o acesso aos serviços de saúde. Diante dessa realidade, o projeto de extensão, 
cuja atuação é pautada na Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo das Florestas e 
das Águas (PNSIPCFA) e desenvolvida na perspectiva da atenção primária à saúde por acadêmicos e do-
centes de enfermagem, medicina, odontologia e nutrição e tem como objetivo principal o acolhimento e 
atendimento à saúde da comunidade ribeirinha do Passo do Lontra. Pressuposto teórico-metodológicos: 
Trata-se de um relato de experiência desenvolvido a partir da vivência no projeto de extensão duran-
te o período de maio a outubro de 2017. Desenvolvimento das atividades: As atividades do projeto são 
realizadas no Ambulatório da Base de Estudos do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, localizada na região do Passo do Lontra, onde a população local é atendida mensalmente. Análise dos 
resultados alcançados: Durante o ano de 2017 foram desenvolvidas, pela equipe de enfermagem, ações 
educativas a partir da análise do perfil epidemiológico e demandas da comunidade. Quanto às consultas 
de enfermagem, estas são realizadas de forma sistematizada por meio de taxonomias internacionais e 
pautadas na hierarquização das necessidades humanas básicas para a elaboração das intervenções. Con-
siderações finais: O projeto oportuniza a vivência em uma comunidade com um contexto sociocultural e 
necessidades de saúde distintas de modo a trazer, nesse processo, o senso de responsabilidade social 
que emanam da atuação do profissional de saúde, além do envolver diversas áreas do saber com o intuito 
de melhorar as condições de saúde da população local. 

Palavras-chave: Promoção, Prevenção, Enfermagem, Multidisciplinaridade.

1 Graduação em Enfermagem/INISA, silviafurtado.ufms@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INISA.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à 
Gestão Participativa. Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2013.



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE

609

AÇÕES DE ENFERMAGEM PARA PROMOVER A SAÚDE DA CRIANÇA
1Thamires Panferro de Carvalho, 2Marisa Rufino Ferreira Luizari,  

3Fernanda Ribeiro Baptista Marques; Maria Angélica Marcheti

ENEX-0189

RESUMO – Este Projeto visa fomentar a partir dos eixos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Criança (BRASIL, 2015) acompanhar o crescimento e desenvolvimento infantil, possibilitar a imunização, 
o aleitamento materno e a alimentação saudável, identificar alterações e os cuidados de saúde, atenção 
às doenças respiratórias e infecciosas e atenção aos distúrbios nutricionais por meio de avaliação clínica 
e monitoramento do crescimento infantil. Os objetivos do projeto consistem em implementar a consulta 
de enfermagem à filhos de funcionários e de acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
avaliar o crescimento e desenvolvimento, implementar a brinquedoteca na Clínica Escola Integrada, orien-
tar a importância da estimulação e uso de brinquedo adequado, realizar orientações quanto ao incentivo 
ao aleitamento materno e a alimentação saudável, verificar a situação vacinal e identificar alterações e 
cuidados de saúde. O projeto tem desenvolvido orientações para estimulação, uso de brinquedos ade-
quados de acordo com a faixa etária esperada para a idade por meio da implantação de uma agenda de 
atendimento de Enfermagem à criança e adolescentes da comunidade e tem promovido ações de educa-
ção em saúde como a prevenção de acidentes na infância realizados pelos acadêmicos a serem atendidos 
na Clínica Escola Integrada e na Clínica Pediátrica do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Os acadêmicos têm tido a experiência de relacionar a teoria 
com a prática e buscar a promoção da saúde da criança.

Palavras-chave: Saúde da Criança, Enfermagem, Pediatria.

1 Graduação em Enfermagem/INISA, thamires.panferro@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INISA.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL  
DE ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO E AMADORES

1Thayná Gil Santos, 2Thayana Regina de Souza Grance, 3Ana Vitoria Oliveira Morais de Souza; 
 Fabiane La Flor Ziegler Sanches

ENEX-0190

RESUMO – Introdução: A alimentação adequada e balanceada é um componente essencial de qualquer 
programa esportivo para melhora do desempenho do atleta. Nesse sentido, o projeto “Avaliação e acom-
panhamento nutricional de esportistas” colabora no âmbito do projeto multidisciplinar “Medalha: multi-
profissionalismo no esporte de alto rendimento e amador” ampliando as possibilidades dos atletas atin-
girem seus potenciais físicos, através de um acompanhamento e avaliação nutricional individualizados, ao 
mesmo tempo em que proporciona aos alunos de graduação um complemento à sua formação acadêmica.  
Metodologia: Serão avaliados atletas de ambos os sexos com idade superior a 12 anos, de todas as mo-
dalidades esportivas existentes no Estado. Os esportistas passarão por avaliação antropométrica (peso, 
estatura, circunferências e pregas cutâneas); questionário EAT-26 para avaliar os comportamentos de 
risco para transtornos alimentares; análise de consumo habitual através de dois recordatórios de 24 ho-
ras e questionário de frequência alimentar; diagnóstico nutricional; prescrição dietética com elaboração 
de plano alimentar individualizado levando em consideração hábito alimentar, rotina, nível de atividade 
física, horários e tipo de treinamento e acompanhamento mensal da evolução. O projeto acontecerá a par-
tir de 2017-2 na Clínica Escola Integrada da UFMS e os atendimentos serão feitos por alunos do curso de 
Nutrição com supervisão da nutricionista e docente responsável.  Resultados esperados: Espera-se ofe-
recer suporte nutricional adequado para melhoria dos hábitos alimentares, favorecendo o aprimoramento 
do rendimento esportivo e da qualidade de vida dos atletas, bem como promover a educação nutricional 
para adoção de hábitos de vida saudáveis. Além disso, espera-se que os alunos de graduação adquiram 
experiência na avaliação e análise crítica da atuação interdisciplinar nas ciências relacionadas ao esporte.

Palavras-chave: Nutrição Esportiva, Avaliação Nutricional, Rendimento.

1 Graduação em Nutrição/FACFAN, thaynah_gil@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACFAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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BORDANDO A VIDA: OFICINA TERAPÊUTICA E SAÚDE MENTAL
1Vivian Silva Ribeiro, 2Priscila Maria Marcheti Fiorin, 3Gabriela Piazza Pinto;  

Mariana Brites Santana; Marjana Augusta Pinto da Silva

ENEX-0192

RESUMO – O projeto Bordando a Vida consiste em oficinas terapêuticas para mulheres em sofrimento psíqui-
co com a proposta de promover educação em saúde, expressão da liberdade e inclusão. A oficina é realizada 
pelos alunos da Liga Acadêmica de Saúde Mental em Enfermagem (LASME) e ocorre no período matutino as 
sextas-feiras na Clínica Escola Integrada da UFMS (CEI).  Estudos na área de saúde mental apontam que 20% 
a 40% da população mundial sofrem de algum transtorno mental, já no Brasil, os problemas de saúde mental 
são mais prevalentes em mulheres, desempregados, em pessoas com baixa escolaridade e com baixa renda 
(SILVA, TAVARES, 2014) A importância das oficinas terapêuticas se encontra na recuperação psicossocial e 
reinserção social do indivíduo em sofrimento psíquico, pois permitem “ações de fazer e construir”, propi-
ciando o contato e estimulando sua interação, sociabilização, criando vínculos ao tratamento (OLIVEIRA, 2016  
As participantes são triadas através de uma consulta de enfermagem e então encaminhadas para a oficina, 
com essa sendo organizada em três momentos: cognitivo -  as mulheres conversam e recebem informações 
sobre a saúde física e mental; depois dessa conversa inicial temos o bordado (construtivo). As atividades in-
cluem o ponto xadrez, a construção de mandalas e filtros de sonho. O terceiro momento (afetivo) é realizado 
como encerramento da oficina,forma-se uma roda, abraçadas,  surgem falas dos sentimentos suscitados no 
dia, os pensamentos positivos que tiveram e os ensinamentos adquiridos.  

Palavras-chave: Saúde Mental, Oficinas Terapêuticas, Enfermagem.

1 Graduação em Enfermagem/INISA, viviansrb@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INISA.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências
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DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA PLANEJAMENTO E  
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM ASSENTAMENTO RURAL

1Camila Martins da Silva Rodrigues, 2Rita de Cássia Félix Alvarez, 3Beatriz Thiery Hayashi;  
Cassiano Garcia Roque; Jorge Xavier da Silva

ENEX-0006

RESUMO – O assentamento Aroeira foi fundado em 27/01/2011 e está situado a 85 km de Chapadão do Sul, 
possui 59 famílias assentadas em 60 lotes. As propriedades possuem de 28 a 36 hectares cada. A economia 
local gira em torno da pecuária de leite e de corte, criação de aves, suínos cultivo de frutas e hortaliças. A 
comunidade possui projetos em parceria com o poder público como o Programa de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Esta comunidade, devido ao maior tempo 
de implantação, encontra-se melhor estruturada, sendo considerado um assentamento consolidado. O 
mesmo possui sede própria, centro comunitário, escola municipal, posto de saúde, telefonia móvel e tem 
acesso a internet. Apesar de receber acompanhamento da AGRAER (Agência de Desenvolvimento Agrário 
e Extensão Rural), ainda são carentes de capacitação e assessoria, objetivando melhorar, proporcionar 
e desenvolver novas oportunidades de geração de renda. Nos últimos anos, os países têm intensificado 
a procura para melhorar seu desempenho com isso melhorar as condições de vida da população em ge-
ral. Nesse contexto a agricultura familiar como forma de produção sustentável vem sendo intensamente 
estudada, impulsionada pela discussão corrente sobre desenvolvimento sustentável, como instrumento 
de geração de emprego e renda no meio rural. Dentro desse enfoque o presente projeto tem por objetivo 
levar informações visando desenvolver novas oportunidades de geração de renda para agricultores fami-
liares, assentados da reforma agrária do município de Chapadão do Sul (Aroeira).

Palavras-chave: Agricultura Familiar, Assentamento, Desenvolvimento Econômico.

1 Graduação em Agronomia/CPCS, cmar.agro@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCS.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA COOREPA –  
COOPERATIVA RECICLA PARANAÍBA

1 Gabriel Barbur Prandi, 2Geraldino Carneiro de Araújo,  
3Hevelen Káila Barbosa de Queiroz; Mariana Aparecida Pascui

ENEX-0011

RESUMO – A ação é desenvolvida na COOREPA – Cooperativa Recicla Paranaíba, o objetivo é desenvolver 
ações para a gestão e fortalecimento da COOREPA. Cooperativas de reciclagem se caracterizam como um 
modelo de produção que organiza de forma autônoma. O fortalecimento de uma cooperativa de recicla-
gem, apoiada pelo poder público, se torna uma opção interessante (SILVA, 2007),  além do envolvimento 
de parceiros que dão suporte as atividades do empreendimento (GODOY, 2005). Em conjunto com os coo-
perados foi levantando o diagnóstico da situação da cooperativa: documentação desatualizada; dívidas 
com fornecedores e com impostos; descaracterização dos preceitos da economia solidária; desligamento 
de muitos cooperados e baixo volume de materiais. Sobre a documentação o novo estatuto está pronto 
para ser aprovado em Assembleia Geral, que será organizada pela Equipe Extensionista. As dívidas foram 
levantadas e algumas delas estão sendo negociadas. Estamos organizando um curso de economia soli-
dária. E fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal, que tem interesse em resolver os problemas 
dos resíduos sólidos em Paranaíba-MS. Um dos grandes ganhos do projeto é a parceira com a Prefeitura 
Municipal na implantação da coleta seletiva e na promoção da educação ambiental – ainda em processo, 
mas com perspectivas muito interessantes para a COOREPA. Paralelamente desenvolvemos a Campanha 
#EuReciclo, que recolhe e destina materiais para a COOREPA. Ainda são muitos os desafios para o desen-
volvimento e gestão da COOREPA, no entanto, a Universidade tem assumido o compromisso de acompa-
nhar esse processo.    

Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Cooperativa, Reciclagem, Gestão.

1 Graduação em Administração/CPAR, gbprandi@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAR.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências
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MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO EM DESENVOLVIMENTO  
TERRITORIAL DO TERRITÓRIO RURAL DO BOLSÃO/MS

1Haynã Murillo Alves de Oliveira, 2Sedeval Nardoque

ENEX-0014

RESUMO – A manutenção das ações no Território Rural do Bolsão visa o desenvolvimento sustentável do 
Brasil Rural, reduzindo as desigualdades, dentro elas, a de renda  gênero.    Há no Território do Bolsão sis-
temas produtivos bem ativos, principalmente vinculados ao agronegócio e à agropecuária patronal, por 
um lado, e à agricultura camponesa de base familiar, por outro. Esta última ainda em situação de bloqueio, 
principalmente pelas dificuldades de embate com o grande capital e da falta de articulação dos sujeitos 
no acesso às políticas públicas básicas, principalmente aquelas preconizadas pelos Territórios Rurais e 
pelos Territórios da Cidadania. (NARDOQUE, 2015)    A discussão teórica com as saídas à campo, juntamente 
com analise de dados sobre a concentração fundiária em Mato Grosso do Sul, possibilita tomada de ações 
como a articulação em parceira com Comitê de Mulheres do Bolsão, a organização de encontros para ser 
instrumento de formação-ação de diminuição das desigualdade dentro do Território Rural do Bolsão.    A 
articulação das mulheres camponesas, foi possibilitado, além do fomento para os encontros de formação-
-ação, dentro elas, o acesso a políticas públicas.

Palavras-chave: NEDET, Encontro, Bolsão.

1 Graduação em Geografia/CPTL, haynamurillo7@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.

Apoio: Proece/UFMS.
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ESTATÍSTICA MULTIVARIADA: DA TEORIA À PRÁTICA
1Isabela Ramsdorf Gomes Pattini, 2Paulo Eduardo Teodoro

ENEX-0018

RESUMO – Na pesquisa científica os fenômenos são investigados e analisados com o objetivo de encontrar 
soluções para problemas relevantes para a sociedade. Para encontrar tais respostas, um grande número 
de variáveis são mensuradas e, normalmente, as análises são realizadas de forma separada para cada 
uma (estatística univariada). As técnicas multivariadas almejam integrar todas estas variáveis simulta-
neamente, proporcionando soluções mais consistentes e úteis para os problemas. Portanto, a utilização 
correta da Estatística Multivariada pode melhorar a qualidade das pesquisas, proporcionar uma economia 
relativa de tempo e custo e facilitar a interpretação de um complexo conjunto de variáveis, minimizando a 
perda de informações. Os objetivos foram demonstrar aos participantes do curso a importância da utiliza-
ção da Estatística Multivariada nas pesquisas científicas; demonstrar as principais técnicas multivariadas 
e as suas principais aplicações; capacitar os participantes de realizar análises multivariadas em diferen-
tes softwares livres. Ao longo do período de execução deste projeto (maio a dezembro de 2017), estão 
sendo abordados oito temas estritamente relacionados à Estatística Multivariada. Cada tema têm sido 
ministrado uma vez por mês em uma aula de cinco horas, totalizando ao final, 40 horas. Em cada aula foi 
abordado aspectos teóricos de cada técnica multivariada, aplicações nas mais diversas áreas das Ciências 
Agrárias e realização das análises em diferentes softwares livres. Espera-se com este curso suprir uma 
lacuna e, principalmente, para minimizar a carência de publicações na área de estatística multivariada.

Palavras-chave: Análise de Correspondência, Softwares.

1 Graduação em Agronomia/CPCS, ramsdorf.isa@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCS.

Apoio: Proece/UFMS.
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UNIÃO DE SABERES PARA A MELHORIA DE VIDA NAS  
ALDEIAS INDÍGENAS NO MATO GROSSO DO SUL

1Leonardo Santana Ramos, 2Andrea Naguissa Yuba, 3Karina Trevisan Latosinski; 
 Maressa Bulhoes dos Santos

ENEX-0026

RESUMO – O Estado de Mato Grosso do Sul foi ocupado por diversas etnias indígenas que marcaram a 
história e a cultura da região. Assim, inúmeras aldeias rurais e até mesmo urbanas povoam o território 
sul-mato-grossense, entretanto, consideráveis casos dessas ocupações não proporcionam adequada 
condição de vida dessa população. Tal constatação, ressaltada pelas desigualdades sociais existentes, 
justifica ações de extensão que busquem a integração de conhecimentos científicos em prol da melhoria 
da qualidade de vida nessas aldeias. Assim, o presente trabalho objetiva atuar na Aldeia Lagoinha em 
Sidrolândia/MS entendendo essa aldeia Terena como um piloto para outras ações em aldeias. Busca-se 
melhorar a ambiência de espaços internos e externos próximos da Escola Extensão Marcelino José por 
meio de ações que envolvam o treinamento em técnicas construtivas que utilizam material local disponí-
vel – como madeira, terra, palha, rochas – para que posteriormente possam ser aproveitadas em habita-
ções, centros comunitários e demais espaços. Escolheu-se essa escola para atuação em função do espaço 
existente e necessidade de instalação de um Centro de Inclusão Digital Comunitário (CIDC) que é objeto 
de um projeto do Governo do Estado, RECID, e visa atender gratuitamente os indígenas no uso de funções 
básicas de informática. Até o momento os resultados existentes são parciais, haja vista o tempo utilizado 
em reuniões de apresentação e mobilização, levantamento de campo, elaboração  de projeto e coleta de 
materiais. Consta no projeto a elaboração de divisórias internas de madeira para a escola,  revitalização de 
banheiro externo existente, instalação elétrica e hidráulica e criação de espaço de convívio externo com 
bancos, pergolados e canteiros. O projeto elaborado, que envolve apropriação/melhoria de uma escola, 
foi analisado e aprovado pela secretaria de educação do município. Ainda estão em fase de conclusão as 
etapas de revisão de projeto e levantamento de materiais para a posterior execução.

Palavras-chave: Arquitetura, Terra, Indígena, Técnicas, Construção.

1 Graduação em Arquitetura e Urbanismo/FAENG, leo.stna@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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HABITAÇÃO EMERGENCIAL: MUTIRÃO E FABRICAÇÃO DIGITAL
1Paulo  Ricardo  Domingos Magalhães, 2Gilfranco Medeiros Alves,  

3Eduardo Azevedo Medeiros; Pedro de Lima Ramires

ENEX-0032

RESUMO – Com o advento das técnicas de fabricação digital aplicadas à Arquitetura, o computador deixa 
de ser apenas uma ferramenta de representação de projeto e  torna-se parte de um processo de concep-
ção e produção em arquitetura. O uso de máquinas de fabricação digital como impressoras 3d ou Fresado-
ras CNC, permitem que os arquivos digitais sejam enviados diretamente do computador para a produção 
(file-to-factory).  OBJETIVO GERAL:  desenvolver colaborativamente o projeto e um protótipo que possa 
ser montado, em regime de mutirão e a partir de treinamentos, capacitando as pessoas a pensarem seus 
próprios espaços básicos de vivência e a montarem suas próprias unidades de habitação emergencial.     
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  1.Revisão bibliográfica, elaboração de roteiros, processos de consulta e partici-
pação;  2.Entender funcionamento das máquinas e softwares de fabricação digital, uma CNC e impresso-
ras 3d disponíveis no grupo Algoritmo;  3.Capacitar colegas inclusos no projeto de extensão para uso das 
máquinas e softwares de fabricação digital;  4.Desenvolvimento do projeto arquitetônico com participa-
ção e colaboração da Comunidade e a EMHA, Agência Municipal de Habitação da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande;  5.Gerar primeiros protótipos;  6.Capacitação da comunidade para montagem do protótipo 
final;  7.Conclusões finais, elaboração do relatório final;  8.Produção de site e publicação de resultados.    
SITUAÇÃO ATUAL: Desenvolvimento dos ítens de 1 a 5, e 8 parcialmente.

Palavras-chave: Fabricação Digital, Habitação, Capacitação.

1 Graduação em Arquitetura e Urbanismo/FAENG, paullo.domingos@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAENG.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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QUALIDADE NUTRICIONAL E PERFIL MICROBIANO DO LEITE DE VACAS DA RAÇA 
PANTANEIRA PASTOREANDO CAPIM-MOMBAÇA (PANICUM MAXIMUM)  

E SUPLEMENTADAS COM FARINHA DE BOCAIÚVA (ACROCOMIA ACULEATA)
1Tamara Ferreira da Silva, 2Dirce Ferreira Luz, 3Marcus Vinicius Morais de Oliveira;  

Robson Rogerio Gonçalves; Sirlei Fernandes Marciel

ENEX-0036

RESUMO – Os bovinos Pantaneiros, fazem parte das quatro raças de gado naturalizados no Brasil, e apesar 
de no passado dominarem a paisagem do Pantanal com milhares de cabeças, atualmente encontram-se 
em risco de extinção. Havendo um número bastante reduzido de representantes puros destes animais, 
restando hoje cerca de 500 animais mantidos em isolamento reprodutivo em poucos núcleos de criação. O 
leite produzido por uma vaca é considerado como um subproduto de sua função reprodutiva e ambos são 
dependentes de uma dieta controlada. A adição de fontes oleaginosas na alimentação do gado, como a 
semente de Bocaiuva, é uma alternativa para a nutrição dos animais, pois promove aumento da densidade 
energética das dietas. Além disso, os lipídeos são utilizados em rações por aumentarem a capacidade de 
absorção de vitaminas lipossolúveis, fornecerem ácidos graxos essenciais e atuarem como precursores 
de diferentes metabólitos. Em Mato Grosso do Sul, o principal gênero da Bocaiuva é a Acrocomia aculeata, 
encontrada especialmente nas Serras de Maracajú e Bodoquena. Dessa forma este trabalho objetivou 
verificar a qualidade nutricional e microbiológica do leite oriundo de vacas da raça Pantaneira mantidas 
em regime de pastoreio em capim-mombaça e suplementadas com farinha de bocaiúva, haja vista a ine-
xistência de dados científicos sobre o leite dessa raça. Este projeto visou ainda fomentar a criação desta 
espécie de bovinos, minimizando o seu risco de extinção.

Palavras-chave: Bovinos Pantaneiros, Raças Naturalizadas, Tucura.

1 Graduação em Ciências Biológicas/CPAQ, thamara.146_w@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAQ.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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TALENTW
1 Marcio Ariani Feitosa, 2Angelo Darcy Molin Brun, 3Higor de Oliveira Chaves;  

Ramon da Silva Varjão dos Santos

ENEX-0074

RESUMO – Apenas o conhecimento adquirido em sala de aula é insuficiente para garantir uma boa forma-
ção. É imprescindível proporcionar ao aluno o contato com a realidade na qual o mesmo atuará. É neces-
sária a revisão do conceito de  \’sala de aula\’ como único lugar para o \’ato de aprender\’.  Esta ação de 
extensão visa preencher uma necessidade imediata da região norte do estado de MS, sendo a baixa oferta 
de consultoria e produtos na área de Sistemas de Informação. Através do projeto é proporcionado aos 
acadêmicos de Sistemas de Informação contato com problemas reais de sua área curricular.  A metodolo-
gia de desenvolvimento da qual está sendo adotada é baseados em metodologia ágil, muito empregado 
ao redor do mundo, o Scrum. De acordo com SCHMITZ [1] o Scrum através das reuniões diárias, de plane-
jamento, de revisão e retrospectiva fornecem uma metodologia ágil e fácil de aplicar e acompanhar.  A 
avaliação do desenvolvimento da ação é prevista pela própria metodologia Scrum, da qual utiliza gráficos 
de acompanhamento de tarefas e reuniões impostas em marcos pré definidos.  O desenvolvimento das 
atividades para o projeto de extensão segue os seguintes passos: Nivelamento da equipe; Levantamento 
do processo de desenvolvimento de software de empresas parceiras. Levantamento de requisitos para 
otimização do processo de desenvolvimento. Análise do processo de otimização.  Está em fase de estudo 
uma nova parceria com a empresa ArtComp do município de Coxim. A consolidação de antigas parcerias no 
formato de contratação de estagiários e projeto de pesquisa.   Consolidar conhecimentos por meios de 
aplicações práticas é um excelente exercício para fixar conteúdos. O envolvimento com empresas é crucial 
para o desenvolvimento das Universidades, principalmente em épocas de recursos escassos. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Tecnológico, Desenvolvimento Profissional.

1 Graduação em Sistemas de Informação/CPCX, marcioariani@yahoo.com.br.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCX.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

Referências 

[1] SCHMITZ, H. Global competition and local cooperation: Success and failure in the Sinos Valley. World De-
velopment Vol. 27, 1627–1650, 1992.



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE

620

COXIM ROBÓTICA
1 Rafael Gonçalves de Oliveira Viana, 2Kleber Kruger, 

 3João Marcos Bonani Ribeiro; Mauricio Naoki Tago

ENEX-0085

RESUMO – O projeto Coxim Robótica, pretende contribuir para o aumento do interesse dos alunos do en-
sino regular por disciplinas consideradas difíceis, como a matemática, a física e o raciocínio lógico. Além 
disso, espera-se promover a participação das escolas da região norte do estado de Mato Grosso do Sul na 
Olimpíada Nacional de Robótica (OBR) e na Competição Brasileira de Robótica (CBR) no ano de 2018.   Tais 
competições buscam promover pesquisas nas áreas de robótica e inteligência artificial mediante o de-
senvolvimento de plataformas estimulantes, fundamentadas em problemas do  mundo real. Essas com-
petições são capazes de atrair o grande público, pois reúnem construtores de robôs que competem de 
maneira saudável para mostrar qual deles é capaz de cumprir da melhor forma um determinado objetivo 
especificado na competição.   Como consequência, este projeto pretende contribuir com a formação de 
mão de obra qualificada na área de computação e informática na região norte do estado; ampliar o conta-
to das escolas e da comunidade com as novas tecnologias; e atrair potenciais acadêmicos com talento e 
vocação para a área da tecnologia, uma vez que este assunto tem bastante apelo da comunidade local. O 
projeto divulgará a área, o curso e o nome da UFMS como instituição preocupada com o desenvolvimento 
socioeconômico da região.    

Palavras-chave: Arduino, Robótica, Prototipagem, Microcontroladores.

1 Graduação em Sistemas de Informação/CPCX, rafaelgov95@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPCX.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.

REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS  Evans, M.; Noble, J.; Hochenbaum, J. Arduino em Ação: 25. ed. São Paulo: Novatec, 2013
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ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO: DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE 
ACESSIBILIDADE NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFMS

1Adauto Ferreira de Souza Neto, 2Antonio Conceição Paranhos Filho, 
 3Cesar Claudio Caceres Encina; Laisla dos Santos de Almeida

ENEX-0101

RESUMO – O campus da UFMS exerce uma importante influência na  cidade. Oferece uma gama de serviços 
dentro do objetivo  de cumprir o papel esperado da universidade pública que é  desenvolver o tripé ensi-
no-pesquisa-extensão. Entretanto,  a diversidade de serviços oferecidos, é inversamente proporcional  
ao acesso aos mesmos, pela populacão.  A maior parte dos serviços que a universidade oferece é  pra-
ticamente desconhecida da comunidade em geral, pois  a comunidade não consegue ter acesso a eles.  
Para além da acessibilidade pelos grupos sociais que portam  algum tipo de desabilidade -como cadeiran-
tes, pessoas  com os sentidos reduzidos e outras especificidades  - a universidade não oferece meios de 
comunicação eficiente  para a correta mobilidade e localização dos serviços  oferecidos, permanecendo 
como uma espécie de labirinto  para o público externo.

Palavras-chave: Acessibilidade, Urbanismo, Público Externo.

1 Graduação em Engenharia de Computação/FACOM, adauto_tl@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACOM.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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APRESENTAÇÃO DA PREPARAÇÃO AO EVENTO IV ETCPAN
1 Adler Cavalcante de Moraes, 2Ana Lucia Monteiro Maciel Golin,  

3Cintia Roberta Lara de Andrade; Denner Figueiredo Nascimento

ENEX-0102

RESUMO – Esta apresentação visa demonstrar todo o trabalho que tem sido feito até agora para a rea-
lização do evento IV ETCPAN juntamente com os resultados esperados.  Mostrando ao público as ideias 
centrais do evento, como por exemplo, o fornecimento de palestras e mini cursos de cunho educacional 
científico voltados a área de tecnologia de informação, contando também com um local para a exposição 
de trabalhos científicos, banners e anais, visando a abertura de novas portas para que eventos dessa 
magnitude sejam trazidos para o campus do pantanal, beneficiando toda a população estudantil com co-
nhecimentos vindos de áreas que estão em alta no mercado atual.

Palavras-chave: ETCPAN, Científico, Tecnologia da Informação.

1 Graduação em Sistemas de Informação/CPAN, adlercmoraes98@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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DESTACOM - ALUNO INTEGRADO
1Gabriel Santana de Menezes, 2Luciano Gonda, 3Gabriel Papasidero Pavan;  

Graziela Santos de Araújo; Luciana Montera Cheung

ENEX-0118

RESUMO – O projeto tem como público-alvo estudantes do ensino médio de Campo Grande, uma vez que o 
interesse pela carreira de computação tem diminuído a cada ano e com a baixa concorrência pelos cursos, 
o esforço para ocupar uma vaga na universidade é cada vez menor. Desse modo, além da baixa concorrên-
cia pelos cursos, a qualidade dos alunos diminui. Com objetivo de ampliar o contato dos alunos do Ensino 
Médio com novas tecnologias, promovendo a inclusão digital, despertar o interesse deles pela área de 
computação, favorecer a consolidação dos cursos de Computação atraindo potenciais acadêmicos, au-
mentar a interação entre a comunidade acadêmica e a sociedade local.  Para o desenvolvimento do projeto 
foi realizada a preparação do material, por meio de reuniões para as oficinas e estudo da ferramenta. O 
curso oferecido aos alunos durante o ano de 2017 teve como foco o desenvolvimento de aplicações para 
celular com Android. Tais aplicações foram construídas por meio de uma ferramenta chamada “App In-
ventor”. Teremos além das oficinas, um evento para apresentação dos aplicativos a serem desenvolvidos 
pelos alunos como atividade final do curso.  Com o projeto ainda em andamento, após um questionário 
aplicado, podemos citar os seguintes resultados: entusiasmo e motivação por parte dos alunos, por in-
teragirem com o ambiente universitário, absorção dos conceitos de programação, aumento do interesse 
dos alunos pela área de computação e de desenvolvimento de aplicativos para celular, e a ampliação do 
interesse dos alunos por novas tecnologias.  Nossa expectativa é que, ao término do curso, aplicativos 
de cunho social e/ou educacional se destaquem dentre os aplicativos propostos pelos alunos como ati-
vidade final do curso. Que consigamos passar um pouco do convívio na universidade, principalmente no 
ambiente da FACOM e passar a nossa experiência como alunos de graduação aos estudantes do ensino 
médio, despertando o interesse deles pela computação.

Palavras-chave: Programação, App Inventor, Destacom, Facom.

1 Graduação em Engenharia de Software/FACOM, gabrielufmscc@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACOM.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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APRESENTAÇÃO DA PREPARAÇÃO DO STARTUP WEEKEND EM CORUMBÁ-MS
1Jorge Domingos Frias Parada, 2Ana Lucia Monteiro Maciel Golin, 3Denner Figueiredo Nascimento

ENEX-0123

RESUMO – O Curso de Sistemas de Informação da UFMS - Campus do Pantanal, apoiado por instituições 
como a Rede MS de Inovações e o Sebrae de Campo Grande, perspectivam a possibilidade de oferecimento 
do renomado evento de imersão sobre tecnologia e empreendedorismo, o Startup Weekend, na cidade de 
Corumbá MS. Esse tipo de evento já foi realizado em mais de mil cidades no mundo todo, fazendo uso da 
mesma metodologia e sempre seguindo seu padrão próprio de ensino e aprendizado. Esta atividade de 
extensão, denominada: ‘Startup Weekend na UFMS/CPAN’ será oferecido na cidade de Corumbá MS, entre 
os dias 08, 09 e 10 de dezembro de 2017. Este curso ocorre em um final de semana, bastante intenso para 
seus participantes, e tem como objetivo dar uma base importante para quem quer iniciar uma startup, po-
dendo fazer com que seus participantes ainda possam sair de lá, com uma empresa nascente pronta para 
ser apresentada ao mercado. Resumindo, o Startup Weekend é uma rede global de líderes e empreende-
dores de alto impacto com a missão de inspirar, educar e dar suporte a indivíduos, equipes e comunidades. 
A proposta age como uma competição de startups que ocorre em 54 horas de muita ação. Ao longo dos 
três dias de trabalho os participantes são encorajados a ter boas ideias, validá-las, construir o modelo de 
negócios, desenvolver um protótipo e realizar uma apresentação para uma banca avaliadora. E por esse 
motivo a relevância do apoio e da participação de uma incubadora tecnológica na proposta.

Palavras-chave: Empreendedorismo, Tecnologia, Startup, Desenvolvimento.

1 Graduação em Sistemas de Informação/CPAN, jorge-uk1@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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FÁBRICA DE SOFTWARE: UMA ABORDAGEM ACADÊMICA
1Yuri Pedroso das Neves, 2Lucineide Rodrigues da Silva

ENEX-0144

RESUMO – De acordo com [1] a Fábrica de Software é “um processo estruturado, controlado e melhorado 
de forma contínua, considerando abordagens de engenharia industrial, orientado para o atendimento a 
múltiplas demandas de natureza e escopo distintas, visando à geração de produtos de software[...]”    Se-
gundo [1] Fábrica de Software é “um processo estruturado, controlado e melhorado de forma contínua, 
considerando abordagens de engenharia industrial, orientado para o atendimento a múltiplas demandas 
de natureza e escopo distintas, visando à geração de produtos de software, conforme os requerimentos 
documentados dos usuário e/ou clientes, da forma mais produtiva e econômica possível”.O principal ob-
jetivo de implantar a fábrica de software acadêmica é permitir que seus participantes apliquem todo o 
conhecimento adquirido em sala de aula, exercitando constantemente a teoria e prática, com situações 
reais de um  projeto e suas etapas de desenvolvimento. Busca-se beneficiar a experiência e estimular 
o desenvolvimento acadêmico e profissional, proporcionando maior qualificação e prática na solução de 
problemas, permitindo que os alunos atuem em um ambiente real de trabalho, desenvolvendo soluções 
de software, pesquisando tecnologias e metodologias de desenvolvimento. O projeto está em andamento 
há 1 ano. Neste período ocorreram 2 ciclos de execução da metodologia proposta. Tivemos 4 organiza-
ções clientes, contemplando público interno e externo, sendo desenvolvidos um total de 5 novos siste-
mas (ainda em fase de implantação) e provida a manutenção e atualização de 1. Participaram do projeto 8 
alunos e 3 professores. Conclui-se que o projeto tem alcançado seu objetivo de fornecer um ambiente de 
prática e pesquisa para nossos alunos, assim como atender as demandas da comunidade no sentido de 
prover tecnologias de qualidade.

Palavras-chave: Desenvolvimento, Fábrica, Software, Projeto, Tecnologia.

1 Graduação em Sistemas de Informação/CPAN, yuri_pedroso_@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.

Apoio: Proece/UFMS.
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II Sinatex - evento para valorizar frutos nativos e exóticos
1Eliza do Prado Francisco, 2Ieda Maria Bortolotto, 3Fabiane La Flor Ziegler Sanches; Joanna Souza 

Lima Beck; Priscila Aiko Hiane; Rayan Semidei

ENEX-0160

RESUMO – O II Sinatex - Simpósio de Frutos Nativos e Exóticos, com o tema “Inovação e Sustentabilidade”, 
realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2017 na UFMS, foi uma ação vinculada ao Projeto de Exten-
são “Valorização de Plantas Alimentícias do Pantanal e Cerrado”. Teve o objetivo de integrar os membros 
da equipe executora do projeto com o público-alvo, atingindo profissionais diversos e a sociedade em 
geral, de forma multidisciplinar e de parceria. Foi proposto o fomento à expansão, difusão e/ou troca de 
informações técnicas e científicas na área de Ciências Biológicas e de Tecnologia de Alimentos e Nutrição 
quanto ao aproveitamento e conservação da flora, às cadeias produtivas em desenvolvimento no Estado, 
ao processamento de frutos nativos e à pós-colheita, comercialização e consumo de matérias-primas e 
produtos regionais. Foram desenvolvidas atividades para viabilizar a organização de equipes de pessoas 
responsáveis pelas áreas envolvidas no evento, e para buscar   patrocínios e contatos com expositores 
e comunidades locais visitadas nos trabalhos de oficina. Diversos aspectos técnico-científicos sobre a 
Biodiversidade, Segurança Alimentar, Cadeias Produtivas Sustentáveis, Processamento, Pós-colheita, Co-
mercialização e Consumo Sustentável, além de Funcionalidades de frutos nativos e exóticos foram discu-
tidos nos três dias de evento. Na área externa do local do evento, foram realizadas atividades integradas, 
abertas ao público em geral, que compreenderam: Exposição da Feira Agroecológica; Exposições de ban-
ners de trabalhos inscritos no evento; Exposição de fotos e de sementes e mudas; Exposição do referido 
projeto de extensão; Lançamento da Coleção de livros Saberes do Cerrado e Pantanal; Café e Coquetel 
com Frutos. A realização deste Simpósio contribuiu para disseminar os conhecimentos adquiridos e incen-
tivar o consumo de frutos nativos e exóticos, e enaltecer a discussão sobre o uso sustentável de plantas 
alimentícias, promovendo o desenvolvimento local.

Palavras-chave: Plantas alimentícias, Simpósio, Feira.

1 Graduação em Tecnologia em Alimentos/FACFAN, familyprado@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PLANO DE NEGÓCIOS:  IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA 
PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE DO PANTANAL E CERRADO

1Mariana Tallita Gomes dos Santos, 2Raquel Pires Campos, 
 3Ieda Maria Bortolotto; Rosani do Carmo de Oliveira Arruda

ENEX-0179

RESUMO – O Projeto de Extensão ‘Valorização de plantas alimentícias do Pantanal e Cerrado’, iniciado em 
2006, visa estimular o aproveitamento de frutos nativos de modo conservacionista, com a valorização da 
cultura e da biodiversidade local. O consumidor de produtos da sociobiodiversidade tem seu comporta-
mento de compra influenciado por fatores culturais, sociais e pessoais, tais como, conhecimento sobre 
os frutos nativos, vivência em ambiente rural, condições de vida da família, ocupações, estilo de vida; 
atitudes sustentáveis, entre outros. Por meio das estratégias de Marketing, parte integrante do Plano de 
Negócios, torna-se possível entender o mercado quanto aos posicionamentos dos produtos, preços, pro-
moção e praça. Este trabalho teve por objetivo divulgar a importância da elaboração do Plano de Negócios, 
especialmente sobre marketing estratégico, para o estímulo ao aproveitamento de frutos nativos no de-
senvolvimento de novos produtos com potencial de comercialização. Para a capacitação das comunidades 
rurais atendidas pelo projeto, foram realizados oficinas e treinamentos para demonstrar a importância 
da expansão do mercado e comercialização de produtos da sociobiodiversidade. Na maioria mulheres têm 
empreendido para alavancar a comercialização num mercado novo com grande potencial de crescimento 
para produtos saudáveis, artesanais e ecológicos. A elaboração de preço dos produtos é baseada em pro-
dutos similares. Falta estruturação de rede de distribuidores com comercialização dos produtos da socio-
biodiversidade, principalmente nas proximidades dos assentamentos rurais, como feiras livres e Casas do 
Artesão de Aquidauana e Corumbá por exemplo, e na Central de Comercialização da Economia Solidária e 
Mercado Municipal em Campo Grande. Quanto às ações para promover estes produtos junto aos consumi-
dores, ainda são incipientes. A estruturação do marketing do empreendimento, a partir da valorização da 
produção alimentícia da sociobiodiversidade no estado de Mato Grosso do Sul, pode impulsionar a agricul-
tura familiar, a mão de obra feminina e extrativista, assim como o desenvolvimento sustentável regional.

Palavras-chave: Produtos Ecossociais, Empreendimento Sustentável, Comercialização.

1 Graduação em Tecnologia em Alimentos/FACFAN, mari.tallita2@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a INBIO.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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EMPRESA JUNIOR APETITE E SUAS AÇÕES NA BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL
1 Patricia Beatriz Pedroso Minossi, 2Patrícia Vieira Del Ré,  

3Giovanna de Carvalho Corrêa Chaves; Tássia Vieira ávalos

ENEX-0183

RESUMO – O projeto da Empresa Junior do Curso de Nutrição (EJ Apetite) está no seu 3ª ano de fundação, 
formada por membros diretores, associados e honorários envolvidos na oportunidade de aplicar na práti-
ca o seu conhecimento teórico, além de exercitar a capacidade empreendedora, através de prestação de 
consultoria e assessoria de serviços, sobre a orientação docente. Uma das ações propostas pela EJ Ape-
tite em 2017 é a assessoria para a Unidade Produtora de Refeições (UPR) da Base de Estudo do Pantanal 
(BEP). O intuito desta ação é capacitar os manipuladores, implantar um novo cardápio e serviço de mesa 
regionalizados. Durante os meses de julho à setembro de 2017, foram realizadas diferentes atividades re-
lacionadas aos manipuladores de alimentos terceirizados que atuam na BEP. Inicialmente foi aplicado um 
check-list e realizado o curso de Higiene e Manipulação de Alimentos, abordando higiene do local, pessoal 
e dos alimentos e os indicadores de uma alimentação saudável. Numa segunda etapa foi realizado duas 
oficinas: 1ª) Planejamento do cardápio; 2ª) Oficinas culinárias: bolos e cortes de hortaliças. A aprendizagem 
e a experiência proporcionada às cozinheiras pelas atividades do projeto são visíveis ao se comparar as 
refeições servidas antes e depois da intervenção nutricional. Novas ações de planejamento da produção 
e serviço de mesa serão executadas até o final deste ano.  Além desta assessoria, a EJ Apetite atendeu 10 
empresas por meios de 15 diferentes ações (cursos de capacitação, manuais, rotulagem) além de projetos 
internos, e desta forma vêm contribuindo para seus acadêmicos desenvolverem características exigidas 
no mercado de trabalho, como, trabalhar em equipe, comunicação, criatividade, coragem, competência, 
carisma entre outras. Logo, podemos dizer que a EJ Apetite, juntamente com a formação recebida duran-
te a graduação na UFMS, proporciona uma formação integral, habilidades gerenciais, vivência, consciência 
e um diferencial futuro.

Palavras-chave: Alimentação Coletiva, Empresa Júnior, Cardápio.

1 Graduação em Nutrição/FACFAN, bia_minossi@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACFAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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PROJETO VIVA OVINOCULTURA
1Gabrielle Ricardes da Silva, 2Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo,  

3Kedma Leonora Silva Monteiro; Thais Fernanda Farias Desouza Arco

ENEX-0012

RESUMO – O projeto Viva Ovinocultura objetiva promover a integração entre alunos da graduação e da 
pós-graduação e docentes em prol da divulgação da ovinocultura a comunidade externa, composta por 
alunos de ensino fundamental e médio, profissionais da área de ciências agrárias e pequenos e médios 
produtores rurais. O projeto consiste na difusão de novos conhecimentos e técnicas aplicáveis na ovino-
cultura, resultando numa melhoria da produção de ovinos, aumentando a geração de emprego e a renda 
nas comunidades rurais e promovendo a vivência dos alunos no campo. A escassez de mão obra especiali-
zada atrelada a dificuldade de pequenos e médios produtores ao acesso da extensão a iniciativa privada, 
torna a produção ovina vulnerável e pouco rentável, dificultando a sua prática e resultando num cenário 
de empobrecimento e/ou a não permanência dos produtores nesta atividade. O projeto proporciona o 
desenvolvimento concomitante dos participantes e dos alunos, atrelando a necessidade de relacionar 
os conhecimentos adquiridos em sala de aula com a prática produtiva propriamente dita. O aluno ganha 
experiência e vivência no campo, o produtor intensifica sua produção com técnicas atualizadas e a co-
munidade externa em geral pode conhecer de perto a produção de ovinos, em prol do desenvolvimento 
sustentável e melhoria da cadeia produtiva da ovinocultura.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Extensão, Ovinocultura.

1 Graduação em Zootecnia/FAMEZ, gabriellericardes@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FAMEZ.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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FEIRAS AGROECOLÓGICAS:  DINAMIZAÇÃO DA  
AGRICULTURA FAMILIAR EM  TRÊS LAGOAS

1Iolanda Rodrigues Soares Bispo, 2Rosemeire Aparecida de Almeida,  
3Jessica Oliveira Ferreira; Nathalya de Moraes Lopes

ENEX-0017

RESUMO – As feiras agroecológicas da agricultura familiar ocorrem na UFMS/CPTL, Unidades I e II, respec-
tivamente, às terças-feiras, no período das 16h00 às 21h00, e às quintas-feiras, no período das 10h00 às 
21h00 horas.   Os agricultores familiares são representantes de duas comunidades, a saber: assentamen-
to rural “20 de Março” e Distrito Arapuá. Além dos produtos da horticultura no sistema agroecológico, as 
Feiras oferecem alimentos da indústria doméstica.  Objetiva-se com essas Feiras  melhorar a renda dos 
agricultores e a alimentação dos consumidores  urbanos.  Esse projeto de intervenção na realidade pos-
sibilita entendermos que, mesmo diante de um quadro de crise social e ambiental, há lugar para iniciati-
vas transformadoras que beneficiam os agricultores familiares, como é o caso das Feiras Agroecológicas. 
Essas Feiras dinamizam a vida tanto dos agricultores como os consumidores, neste caso a comunidade 
acadêmica  e do entorno geográfico.   Enfim, essa aproximação agricultor e consumidor,  valoriza tam-
bém autoestima dos camponeses – como revelam as entrevistas. Situação que cria visibilidade para quem 
produz alimentos saudáveis para a mesa do povo brasileiro, rompendo a crise de percepção que reina na 
sociedade brasileira, em particular na treslagoense.

Palavras-chave: Assentamento, Agroecologia, Feiras, Produção, Camponês.

1 Graduação em Geografia/CPTL, iolandarodrigues3l@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPTL.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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VOCÊ NA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO DO SUL -  
VISITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AO CÂMPUS DE PARANAÍBA

1Jennifer Oliveira Rodrigues, 2Ana Claudia dos Santos, 3Keila Patricia Gonzalez

ENEX-0020

RESUMO – Trata-se de um projeto de visitação e orientação ao câmpus de Paranaíba aos alunos do 3o ano 
do ensino médio das escolas públicas da cidade. Na universidade, os alunos desenvolvem atividades que 
pudessem refletir sobre as suas escolhas profissionais, conhecem os cursos oferecidos pela universidade 
e, sabem sobre o funcionamento do sistema ENEM e, do SISU. Também é esclarecido sobre o sistema de 
Cotas da universidade. Após a orientação aos alunos, realiza-se uma visita ao câmpus, para conhecer seus 
espaços: sala de aula, laboratório, anfiteatro. Além deste primeiro trabalho, os alunos que fizeram a visita 
foram acompanhados nos simulados do ENEM para esclarecimento de dúvidas sobre as questões e, com 
isso, criou-se um cursinho pré-ENEM para esclarecer sobre a prova de  Redação e questões de Matemática. 
O projeto foi desenvolvido no ano de 2016 e está em continuidade em 2017, agora recebendo outros alunos 
do ensino médio. Em 2016, os alunos que foram acompanhados pelo projeto, 50% deles ingressaram na 
universidade, sendo 40% na UFMS.

Palavras-chave: Comunidade, Escolha Profissional, Informação.

1 Graduação em Psicologia/CPAR, jenniferoliveira.gp@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAR.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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MERCADO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM NAVIRAÍ/MS
1Larissa Evelin Santos Nicomedes, 2Sibelly Resch, 3Jaiane Aparecida Pereira; 

 Vanessa Gomes Falcão

ENEX-0071

RESUMO – Os objetivos do presente trabalho são: a) refletir sobre a qualificação para o mercado de traba-
lho, integrando os conhecimentos das diferentes disciplinas por meio do desenvolvimento das atividades 
realizadas com a comunidade naviraiense; e b) desenvolver pesquisas sobre o mercado de trabalho na 
região de Naviraí, incluindo suas demandas de formação e qualificação profissional. Para isso estão sendo 
desenvolvidas as seguintes ações: desenvolvimento do referencial teórico; participação nas reuniões do 
projeto; divulgação, inscrições e apoio nas oficinas; e  participação e apoio em palestras. Sendo assim, 
como considerações finais, até o presente momento, elencam-se: desenvolvimento de novas competên-
cias (comunicação, organização, relacionamento, entre outras); visão mais ampla sobre o mercado de tra-
balho e a economia no município; as dificuldades que muitas pessoas, especialmente em situação de vul-
nerabilidade, possuem para reinserir-se no mercado de trabalho; e dificuldades com as novas tecnologias.

Palavras-chave: Trabalho, Qualificação, Extensão.

1 Graduação em Administração/CPNV, larissa7evelyn@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPNV.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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GESTÃO E AVALIAÇÃO DA FEIRA DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS 
POPULARES DO PANTANAL E DA FRONTEIRA

1Aguinaldo Rodrigues, 2Edgar Aparecido da Costa

ENEX-0103

RESUMO – A feira de produtos em transição agroecológica no Câmpus do Pantanal (CPAN) da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, é fruto da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares do Pantanal 
e da Fronteira (ITCPPF). A feira acontece todas as terças feiras, das 08 às 11 horas e 30 minutos, no saguão 
da Unidade I do Câmpus do Pantanal, em Corumbá-MS. Demanda, neste projeto de extensão, organizar o 
espaço para realização da feira e mensurar o perfil do consumidor de produtos orgânicos e avaliar o grau 
de satisfação dos feirantes (agricultores e agricultoras) dos assentamentos 72 e Taquaral e da Comunida-
de de Antônio Maria Coelho, situados nos municípios de Corumbá e Ladário, com previsão de início em ju-
nho de 2017 e término em dezembro de 2017, para comercializar sua produção. Na feira agroecológica serão 
comercializados alguns produtos processados e in natura, uma variedade de opção de produtos orgânicos 
e exclusivamente produzidos em áreas de assentamento, e sem produto químico, produzidos de forma 
agroecológica. Prioriza a valorização e reintegração do homem do campo com a sociedade, na produção de 
alimentos de alta qualidade sem qualquer resíduo tóxico, com qualidade nutricional e biológica. Delinear 
a importância de fortalecimento das parcerias com diversos setores, relevância de apoiar a elevação da 
autoestima dos membros participantes do projeto, utilizando a abordagem conceitual e prática da agroe-
cologia no fortalecimento, estruturação e organização dos grupos de Empreendimentos Econômicos So-
lidários. A expectativa é que possamos, através desta feira, divulgar a produção agroecológica que é feita 
pelos agricultores (as) em suas comunidades para a população e comunidade acadêmica. A iniciativa de 
criar uma feira agroecológica mostra a capacidade que os assentamentos da microrregional estão tendo 
em produzir de forma agroecológica, uma variedade de produtos.

Palavras-chave: Empreendimentos Econômicos Solidários.

1 Graduação em Administração/CPAN, alphatdpg@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.

Apoio: Proece/UFMS.
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TREINAMENTO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA SABORES
1Cristian Riquelme Padilha, 2Ieda Maria Bortolotto, 3Sara Fernanda Cristaldo

ENEX-0114

RESUMO – O Programa de Extensão Valorização das Plantas Alimentícias do Pantanal e Cerrado, também 
chamado de SABORES, tem promovido a comunicação entre comunidades rurais e a Universidade, utili-
zando como instrumentos sites, oficinas e ações integradas com enfoque na sustentabilidade regional. 
Atualmente está organizado com um projeto estruturante e 14 projetos temáticos. O objetivo da ação 
estruturante foca-se na integração das diversas ações do Programa e também com a comunidade exter-
na.  Para organizar estas ações, torna-se necessário a qualificação dos membros novos das ações para 
situá-los sobre as metas propostas no Programa e nas respectivas ações previstas. Para promover a inte-
gração entre os novos bolsistas com as metas do Programa, em 2017 foi realizado um minicurso de treina-
mento para novos bolsistas. Foram convocados como ministrantes outros acadêmicos que participaram 
do Programa anteriormente. A organização foi realizada através de reuniões com bolsistas, voluntários 
e equipe que se disponibilizou em participar das ações propostas. O curso teve duração de 10 horas e 
incluiu tópicos curtos (teóricos e práticos). Participaram do curso os alunos do campus Campo Grande e 
Aquidauana, totalizando 27 bolsistas e 3 voluntários. Na primeira parte do curso, foram apresentados os 
objetivos das ações do projeto, sua fundação, o que era esperado deles e também uma descrição sobre a 
elaboração de oficinas. Na segunda parte, os integrantes elaboraram e executaram oficinas que tinham 
como público-alvo alunos do ensino médio de escolas públicas que se deslocaram até o Instituto de Bio-
ciências da UFMS para participarem das atividades. A inclusão de alunos de escolas públicas atendeu a 
uma demanda desses alunos que se interessaram pelo tema e foi uma boa oportunidade para os bolsistas 
em treinamento aplicarem o que aprenderam. Os bolsistas ficaram motivados a participar do Programa, 
porém, ainda faltou ao curso promover maior incentivo à produção acadêmica em geral.

Palavras-chave: Treinamento, Extensão, Sabores.

1 Graduação em Psicologia/FACH, cristianrpadilha@hotmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a FACH.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.
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ADMINISTRAÇÃO NA PRÁTICA - COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS.
1Thaís Araujo dos Santos, 2Rosa de Barros Ferreira de Almeida, 3Richard Gomides de Andrade

ENEX-0140

RESUMO – “Administração na prática – compartilhando conhecimento”, é um projeto que trata da impor-
tância de se estimular nos graduandos do curso de administração o desenvolvimento de habilidades e 
competências para o trabalho junto a comunidade externa, abordando os conteúdos estudados com o ob-
jetivo de proporcionar  aos participantes capacitações que contribuam para torna-los aptos ao mercado 
de trabalho. Ao disseminar o conhecimento adquirido em áreas afins como Gestão de Pessoas, Marketing 
Profissional, Empreendedorismo, Qualidade no Atendimento, Técnicas de vendas, Gestão de pequenos 
negócios, entre outras, para todos os  participantes, os discentes conseguirão romper as suas delimita-
ções (enquanto instrutores) e expandir os conhecimentos teóricos para além das salas de aula, por toda 
comunidade atendida. Trata-se de temas interdisciplinares, que podem auxiliar o público alvo,  composto 
por jovens e adultos das escolas públicas estaduais que estejam cursando o ensino médio a ingressar no 
ambiente profissional. Na maioria das vezes não dispõem de recursos financeiros para adquirir conheci-
mentos voltados à qualificação profissional. O objetivo é desenvolver nos acadêmicos a capacidade de 
ministrar aulas, pondo em prática os conhecimentos adquiridos em sala desenvolvendo assim pesquisa e 
ensino numa troca dialógica e direcionada para a comunidade escolar, além de despertar o interesse por 
uma formação acadêmica.

Palavras-chave: Administração, Capacitações, Mercado de Trabalho.

1 Graduação em Administração/CPAN, thais.ufmscpan@gmail.com.
2 Coordenador/a do Projeto, docente do/a CPAN.
3 Demais coautores/as.

Apoio: Proece/UFMS.




