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FOCO PARA IMAGENS EM MICROSCÓPIO ÓPTICO...........................................97
Estudante: Valter Santiago Rosa Filho (Tecnologia em Automação Industrial)
Orientador: Prof. Dr. Henrique Jesus Quintino de Oliveira
Área de conhecimento: Engenharia Biomédica

PREPARO DE FILMES POLIMÉRICOS PARA APLICAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA ...98
Estudante: Vanessa Leandro Gualberto (Química)
Orientador: Prof. Dr. Flávio Aparecido Rodrigues
Área de conhecimento: Química dos Colóides

CIÊNCIAS HUMANAS I

MAPEAMENTO DA PESCA ARTESANAL NOS RESERVATÓRIOS DAS CABECEI-
RAS DO ALTO TIETÊ: FERRAMENTA PARA O MONITORAMENTO PESQUEIRO 
E MANEJO SUSTENTADO .............................................................................100
Estudante: Álvaro Novais Gomes (Biologia)
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Wagner Silva Hilsdorf
Área de conhecimento: Zoologia

COMPARAÇÃO DE QUALIDADE NUTRICIONAL E PREÇOS DE ALIMENTOS OR-
GÂNICOS E CONVENCIONAIS .......................................................................101
Estudante: Ana Paula de Souza (Nutrição)
Orientador: Profª. Drª. Luciane Mie Kawashima
Co-orientador: Prof. Dr. Francisco Claudio Tavares
Área de conhecimento: Nutrição
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ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA: UM ESTUDO SOBRE VALOR NUTRICIONAL E 
PREÇO DE MERCADO ..................................................................................102
Estudante: Camila Marques Marçal (Nutrição)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Área de conhecimento: Ciências Sociais

FORMAÇÃO DE PREÇO DA MUDA DE EUCALIPTO EM UM MERCADO DE 
CONCORRÊNCIA PERFEITA: EMPRESA XYZ – SALESÓPOLIS/SP ....................103
Estudante: Dioceli Gabriela de Carvalho (Administração)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Área de conhecimento: Economia

METODOLOGIAS DE CUSTEIO UTILIZADAS PELAS EMPRESAS DE TRATA-
MENTO TÉRMICO A VÁCUO DO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA PESQUISA 
EXPLORATÓRIA ...........................................................................................104
Estudante: Fábio Petroski Alves (Administração)
Orientador: Prof. Ms. Michel Mott Machado
Co-orientador: Prof. Walter Eclache
Área de conhecimento: Administração

ANÁLISE DO PERFIL DE INVESTIMENTO SOCIAL: UM ESTUDO DAS CEM 
MAIORES EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO NO BRASIL NO ANO DE 2009 ......105
Estudante: Maria Carolina Domingues Franco (Administração)
Orientador: Prof. Ms. Ricardo Henrique Trovão Rego
Co-orientador: Prof. Ms. Michel Mott Machado
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

ANÁLISE DA POSTURA ESTRATÉGICA DO SUBCOMITÊ DE BACIA HIDROGRÁ-
FICA - ALTO TIETÊ CABECEIRAS (SCBH-ATC) VOLTADO À GESTÃO INTEGRA-
DA DE RECURSOS HÍDRICOS ........................................................................106
Estudante: Stefany Berger Greiff
Orientador: Prof. Ms. Michel Mott Machado
Co-orientador: Profª. Ms. Débora Oliveira Pereira
Área de Conhecimento: Administração estratégica

RESPONSABILIDADE SOCIAL: UMA ANÁLISE DO CUSTO-BENEFÍCIO ANTES E 
APÓS A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL .............107
Estudante: Thábata de Oliveira Lameiras (Administração)
Colaborador: Celina Rumiko Shimizu
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Co-orientador: Prof. Ms. César Augusto Calonego
Área de conhecimento: Administração
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ESCASSEZ DA ÁGUA E ALIMENTAÇÃO ..........................................................108
Estudante: Vanessa Lopes de Maria (Nutrição)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Co-orientador: Prof. Ms. Michel Mott Machado
Área de conhecimento: Ciências Sociais

CIÊNCIAS HUMANAS II

A AMBIGUIDADE EM “O ALIENISTA”, DE MACHADO DE ASSIS: O CONTO E A 
GRAPHIC NOVEL ..........................................................................................110
Estudante: Daniele Caroline do Prado Silva (Letras)
Orientador: Profª. Drª. Neusa Haruka Sesaki Gritti
Co-orientador: Profª. Ms. Sônia Regina Martins Gonçalves
Área de conhecimento: Linguística, Letras e Artes

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2010 SEGUNDO A REVISTA VEJA ....................111
Estudante: Fernanda Cristina dos Santos (Comunicação social – Jornalismo)
Orientador: Prof. Dr. Sérsi Bardari
Área do conhecimento: Jornalismo e editoração

TRAJETÓRIA DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DO FUSCA E O IMPACTO SO-
BRE SEU CONSUMIDOR ...............................................................................112
Estudante: Joyce Cristina Leme Gomes (Comunicação Social – Publicidade e Propaganda)
Orientador: Profª. Drª. Luci Mendes de Melo Bonini
Área de conhecimento: Comunicação

O TWITTER COMO FERRAMENTA JORNALÍSTICA ...........................................113
Estudante: Juliana Galvão Cimeno (Jornalismo)
Orientador: Prof. Dr. William Pereira de Araujo
Área de conhecimento: Comunicação Social

MÚSICA INDEPENDENTE NA CONTEMPORANEIDADE. REINVENTANDO A 
ECONOMIA POR MEIO DO DOWNLOAD .........................................................114
Estudante: Karina Francis Gouveia
Orientador: Profª. Drª. Cristina Schmidt Pereira da Silva
Área de conhecimento: Comunicação

PARALISAÇÃO INDIVIDUAL EM CASO DE RISCO GRAVE E IMINENTE: O DIREI-
TO INDIVIDUAL DE GREVE POR QUESTÕES AMBIENTAIS, SOB O PRISMA DA 
PROTEÇÃO DO DIREITO À VIDA E SAÚDE DO TRABALHADOR .........................115
Estudante: Larissa Danielle da Silva (Direito)
Orientador: Profª. Ms. Dorotea Amaral de Brito Lira
Área de Conhecimento: Direito do Trabalho
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO: A LINHA TÊNUE ENTRE OS ABUSOS DA IM-
PRENSA E O DIREITO DE INTIMIDADE ...........................................................116
Estudante: Maria Izabel Bazani (Direito)
Orientador: Prof. Ms. Victor Hugo Nazário Stuchi
Área do Conhecimento: Direito de Personalidade

MUDANÇA NO LAYOUT E SUAS PROSPECÇOES PARA O MELHORAMENTO 
DE DESEMPENHO EMPRESARIAL, ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA EMPRESA 
ELMEBRA ....................................................................................................117
Estudante: Max Eggert
Colaborador: Stefany Berger Greiff
Orientador: Prof. Ms. Luiz Edmundo de Oliveira Moraes
Área de Conhecimento: Administração da Produção

A (TRANS) FORMAÇÃO DA CIDADE A PARTIR DAS GRANDES ESTRUTURAS 
DE ACESSIBILIDADE – UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS SISTEMAS FERRO-
VIÁRIOS E RODOVIÁRIOS NA ZONA LESTE DE SÃO PAULO .............................118
Estudante: Rafael Veríssimo Silva (Arquitetura e Urbanismo)
Orientador: Prof. Ms. Elvis José Vieira
Área de conhecimento: Urbanismo

CIÊNCIAS HUMANAS III

CRIATIVIDADE NA VELHICE ..........................................................................120
Estudante: Alessandra dos Santos Braga (Psicologia)
Colaborador: Carolina Horioka
Orientador: Profª. Drª. Adriana Aparecida Ferreira
Área de conhecimento: Psicologia

PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM OBESIDADE NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA ...121
Estudante: Aline Nascimento Jaciuk (Educação Física)
Orientador: Prof. Ms. Márcio Tubaldini Sousa
Área de conhecimento: Educação Física

COMPORTAMENTO SEXUAL DE RISCO NA ADOLESCÊNCIA ...........................122
Estudante: Andréa Marques Leão Doescher (Psicologia)
Orientador: Profª. Drª. Vera Socci
Área de conhecimento: Psicologia

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E AUTOIMAGEM DO PACIENTE PSICÓTICO .........123
Estudante: Erica Alves Chaves da Costa (Psicologia)
Colaborador: Carolina Gonçalves Mutafi (Psicologia)
Orientador: Profª. Drª. Wilma Magaldi Henriques
Área de conhecimento: Processos Grupais e de Comunicação
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A INTERDISCIPLINARIDADE NA VISÃO DE 
PROFESSORES E COORDENADORES DE ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO 
MÉDIO DE MOGI DAS CRUZES ......................................................................124
Estudante: Isabela Lemos de Lima Cascão (Educação Física)
Orientador: Prof.ª Ms. Ritsue Fátima Nakahara
Área de conhecimento: Educação Física

ESTRESSE NO BANCO DE TESES DA CAPES: ANÁLISE DE PRODUÇÃO CIEN-
TÍFICA .........................................................................................................125
Estudante: Renata Furuiti Aversa (Psicologia)
Colaborador: Maria Iracema Nunes de Camargo (Psicologia)
Orientador: Profª. Drª. Adriana Aparecida Ferreira 
Área de conhecimento: Psicologia

PROFISSIONALIDADE DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CAMINHOS DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO .................................................................................126
Estudante: Renato Cardoso (Pedagogia)
Orientador: Profª. Ms. Francine de Paulo Martins
Co-orientador: Profª. Ms. Iara Guadalupe Garcia
Área de conhecimento: Educação

INFLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO VERBAL NA CONSCIENTIZAÇÃO CORPO-
RAL DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO ..............................................127
Estudante: Seichelle Nogueira Secchi (Educação Física)
Orientador: Profª. Ms. Adriana Lyvio Rotta
Co-orientador: Prof. Ms. Marcos Antonio Pudo
Área de conhecimento: Fisioterapia

OS NOVOS RUMOS DA LITERATURA NA ERA DIGITAL E SUA INFLUÊNCIA NO 
ENSINO .......................................................................................................128
Estudante: Zípora Dias Vieira (Letras)
Orientador: Profª. Drª. Neusa Haruka Sesaki Gritti
Área de conhecimento: Literatura, ensino e aprendizagem

PARTICIPANTES ...........................................................................................129
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PROGRAMAÇÃO

DIA – 29/09/2011

09h00 às 11h30 – Sessão de Pôsteres
Local: Centro de Convivência.

14h00 às 18h00 - Sessão de Apresentações Orais
Local: Prédio I – 1º andar

Sessão A - Ciências da Vida I sala 11.01
Sessão B - Ciências da Vida II sala 11.02
Sessão C - Ciências da Vida III sala 11.03
Sessão D - Ciências da Vida IV sala 11.04
Sessão E - Ciências da Vida V / Ciências Exatas e Tecnológicas sala 11.06
Sessão F - Ciências Humanas I sala 11.07
Sessão G - Ciências Humanas II sala 11.08
Sessão H - Ciências Humanas III sala 11.09

19h30 –  Palestra Solene
Título: Histórico da Ciência e Tecnologia no Brasil: uma visão com base na Mi-
crobiologia e Genética
Palestrante: Prof. Dr. João Lúcio de Azevedo - Engenheiro Agrônomo pela ESALQ – USP,  
fez Doutorado em Genética em Sheffi  eld (Inglaterra), pós-doutorado nas Universidades 
de Manchester (1988) e Nottingham (1979).  Publicou mais de 160 artigos e orientou 
172 teses e dissertações. É membro do corpo editorial de inúmeras revistas internacio-
nais e nacionais de relevância para a área de Genética e Biotecnologia. Organizou grupos 
de pesquisa na área de Genética de Fungos em inúmeras Universidades, entre elas UNI-
CAMP, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade de Caxias do Sul. Nucleou a 
criação de vários programas de Pós-Graduação em Biotecnologia e Genética, entre eles o 
da UMC. É membro da Academia Brasileira de Ciências e, pela sua contribuição ao de-
senvolvimento da Genética de Microrganismos no Brasil, foi premiado com a Grã-Cruz 
do Mérito Científi co e Tecnológico, em 2005 e é Pesquisador Emérito do CNPq (2010).
Local: Auditório do Centro Cultural

DIA – 30/09/2011

9h00 às 10h30 – Sessão de Pôsteres
Local: Centro de Convivência

11h30 - Sessão de Encerramento
Local: Auditório do Centro Cultural 
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SESSÃO A – CIÊNCIAS DA VIDA I – SALA 11-01 

14h00
Estudante: Eric Prado Hengles (Biologia)
Título do Projeto: A FAUNA DE ARTRÓPODES DE SOLO VISITANTE DE CARCA-
ÇA ANIMAL EM ÁREA ABERTA E DE MATA FECHADA
Orientador: Profª Drª. Maria Santina de Castro Morini

14h15
Estudante: Felipe Rezende de Lima (Biologia).
Título do Projeto: CARACTERIZAÇÃO DA DIVERSIDADE BACTERIANA ASSO-
CIADA À PLANTA CARNÍVORA UTRICULARIA BREVISCAPA (LENTIBULA-
RIACEAE)
Orientador: Prof. Dr. Welington Luiz de Araújo.

14h30
Estudante: Giancarlo Fanucchi Montagnani (Biologia)
Título do Projeto: MATURIDADE SEXUAL FISIOLÓGICA E FECUNDIDADE DO 
Ucides Cordatus (Linnaeus, 1763) NO ESTUÁRIO DO RIO GUARATUBA, BERTIO-
GA, SP
Orientador: Profª. Dr.ª Fabíola Cristina Ribeiro de Faria

14h45
Estudante: José Roberto de Oliveira Nascimento (Biologia)
Título do Projeto: COMUNIDADES DE FORMIGAS QUE NIDIFICAM EM PEQUE-
NOS GALHOS NA SERAPILHEIRA DE FLORESTA DE EUCALYPTUS SPP.
Orientador: Prof.ª Dr.ª Maria Santina de Castro Morini
Co-orientador: Ms. Débora Rodrigues de Souza

15h00
Estudante: Laira Dias de Campos Adriano (Biologia)
Título do Projeto: INFLUÊNCIA DAS FORMIGAS (HYMENOPTERA: FORMICI-
DAE) SOBRE A DECOMPOSIÇÃO DE CARCAÇA ANIMAL
Orientador: Profª Dr.ª Maria Santina de Castro Morini

15h15
Estudante: Mayara Urizzi Fernandes (Biologia)
Título do Projeto: ESTRUTURA POPULACIONAL E CRESCIMENTO RELATIVO 
DE UCIDES CORDATUS (LINNAEUS, 1763) NO ESTUÁRIO DO RIO GUARATU-
BA, BERTIOGA, SÃO PAULO.
Orientador: Profa Drª Fabíola Cristina Ribeiro de Faria

15h30-16h00 – Intervalo



22 XIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  • UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

16h00
Estudante: Roseli de Fátima de Oliveira (Biologia)
Título do Projeto: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE FORMIGAS (HYMENOPTE-
RA: FORMICIDAE) COMO PREDADORES DE DIATRAEA SACCHARALIS 
Orientador: Prof.ª Dr.ª Maria Santina de Castro Morini
Co-orientador: Ms. Débora Rodrigues de Souza

16h15
Estudante: Silvia Arikita Umezaki (Biomedicina)
Título do Projeto: IDENTIFICAÇÃO DE GENES DE Burkholderia sp. ASSOCIADOS 
AO ANTAGONISMO A BACTÉRIAS PATOGÊNICAS
Orientador: Prof. Dr. Welington Luiz Araujo
Co-orientador: Ms. Aline Aparecida Camargo Neves

16h30
Estudante: Th amires Regine Corga da Silva Angelo (Biologia)
Título do Projeto: COMPOSIÇÃO DA FAUNA DE ARTRÓPODES DE SERAPILHEI-
RA EM ÁREAS MATA ATLÂNTICA DO ALTO TIETÊ
Orientador: Profª  Drª. Maria Santina de Castro Morini
Co-orientador: Mestranda Suzamar Gabriel dos Santos

16h45
Estudante: Willian Tadashi Kuwabara (Biologia)
Título do Projeto: IDENTIDADE TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO AS-
TYANAX BAIRD & GIRARD, 1854 (CHARACIFORMES; CHARACIDAE), DA BA-
CIA DE CABECEIRAS DO RIO TIETÊ, SÃO PAULO
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Pires Marceniuk
Co-orientador: Prof. Dr. Alexandre Wagner Silva Hilsdorf
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SESSÃO B – CIÊNCIAS DA VIDA II – SALA 11.02 

14h00
Estudante: Aline Viana Pagotti (Biomedicina)
Título do Projeto: ESTUDO DOS MECANISMOS DE AÇÃO ANTIOXIDANTE DE 
FENOTIAZINAS E ANÁLOGOS ESTRUTURAIS EM MITOCÔNDRIAS ISOLADAS 
E SISTEMAS MODELO
Orientador: Prof. Dr. Tiago Rodrigues
Co-orientador: Ms. Priscila Afonso de Faria

14h15
Estudante: Caio Raya Garcia Santos (Educação Física)
Título do Projeto: ALTERAÇÕES NA ADIPOGÊNESE NOS DIFERENTES ESTO-
QUES DE TECIDO ADIPOSO BRANCO NA VIGENCIA DE CAQUEXIA
Orientador: Prof. Dr. Miguel Luiz Batista Junior 
Co-orientador: Prof. Dr. Claudio S. Shida

14h30
Estudante: Felipe dos Santos Henriques (Biomedicina)
Título do Projeto: EXPRESSÃO E REGULAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MCP-1 E SUA 
RELAÇÃO COM MACRÓFAGOS INFILTRADOS EM TECIDO ADIPOSO DE RA-
TOS COM TUMOR WALKER 256
Orientador: Prof. Dr. Claudio S. Shida
Co-orientador: Prof. Dr. Miguel Luiz Batista Jr. 

14h45
Estudante: Francisco Reginaldo de Lima (Química)
Título do Projeto: ESTUDO DA AÇÃO BIOLÓGICA DE PALADACICLOS DERI-
VADOS DO BENZNIDAZOL NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE CHAGAS
Orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos Fávero Caires
Co-orientador: Mestrando Daniel Moreno Garcia

15h00
Estudante: Gemima Samara Bezerra Vanderley (Farmácia)
Título do Projeto: ESTUDO DOS EFEITOS DA IMIPRAMINA SOBRE O ESTRESSE 
OXIDATIVO INDUZIDO POR PERÓXIDOS EM CÉLULAS DE NEUROBLASTO-
MA (NEURO-2A)
Orientador: Prof. Dr. Tiago Rodrigues.

15h15
Estudante: Haline Candido Vicente (Química)
Título do Projeto: ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIANGIOGÊNICA DA LEUCURO-
GINA EM MATRIZ ESPONJA
Orientador: Prof.ª Dr.ª Debora Ayame Higuchi

15h30-16h00 – Intervalo
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16h00
Estudante: Joyce Vieira Martins dos Santos (Educação Física)
Colaborador: Glacos Nicolas de Almeida (Educação Física)
Título do Projeto: FLEXIBILIDADE DE MEMBROS INFERIORES EM CRIANÇAS DE 
9 A 12 ANOS PRATICANTES DE TAEKWONDO NO CHUTE DOLLYO TCHAGUI
Orientador: Prof. Ms. Luiz Henrique Peruchi

16h15
Estudante: Mônica Maria Ribeiro Gonçalves (Fisioterapia)
Colaborador: Alice da Silva Lopes (Fisioterapia)
Colaborador: Raquel Cristina Guerra (Fisioterapia)
Título do Projeto: ANÁLISE DA CORRELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES POSTURAIS 
E SINTOMATOLOGIA DOLOROSA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE UM 
PROJETO SOCIAL
Orientador: Prof. Ms. César Augusto Calonego 

16h30
Estudante: Renato dos Santos Henriques (Biomedicina)
Título do Projeto: PPAR-γ E ADIPOGÊNESE DE TECIDO ADIPOSO BRANCO DE 
RATOS INOCULADOS COM TUMOR DE WALKER 256
Orientador: Prof. Dr. Miguel Luiz Batista Júnior
Co-orientador: Prof. Dr. Cláudio Saburo Shida

16h45
Estudante: Vivian Aparecida Fernandes do Couto (Farmácia)
Título do Projeto: ESTUDO DA REATIVIDADE DE PLUMBAGIN E NAFTOQUI-
NONAS DERIVADAS COM AGENTES OXIDANTES
Orientador: Prof. Dr. Tiago Rodrigues
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SESSÃO C- Ciências da Vida III - Sala 11-03 

14h00
Estudante: Amanda de Carvalho Dosatti (Medicina)
Título do Projeto: ESTUDO DE BIFLAVONÓIDES COMO INIBIDORES DE PRO-
TEASES DE TRIPANOSSOMATÍDEOS
Orientador: Prof. Dr. Wagner Alves de Souza Júdice

14h15
Estudante: Ana Marie Pereira de Souza (Farmácia)
Título do Projeto: PERFIL TRANSCRICIONAL DE XYLELLA FASTIDIOSA DURAN-
TE A INFECÇÃO DE CITROS.
Orientador: Profª. Drª. Regina Costa de Oliveira

14h30
Estudante: Camila Maria Prado Alonso (Medicina)
Colaborador: Priscila Medina Ponci 
Título do Projeto: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE DIVERSOS TIPOS DE LEITE 
FREQUENTEMENTE UTILIZADOS PARA LACTENTES APÓS ARMAZENAMEN-
TO SOB REFRIGERAÇÃO
Orientador: Prof. Ms.Henrique George Naufel
Co-orientador: Profª. Adriana Loureiro do Nascimento

14h45
Estudante: Jéssica Santiago Bispo da Silva (Biologia)
Título do Projeto: ESTUDOS DOS EFEITOS DA ASSOCIAÇÃO ENTRE COMPOS-
TOS FENOTIAZÍNICOS E ANTIFÚNGICOS SOBRE O CRESCIMENTO DA FOR-
MA PATOGÊNICA DE Paracoccidioides brasiliensis. 
Orientador: Profª. Drª. Regina Costa de Oliveira
Co-orientador: Ms. Ana Claudia de F. O. Rodrigues

15h00
Estudante: Pâmela Cristina Barbosa Resende (Biologia)
Título do Projeto: ANÁLISE DE SEQUÊNCIAS DA REGIÃO CONTROLE DO DNA 
MITOCONDRIAL PARA AVALIAÇÃO POPULACIONAL DE ESPADA, TRICHIU-
RUS LEPTURUS (TRICHIURIDAE, TELEOSTEI) DA COSTA BRASILEIRA.
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Wagner Silva Hilsdorf

15h15
Estudante: Renata Vasconcelos Silva (Biologia)
Título do Projeto: ESTUDO CROMOSSÔMICO EM DUAS DIFERENTES FORMAS 
DE Utricularia reniformis A.St.-Hil. (LENTIBULARIACEAE)
Orientador: Prof. Dr. Vítor Fernandes Oliveira de Miranda
Co-orientador: Ms. Débora Clivati

15h30-16h00 – Intervalo
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16h00
Estudante: Saura Rodrigues da Silva (Biologia)
Título do Projeto: ASPECTOS MORFOANATÔMICOS DE FLORES E UTRÍCULOS 
EM Utricularia subulata L. (LENTIBULARIACEAE)
Orientador: Prof. Dr. Vitor Fernandes Oliveira de Miranda

16h15
Estudante: Suhaila Karim Khalil Jaser (Biologia)
Título do Projeto: CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO PROMOTOR DO GENE 
DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES DE INTE-
RESSE PARA PISCICULTURA (Colossoma macropomum-TAMBAQUI E Piaractus 
mesopotamicus-PACU): ANÁLISE DE POLIMORFISMO DE
MICROSSATÉLITES NA REGIÃO 5´ PROXIMAL
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Wagner S. Hilsdorf
Co-orientador: Drª. Léia Fávaro

16h30
Estudante: Th amires Marcondes de Mello Casemiro (Química)
Colaborador: Th iago Augusto Kato Assis (Química), 
Colaborador:Wallacy de Souza Rodrigues (Química)
Título do Projeto: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA EM CORPOS D’ÁGUA 
NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES
Orientador: Prof. Ms. Alexandre Correa de Lima

16h45
Estudante: Valquíria Campos Alencar (Biologia)
Título do Projeto: ANÁLISE GENÔMICA COMPARATIVA ENTRE ISOLADOS DE 
XYLELLA FASTIDIOSA ASSOCIADOS À CLS
Orientador: Profª. Drª. Regina Costa de Oliveira
Co-orientador: Ms. Deibs Barbosa
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SESSÃO D- Ciências da Vida IV - Sala 11-04 

14h00
Estudante: Adriana de Sousa Nagahashi (Nutrição)
Colaborador: Maria Olívia Fontanelli Torraga (Nutrição)
Título do Projeto: AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DE IDOSOS DO MU-
NICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Orientador: Profª Drª. Rita Maria Monteiro Goulart

14h15
Estudante: Ana Paula Teixeira Melo (Medicina)
Colaborador: Larissa Aparecida Cassiano
Título do Projeto: DEPRESSÃO EM PACIENTES COM EPILEPSIA DE LOBO TEM-
PORAL
Orientador: Profª. Drª. Marly de Albuquerque

14h30
Estudante: Caren Cristina da Silva Gonçalves (Fisioterapia)
Título do Projeto: O IMPACTO DO NÍVEL SÓCIOECONÔMICO NA REABILITA-
ÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL
Orientador: Profª. Drª Tereza Cristina Carbonari de Faria
Co-orientador: Profª Ms. Silvia Regina Matos da Silva Boschi

14h45
Estudante: Francis Cristina Antoniazzi Capato (Fisioterapia)
Título do Projeto: PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DE INCONTINÊNCIA URINÁ-
RIA EM ADOLESCENTES PRATICANTES DE FUTEBOL
Orientador: Prof. Ms.Eduardo Filoni
Co-Orientador: Prof. Denis Vieira Lima

15h00
Estudante: Giulliana Cristina Rangel Engelender (Medicina)
Título do Projeto: O IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA E DA MUDANÇA DE 
HÁBITO NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS HIPERTENSOS EM MOGI DAS 
CRUZES
Orientador: Profª. Drª. Tatiana Ribeiro de Campos Mello

15h15
Estudante: Karen Cristina Dias Silva (Fisioterapia)
Colaborador: Amanda Martins Sakashita (Fisioterapia)
Título do Projeto: PREVALÊNCIA DOS SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFE-
RIOR EM GESTANTES ADOLESCENTES E A INFLUÊNCIA DOS SINTOMAS NA 
QUALIDADE DE VIDA
Orientador: Prof. Ms.Eduardo Filoni
Co-Orientador: Prof. Denis Vieira Lima

15h30-16h00 – Intervalo
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16h00
Estudante: Larissa Aparecida Cassiano (Medicina)
Colaborador: Ana Paula Teixeira Melo (Medicina) 
Título do Projeto: AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS EM 
UMA CRECHE COMUNITÁRIA DE SUZANO, SP.
Orientador: Prof.ª Dr.ª Tatiana Ribeiro de Campos Melo

16h15
Estudante: Lilian Yukiko Kimura (Enfermagem)
Título do Projeto INTERVENÇÕES ADOTADAS PELOS ENFERMEIROS DE EDU-
CAÇÃO CONTINUADA PARA PREVENÇÃO DE ERROS DE MEDICAÇÃO NA 
REGIÃO DO ALTO TIETÊ
Orientador: Prof. Ms. Marcio Antonio de Assis

16h30
Estudante: Luciana Caraça Machado (Educação Física)
Título do Projeto: EFEITO DO MÉTODO PILATES EM IDOSOS HIPERTENSOS
Orientador: Prof. Ms. Marcos Antonio Pudo

16h45
Estudante: Maria Clara Rangel Rodrigues (Fisioterapia)
Título do Projeto: ANÁLISE DO EFEITO DA TERAPIA DE RESTRIÇÃO E INDU-
ÇÃO MODIFICADA DO MOVIMENTO EM INDIVÍDUOS COM HEMIPARESIA 
PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
Orientador: Profª Ms. Nilce Helena do Nascimento Araújo
Co-orientador: Profª. Drª. Tereza Cristina Carbonari de Faria

17h00
Estudante: Priscila de Cássia Hashimoto (Enfermagem)
Colaborador: Ana Paula de Freitas Braz
Título do Projeto: ACOLHIMENTO: A PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO DOS SER-
VIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ALTO TIETÊ QUANTO AS ESCALAS 
DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Orientador: Prof. Ms. Márcio Antônio de Assis
Co-Orientador: Profª. Rosângela Soares dos Santos

17h15
Estudante: Talita Ponciano Carneiro (Medicina)
Título do Projeto: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA EM MOGI DAS CRUZES
Orientador: Prof.ª Dr.ª Tatiana Ribeiro de Melo
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SESSÃO E- Ciências da Vida V/ Ciências Exatas e Tecnológicas  – Sala 11-06

14h00
Estudante: Anderson Aparecido do Prado (Química)
Título do Projeto: MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL POR PLASMA EM AÇOS INOXI-
DÁVEIS APLICADOS EM BIOMATERIAIS E INSTRUMENTAÇÃO MÉDICA
Orientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Pinedo

14h15
Estudante: Caryne Camilo Ferreira (Radiologia)
Título do Projeto: MODELAGEM COMPUTACIONAL E SIMULAÇÕES DE POSI-
CIONAMENTO DE MEMBROS INFERIORES PARA EXAME DE IMAGEM DIAG-
NÓSTICO
Orientador: Prof. Dr. Alessandro Pereira da Silva
Co-Orientador: Profª. Drª. Annie France Frère Slaets

14h30
Estudante: Débora Martins de Andrade Caselli (Farmácia)
Título do Projeto: INVESTIGAÇÃO DO PAPEL DA LISINA 79 COMO LIGANTE DO 
FERRO HEMÍNICO NO CITOCROMO c BAIXO SPIN ALTERNATIVO INDUZIDO 
POR MICELAS DE SDS E MICELAS REVERSAS DE AOT/HEXANO
Orientador: Profª Drª Katia Cristina Ugolini Mugnol.

14h45
Estudante: Flavio Renato Santos (Engenharia Elétrica)
Título do Projeto: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PADRÃO PARA CON-
TROLE MICROPROCESSADO DE DISPOSITIVOS ELETROMECÂNICOS COM 
COMUNICAÇÃO USB
Orientador: Prof. Dr. Henrique Jesus Quintino de Oliveira

15h00
Estudante: Greice Tatiana Castilho (Farmácia)
Título do Projeto: ESTUDO COMPARATIVO DA REATIVIDADE DE HEMINA E 
SEUS DERIVADOS CONJUGADA COM ALBUMINA: MODELOS DE COMPLE-
XOS GERADORES DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO (EROS)
Orientador: Prof. Dr. Ivarne dos Santos Tersariol
Co-Orientador: Drª Tatiana Prieto

15h15
Estudante: Marcella de Freitas Reis (Biomedicina)
Título do Projeto: CARACTERIZAÇÃO DA EXPRESSÃO DE FORMAS MUTANTES 
DE CITOCROMO c EM Escherichia coli MODULADA PELA CAPACIDADE DE RE-
CONHECIMENTO PELA HEME LIASE CO-RECOMBINANTE
Orientador: Profª Drª Iseli Lourenço Nantes
Co-orientador: Profª Drª Katia Cristina Ugolini Mugnol

15h30-16h00 – Intervalo
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16h00
Estudante: Rafael Abra de Campos (Química)
Título do Projeto: UTILIZAÇÃO DE FIBRAS DE CELULOSE DERIVADAS DE RE-
SÍDUOS DE CASCA DE ARROZ: PREPARAÇÃO DE MATERIAIS COMPÓSITOS
Orientador: Prof. Dr. Flávio Aparecido Rodrigues

16h15
Estudante: Rafaela Regina Leite (Farmácia).
Título do Projeto: ESTUDO COMPARATIVO DA REATIVIDADE DA HEMINA E 
SEUS DERIVADOS CONJUGADA COM DEXTRANA: MODELOS DE COMPLE-
XOS GERADORES DE EROS
Orientador: Prof. Dr. Ivarne dos Santos Tersariol
Co-Orientador: Drª Tatiana Prieto

16h30
Estudante: Roger Campelo de Magalhães (Sistemas de Informação)
Título do Projeto: DETECÇÃO DE ESTRUTURAS DE INTERESSE DIAGNÓSTICO 
DE IMAGENS MÉDICAS COM SOFTWARES LIVRES
Orientador: Profa Drª Silvia Cristina Martini Rodrigues
Co-Orientador: Profª Drª Márcia Aparecida Silva Bissaco

16h45
Estudante: Valter Santiago Rosa Filho (Tecnologia em Automação Industrial)
Título do Projeto: DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA AJUSTE FINO DE 
POSIÇÃO E DE FOCO PARA IMAGENS EM MICROSCÓPIO ÓPTICO
Orientador: Prof. Dr. Henrique Jesus Quintino de Oliveira

17h00
Estudante: Vanessa Leandro Gualberto (Química)
Título do Projeto: PREPARO DE FILMES POLIMÉRICOS PARA APLICAÇÃO EM 
BIOTECNOLOGIA
Orientador: Prof. Dr. Flávio Aparecido Rodrigues
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SESSÃO F- Ciências Humanas I- Sala 11-07 

14h00
Estudante: Álvaro Novais Gomes (Biologia)
Título do Projeto: MAPEAMENTO DA PESCA ARTESANAL NOS RESERVATÓRIOS 
DAS CABECEIRAS DO ALTO TIETÊ: FERRAMENTA PARA O MONITORAMEN-
TO PESQUEIRO E MANEJO SUSTENTADO
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Wagner Silva Hilsdorf

14h15
Estudante: Ana Paula de Souza (Nutrição)
Título do Projeto: COMPARAÇÃO DE QUALIDADE NUTRICIONAL E PREÇOS DE 
ALIMENTOS ORGÂNICOS E CONVENCIONAIS
Orientador: Profª Drª Luciane Mie Kawashima
Co-orientador: Prof. Dr. Francisco Claudio Tavares

14h30
Estudante: Camila Marques Marçal (Nutrição)
Título do Projeto: ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA: UM ESTUDO SOBRE VALOR 
NUTRICIONAL E PREÇO DE MERCADO
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares

14h45
Estudante: Dioceli Gabriela de Carvalho (Administração)
Título do Projeto: FORMAÇÃO DE PREÇO DA MUDA DE EUCALIPTO EM UM 
MERCADO DE CONCORRÊNCIA PERFEITA: EMPRESA XYZ – SALESÓPOLIS/SP.
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares

15h00
Estudante: Fábio Petroski Alves  (Administração)
Título do Projeto: METODOLOGIAS DE CUSTEIO UTILIZADAS PELAS EMPRE-
SAS DE TRATAMENTO TÉRMICO A VÁCUO DO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA 
PESQUISA EXPLORATÓRIA
Orientador: Prof. Ms. Michel Mott Machado
Co-orientador: Prof. Walter Eclache

15h15
Estudante: Maria Carolina Domingues Franco (Administração)
Título do Projeto: ANÁLISE DO PERFIL DE INVESTIMENTO SOCIAL: UM ESTU-
DO DAS CEM MAIORES EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO NO BRASIL NO ANO 
DE 2009.
Orientador: Prof. Ms. Ricardo Henrique Trovão Rego
Co-orientador: Prof. Ms. Michel Mott Machado

15h30-16h00 – Intervalo
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16h00
Estudante: Stefany Berger Greiff  (Administração)
Título do Projeto: ANÁLISE DA POSTURA ESTRATÉGICA DO SUBCOMITÊ DE 
BACIA HIDROGRÁFICA - ALTO TIETÊ CABECEIRAS (SCBH-ATC) VOLTADO À 
GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS 
Orientador: Prof. Ms. Michel Mott Machado
Co-orientador: Profª. Ms. Débora Oliveira Pereira 

16h15
Estudante: Th ábata de Oliveira Lameiras (Administração)
Colaborador: Celina Rumiko Shimizu
Título do Projeto: RESPONSABILIDADE SOCIAL: UMA ANÁLISE DO CUSTO-
BENEFÍCIO ANTES E APÓS A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE GINÁS-
TICA LABORAL
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Co-orientador: Prof. Ms. César Augusto Calonego

16h30
Estudante: Vanessa Lopes de Maria (Nutrição)
Título do Projeto: ESCASSEZ DA ÁGUA E ALIMENTAÇÃO
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Co-orientador: Prof. Ms. Michel Mott Machado
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SESSÃO G- Ciências Humanas II- Sala 11-08 

14h00
Estudante: Daniele Caroline do Prado Silva (Letras)
Título do Projeto: A AMBIGUIDADE EM “O ALIENISTA”, DE MACHADO DE AS-
SIS: O CONTO E A GRAPHIC NOVEL
Orientador: Profª Drª. Neusa Haruka Sesaki Gritti
Co-orientador: Profª Ms. Sônia Regina Martins Gonçalves

14h15
Estudante: Fernanda Cristina dos Santos (Comunicação social – Jornalismo)
Título do Projeto: ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2010 SEGUNDO A REVISTA VEJA
Orientador: Prof. Dr. Sérsi Bardari

14h30
Estudante: Joyce Cristina Leme Gomes (Comunicação Social – Publicidade e Propa-
ganda)
Título do Projeto: TRAJETÓRIA DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DO FUSCA E 
O IMPACTO SOBRE SEU CONSUMIDOR
Orientador: Profª. Drª. Luci Mendes de Melo Bonini 

14h45
Estudante: Juliana Galvão Cimeno (Jornalismo)
Título do Projeto: O TWITTER COMO FERRAMENTA JORNALÍSTICA
Orientador: Prof. Dr. William Pereira de Araujo

15h00
Estudante: Karina Francis Gouveia 
Título do Projeto: MÚSICA INDEPENDENTE NA CONTEMPORANEIDADE. 
REINVENTANDO A ECONOMIA POR MEIO DO DOWNLOAD
Orientador: Profª. Drª. Cristina Schmidt Pereira da Silva

15h15
Estudante: Larissa Danielle da Silva (Direito)
Título do Projeto: PARALISAÇÃO INDIVIDUAL EM CASO DE RISCO GRAVE E 
IMINENTE: O DIREITO INDIVIDUAL DE GREVE POR QUESTÕES AMBIEN-
TAIS, SOB O PRISMA DA PROTEÇÃO DO DIREITO À VIDA E SAÚDE DO TRA-
BALHADOR
Orientador: Profª. Ms. Dorotea Amaral de Brito Lira

15h30-16h00 – Intervalo
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16h00
Estudante: Maria Izabel Bazani (Direito)
Título do Projeto: LIBERDADE DE EXPRESSÃO: A LINHA TÊNUE ENTRE OS 
ABUSOS DA IMPRENSA E O DIREITO DE INTIMIDADE
Orientador: Prof. Ms. Victor Hugo Nazário Stuchi

16h15
Estudante: Max Eggert (Administração)
Colaborador: Stefany Berger Greiff  (Administração)
Título do Projeto: MUDANÇA NO LAYOUT E SUAS PROSPECÇOES PARA O ME-
LHORAMENTO DE DESEMPENHO EMPRESARIAL, ANÁLISE EXPLORATÓRIA 
DA EMPRESA ELMEBRA. 
Orientador: Prof. Ms. Luiz Edmundo de Oliveira Moraes

16h30
Estudante: Rafael Veríssimo Silva (Arquitetura e Urbanismo)
Título do Projeto: A (TRANS) FORMAÇÃO DA CIDADE A PARTIR DAS GRANDES 
ESTRUTURAS DE ACESSIBILIDADE – UM ESTUDO DE CASO SOBRE OS SISTE-
MAS FERROVIÁRIOS E RODOVIÁRIOS NA ZONA LESTE DE SÃO PAULO.
Orientador: Prof. Ms. Elvis José Vieira
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SESSÃO H- Ciências Humanas III- Sala 11-09

14h00
Estudante: Alessandra dos Santos Braga (Psicologia)
Colaborador: Carolina Horioka
Título do Projeto: CRIATIVIDADE NA VELHICE
Orientador: Profª. Drª. Adriana Aparecida Ferreira 

14h15
Estudante: Aline Nascimento Jaciuk (Educação Física)
Título do Projeto: PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM OBESIDADE NA INFÂNCIA E NA 
ADOLESCÊNCIA
Orientador: Prof. Ms. Márcio Tubaldini Sousa

14h30
Estudante: Andréa Marques Leão Doescher (Psicologia)
Título do Projeto: COMPORTAMENTO SEXUAL DE RISCO NA ADOLESCÊNCIA
Orientador: Prof.ª Drª. Vera Socci

14h45
Estudante: Erica Alves Chaves da Costa (Psicologia)
Colaborador: Carolina Gonçalves Mutafi  (Psicologia)
Título do Projeto REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E AUTOIMAGEM DO PACIENTE 
PSICÓTICO
Orientador: Profª. Drª. Wilma Magaldi Henriques

15h00
Estudante: Isabela Lemos de Lima Cascão (Educação Física)
Título do Projeto: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A INTERDISCIPLINARIDADE 
NA VISÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE ESCOLAS PÚBLICAS DE 
ENSINO MÉDIO DE MOGI DAS CRUZES
Orientador: Profª. Ms. Ritsue Fátima Nakahara

15h15
Estudante: Renata Furuiti Aversa (Psicologia)
Colaborador: Maria Iracema Nunes de Camargo (Psicologia)
Título do Projeto: ESTRESSE NO BANCO DE TESES DA CAPES: ANÁLISE DE PRO-
DUÇÃO CIENTÍFICA
Orientador: Profª. Drª. Adriana Aparecida Ferreira 

15h30-16h00 – Intervalo
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16h00
Estudante: Renato Cardoso (Pedagogia)
Título do Projeto: PROFISSIONALIDADE DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
CAMINHOS DA PROFISSIONALIZAÇÃO
Orientador: Profª Ms. Francine de Paulo Martins
Co-orientador: Profª Ms. Iara Guadalupe Garcia

16h15
Estudante: Seichelle Nogueira Secchi (Educação Física)
Título do Projeto: INFLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO VERBAL NA CONSCIEN-
TIZAÇÃO CORPORAL DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO
ORIENTADOR: PROFª. MS. ADRIANA LYVIO ROTTA
Co-orientador: Prof. Ms. Marcos Antonio Pudo 

16h30
Estudante: Zípora Dias Vieira (Letras)
Título do Projeto: OS NOVOS RUMOS DA LITERATURA NA ERA DIGITAL E SUA 
INFLUÊNCIA NO ENSINO
Orientador: Profª Drª. Neusa Haruka Sesaki Gritti



CIÊNCIAS 
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A FAUNA DE ARTRÓPODES DE SOLO VISITANTE DE CARCAÇA 
ANIMAL EM ÁREA ABERTA E DE MATA FECHADA

Estudante: Eric Prado Hengles (Biologia)
Orientador: Profª. Drª. Maria Santina de Castro Morini
Área de conhecimento: Zoologia Aplicada
Palavras-chave: Decomposição; entomologia forense; camundongo.

[INTRODUÇÃO] A decomposição de carcaças de animais nos ecossis-
temas é realizada pela ação de fatores abióticos, como temperatura, umidade 
e incidência luminosa; e também pela ação de fatores bióticos, como, fungos, 
bactérias e um determinado número de artrópodes. [METODOLOGIA] 
Para avaliar a fauna de artrópodes que visita carcaça animal durante o pe-
ríodo de decomposição, os dados foram coletados em dois tipos de áreas de 
mata, com baixa e densa cobertura arbórea. Foram utilizados dezesseis ca-
mundongos (Mus musculus L.), com aproximadamente 50g, mortos por des-
locamento cervical; sendo oito para cada tipo de área. Cada camundongo foi 
colocado em uma gaiola semelhante a uma ratoeira, sendo que embaixo da 
carcaça experimental foram colocados quatro pitfalls. Na carcaça controle, 
os artrópodes tiveram acesso livre. Os artrópodes foram identificados usando 
literatura pertinente. Para a análise dos dados foi usado o teste de U de Mann-
Whitney. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Foram observados seis grupos de 
artrópodes visitando as carcaças: Diptera, Hymenoptera, Orthoptera, Aracni-
dae, Coleoptera e Crustaceae. Hymenoptera foi registrado como o grupo mais 
abundante; Crustaceae o menos. Comparando o tempo de decomposição das 
carcaças experimentais nos dois tipos de cobertura arbórea, foi possível cons-
tatar diferença significativa (U = 6,0; p < 0,05). O mesmo sendo observado 
para as carcaças controle (U = 5,5; p < 0,05). Esses resultados mostram a in-
fluência da cobertura arbórea no tempo de decomposição das carcaças.  Os 
artrópodes, também influenciam o tempo de decomposição, pois foi observa-
da diferença significativa entre as carcaças controle e experimental, tanto na 
área de baixa (U = 3,0; p < 0,05), como de densa cobertura arbórea (U = 4,5; p 
< 0,05). [CONCLUSÕES]. A decomposição de carcaças em áreas de mata é 
influenciada pelos artrópodes, bem como pela cobertura arbórea.
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CARACTERIZAÇÃO DA DIVERSIDADE BACTERIANA ASSOCIADA 
À PLANTA CARNÍVORA UTRICULARIA BREVISCAPA (LENTIBU-

LARIACEAE)

Estudante: Felipe Rezende de Lima (Biologia).
Orientador: Prof. Dr. Welington Luiz de Araújo.
Área de conhecimento: Biologia Molecular e Ecologia Microbiana.
Palavras-chave: planta carnívora, diversidade bacteriana, ecologia microbiana.

[INTRODUÇÃO] Plantas carnívoras apresentam diferentes adaptações 
para capturar e digerir a presa, incorporando nutrientes importantes como 
N, P, S, K e Mg. Acredita-se que este processo seja em parte desempenhado 
por enzimas secretadas por fungos e principalmente bactérias presentes na 
planta hospedeira. Utricularia breviscapa pertence à família Lentibulariace-
ae, é uma planta carnívora que apresenta armadilhas denominadas utrículos. 
[METODOLOGIA] As plantas foram coletadas em Santo Antônio de Lever-
ger (MT) e em Mogi das Cruzes (SP). As bactérias associadas aos utrículos e 
aos estolões foram isoladas e identificadas por meio de sequenciamento par-
cial do gene 16S rRNA. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Foi observada uma 
densidade de 5,6 UFC.utrículo-1 e 7,3 UFC.grama de estolão nas amostras do 
MT,  já em SP foi de 4,5 UFC.utrículo-1 e de 6,7 UFC.grama de estolão, indi-
cando que o local de origem interfere na capacidade das plantas em abrigar 
microrganismos. As estimativas de riqueza com os índices de Chao1 e Ace re-
velaram, respectivamente, maior riqueza em estolão SP (107 e 268,04) e a me-
nor em utrículo MT (23,14 e 42,45). A análise pelo índice de Shannon indicou 
uma menor diversidade em utrículos MT (2,10). Os isolados de MT indicaram 
similaridade com 22 gêneros bacterianos, entre eles Sphingomonas (36,71%), 
Aquitalea (18,99%) e Bacillus (6,33%). Enquanto SP indicou 28 gêneros, en-
tre eles Pelomonas (13,92%), Herbaspirillum (12,66%) e Microbacterium 
(10,13%). [CONCLUSÕES] Ocorreram actinobactérias apenas em plantas 
de SP, indicando certa especificidade dependente do local de cultivo. Ainda, 
Acidobacteria e Bacteroidetes foram observadas apenas em utrículos de SP 
e MT respectivamente. Este resultado reforça a hipótese de que a planta deve 
selecionar a comunidade bacteriana associada a estolões e utrículos a partir 
de uma comunidade presente no ambiente. [AGRADECIMENTOS] Aos 
órgãos de fomento FAPESP e CNPQ, ao meu orientador Prof. Dr. Welington e 
aos colegas de laboratório.
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MATURIDADE SEXUAL FISIOLÓGICA E FECUNDIDADE DO 
UCIDES CORDATUS (LINNAEUS, 1763) NO ESTUÁRIO DO RIO 

GUARATUBA, BERTIOGA, SP
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Palavras-chave: maturidade sexual, fecundidade, caranguejo-uçá

[INTRODUÇÃO] Dentre os animais presentes no Manguezal, há grande 
destaque para o caranguejo Ucides cordatus (Linnaeus, 1763). Utilizado como 
fonte de alimento ao atingir seu ciclo de vida adulto, a espécie está incluída na 
Lista Nacional das Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Sobreexplo-
tados ou Ameaçados de Sobreexplotação (MMA, 2004). O presente trabalho 
tem como objetivo caracterizar o período reprodutivo de Ucides cordatus, 
no estuário do rio Guaratuba, Bertioga, São Paulo e definir o tamanho em 
que os indivíduos da população atingem a maturidade sexual, por meio da 
análise macroscópica das gônadas. [METODOLOGIA] Coletas diurnas fo-
ram realizadas bimestralmente no período de agosto de 2010 a março de 2011. 
Foram feitos quaDrªntes de 10m x 10m. Os indivíduos coletados foram medi-
dos quanto a largura de cefalotórax (LC) e separados quanto ao sexo. Para a 
caracterização do estágio de maturação gonadal, os indivíduos foram disse-
cados e as gônadas categorizadas de acordo com o grau de desenvolvimento. 
[RESULTADO/DISCUSSÃO] Foram coletados 111 machos (72,02%) e 43 
fêmeas (27,98%). Dos machos coletados, 40,45% apresentavam gônadas em de-
senvolvimento e 59,55% gônadas desenvolvidas. Do total de fêmeas coletadas, 
82,85% apresentavam gônadas em desenvolvimento, 11,42% desenvolvidas e 
5,73% apresentaram a condição de ovígera. Até o presente momento nenhum 
indivíduo juvenil foi coletado. O registro de fêmeas com gônadas desenvolvi-
das e duas fêmeas ovígeras no mês de dezembro caracteriza o início do período 
reprodutivo da população estudada. [CONCLUSÕES] A população estudada 
apresenta padrão reprodutivo do tipo sazonal ou descontínuo. A ausência de 
indivíduos juvenis não permitiu determinar o tamanho em que os indivíduos 
atingem a maturidade sexual. 
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COMUNIDADES DE FORMIGAS QUE NIDIFICAM EM PEQUENOS 
GALHOS NA SERAPILHEIRA DE FLORESTA DE EUCALYPTUS SPP.

Estudante: José Roberto de Oliveira Nascimento (Biologia)
Orientador: Profª. Drª. Maria Santina de Castro Morini
Co-orientador: Ms.  Débora Rodrigues de Souza
Área de conhecimento: Zoologia Aplicada
Palavras-chave: riqueza, nidificação, Formicidae

[INTRODUÇÃO] Cultivos extensivos como os de Eucalyptus spp. oca-
sionam a simplificação de comunidades de animais e de vegetais reduzindo 
a biodiversidade. As formigas são insetos de grande relevância ecológica, 
mas pouco se sabe sobre seus aspectos bioecológicos básicos, especialmente 
daquelas espécies que nidificam em galhos caídos na serapilheira. [METO-
DOLOGIA] Foram escolhidos aleatoriamente 10 sítios de coleta, sendo cinco 
em áreas de plantio de eucalipto e cinco em áreas de Floresta Ombrófila Den-
sa. Em cada sítio delimitou-se seis parcelas de 16 m2 cada, onde todos os ga-
lhos colonizados por formigas foram recolhidos e levados ao laboratório para 
identificação das formigas ali encontradas. [RESULTADO/DISCUSSÃO] 
Foram encontrados mais galhos colonizados por formigas nas áreas de flo-
resta do que nos eucaliptais com 179 e 114 galhos, respectivamente (U=249,5; 
p=0,0015), pois estas apresentam baixa complexidade estrutural, o que reduz 
a diversidade de substratos para nidificação. Pelo mesmo motivo, táxons ge-
neralistas como no caso de 3 dos 4 gêneros encontrados exclusivamente nas 
áreas de eucalipto, nidificam com mais facilidade no ambiente, possibilitando 
uma maior riqueza de táxons (U=270,0; p=0,0039). Dentre os táxons encon-
trados, Myrmelachista merece destaque por ser um gênero considerado ex-
clusivamente arbóreo, mas ainda assim, foi o segundo gênero em quantidade 
de ninhos encontrados nas áreas de floresta. [CONCLUSÕES] Conclui-se 
que é necessário identificar os táxons encontrados até o nível de espécie/mor-
foespécie, pois apesar das áreas de eucalipto possuírem uma maior riqueza de 
gêneros, estas também possuem um número menor de ninhos colonizados, se 
comparadas às áreas de Floresta Ombrófila Densa; isso pode significar uma 
menor diversidade de espécies/morfoespécies.
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INFLUÊNCIA DAS FORMIGAS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) 
SOBRE A DECOMPOSIÇÃO DE CARCAÇA ANIMAL

Estudante: Laira Dias de Campos Adriano (Biologia)
Orientador: Profª. Drª. Maria Santina de Castro Morini
Área de conhecimento: Zoologia Aplicada
Palavras-chave: Entomologia Forense; comunidade necrófaga

[INTRODUÇÃO] Os insetos constituem uma comunidade importante 
no processo de decomposição de cadáveres. Alguns táxons podem ser usados 
como uma ferramenta nos processos de investigação criminal. Dentro dessa 
comunidade necrófaga, as formigas representam um dos grupos mais impor-
tantes em abundância e número de espécies, alimentando-se tanto do corpo 
do animal como de seus colonizadores. O trabalho tem como objetivo estu-
dar a influência dos Formicidae sobre o período de decomposição de carcaça 
animal, em área de mata com densa e baixa cobertura arbórea. [METODO-
LOGIA] As carcaças (controle = 8; experimental = 8) foram acondicionadas 
em ratoeiras de ferro, semelhantes à gaiola; distando um metro entre elas. Na 
carcaça experimental, as formigas foram coletadas diariamente, com pinça 
e pincel, durante todo o processo de decomposição. Os espécimes coletados 
foram acondicionados em pequenos frascos de vidro contendo álcool 70% 
e, posteriormente, identificados até espécie. Neste caso, foi usada a coleção 
de referência regional da Universidade de Mogi das Cruzes. Os dados foram 
analisados pelo teste U de Mann-Whitney. [RESULTADO/DISCUSSÃO] 
As espécies coletadas foram: Camponotus rufipes, Brachymyrmex incisus, 
Solenopsis Gr Diplorhoptrum, Pheidole sp., Pheidole sp.5, Ectatomma sp.3, 
Linepithema neotropicum, Hypoponera sp.7, Solenopsis wasmannii e  S. 
saevissima. O tempo de decomposição da carcaça experimental, na área com 
baixa cobertura arbórea, foi significativamente diferente do controle (U = 8,0; 
p < 0,05). O mesmo sendo observado em relação à área com densa cobertura 
arbórea (U = 8,0; p < 0,05). [CONCLUSÕES] O tempo de decomposição das 
carcaças nos ecossistemas é influenciado pelas formigas, independentemente 
do tipo de área de Mata Atlântica.
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ESTRUTURA POPULACIONAL E CRESCIMENTO RELATIVO DE 
UCIDES CORDATUS (LINNAEUS, 1763) NO ESTUÁRIO DO RIO 

GUARATUBA, BERTIOGA, SP.

Estudante: Mayara Urizzi Fernandes (Biologia)
Orientador: Profª. Drª. Fabíola Cristina Ribeiro de Faria
Área de conhecimento: Ecologia
Palavras-chave: Brachyura, Ucides cordatus, Manguezal

[INTRODUÇÃO] A espécie Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) (Brachyu-
ra: Ucididae) apresenta grande importância sócio-econômica, principalmente 
no Nordeste do país, por ser um recurso pesqueiro abundante. Atualmente, o 
caranguejo-uçá consta na Lista Nacional das Espécies de Invertebrados Aquá-
ticos e Peixes Sobreexplorados ou Ameaçados de Sobreexploração. O presente 
trabalho tem como objetivo caracterizar a estrutura populacional de U. cor-
datus, de uma área de manguezal do estuário do Rio Guaratuba, Bertioga, 
São Paulo. [METODOLOGIA] Coletas diurnas foram realizadas bimestral-
mente no período de agosto de 2010 a março de 2011. Foram feitos quaDrªntes 
de 10m x 10m. Os indivíduos coletados foram medidos quanto a largura de 
cefalotórax (LC) e separados quanto ao sexo. A estrutura da população foi 
avaliada por meio da densidade populacional, da distribuição dos indivíduos 
em classes de tamanho, da razão sexual e do período reprodutivo. [RESUL-
TADOS E DISCUSSÃO] Foram coletados 154 exemplares, sendo 111 ma-
chos (72,02%), 41 fêmeas não-ovígeras (26,62%) e 2 fêmeas ovígeras (1,29%). 
A densidade média de tocas foi de 4,13 ± 0,11 caranguejos/ m2. Não houve 
diferença significativa quando comparamos a densidade do mangue mole e 
mangue duro. A distribuição dos indivíduos em classe de tamanho apresentou 
distribuição normal e bimodal.  O tamanho médio total dos indivíduos cole-
tados foi de 61,88 ± 9,0 mm, sendo os machos significativamente maiores que 
as fêmeas, caracterizando um dimorfismo sexual. A razão sexual para a popu-
lação estudada diferiu significativamente do esperado 1:1, a favor dos machos. 
Observou-se um padrão sazonal de reprodução que possivelmente inicia-se 
no mês de dezembro. [CONCLUSÃO] Os indivíduos da população estudada 
têm distribuição espacial uniforme. Observou-se dimorfismo sexual em re-
lação ao tamanho sendo os machos maiores que as fêmeas, sendo os machos 
mais abundantes que as fêmeas.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE FORMIGAS (HYMENOPTERA: 
FORMICIDAE) COMO PREDADORES DE DIATRAEA SACCHARALIS

Estudante: Roseli de Fátima de Oliveira (Biologia)
Orientador: Profª. Drª. Maria Santina de Castro Morini
Co-orientador: Ms. Débora Rodrigues de Souza
Área de conhecimento: Zoologia Aplicada
Palavras-chave: Cana-de-açúcar, Controle biológico, Broca da cana

[INTRODUÇÃO] Diatraea saccharalis é uma das pragas do cultivo 
de cana-de-açúcar e as formigas são consideradas um de seus predadores. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar as comunidades de formigas em ovos, ima-
turos (larva e pupa) e adultos de D. saccharalis em áreas de cultivo extensivo 
de cana-de-açúcar. [METODOLOGIA] As coletas foram realizadas no CTC 
(Piracicaba, SP). As amostras foram distribuídas em parcelas de 1 metro line-
ar com 20 repetições; os ovos e os imaturos foram colocados em tubo Falcon 
furado, e os adultos em gaiolas. A coleta foi feita diariamente, de manhã e 
tarde, por 7 dias, durante 12 meses. A identificação baseou-se em literatura 
e acervos pertinentes. Os dados foram analisados, usando os testes de Mann-
Whitney, frequência G e dendrograma de Bray-Curtis. [RESULTADOS/
DISCUSSÃO] Foram encontradas 3.576 formigas, distribuídas em 5 subfa-
mílias, 10 gêneros e 16 espécies. Myrmicinae foi a subfamília mais abundante 
e Formicinae a mais rica. As espécies mais abundantes foram Pheidole sp.35 
e Crematogaster sp.7. A abundância de formigas varia de acordo com as fases 
de D. saccharalis, sendo que os imaturos são visitados mais frequentemente. 
Esse resultado foi corroborado pelo dendrograma de Bray-Curtis. As diferen-
tes fases da broca da cana de açúcar são visitadas pelas mesmas espécies de 
formigas. O teste de frequência G demonstrou que a abundância de formigas 
varia em relação aos meses, porém o mesmo não foi observado em relação à 
riqueza. [CONCLUSÕES] Pheidole sp.35 e Crematogaster sp.7 foram as 
espécies mais abundantes durante todo o   ciclo de vida de D. saccharalis. 
Além disso, foi constatado que existe diferença na abundância de formigas em 
relação aos meses e nas diferentes fases do ciclo de vida da broca. O trabalho 
demonstra que determinadas espécies de formigas apresentam potencial para 
serem usadas como controle biológico, contribuindo assim para a manutenção 
da biodiversidade do agroecossistema.
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IDENTIFICAÇÃO DE GENES DE BURKHOLDERIA SP. ASSOCIA-
DOS AO ANTAGONISMO A BACTÉRIAS PATOGÊNICAS

Estudante: Silvia Arikita Umezaki (Biomedicina)
Orientador: Prof. Dr. Welington Luiz Araujo
Co-orientador: Ms. Aline Aparecida Camargo Neves
Área de conhecimento: Biologia Molecular, Microbiologia.
Palavras-chave: antibiose, antimicrobianos, endofíticos.

[INTRODUÇÃO] No decorrer dos anos, devido ao surgimento de bac-
téria patogênicas resistentes a antibióticos houve um crescente interesse na 
descoberta de novos compostos antimicrobianos produzidos por diferentes 
microrganismos, dentre os quais podemos incluir espécies endofiticas como 
aquelas pertencentes ao gênero Burkholderia que apresentam grande poten-
cial para o biocontrole e biorremediação. [METODOLOGIA] Foi avaliada a 
capacidade da Burkholderia sp. TC3.4.2R3, isolada de raiz de cana-de-açúcar, 
em inibir o crescimento in vitro das bactérias Enterobacter aerogenes, Es-
cherichia coli e Staphylococcus aureus, e do fungo leveduriforme Candida 
albicans. Em seguida foi feito uma triagem de uma biblioteca de mutantes 
TN5 através de testes de antibiose. Os genes envolvidos na síntese de agentes 
antimicrobinos produzidos por essa bactéria foram identificados por meio de 
clonagem, seqüenciamento, alinhamento e comparação com o Banco de dados 
do GenBank, via ferramenta BLASTn e BLASTx. [RESULTADO/DISCUS-
SÃO] O isolado TC3.4.2R3 foi capaz de inibir o crescimento in vitro de En-
terobacter aerogenes, Escherichia coli e Staphylococcus aureus, porém não 
foi capaz de inibir o crescimento do fungo leveduriforme Candida albicans. 
Cerca de 900 mutantes foram testados, dentre eles 10 foram selecionados de 
acordo com a diminuição significativa do halo de inibição. Foi observado que 
os genes que codificam uma histidina quinase, glutamato sintase, glutamato 
desidrogenase e piruvato flavodoxina (ferredoxina) oxiredutase estão associa-
dos à perda do padrão de inibição. [CONCLUSÕES] O mecanismo de produ-
ção de antibióticos por Burkholderia sp. deve envolver diversas vias metabó-
licas ou mesmo interações de vias gênicas, visto que genes de vias metabólicas 
distintas estão envolvidos com a perda da capacidade de inibir as bactérias de 
interesse. [AGRADECIMENTOS] Este projeto foi financiado pela FAPESP 
e SAU foi bolsista CNPq/PIBIC/UMC.
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COMPOSIÇÃO DA FAUNA DE ARTRÓPODES DE SERAPILHEIRA 
EM ÁREAS MATA ATLÂNTICA DO ALTO TIETÊ

Estudante: Thamires Regine Corga da Silva Angelo (Biologia)
Orientador: Profª. Drª. Maria Santina de Castro Morini
Co-orientador: Mestranda Suzamar Gabriel dos Santos
Área de conhecimento: Zoologia
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[INTRODUÇÃO] Na Mata Atlântica são registrados elevados valores de 
diversidade, especialmente na serapilheira. Este estrato abriga uma fauna ex-
tremamente rica, representada principalmente por artrópodes, que são impor-
tantes para o funcionamento dos ecossistemas. Estudos sobre artrópodes con-
tribuem para o monitoramento e planejamento de programas de conservação. 
[METODOLOGIA] O trabalho foi efetuado em 10 sítios de Mata Atlântica, 
localizados no Alto Tietê. Em cada sítio foram utilizados seis pontos amostrais, 
onde em cada um foi delimitado um quadrante de 1m2, cuja serapilheira foi 
raspada e colocada em funis de Berlese. Os táxons foram identificados usando 
literatura pertinente. Os dados foram analisados descritivamente. [RESUL-
TADO/DISCUSSÃO] No total foram coletados 5.013 invertebrados, divi-
didos em 23 grupos taxonômicos. O grupo mais abundante foi Collembola, 
com 33,5% dos organismos; seguido por Acari (20,4%). Acari e Collembola são 
grupos dominantes em qualquer tipo de solo e ao que tudo indica estão di-
retamente relacionados aos processos de decomposição da matéria orgânica 
A abundância de artrópodes variou de 4,7% a 16,2%. Esse resultado pode ter 
sido influenciado pelas características físicas e biológicas da serapilheira de 
cada sítio de coleta. [CONCLUSÕES] A fauna de artrópodes registrada na 
serapilheira das áreas de Mata Atlântica do Alto Tietê é constituída, na sua 
maior parte, de ácaros e de colêmbolos, independentemente da localidade do 
remanescente. Entretanto, a abundância da mesofauna varia de acordo com o 
remanescente.
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IDENTIDADE TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO AS-
TYANAX BAIRD & GIRARD, 1854 (CHARACIFORMES; CHARACI-

DAE), DA BACIA DE CABECEIRAS DO RIO TIETÊ, SÃO PAULO
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Co-orientador: Prof. Dr. Alexandre Wagner Silva Hilsdorf
Área de conhecimento: Taxonomia de Grupos Recentes
Palavras-chave: taxonomia, rio Tietê, Astyanax

[INTRODUÇÃO] O gênero Astyanax Baird & Girard, 1854 inclui espé-
cies popularmente conhecidas como “lambaris”, que ocorrem nos mais diver-
sificados habitats nas bacias hidrográficas do Brasil. Em levantamento recente 
foram reconhecidas 134 espécies válidas de Astyanax, muitas delas represen-
tadas por populações diversas com pequeno grau de diferenciação morfológica, 
sugerindo representarem populações em processo de especiação. A realização 
de estudos taxonômicos, com o objetivo de caracterizar morfológica e mole-
cularmente as diferentes espécies do gênero Astyanax, é fundamental para a 
revisão dos limites das espécies das cabeceiras do rio Tietê e a identificação 
de novas espécies. [METODOLOGIA] Os exemplares examinados perten-
cem à coleção de peixes do Núcleo Integrado de Biotecnologia da Universidade 
de Mogi de Cruzes e do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. A 
caracterização das espécies foi realizada com base em dados morfométricos, 
merísticos e qualitativos, obtidos por meio do exame de estruturas anatômicas 
dos peixes. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Foram examinados 343 exempla-
res do gênero Astyanax, sendo que os resultados obtidos indicam a presença 
de duas possíveis novas espécies para o gênero na região de cabeceiras do rio 
Tietê e rio Itatinga. Uma pertencente ao complexo de espécies A. scabripinnis 
e a outra ao complexo de espécies A. fasciatus. Além dessas duas possíveis no-
vas espécies, foram identificadas as espécies A. altiparanae Garutti & Britski, 
2000 e Astyanax cf. fasciatus (Cuvier, 1819). [CONCLUSÕES] Tendo em 
vista as novas evidências encontradas nas espécies do gênero Astyanax para a 
região, é necessário que seja realizada a descrição dessas duas possíveis novas 
espécies para a região de cabeceiras do rio Tietê e rio Itatinga.
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[INTRODUÇÃO] As fenotiazinas (FTZ) são fármacos antipsicóticos que 
apresentam características interessantes, como propriedades fotoquímicas e 
diversos efeitos sobre sistemas biológicos. Nesse trabalho estudamos a ativida-
de antioxidante de derivados fenotiazínicos, além de outros análogos estrutu-
rais como os corantes azul de metileno (AM) e o vermelho neutro (VN), para 
tentarmos estabelecer as necessidades estruturais dessas moléculas tricíclicas 
que contribuem ou respondem pela atividade antioxidante observada. [ME-
TODOLOGIA] Para verificar a atividade scavenger de radicais livres foram 
testados sistemas que geram diferentes tipos de radicais livres, sendo eles, 
ensaio de reatividade com o radical livre 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), 
sistema xantina/xantina oxidase para a geração dos ânions superóxido (O2

.-), e 
a reação de Fenton, usando H2O2 e Fe2+ para a geração de radical hidroxil (HO.). 
Também avaliamos os efeitos das FTZ e dos corantes sobre a oxidação de li-
pídeos, usando como modelo mitocôndrias isoladas de fígado de rato. [RE-
SULTADO/DISCUSSÃO] As FTZ tioridazina (TR), flufenazina (FP), clor-
promazina (CPZ) e triflupromazina (TFPZ) não foram capazes de diminuir 
a banda de absorção de DPPH em 517 nm, indicando ausência de reatividade 
com este radical. TR apresentou atividade scavenger de O2

.- de maneira con-
centração-dependente. Entretanto, não foi possível verificar a reatividade com 
HO. devido à reação da FTZ com H2O2. Todas as FTZ e os corantes protegeram 
as mitocôndrias da oxidação de lipídeos de maneira concentração-dependente 
com diferentes potências, sendo o AM o mais potente. [CONCLUSÕES] As 
FTZ apresentam reatividades diferentes com diferentes tipos de radicais e tal 
atividade pode contribuir para o mecanismo de ação antioxidante responsá-
vel pela proteção contra a oxidação de lipídeos das membranas mitocondriais 
observada. 
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[INTRODUÇÃO] A caquexia é uma síndrome comum nos estágios 
avançados de câncer, contribuindo para a diminuição da qualidade e ex-
pectativa de vida. Está presente em mais de 80% dos pacientes com câncer 
avançado, pode ser responsável por mais de 20% dos óbitos e há indícios que 
alterações na diferenciação do adipócito (adipogênese) tenham papel funda-
mental nas alterações que culminam da redução do Tecido adiposo Branco o 
que caracteriza a caquexia. [METODOLOGIA] Foram inoculados 20 ratos 
com tumor de Walker 256. Extraiu-se os tecidos TAME, TAE, TARP. Com es-
ses tecidos foram feitas as culturas de células e analisada a expressão gênica 
com RT-PCR das proteínas PPAR-y, CEBP-α e SREBP-1C. A análise estatística 
utilizada foi a (ANOVA) seguida do pós-teste de Tukey. O valor adotado para 
significância foi de 5% (p<0,05). [RESULTADO/DISCUSSÃO] Observa-
mos que o grupo controle teve ingestão alimentar maior quando comparado 
com o grupo tumor, Os tecidos TAE e TARP,tiveram uma expressão gênica 
menor de duas proteínas (CEBP-α e SREBP-1C) em todos os dias, enquanto 
que no tecido TAME não houve alterações . A expressão de PPARγ nos tecidos 
TARP, TAE e TAME sofreu uma diminuição, quando comparados ao grupo 
controle. [CONCLUSÕES] Os resultados sugerem que a diminuição da ex-
pressão de PPARγ pode causar alterações diretas na adipogênese, processo no 
qual o gene atua. As proteínas CEBP-α e SREBP-1C tiveram sua expressão re-
duzida no TARP e TAE, enquanto no TAME não houve alteração. Isso sugere 
que o tumor não influenciou na expressão dessas proteínas no tecido adiposo 
mesentérico. [AGRADECIMENTOS] FAPESP e CNPq.
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POSO DE RATOS COM TUMOR WALKER 256

Estudante: Felipe dos Santos Henriques (Biomedicina)
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[INTRODUÇÃO] A caquexia é uma síndrome complexa, atualmente 
conhecida como síndrome inflamatória crônica, caracterizada pela diminui-
ção do peso corporal, depleção dos estoques de gordura, diminuição da mas-
sa muscular, anorexia, astenia e distúrbios metabólicos. Durante o processo 
inflamatório a proteína quimioatratante de monócitos 1 (MCP-1) promove a 
atração de monócitos, linfócitos T e células NK para o sítio de inflamação, 
atuando na ativação do monócito, por meio do receptor CCR2. [METODO-
LOGIA] A análise da expressão gênica foi realizada pela técnica de RT-PCR. 
Foi analisado a expressão de mRNA de células isoladas (adipócitos) da MCP-1, 
utilizando o gene do 18S como controle interno. Avaliaram-se os diferentes 
depósitos do Tecido Adiposo Branco (TAB) de ratos com tumor e em ratos 
controle, sendo avaliando 7 e 14 dias após inoculação do tumor. [RESULTA-
DO/DISCUSSÃO] Através do acompanhamento de peso dos ratos tumor e 
controle conseguiu notar diferença na redução de massa dos ratos a partir do 
10º. dia após inoculação do tumor. No acompanhamento da ingestão de ração 
foi observado que o consumo de ração nos ratos controle apresenta uma maior 
ingestão de ração. A expressão gênica mostra que há um decréscimo na ex-
pressão gênica da MCP-1 a partir do dia 7 no TAME e TAE e no dia 14 no TAE, 
e no TAME do dia 14 volta a se apresentar como o do controle. [CONCLU-
SÕES] Nosso estudo mostra decréscimo na expressão do gene MCP-1 para 
células isoladas nos dias 7 e 14. Entretanto, estudos anteriores com o tecido 
mostraram que há um aumento na expressão da MCP-1 no dia 14, sugerin-
do então que a expressão de MCP-1 deve ser da fração vascular do estroma. 
[AGRADECIMENTOS] FAPESP e CNPq.
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DO BENZNIDAZOL NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE CHAGAS
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[INTRODUÇÃO] As alternativas terápicas para a Doença de Chagas 
vêm evoluindo paulatinamente, por isso a doença segue sem cura até então. 
Com base em resultados anteriores obtidos por nosso grupo de pesquisas, 
neste trabalho se buscou avaliar a ação biológica anti-chagásica do paladaci-
clo bifosfínico [Pd2(C

2, N- N-benzyl-2-nitroimidazol acetamida)2(μ-dppe)Cl2] 
e seu complexo de partida [Pd (C2,N- N-benzyl-2-nitroimidazol acetamida)
Cl]2, a fim de criar um paladaciclo análogo a droga “7a”, composto [Pd2 (S(-)
C2,N-DMPA)2(m-dppe)]Cl2, que demonstrou resultados animadores no com-
bate ao T.cruzi. [METODOLOGIA] Sintetizou-se o complexo de partida, 
por reação com o PdCl em metanol, tendo como agente de ciclometalação o 
benznidazol. O complexo bifosfínico foi obtido pela reação entre o complexo 
de partida e a 1,2bis (difenilfosfina)etano(μ-dppe) sob refluxo em clorofór-
mio na razão molar de 1:1. Os produtos resultantes das sínteses foram carac-
terizados por técnicas de infravermelho, microanálise de CHN, e ressonância 
magnética nuclear (RMN). Realizaram-se então testes “in vivo” e “in vitro” 
para avaliar, a eficiência terapêutica dos complexos, em cooperação científica 
com o departamento de parasitologia da UNIFESP. [RESULTADOS/DIS-
CUSSÃO] Os resultados obtidos pelas técnicas de caracterização indicaram o 
sucesso na síntese dos novos complexos, e os testes biológicos até então desen-
volvidos, mostraram eficiência no combate ao parasita. O complexo de partida 
apresentou uma sobrevida dos camundongos de 50%, e o complexo fosfínico 
apresentou maior toxidade ao parasita nos testes “in vitro”. [CONCLUSÃO] 
Os complexos foram devidamente caracterizados e os resultados biológicos se 
mostraram satisfatórios, sendo assim, possíveis candidatos quimioterápicos 
para a Doença de Chagas.
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[INTRODUÇÃO] O estresse oxidativo tem sido associado ao envelheci-
mento e doenças neurodegenerativas, sendo a mitocôndria uma organela de 
fundamental importância neste processo. Estudos anteriores mostraram que 
a imipramina, um antidepressivo tricíclico, é capaz de inibir a transição de 
permeabilidade mitocondrial, tendo então potencial para prevenir danos mi-
tocondriais e celulares. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito 
da imipramina sobre o estresse oxidativo induzido por peróxidos (H2O2 e t-
BOOH) em um modelo de células neuronais, investigando a participação da 
mitocôndria no efeito observado. [METODOLOGIA] Células Neuro-2A fo-
ram cultivadas em DMEM high glucose contendo soro fetal bovino 10% (v/v) e 
antibióticos em estufa com 5% de CO2 a 37ºC. A viabilidade celular foi estimada 
pelo teste de redução do 1-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-3,5-difenilformazan (MTT). 
O conteúdo de glutationa reduzida (GSH) foi avaliado fluorimetricamente uti-
lizando-se o-ftaldialdeído (OPT). [RESULTADO/DISCUSSÃO] A imipra-
mina não afetou a significativamente a viabilidade celular até a concentração 
de 100 μmol/L. A exposição aos peróxidos resultou em significativa diminui-
ção da viabilidade celular de forma concentração dependente, porém este efei-
to foi mais pronunciado em tempos menores de incubação (2 h). Observou-se 
aumento nos níveis de GSH nas células em tempos prolongados de exposição 
aos agentes oxidantes (> 24h) e isto não foi afetado pela pré-incubação com 
imipramina. [CONCLUSÕES] A imipramina apresenta baixa citotoxicidade 
em células Neuro-2A e que estas células possuem diferentes susceptibilida-
des a H2O2 e t-BOOH, sendo afetada pelos mesmos de forma dependente da 
concentração e do tempo de incubação. Possivelmente há indução da síntese 
glutationa quando as células são expostas aos agentes oxidantes, o que poderia 
explicar a proteção destas células dos danos causados pelos peróxidos em lon-
gos tempos de incubação.
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ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIANGIOGÊNICA DA LEUCUROGINA 
EM MATRIZ ESPONJA
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[INTRODUÇÃO] Estudos mostram que a produção de desintegrinas-
símiles recombinantes pode servir como ferramenta capaz de mostrar a re-
lação entre integrinas e componentes da matriz extracelular, esclarecendo os 
processos da sinalização celular dependente desta interação, como angiogê-
nese e progressão tumoral. [OBJETIVO] Este projeto tem como propósito 
a caracterização da atividade antiangiogênica in vivo da leucurogina, uma 
desintegrina-símile recombinante, utilizando modelo de matriz esponja. 
[METODOLOGIA] Discos de esponja de poliéster poliuretano foram im-
plantados no dorso de camundongos machos de aproximadamente 2 meses de 
idade e tratados durante 15 dias em doses diárias da proteína recombinante, 
em diferentes concentrações, em grupos de camundongos e posteriormente 
feita a análise das esponjas.  Os camundongos foram submetidos ao sacrifí-
cio para verificação da ação antiangiogênica da leucurogina. Para análise da 
atividade da leucurogina foram utilizados animais controle (salina 0,9 %), e 
também animais tratados com outra proteína recombinante, K1-3 desenvolvi-
da pelo nosso grupo de pesquisa e que já foi descrita por apresentar atividade 
antiangiogênica. [RESULTADOS] O tratamento para ambas as proteínas 
recombinantes ocorreu em quantidades diárias que variaram de 1 a 20 μg de 
proteínas. Após o tratamento foi verificado o nível de hemoglobina das espon-
jas e com isso pode-se observar que a proteína de interesse deste projeto atuou 
com um resultado satisfatório para a diminuição dos níveis angiogênico, com 
doses diárias de 10μg e 25μg da proteína recombinante. [CONCLUSÃO]  
Modelo de análise da atividade antiangiogênica utilizado neste trabalho se 
mostrou interessante, por ser um método simples e ilustrativo. A proteína na 
dose de 10μg atuou bem como uma agente antiangiogênico no modelo citado. 
[AGRADECIMENTOS] À FAEP pela concessão da bolsa.
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FLEXIBILIDADE DE MEMBROS INFERIORES EM CRIANÇAS DE 9 
A 12 ANOS PRATICANTES DE TAEKWONDO NO CHUTE DOLLYO 

TCHAGUI
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[INTRODUÇÃO] O Taekwondo é uma arte marcial coreana, que surgiu 
há mais de 2000 anos, é um esporte Olímpico e praticado atualmente em todos 
os estados brasileiros. Para o Taekwondo a f lexibilidade tem um papel funda-
mental na realização e aplicação dos golpes, principalmente na altura do rosto 
(Dollyo Tchagui). A pesquisa teve como objetivo avaliar e comparar a altura e 
angulação do chute Dollyo Tchagui em crianças de 9 a 12 anos praticantes de 
Taekwondo. [METODOLOGIA] Participaram da pesquisa 96 crianças pra-
ticantes iniciantes I e II de Taekwondo, foi aplicado um teste de flexibilidade 
de forma passiva no qual fez-se a elevação máxima do membro inferior direito 
na posição do chute Dollyo Tchagui. Na coleta de dados foi utilizada uma ma-
quina fotográfica, fita métrica, simetrógrafo e o programa AutoCAD R14 para 
mensuração da altura e angulação. [RESULTADOS] Pode-se observar que 
tanto o grupo iniciante I quanto o II não obtiveram um aumento significativo 
estatisticamente na altura e na angulação, no qual, o Teste ANOVA critério 1 
apresentou que (p= 0,99) altura / (p= 0,72) angulação  para o grupo I, e (p= 
0,34) altura / (p= 0,22) angulação para o grupo II. Contudo, percentualmente 
houve uma melhora maior do grupo I na altura com 69%, enquanto o grupo II 
com 59%, porém na angulação o grupo II foi melhor com 66% de aumento, e 
o grupo I com 63%. [CONCLUSÃO] Podendo concluir que o treinamento de 
apenas uma vez por semana não é suficiente para os participantes conseguirem 
aumentos estatisticamente significativos. Mas no ponto de vista percentual em 
ambos os grupos ocorreu um baixo aumento, porém de forma progressiva du-
rante e após a intervenção tanto na altura quanto na angulação.
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[INTRODUÇÃO] Boa postura é definida como um bom alinha-
mento corpóreo onde se há pouco gasto energético. Quando há um de-
sequilíbrio musculoesquelético o corpo sofre alterações na postura, o 
que pode influenciar nas curvaturas fisiológicas e também desencadear 
uma sintomatologia dolorosa. Esta pesquisa teve como objetivo verifi-
car a correlação entre as possíveis alterações posturais e a ocorrência de 
queixas referentes a sintomatologia dolorosa nas crianças participantes 
de um projeto social desenvolvido em uma universidade do Alto Tie-
tê. [METODOLOGIA] Foram avaliadas 79 crianças, sendo 40 meni-
nas e 39 meninos, com idade entre 7 a 14 anos, onde foi aplicado um 
questionário de dor adaptado contendo questões abertas e fechadas e a 
avaliação postural segundo Magee (2005). [RESULTADOS/DISCUS-
SÃO] Após análise dos dados foi possível verificar que 33% das crianças 
apresentaram dor sendo que em 19,23% das queixas eram localizados 
na região lombar. Todos os participantes apresentaram pelo menos uma 
alteração postural dos 16 pontos avaliados, porém não houve correla-
ção entre as alterações registradas e as queixas de dor (Pearson ≥ 0,05). 
[CONCLUSÃO] Apesar de não haver correlação entre as variáveis in-
vestigadas a queixa de dor em ⅓ das crianças é preocupante, e sugere a 
necessidade da atenção à saúde da coluna vertebral precocemente para 
que no futuro essas mesmas alterações não se tornem processos degene-
rativos, podendo surgir um quadro doloroso ou atenuar a sintomatolo-
gia já existente. [AGRADECIMENTOS] Ao CNPq e PROPPGE.
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[INTRODUÇÃO] A caquexia é uma síndrome cujo sintoma mais notável 
é a acentuada e rápida perda de peso corporal acompanhado de uma depleção 
da massa muscular esquelética e do tecido adiposo branco (TAB). Afeta cerca 
da metade de todos os pacientes de câncer e está presente na grande maioria 
dos pacientes com câncer avançado. As alterações no metabolismo lipídico na 
caquexia associada ao câncer abrangem forte redução da massa gorda total, au-
mento na lipólise, essas alterações são induzidas por mediadores da caquexia, 
tais como, fator de necrose tumoral-α (TNF-α). Estudos iniciais realizados 
com TAB têm demonstrado uma relação antagônica entre o TNF-α e o PPARγ, 
notadamente no controle da diferenciação dos adipócitos. As expressões das 
proteínas PPARγ-2, SREBP-1C e CEBP-α apresentam papel fundamental para 
a diferenciação do pré-adipócitos para o adipócito maduro. [METODOLO-
GIA] Foram utilizados ratos wistars machos, com 8 semanas de vida, inocula-
dos com células de tumor de Walker 256. Os ratos com tumor foram avaliados 
no 4º, 7°., 10°. e 14°. dias após a inoculação. No final desses períodos, os ratos 
foram sacrificados por decapitação e os tecidos TARP, TAE e TAME coleta-
dos para análise de expressão gênica e protéica por RT-PCR e Western-blot. 
[RESULTADO/DISCUSSÃO] A expressão gênica e protéica de PPARγ nos 
tecidos TARP, TAE e TAME sofreu uma diminuição, quando comparados ao 
grupo controle, no período que compreende o quarto e o décimo quarto dia 
após a inoculação do tumor. Em relação à CEBP-α e SREBP-1C, observamos 
diminuição da expressão gênica nos tecidos TAE e TARP, enquanto que no 
tecido TAME não observamos alteração. [CONCLUSÕES] Nossos resulta-
dos sugerem que a diminuição da expressão de PPARγ pode causar alterações 
diretas na adipogênese, processo no qual esse gene atua intensamente. Quanto 
às proteínas CEBP-α e SREBP-1C percebemos que o tumor não afetou o TAME 
só causando alterações nos tecidos TARP e TAE. Concluímos que nosso estudo 
sugere que a evolução do tumor pode ter diminuído adipogênese.
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[INTRODUÇÃO] O plumbagin (5-hidroxi-2-metil-1,4-naftoquinona) é 
uma naftoquinona citotóxica que se apresenta como um pigmento amarelado. 
Esta quinona apresenta um amplo espectro de atividades biológicas e farma-
cológicas como antimaláricas, antimicrobianas e antitumoral, o que torna o 
estudo de sua reatividade importante para o entendimento de suas ações so-
bre os sistemas biológicos e para a avaliação do seu potencial farmacológico 
ou toxicológico. [METODOLOGIA] Os espectros de absorção eletrônica do 
plumbagin em diferentes condições experimentais foram realizados em um 
espectrofotômetro com arranjo de fotodiodo Multispec 1501 (Shimadzu, Ja-
pão). A variação do pH foi obtida utilizando um tampão universal composto 
por ácido bórico, ácido acético, ácido fosfórico e água. Todos os reagentes uti-
lizados foram adquiridos de Sigma Chem Co. (St. Louis, USA) e a água utili-
zada para o preparo das soluções foi purificada pelo sistema Milli-Q. [RE-
SULTADO/DISCUSSÃO] O plumbagin apresenta três bandas de absorção 
características: 273, 416 e 516 nm. Com o aumento do pH há a desprotonação 
da hidroxila do grupamento fenólico da molécula. O peróxido de hidrogênio 
reage com o plumbagin inibindo a desprotonação observada em meio alcalino, 
além disso, surfactantes como CTAB e SDS promovem mudanças espectrais 
do plumbagin e ainda, o aumento da absorbância da quinona é proporcional 
ao aumento de sua concentração. [CONCLUSÕES] Em meio ácido o plum-
bagin apresenta dois picos de absorção característicos sendo um em 216 nm 
e o segundo em 416 nm, em valores de pH mais básicos ocorre um desloca-
mento do pico em 416 nm  para 516 nm, além disso o peróxido de hidrogênio 
influencia na atividade do plumbagin, o que indica que esta quinona pode 
atuar como um scavenger de peróxidos, o que pode ser favorecido na matriz 
mitocondrial energizada. Além disso, determinou-se que o pKa do plumbagin 
é 9,5. [AGRADECIMENTOS] CNPq, FAPESP, FAEP-UMC.
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[INTRODUÇÃO] Flavonóides fazem parte de uma larga classe de subs-
tâncias de origem natural cuja síntese não ocorre na espécie humana. Esses com-
postos têm uma série de propriedades farmacológicas que permitem sua atuação 
nos sistemas biológicos, sendo que muitos deles são benéficos à saúde do ser 
humano. Cruzipaína, a principal cisteíno-protease do T. cruzi, foi identificada 
como um alvo terapêutico em potencial para o tratamento da Doença de Chagas 
reconhecida como fator de virulência do T. cruzi. Na L. mexicana observou-se 
uma atividade de cisteíno-protease maior em formas amastigotas de mamíferos 
do que em formas promastigotas que vivem no inseto vetor essencial para a so-
brevivência das formas amastigotas nos macrófagos de mamíferos infectados. 
Em decorrência disso, essas proteases são alvos de estudo para desenvolvimento 
de drogas antiparasitárias. [METODOLOGIA] As proteases estudadas foram 
a cruzaína (uma recombinante da cruzipaína em que foi retirada a extensão C-
terminal) do T. cruzi, e rCPB2.8 (uma recombinante de cisteíno-protease tipo 
B da L. mexicana em que foi retirada a extensão C-terminal) e suas isoformas 
rCPB3 e rH84Y da L. mexicana. As enzimas foram ensaiadas em uma solução 
de acetato de sódio 100mM, 2mM de DTT, pH 5.5 a 37°C, usando o substrato 
Z-FR-MCA como sonda f luorescente para observar a eficiência de inibição dos 
compostos de bif lavonóides nas enzimas. Foi usado o Spectrofluorímetro Hi-
tachi F2500. Os resultados foram analisados no programa Grafit 5.0 e o IC50 
determinado pela equação Y=100%/[1+(X/IC50)s]. [RESULTADOS/DIS-
CUSSÃO] Os resultados obtidos mostraram que os compostos de bif lavonói-
des semi-sintéticos foram mais efetivos na inibição das cisteíno-proteases de L. 
mexicana, porém, menos efetivos na inibição da cruzaína. [CONCLUSÕES] 
Compostos naturais e semi-sintéticos bif lavonóides podem tornar-se possíveis 
fontes de busca de novas moléculas no desenvolvimento de drogas antiparasi-
tárias. [AGRADECIMENTOS] Agradecemos pelo suporte dado pela FAEP, 
FAPESP, FAPEMIG e CNPq.
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PERFIL TRANSCRICIONAL DE XYLELLA FASTIDIOSA DURANTE 
A INFECÇÃO DE CITROS.

Estudante: Ana Marie Pereira de Souza (Farmácia)
Orientador: Profª. Drª. Regina Costa de Oliveira
Área do Conhecimento: Genética de microrganismos
Palavras-chave: Xylella fastidiosa, PCR quantitativo, Clorose Variegada de Citros

[INTRODUÇÃO] Xylella fastidiosa é uma bactéria gram-negativa, afla-
gelada, de crescimento lento e aeróbico estrito. Causa a obstrução dos vasos xile-
máticos e é considerada agente causal da CVC (Clorose Variegada de Citros) que 
afeta todas as variedades de laranja doce. Hoje sabe-se que 39,19% dos pomares 
brasileiros estão infectados com esta bactéria, o que causa enormes prejuízos 
à agroindústria de citros, afetando principalmente a qualidade dos frutos, tor-
nando-os imprestáveis para a comercialização. [METODOLOGIA] Foram 
utilizados 2 grupos de  Xf 9a5c com diferentes quantidades de passagem pelo 
meio de cultura: (i) células recém retiradas da planta e (ii) células mantidas em 
cultivo in vitro há vários anos. Essas células foram cultivadas meio de cultura 
CCON e no início da fase exponencial de crescimento foram separadas do meio 
de cultura por centrifugação e o RNA total foi extraído utilizando Trizol. O RNA 
então obtido foi purificado, enriquecido e amplificado. E desde utilizou-se 100ng 
para as reações de RT-qPCR. [RESULTADOS/ DISCUSSÃO] Os dados ob-
tidos por PCR quantitativo em tempo real (RT-qPCR) comprovaram que genes 
possivelmente envolvidos com patogenicidade tais como Xf 0262, Xf 0487 e Xf 
2121 estão diretamente ligados a seu poder de infectividade na planta hospedeira 
e ao surgimento dos sintomas de CVC. A ausência de sintomas de CVC, constata-
da no início deste projeto, em plantas comprovadamente infectadas por Xf 9a5c, 
provavelmente se deve ao fato que células em cultura, utilizadas para a infecção 
pouco expressaram genes de virulência, capazes de debilitar o hospedeiro e ini-
ciar a infecção. [CONCLUSÃO] Como já identificado anteriormente, o com-
portamento de células de Xf 9a5c em cultura após diversas passagens se mostra 
diferente daquelas recém extraídas de plantas infectadas. Concluímos ainda que 
os mecanismos utilizados pela bactéria Xf 9a5c, durante a infecção de seu hos-
pedeiro não estão definidos, devido à dificuldade de obtenção do RNA de células 
presentes no xilema das plantas. A amplificação das amostras de RNA in vitro 
de Xf 9a5c foi um excelente método para multiplicar a quantidade do material 
obtido dos meios de cultura que poderá ser empregado futuramente para viabi-
lizar o estudo da expressão gênica in vivo.
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE DIVERSOS TIPOS DE LEITE 
FREQÜENTEMENTE UTILIZADOS PARA LACTENTES APÓS AR-

MAZENAMENTO SOB REFRIGERAÇÃO

Estudante: Camila Maria Prado Alonso (Medicina)
Colaborador: Priscila Medina Ponci
Orientador: Prof. Ms. Henrique George Naufel
Co-orientador: Profª. Adriana Loureiro do Nascimento
Área de conhecimento: Pediatria
Palavras-chave: aleitamento, leite humano, contaminação, armazenamento

[INTRODUÇÃO] O aleitamento materno é a principal fonte disponível 
de nutrientes dos lactentes, conferindo proteção imunológica à criança, além de 
contribuir para seu desenvolvimento cognitivo e ter um importante papel na di-
minuição da morbidade e mortalidade infantil. Porém, as mudanças dos padrões 
sociais e culturais têm incentivado a alimentação com leite artificial e muitos 
lactentes o recebem, apesar da superioridade do leite materno. Dentre os moti-
vos alegados para justificar o desmame precoce, o trabalho materno é sempre 
apontado como um importante fator. [METODOLOGIA] Foram utilizados 
leite UHT, Pasteurizado do tipo A e B, em pó reconstituído e leite humano cru 
obtido através de 10 doadoras do Hospital e Maternidade Escola de Vila Nova 
Cachoeirinha. Os mesmos foram submetidos à análise microbiológica antes e 
após armazenamento sob refrigeração em diferentes tempos. [RESULTADO/
DISCUSSÃO] Os leites UHT e em pó reconstituído obtiveram resultados den-
tro dos padrões estabelecidos. Os pasteurizados do tipo A e B obtiveram resul-
tados variáveis, não se mostrando seguros para consumo. O leite humano cru se 
mostrou dentro dos limites aceitáveis de contaminação bacteriana, além de não 
ser detectada a presença de E.coli em 100% das amostras. [CONCLUSÕES] 
O  leite humano cru coletado por expressão manual quando utilizada com ade-
quada técnica de assepsia e mantido até 24 h sob refrigeração é uma alternativa 
para manter o aleitamento materno por mais tempo em lactentes sadios e filhos 
da própria doadora. Esta possibilidade poderia ser incorporada às informações 
dadas pelos Pediatras às mães, incentivando assim o Aleitamento materno e di-
minuindo a morbidade principalmente em populações com menor nível sócio-
econômico.
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ESTUDOS DOS EFEITOS DA ASSOCIAÇÃO ENTRE COMPOSTOS 
FENOTIAZÍNICOS E ANTIFÚNGICOS SOBRE O CRESCIMENTO DA 

FORMA PATOGÊNICA DE PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS.

Estudante: Jéssica Santiago Bispo da Silva (Biologia)
Orientador: Profª. Drª. Regina Costa de Oliveira
Co-orientador: Ms. Ana Claudia de F. O. Rodrigues
Área de conhecimento: Microbiologia
Palavras-chave: Paracoccidioides brasiliensis, Fenotiazinas, Antifúngicos.

[INTRODUÇÃO] Paracoccidioides brasiliensis é um fungo termodi-
mórfico causador da paracoccidioidomicose (PCM), uma micose sistêmica crô-
nica prevalente na América Latina. Fenotiazinas são drogas antipsicóticas utili-
zadas no tratamento farmacológico da esquizofrenia, mas adicionalmente, estas 
substâncias apresentam ação antimicrobiana contra uma grande variedade de 
microrganismos patogênicos, inclusive leveduras, sugerindo que podem atuar 
de maneira semelhante em P. brasiliensis. A capacidade de inibir o crescimen-
to microbiano indica o potencial destas substâncias de contribuir com a terapia 
farmacológica ora existente para o combate à PCM. [METODOLOGIA] Le-
veduras de P. brasiliensis, isolado 18, foram cultivadas em meio YPD líquido 
modificado acrescido de compostos fenotiazínicos e/ou antifúngicos em dife-
rentes concentrações. As culturas foram monitoradas a cada 24 horas durante 6 
dias por meio de determinação da densidade óptica (D.O. 

600 nm
) em espectrofo-

tômetro. [RESULTADO/DISCUSSÃO] O desenvolvimento celular foi afeta-
do pela presença dos compostos fenotiazinicos: tioridazina, clorpromazina ou 
trif luoperazina no meio de cultura e a redução do crescimento variou conforme 
a droga e as respectivas concentrações testadas. A descrição recente na literatu-
ra de isolados de P. brasiliensis resistentes simultaneamente a substâncias de 
diferentes classes farmacológicas empregadas no combate à PCM justifica a bus-
ca por novas opções terapêuticas para o tratamento desta e de outras infecções 
fúngicas sistêmicas. [CONCLUSÕES] A exposição de P. brasiliensis às feno-
tiazinas causou diminuição do crescimento celular em cultura. O fato de serem 
substâncias relativamenta baratas, já utilizadas na clínica há muitas décadas e 
apresentarem ação contra microrganismos patogênicos encorajam a investiga-
ção destes compostos para o tratamento de micoses sistêmicas.
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ANÁLISE DE SEQUÊNCIAS DA REGIÃO CONTROLE DO DNA MI-
TOCONDRIAL PARA AVALIAÇÃO POPULACIONAL DE ESPADA, 

TRICHIURUS LEPTURUS (TRICHIURIDAE, TELEOSTEI) DA COSTA 
BRASILEIRA

Estudante: Pâmela Cristina Barbosa Resende (Biologia)
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Wagner Silva Hilsdorf
Área de conhecimento: Genética
Palavras-chave: Região controle; Peixe-espada; Estrutura populacional.

[INTRODUÇÃO] Trichiurus lepturus é uma espécie cosmopolita de ex-
trema importância comercial, sendo a nona espécie mais capturada no mundo 
e no Brasil tendo sua pesca cada vez mais expressiva. A região controladora ou 
D-loop, com aproximadamente 1.200 nucleotídeos, é muito mais sensível a mu-
tação que o DNA nuclear, assim, vem sendo amplamente utilizada em pesquisas. 
[METODOLOGIA] Sequências de citocromo b e 12s de T. lepturus foram 
utilizadas para o desenvolvimento de iniciadores para amplificação da região 
D-loop. A partir das sequências geradas pela amplificação proporcionada pelos 
primeiros iniciadores desenvolvidos foi possível a elaboração de um segundo 
par de iniciadores internos, nas regiões codificadoras de treonina e fenilalanina. 
Amplificações por PCR comum e PCR touchdown foram realizadas utilizando 
ambos os pares de iniciadores, bem como combinações entre eles. [RESULTA-
DO/DISCUSSÃO] Os primeiros pares de iniciadores desenvolvidos revela-
ram um amplicon de aproximadamente 2000 pares de bases, já os iniciadores 
internos geraram amplicons de aproximadamente 1200 pares de bases. Apesar 
do número amostral não ser alto, mesmo após de várias tentativas e aplicação 
da metodologia de PCR touchdown, não foi possível amplificar um número 
razoável de amostras. [CONCLUSÕES] A degradação do DNA extraído é o 
provável motivo pelo qual ocorreram problemas com a amplificação da região 
desejada. Foi proposto no parecer de relatório científico da FAPESP que fossem 
gerados iniciadores ainda mais internos, para a geração de fragmentos por volta 
de 500 a 600 pares de bases e serão também avaliadas sequências de citocromo b. 
[AGRADECIMENTOS] Ao professor orientador Dr. Alexandre Wagner Silva 
Hilsdorf e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo pela bolsa 
concedida.
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ESTUDO CROMOSSÔMICO EM DUAS DIFERENTES FORMAS DE 
UTRICULARIA RENIFORMIS A.ST.-HIL. (LENTIBULARIACEAE)

Estudante: Renata Vasconcelos Silva (Biologia)
Orientador: Prof. Dr. Vítor Fernandes Oliveira de Miranda
Co-orientador: Ms. Débora Clivati
Área do Conhecimento: Citologia Vegetal
Palavras-chave: citogenética; cariótipo; planta carnívora 

[INTRODUÇÃO] Utricularia reniformis A. St.-Hil. (Lentibulariaceae) 
é uma espécie de planta carnívora endêmica no sul-sudeste do Brasil. É uma es-
pécie polimórfica com duas variações extremas no tamanho, determinadas por 
Studnicka (2004) como ‘Big Sister‘ e ’Enfant Terrible‘. Estudos morfométricos e 
morfológicos (Clivati & Miranda 2010, dados não publicados), mostram que  a 
divisão da espécie em duas formas é questionável e por isso, a determinação do 
número cromossômico pode evidenciar se os grupos são corroboráveis. [OBJE-
TIVO] Descrever o número cromossômico de duas diferentes formas de Utri-
cularia reniformis A.St.-Hil: ‘Big Sister’ e ‘Enfant Terrible’. [METODOLO-
GIA] Foram coletados espécimes de ‘Big Sister’ e ‘Enfant Terrible’ em SP e PR. 
O tecido vegetal foi pré-tratado com 8HQ, fixado em Carnoy 3:1 e hidrolisado 
com HCl 5N. Depois de macerado com acido acético, a lâmina foi corada com 
Giemsa 2% ou Carmim acético 2%. As imagens obtidas foram analisadas com o 
programa de cariotipagem Ikaros (Metasystems -  GMBH). [RESULTADOS/
DISCUSSÃO] Os cromossomos apresentam tamanhos aproximados de 1-2 µm 
de comprimento.  Dos indivíduos de ’Big Sister‘, o número cromossômico va-
riou de n=5, 8, 10 e 16. Sendo o número básico 9 em Utricularia (Kondo, 1969), 
acredita-se que houve disploidia descendente. [CONCLUSÕES] Com base no 
estudo do número cromossômico de U. reniformis chegou-se a conclusão de que 
essas plantas apresentam variação em sua ploidia, ocorrendo poliploides. Ainda 
não foi possível correlacionar à variação morfológica e o número cromossômico.
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ASPECTOS MORFOANATÔMICOS DE FLORES E UTRÍCULOS EM 
UTRICULARIA SUBULATA L. (LENTIBULARIACEAE)

Estudante: Saura Rodrigues da Silva (Biologia)
Orientador: Prof. Dr. Vitor Fernandes Oliveira de Miranda
Área de conhecimento: Morfologia Vegetal
Palavras-chave: planta carnívora, morfologia, cleistogamia

[INTRODUÇÃO] Utricularia subulata L. é uma planta carnívora anual 
de hábito terrestre. As armadilhas, denominadas utrículos, podem ser encon-
tradas presas ao estolão ou nas folhas. Já as f lores podem ser cleistógamas (CL), 
f lores fechadas que sofrem autopolinização, e casmógamas (CA), que possuem 
corola desenvolvida adaptada para atração de polinizadores. A seção (Setisca-
pella) a qual está incluída é taxonomicamente questionável, já que várias de suas 
espécies são similares e dificilmente diferenciadas. Sendo assim o presente es-
tudo tem como objetivo caracterizar os padrões morfológicos e anatômicos de 
f lores e dos utrículos da espécie. [METODOLOGIA] Foram coletados espé-
cimes na Rod. Mogi-Salesópolis (Mogi das Cruzes, SP) e Serra da Canastra (São 
Roque de Minas, MG). Para as análises foram confeccionadas lâminas histoló-
gicas permanentes e temporárias e os cortes foram documentados por fotos e 
foram elaborados desenhos esquemáticos a nanquim. Foram também realizadas 
eletrón-micrografias de varredura [RESULTADO/DISCUSSÃO] Os utrícu-
los possuem tricomas bífidos e quadrífidos, que em relação a outras espécies 
do grupo apresentam ápices acuminados. Também se diferenciam dos de ou-
tras espécies por apresentarem um par de apêndices que saem da região dorsal 
do utrículo com ramificações perpendiculares. As f lores CA possuem gradiente 
de classes de tamanhos possivelmente devido a fatores ambientais, anteras ex-
trorsas e corola que varia entre a coloração amarela ao creme. Diferentemente, 
as f lores CL possuem corola reduzida, anteras introrsas, sendo estas menores 
em relação às CA. [CONCLUSÕES] Não há diferenças entre os utrículos das 
folhas ou estolão, porém há diferenças na morfoanatomia das f lores CA e CL. 
Foram encontradas características morfológicas importantes para a melhor 
identificação da espécie. [AGRADECIMENTOS] Ao PIVIC/UMC, a FAPESP, 
a Vivian Schmidt na confecção das lâminas e à técnica Claudia Aparecida da 
UNESP (Jaboticabal) pelo auxílio e microscopia eletrônica.
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CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO PROMOTOR DO GENE DO 
HORMÔNIO DE CRESCIMENTO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES 
DE INTERESSE PARA PISCICULTURA (COLOSSOMA MACROPO-
MUM-TAMBAQUI E PIARACTUS MESOPOTAMICUS-PACU): ANÁ-
LISE DE POLIMORFISMO DE MICROSSATÉLITES NA REGIÃO 5´ 

PROXIMAL

Estudante: Suhaila Karim Khalil Jaser (Biologia)
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Wagner Silva Hilsdorf
Co-orientador: Drª. Léia Fávaro
Área de conhecimento: Genética Animal
Palavras-chave: aquicultura tropical, sequenciamento, TAIL-PCR

[INTRODUÇÃO] Colossoma macropomum e Piaractus mesopotami-
cus são peixes de grande importância para aquicultura neotropical. Em outros 
peixes, microssatélites foram encontradas no promotor do gene GH e foi consta-
tado que são capazes de influenciar a expressão gênica e alterar as taxas de cres-
cimento. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a região 5’ proximal do gene 
GH de P. mesopotamicus e  C. macropomum e investigar  a  possível presença 
de microssatélites. [METODOLOGIA] O DNA foi extraído da nadadeira cau-
dal de um exemplar de cada espécie e a amplificação do primeiro Íntron do gene 
GH foi realizada através da técnica de PCR. A sequência do primeiro Íntron foi 
utilizada para a construção de Primers para a amplificação da região promoto-
ra através da técnica de TAIL-PCR. Os produtos amplificados foram clonados 
em células de Escherichia coli DH5 , sequenciados com os Primers universais 
M13 Foward e Reverses e as sequências analisadas com o auxílio dos programas 
MEGA v.4 e Codon Code Aligner para a obtenção da sequência consenso que foi 
avaliada quanto à presença ou ausência de microssatélites. [RESULTADOS/
DISCUSSÃO] Comparando as sequências obtidas com sequências da região 
promotora do gene GH de outras espécies de peixes, verificou-se que o fragmento 
amplificado realmente refere-se à região promotora do gene GH devido à seme-
lhança entre as regiões conservadas, comprovando a eficiência da técnica utili-
zada. Foi possível verificar a ausência dos microssatélites em P. mesopotami-
cus, sendo que com C. macropomum o mesmo trabalho será realizado em uma 
próxima etapa. [CONCLUSÕES] A análise da região 5’ proximal do gene GH 
de P. mesopotamicus revelou que esta não apresenta sequências microssatélite.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA EM CORPOS D’ÁGUA NA 
CIDADE DE MOGI DAS CRUZES

Estudante: Thamires Marcondes de Mello Casemiro (Química)
Colaborador: Thiago Augusto Kato Assis (Química)
Colaborador: Wallacy de Souza Rodrigues (Química)
Orientador: Prof. Ms. Alexandre Correa de Lima
Área de conhecimento: Química Analítica
Palavras-chave: qualidade das águas, córregos, Mogi das Cruzes.

[INTRODUÇÃO] Monitorar os afluentes do rio Tietê pode ser de grande 
importância no planejamento de despoluição desse corpo d’água. Isso pode ser 
realizado avaliando parâmetros físico-químicos de fácil determinação. Vale res-
saltar que a criação de um banco de dados para cada afluente proporciona uma 
avaliação de pequenas oscilações na qualidade e imediata intervenção protegen-
do o afluente e evitando um aumento na carga poluidora do rio Tietê. [METO-
DOLOGIA] Com auxílio dos profissionais da Secretaria do Verde e Meio Am-
biente de Mogi das Cruzes selecionou-se seis córregos: Canudos, Capixinga (zona 
rural), Cocuera (zona rural), Ipiranga, Jundiaí e Lavapés. As coletas e análises 
foram realizadas de acordo com normas internacionais descritas no Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater. Os parâmetros avaliados 
foram: pH, cor, condutividade, turbidez, Demanda Química de Oxigênio (DQO), 
Oxigênio Dissolvido (OD) e Potencial de Oxi-redução (ORP). O período de coleta 
deu-se de Agosto de 2010 a Julho de 2011. [RESULTADO/ DISCUSSÃO] A 
concentração do OD é boa nos córregos Capixinga e Cocuera e aceitável nos de-
mais córregos. Nesses, o parâmetro pH é influenciado pela sazonalidade com 
valores alcalinos que podem comprometer a vida aquática. A absorbância de 
luz visível (“cor”) foi medida. Todos tiveram influência sazonal com exceção do 
córrego Cocuera, provavelmente por ter sua mata ciliar preservada. Os valores 
de turbidez para o córrego Ipiranga sugerem presença de compostos. [CON-
CLUSÕES] Há grandes diferenças físico-químicas entre os corpos d’água es-
tudados. Há influência sazonal. Os córregos situados na área rural apresenta-
ram dados mais aceitáveis. A concentração de OD nos quatro córregos urbanos 
é preocupante. [AGRADECIMENTOS] UMC/PROPGE – Drª Andrea Lícia A. 
Oliveira– Dr. César Mello - Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. 
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ANÁLISE GENÔMICA COMPARATIVA ENTRE ISOLADOS DE XY-
LELLA FASTIDIOSA ASSOCIADOS À CLS

Estudante: Valquíria Campos Alencar (Biologia)
Orientador: Profª. Drª. Regina Costa de Oliveira
Co-orientador: Ms. Deibs Barbosa
Área de conhecimento: Genética de microrganismos
Palavras-chave: Xylella fastidiosa, Requeima foliar do cafeeiro, Hibridação Subtrativa 
Supressiva

[INTRODUÇÃO] Xylella fastidiosa (Xf ) é um bacilo gram-negativo que 
se desenvolve no interior dos vasos xilemáticos de uma ampla variedade de es-
pécies vegetais e alguns de seus isolados estão associados a doenças em diferen-
tes culturas como alfafa, ameixa, amêndoa, café, citrus, pêssego e videira. No 
Brasil, as doenças mais prejudiciais são a Requeima Foliar do Cafeeiro (CLS) e 
a Clorose Variegada de Citrus (CVC). Embora os isolados de Xf relacionados à 
CLS e CVC representem grupos geneticamente distintos, podem ocorrer eventos 
de recombinação genética. Além disso, as semelhanças genéticas dos isolados 
associadas à proximidade geográfica, podem aumentar o risco do surgimento 
de linhagens hipervirulentas no grupo Xf. [METODOLOGIA] Foi realizado 
um experimento de Hibridação Subtrativa Supressiva, utilizando a linhagem Xf 
9a5c de citrus como referência e o isolado Xf 9c proveniente de café, como teste. 
[RESULTADOS/DISCUSSÃO] 1.536 fragmentos clonados foram sequen-
ciados e organizados em 30 contigs, utilizando o pacote Phred/Phrap/Consed. 
Estes contigs foram submetidos à comparação através do NCBI Genbank e foram 
distribuídos em trezes categorias. Entre elas, é notável: três ORFs relacionadas 
com transporte, quatro ORFs de elementos genéticos móveis (fagos), uma ORF 
com a patogenicidade e adaptação. Em geral, os isolados Xf obtidos de cafeeiros 
são muito semelhantes aos isolados de Xf norte-americanos, devido a grandes 
regiões ausentes em seus genomas. Curiosamente cinco ORFS estão relacionadas 
à Xylella fastidiosa Temecula1, de origem norte-americana. [CONCLUSÃO] 
Estes resultados, juntamente com dados de trabalhos recentemente publicados 
apóiam a hipótese do surgimento do grupo ancestral de X.fastidiosa nas regiões 
temperadas da América do Norte com radiação adaptativa, possivelmente na Eu-
ropa Central e depois para a América do Sul.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DE IDOSOS DO MUNICÍ-
PIO DE MOGI DAS CRUZES

Estudante: Adriana de Sousa Nagahashi (Nutrição)
Colaborador: Maria Olívia Fontanelli Torraga (Nutrição)
Orientador: Profª. Drª. Rita Maria Monteiro Goulart
Área de conhecimento: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Idoso, Estado Nutricional, Qualidade de Vida

[INTRODUÇÃO] O estado nutricional dos idosos brasileiros sinaliza a 
necessidade de buscar e compreender todas as peculiaridades que afetam seu 
consumo alimentar. É consenso na literatura que a atividade física associada 
à alimentação adequada ajuda a prevenir doenças e garante ao idoso não so-
mente longevidade, mas também uma melhor qualidade de vida. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar o perfil nutricional das participantes de uma 
Universidade Aberta de Mogi das Cruzes e de praticantes de ginástica chinesa 
de Suzano. [METODOLOGIA] Participaram 78 mulheres, com idade ≥60 
anos. Destas, 48 eram alunas da Universidade Aberta de Mogi das Cruzes e 30 
praticantes de ginástica chinesa de Suzano. O estudo foi do tipo transversal, 
realizado de Agosto/2009 a Maio/2011. As variáveis estudadas foram: peso, 
estatura e CA. Para avaliar a qualidade de vida utilizou-se o WHOQOL, para o 
estado nutricional o IMC, o risco de doenças cardiovasculares pela medida da 
CA, o nível de atividade física o IPAQ e para o consumo alimentar o Recorda-
tório 24 horas. Para análise dos resultados utilizou-se: freqüência, média, des-
vio padrão e Kruskal-Wallis e considerou-se o nível de significância p<0,05. 
[RESULTADOS/DISCUSSÃO] A maioria das idosas de Mogi das Cruzes 
(54,2%) apresenta excesso de peso e o IMC médio foi de 28,4 ± 5. Entre as 
idosas de Suzano, 63,3% estão eutróficas e 33,4% apresentam IMC >27,0kg/m2, 
situação preocupante, já que esta variável está associada a outras doenças. Me-
tade das idosas estudadas foi considerada ativa ou muito ativa. As médias do 
consumo energético, de cálcio e de fibras das idosas dos ambos os municípios 
está abaixo da recomendação. Observou-se ingestão acima do recomendado 
de proteína. [CONCLUSÃO] Mais estudos que envolvam maior número de 
idosos no município devem ser realizados para que seja possível identificar os 
fatores relacionados à qualidade de vida deste grupo que cresce mais do que 
qualquer outro na sociedade atual.
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DEPRESSÃO EM PACIENTES COM EPILEPSIA DE LOBO TEMPORAL

Estudante: Ana Paula Teixeira Melo (Medicina)
Colaborador: Larissa Aparecida Cassiano
Orientador: Profª. Drª. Marly de Albuquerque
Área de conhecimento: Ciência da Saúde, Medicina, Diagnóstico
Palavras-chave: epilepsia; depressão; lobo temporal

[INTRODUÇÃO] Doenças mentais geram um grande custo para a saúde. 
Com o aumento da esperança de vida, estudos nessa área se fazem necessários. 
A epilepsia é descrita desde a antiguidade, e em especial a de lobo temporal 
é a entidade que mais atinge seres humanos. É uma doença crônica e muitas 
vezes de difícil controle. A depressão é uma das complicações que aparece e 
que por muito tempo não foi diagnosticada adequadamente pela sobreposição 
de sintomas. Mas há evidências que mostram que há um problema fisiológico 
em comum entre epilepsia e depressão. Daí a importância de mostrar o quanto 
as duas patologias co-existem, para que os pacientes tenham um tratamento 
global e adequado, melhorando assim sua qualidade de vida. [METODOLO-
GIA] Foram selecionados pacientes com epilepsia de lobo temporal, com o 
diagnóstico ou suspeita diagnóstica de depressão. Todos os que aceitaram par-
ticipar da pesquisa, responderam ao Inventário de Depressão de Beck. Após 
avaliação clínica, os que tiveram scores acima de 12 foram classificados com 
depressão leve e acima de 18 com depressão grave. [RESULTADO/DISCUS-
SÃO] A porcentagem de pacientes com epilepsia de lobo temporal e depressão 
foi de 30,56%, o que mostra claramente a associação das duas afecções, já que 
a porcentagem de depressão em pacientes saudáveis é de 10-15%, e pacientes 
com doenças crônicas é de 17%. [CONCLUSÕES] Nossos resultados, apesar 
de contar com um número relativamente pequeno de pacientes, por ser uma 
amostra bem específica, mostram que há sim uma incidência maior de de-
pressão em pacientes com epilepsia de lobo temporal. Um dado que deve ser 
relevante para o tratamento dessa doença crônica, muitas vezes incapacitante 
e que merece atenção nesse aspecto, para que os pacientes possam receber um 
tratamento global, contribuindo assim para melhora na sua qualidade de vida. 
[AGRADECIMENTOS] Agradecemos ao CNPq e à UMC pelo incentivo e à 
Clínica Itapeti e todos seus funcionários, sem os quais essa pesquisa não seria 
possível.
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O IMPACTO DO NÍVEL SÓCIOECONÔMICO NA REABILITAÇÃO 
NEUROLÓGICA INFANTIL

Estudante: Caren Cristina da Silva Gonçalves (Fisioterapia)
Orientador: Profª. Drª. Tereza Cristina Carbonari de Faria
Co-orientador: Profª. Ms. Silvia Regina Matos da Silva Boschi
Área de conhecimento: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Fisioterapia, Reabilitação, Infantil.

[INTRODUÇÃO] Estudos recentes têm enfatizado que é necessário 
definir o impacto de dimensões específicas do contexto socioeconômico que 
pode funcionar como fator importante em relação à reabilitação de pacientes 
neurológicos. [METODOLOGIA] Foram voluntários desse estudo os pais 
de 40 pacientes, que realizam fisioterapia no setor de neurologia infantil da 
Clínica de Fisioterapia da Universidade de Mogi das Cruzes. Aplicaram-se 
dois questionários, o primeiro da Associação Brasileira de Empresas de Pes-
quisa (ABEP), no segundo correlacionou-se o nível social e seu impacto na 
reabilitação. Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa em 
Humanos da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), a pesquisa foi iniciada. 
[RESULTADOS/DISCUSSÃO] Os resultados da pesquisa delinearam uma 
relação significativa entre as dificuldades encontradas pelas classes sociais, 
destacando as classes C/D em oferecer os cuidados necessários aos seus fi-
lhos, e o esforço realizado para poder freqüentar as unidades públicas de saúde 
em busca de um tratamento específico para os mesmos. [CONCLUSÕES] 
Diante do exposto, observou-se novamente a necessidade de os profissionais 
da área da saúde e projetos sociais atentarem para o contexto “qualidade de 
vida” em todas as classes sociais, visto que o acesso às clínicas de reabilitação 
se torna difícil para as crianças provenientes de camadas desfavorecidas da 
sociedade.
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PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
EM ADOLESCENTES PRATICANTES DE FUTEBOL

Estudante: Francis Cristina Antoniazzi Capato (Fisioterapia)
Orientador: Prof. Ms. Eduardo Filoni
Co-Orientador: Prof. Denis Vieira Lima
Área de conhecimento: Ciências da Saúde
Palavras-chave: incontinência urinária, atletas nulíparas, jovens.

[INTRODUÇÃO] A incontinência Urinária (IU) é definida como a per-
da involuntária de urina, apresentando uma maior prevalência no sexo femi-
nino, incluindo a idade avançada e a paridade como fatores de risco. [OBJE-
TIVOS] Verificar a prevalência de Incontinência Urinária em atletas jovens 
e nulíparas da modalidade esportiva de futebol feminino. [METODOLO-
GIA] Foram avaliadas 14 atletas praticantes de futebol feminino, nulíparas e 
não grávidas entre agosto de 2010 e maio de 2011. As atletas responderam ao 
questionário International Consulation on Incontinence Questionnaire- Short 
From (ICIQ-SF) auto-aplicativo, realizaram o pad teste de 1 hora e quando 
positivo, responderam ao questionário King Health Questionnaire (KHQ). 
[RESULTADOS/DISCUSSÃO] A média de idade foi de 15,5 anos (12-19), 
destas 85,7% relataram desconhecer incontinência urinária até o momento da 
pesquisa; 64,3% apresentaram pad teste de 1 hora positivo. Em relação à qua-
lidade de vida relataram que o problema atrapalha um pouco sua vida e suas 
atividades físicas. Vários estudos mostram a IU mais presente em atividades 
de alto impacto, como Nygaard, 1990; Bo,1989 e Santos, 2007. [CONCLU-
SÃO] Concluiu-se existir uma grande prevalência de incontinência urinária 
em atletas adolescentes de futebol feminino, além, do alto índice de desconhe-
cimento destas alterações.
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O IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA E DA MUDANÇA DE HÁBITO 
NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS HIPERTENSOS EM MOGI 

DAS CRUZES

Estudante: Giulliana Cristina Rangel Engelender (Medicina)
Orientador: Profª. Drª. Tatiana Ribeiro de Campos Mello
Área de conhecimento: Saúde Coletiva 
Palavras-chave: Qualidade de vida, Idoso, Hipertensão. 

[INTRODUÇÃO] O número de idosos existente na nossa população faz 
com que o país seja responsável por um dos maiores contingentes de idosos do 
mundo (IBGE, 2005). A prática regular de exercício físico além de ser descrita 
pela literatura como efetiva na redução dos níveis de pressão arterial, permite 
o convívio social do idoso e assim, melhorar a sua qualidade de vida. [ME-
TODOLOGIA] Trata-se de uma amostra de conveniência de 100 indivíduos 
de ambos os sexos com idade acima de 60 anos. Para a avaliação da qualidade 
de vida foram utilizados os instrumentos validados pela literatura WHOQOL-
BREF e WHOQOL-OLD. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Participaram 100 
idosos hipertensos com idade acima de 60 anos de ambos os sexos, com média 
de idade de 65,4 anos, 51% dos entrevistados são do sexo feminino os indiví-
duos do sexo masculino corresponderam a 49% dos entrevistados. 58% dos 
participantes nos dois grupos avaliaram como boa a sua qualidade de vida, 
porém, 6% dos não praticantes avaliaram como ruim, já no grupo que pratica 
atividade física,  ninguém teve essa avaliação. De acordo com JÓIA et al (2008), 
esses achados confirmam que a capacidade funcional e a autonomia da prática 
de atividades físicas é um indicativo de qualidade de vida. Há respeito da ne-
cessidade de tratamento médico regular responderam que sim 66% do grupo 
1  e 54 % do grupo 2. Em estudo realizado em Campinas, 71,6% dos idosos 
hipertensos visitam o médico regularmente (ZAITUNE et al 2006).[CON-
CLUSÕES] Os idosos hipertensos que optaram pelo tratamento combinado, 
medicamentoso e prática de atividade física, tendem a avaliar melhor a sua 
qualidade de vida e saúde.[AGRADECIMENTOS] Agradeço à Universida-
de de Mogi das Cruzes pelo apoio financeiro e a infra estrutura, à orientadora 
Tatiana Ribeiro de Campos Mello e os idosos participantes da pesquisa. 
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PREVALÊNCIA DOS SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR 
EM GESTANTES ADOLESCENTES E A INFLUÊNCIA DOS SINTO-

MAS NA QUALIDADE DE VIDA

Estudante: Karen Cristina Dias Silva (Fisioterapia)
Colaborador: Amanda Martins Sakashita (Fisioterapia)
Orientador: Prof. Ms. Eduardo Filoni
Co-Orientador: Prof. Denis Vieira Lima
Área de conhecimento: Ciências da Saúde
Palavras-chave: incontinência urinária, gestantes primigesta, adolescentes.

[INTRODUÇÃO] A gravidez tem grande influência sob o trato urinário 
inferior, promovendo alterações funcionais e anatômicas, o que muitas vezes 
favorece o aparecimento de variada sintomatologia na gestante. A incontinên-
cia urinária de esforço (IUE), considerada a mais freqüente, é definida como 
a queixa de perda involuntária de urina mediante um esforço físico, espirro, 
tosse ou atividade física. Entretanto, de acordo com a terminologia e padroni-
zação da ICS, a IUE pode ser considerada como um sintoma, um sinal, uma 
observação urodinâmica ou a combinação destes fatores. [OBJETIVOS] Veri-
ficar a prevalência de sintomas urinários do trato urinário inferior em gestan-
tes adolescentes nos diferentes trimestres gestacionais. Verificar a prevalência 
de incontinência urinária de esforço e verificar a influência dos sintomas na 
qualidade de vida. [METODOLOGIA] O grupo investigado foi constituído 
por 14 adolescentes grávidas com idade variando entre 13 e 18 anos, primiges-
tas, que realizavam consultas durante o pré-natal em UBS’s da Coordenadoria 
Regional de Saúde Norte da cidade de São Paulo. As gestantes responderam 
os questionários ICIQ – SF. International Consultation on Incontinence 
Questionnaire – Short Form e King Health Questionnaire (KHQ). [RE-
SULTADOS/DISCUSSÃO] Por meio da avaliação do questionário ICIQ-SF 
das 14 gestantes, 8 (57%) apresentaram  queixa de sintomas de incontinência 
urinária. Das gestantes que apresentaram sintomas de incontinência urinária 
todas relataram influência dos sintomas na qualidade de vida, após preen-
chimento do (KHQ). [CONCLUSÃO] A conclusão obtida da amostragem de 
14 gestantes, é que 8 (57%) apresentou sintomas de IU, com interferência na 
qualidade de vida. Das 8 gestantes, apenas 4 relataram perda de urina durante 
o esforço.
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS EM UMA 
CRECHE COMUNITÁRIA DE SUZANO, SP.

Estudante: Larissa Aparecida Cassiano (Medicina)
Colaborador: Ana Paula Teixeira Melo (Medicina) 
Orientador: Profª. Drª. Tatiana Ribeiro de Campos Melo
Área de conhecimento: Saúde Coletiva
Palavras-chave: avaliação nutricional, desnutrição infantil e obesidade.

[INTRODUÇÃO] Os primeiros anos de vida, são cruciais para o desen-
volvimento da criança. Sabendo que a creche é o local onde ela fica a maior par-
te do tempo, a avaliação nutricional é importante para detectar algum desvio 
do padrão esperado e tentar relacioná-lo com alguma doença ou condição so-
cial desfavorável. [METODOLOGIA] Trata-se de um estudo de corte trans-
versal, realizado em 11 crianças matriculadas em uma creche comunitária. 
Os dados foram coletados através de medidas antropométricas, para obtenção 
do peso e estatura. As variáveis socioeconômicas e comportamentais foram 
obtidas através de questionário. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Uma das 
fragilidades do estudo trata-se da pequena amostra conseguida, resultante da 
constante modificação da direção da creche, totalizando 8 ao longo do estudo. 
Cada mudança implicava em novo processo de negociação. As crianças parti-
cipantes estavam distribuídas entre os sexos (6 meninas e 5 meninos). A renda 
familiar de 81% era de R$500,00 a R$1000,00. 45% responderam que amamen-
taram seus filhos mais de 6 meses e 45% mais de 12 meses, apenas 10% relatou 
que nunca amamentou. Uma (10%) criança foi considerada de baixo peso e 
uma (10%) com sobrepeso, estando as outras 9 (80%) crianças classificadas 
como eutróficas pela relação peso/idade. A criança considerada de baixo peso 
era proveniente de uma família cuja escolaridade da mãe era de 2º. Grau com-
pleto, com renda de R$500,00 a R$1000,00. A criança considerada com sobre-
peso provinha de uma família com a mesma escolaridade materna e renda da 
criança com baixo peso, porém a mãe relatou que alimentava a criança depois 
que ela chegava da creche e colocava suplemento no leite. [CONCLUSÕES] 
Esses resultados apontam a necessidade e importância da avaliação nutricio-
nal como método de avaliação contínua da população infantil. [AGRADECI-
MENTOS] Agradeço a Deus, à minha mãe e minha orientadora.
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INTERVENÇÕES ADOTADAS PELOS ENFERMEIROS DE EDUCA-
ÇÃO CONTINUADA PARA PREVENÇÃO DE ERROS DE MEDICA-

ÇÃO NA REGIÃO DO ALTO TIETÊ

Estudante: Lilian Yukiko Kimura (Enfermagem)
Orientador: Prof. Ms. Marcio Antonio de Assis
Área de conhecimento: Enfermagem
Palavras-chave: Erros de medicação, Enfermagem, Educação Continuada

[INTRODUÇÃO] Uma das explicações observadas para um grande nú-
mero de erros relacionados ao processo de medicação é a ausência ou ineficá-
cia de mecanismos, me didas e sistemas que diminuam a sua ocorrência ou que 
o interceptem antes atingir o cliente. A educação continuada atua na melhoria 
da qualidade na assistência à saúde através da sistematização do aprendiza-
do, conscientização e mudanças geradas a partir de estratégias educacionais. 
[METODOLOGIA] Participaram 13 enfermeiros que atuam em educação 
continuada na região do Alto Tietê. A coleta de dados procedeu-se por meio de 
um questionário semi-estruturado, aplicado no período de Agosto a Outubro 
de 2010. Os dados foram analisados através de freqüências absolutas e relati-
vas e categorizados por semelhança de conteúdo. [RESULTADO/DISCUS-
SÃO] Constatou-se que, na prática educacional os profissionais utilizam em 
média duas ou mais intervenções para prevenir os erros de medicação, sendo 
os treinamentos teóricos (26,9%), treinamentos práticos (15,22%), supervisão 
(15,22%) e observação direta (10,87%) as principais ações escolhidas para as-
segurar a manutenção da competência da equipe. Em relação à notificação 
dos erros ocorridos percebeu-se que 80% dos profissionais de educação conti-
nuada incentivam a notificação dos enfermeiros das unidades de internação, 
sem caráter punitivo (84,62%), porém, quando questionados sobre a opinião 
da efetividade dessa prática na sua realidade de trabalho 69,23% responderam 
que ela não é realizada de acordo com os erros ocorridos devido à insegurança 
dos profissionais de enfermagem frente à cultura de punição existente, sendo 
um fator que dificulta na identificação, análise e correção dos erros existentes. 
[CONCLUSÕES] Este estudo viabilizou ampliar as reflexões sobre a capaci-
tação e o processo de trabalho nas instituições hospitalares acerca da temática, 
sendo a educação contínua uma ferramenta importante para a qualidade do 
cuidado prestado ao cliente.
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EFEITO DO MÉTODO PILATES EM IDOSOS HIPERTENSOS

Estudante: Luciana Caraça Machado (Educação Física)
Orientador: Prof. Ms. Marcos Antonio Pudo
Área de conhecimento: Educação Física
Palavras-chave: exercício resistido, envelhecimento, doença crônica.

[INTRODUÇÃO] As doenças crônicas como cardiovasculares foram 
responsáveis por cerca de 36 milhões de mortes em 2008, com isso vem-se dis-
cutindo o efeito do exercício físico no auxílio ao tratamento de doenças como 
a Hipertensão arterial Sistêmica (HAS). De toda população portadora de HAS 
60% são idosos, dessa forma esta pesquisa foi desenvolvida para esclarecer o 
efeito hipotensor agudo da prática do método Pilates® em idosas hipertensas. 
[METODOLOGIA] Participaram dessa pesquisa 10 idosas hipertensas con-
troladas com medicamento, com idade de 60 a 73 anos com média de 65,72 ± 
4,29 anos. Os dados coletados foram analisados por um programa específi-
co para análise estatística (SPSS 16.0 EV) utilizando ANOVA e o teste Tukey, 
considerando p < 0, 005 usualmente utilizado na área. [RESULTADO/DIS-
CUSSÃO] O método Pilates® não causou diferença estatística na pressão 
arterial (PA) após uma sessão de treinamento, porém houve uma tendência 
a queda da PA, segundo Sher et al (2008) após 12 semanas de treinamento 
é possível identificar adaptações autonômicas e cardiovascular no indivíduo, 
enquanto o idoso tem sua capacidade adaptativa diminuída seja pelo envelhe-
cimento, sedentarismo e doenças associadas. [CONCLUSÕES] Portanto é 
possível concluir que o Método Pilates® não causou HPE em uma única sessão, 
porém, sugere-se que novos estudos sejam realizados com maior número de 
treinamento e com mais variáveis: freqüência cardíaca e duplo produto, para 
assim analisar o efeito do método e suas adaptações em indivíduos hiperten-
sos. [AGRADECIMENTOS] ao Prof. Ms. Marcos Antonio Pudo que me 
orientou de melhor forma possível, disponibilizando de seu raro tempo e paci-
ência para melhor compreensão sobre a pesquisa realizada. À Isabela Cascão, 
pelo auxílio na execução da metodologia realizada. As idosas que realizaram 
os treinamentos com dedicação e carinho para melhor desenvolvimento da 
pesquisa. Meus sinceros agradecimentos.
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ANÁLISE DO EFEITO DA TERAPIA DE RESTRIÇÃO E INDUÇÃO 
MODIFICADA DO MOVIMENTO EM INDIVÍDUOS COM HEMIPA-

RESIA PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

Estudante: Maria Clara Rangel Rodrigues (Fisioterapia)
Orientador: Profª. Ms. Nilce Helena do Nascimento Araújo
Co-orientador: Profª. Drª. Tereza Cristina Carbonari de Faria 
Área de conhecimento: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico; Fisioterapia; Terapia de Restrição e In-
dução Modificada do Movimento.

[INTRODUÇÃO] A hemiplegia/hemiparesia é um dos sinais clínicos 
mais óbvios no Acidente Vascular Encefálico (AVE). A “Terapia de Restrição e 
Indução ao Movimento” (TRIM) tem se mostrado ser um método promissor 
para melhorar a reutilização do membro superior (MS) afetado em pacien-
tes com AVE em fase crônica. O objetivo desta pesquisa foi verificar a reper-
cussão do uso da Terapia de Restrição e Indução Modificada do Movimento 
(TRIMM), na função e nas habilidades do MS em pacientes hemiparéticos 
crônicos e correlacionar os tratamentos com e sem a TRIMM [METODO-
LOGIA] Participaram desta pesquisa 8 indivíduos portadores de hemipare-
sia devido a um único episódio unilateral de AVE, de ambos os sexos, com 
idade média de 53,75 anos, com tempo de lesão média de 17,38 meses. Destes, 
4 participaram da TRIMM, realizando a mesma, durante 3 horas em 20 dias 
úteis, no período de 4 semanas e 4 realizaram a Terapia Convencional (TC) 
durante 2 vezes por semana, no período de 4 semanas. As avaliações foram 
realizadas pré e pós intervenção, sendo elas a Secção da extremidade superior 
de Escala de desempenho físico de Fugl-Meyer (FM) e o Teste de Habilidade 
Motora do Membro Superior (THMMS). [RESULTADOS/DISCUSSÃO] 
Em relação à repercussão do uso da TRIMM e da TC observou-se que, nesta 
pesquisa, quanto à Função Motora e Habilidade Motora do MS, não houve re-
sultados estatisticamente significantes, porém, houve uma melhora observada 
nas Funções Motoras do MS em ambos os grupos (I e II). Quanto à melhora 
das Habilidades Motoras do MS parético, observou-se uma melhora apenas 
no grupo I. A correlação entre a Função Motora e a Funcionalidade nas AVD’s 
foi somente observada no grupo I. [CONCLUSÃO] Os resultados do estudo 
sugerem que a TRIMM produz uma redução no comprometimento do MS afe-
tado e conseqüente melhora da funcionalidade nas atividades de vida diária de 
pacientes hemiparéticos.
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ACOLHIMENTO: A PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO DOS SERVI-
ÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ALTO TIETÊ QUANTO 

AS ESCALAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Estudante: Priscila de Cássia Hashimoto (Enfermagem)
Colaborador: Ana Paula de Freitas Braz
Orientador: Prof. Ms. Márcio Antônio de Assis
Co-Orientador: Profª. Rosângela Soares dos Santos
Área de conhecimento: Ciências da Saúde
Palavras-chave: acolhimento, serviços de saúde, enfermagem em emergência

[INTRODUÇÃO] O acolhimento com avaliação e classificação de risco 
tem sido apontado como uma das intervenções decisivas na reorganização do 
atendimento em especial dos serviços de urgência e emergência. Esse estudo 
objetivou avaliar a percepção dos enfermeiros com experiência de atuação em 
tais serviços em relação aos instrumentos de classificação de risco existentes e 
sua aplicabilidade. [METODOLOGIA] Participaram deste estudo 20 profis-
sionais enfermeiros graduados com experiência de atuação em Pronto Socorro 
Adulto na região do Alto Tietê através de questionário semiestruturado ela-
borado pelos autores da pesquisa. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Dentre os 
participantes 100% afirmaram conhecer algum instrumento de classificação 
de risco, porém desses 70% conheciam a classificação por cores e os outros 
30% relataram não saber descrever quais conheciam ou descreveram incor-
retamente. Questionados quanto à preparação para a realização da classifi-
cação 45% relataram que tiveram treinamento, 35% aprenderam na prática, 
10% aprenderam observando e 10% não responderam ou afirmaram ter tido 
apenas uma orientação. Com relação à opinião sobre o instrumento que utiliza 
nota-se que 55% acham o instrumento fácil de aplicar e 40% que necessita de 
ajuste e 5% classificaram o como fácil de aplicar, porém com necessidade de 
ajuste. [CONCLUSÕES] Os resultados deixam clara a necessidade de investi-
mento na qualificação e capacitação do profissional devido ao despreparo para 
atuação na classificação de risco e a falta de conhecimento dos instrumentos 
existentes, provando que a maioria dos profissionais que chega ao mercado de 
trabalho nunca ouviu falar ou obteve algum contato com este assunto, com-
prometendo a assistência adequada e assertiva.
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA EM MOGI DAS CRUZES

Estudante: Talita Ponciano Carneiro (Medicina)
Orientador: Profª. Drª. Tatiana Ribeiro de Campos Mello
Área de conhecimento: Saúde Coletiva 
Palavras-chave: Gravidez na Adolescência, Pré-Natal, Perfil Epidemiológico 

[INTRODUÇÃO] Denomina-se gravidez na adolescência a gestação 
ocorrida em jovens de até 19 anos que se encontram, portanto, em pleno desen-
volvimento. Esse tipo de gravidez, em geral, não foi planejada, nem desejada e 
acontece em meio a relacionamentos sem estabilidade. O trabalho teve como 
objetivo descrever o perfil epidemiológico dessas gestantes e o impacto dessa 
gestação em suas vidas. [METODOLOGIA] Trata-se de um estudo descriti-
vo transversal. Participaram do estudo 43 adolescentes grávidas, em qualquer 
período gestacional, do município de Mogi das Cruzes. Para a coleta dos dados 
foi aplicado um questionário, dividindo em três grandes eixos: fatores socioe-
conômicos e culturais, fatores biológicos e fatores relacionados ao impacto da 
gestação na vida da gestante. [RESULTADO/DISCUSSÃO]A idade variou 
de 13 anos, como idade mínima e 19 anos como idade máxima, com média de 
16 anos. Apenas 25,5% possuem emprego e o ensino fundamental completo. 
De acordo com o Ministério da Educação (MEC, 2011), a idade prevista para a 
conclusão do ensino fundamental é 14 anos, assim, a gravidez precoce pode ser 
o fator explicativo da baixa porcentagem de conclusão do ensino fundamental 
nessa população. Em relação aos fatores biológicos, 32,5% das gestantes rela-
taram que tiveram a menarca aos 12 anos. Esse resultado apresentado está de 
acordo com a literatura quando aponta a maturação sexual precoce e os 12 
anos como a idade média da menarca (CARVALHO & FARIAS 2009; MAUCH 
et al, 2005). No estudo, 62% das gestantes adolescentes relataram não ter rece-
bido informação sobre sexualidade e fertilização e que se pudessem voltar ao 
passado não engravidariam  novamente. [CONCLUSÕES] Programas edu-
cativos de esclarecimento sobre sexualidade, doenças sexualmente transmis-
síveis, contracepção, riscos e importância do pré-natal, específicos para essas 
adolescentes, devem ser instituídos. [AGRADECIMENTOS] Universidade 
Mogi das Cruzes, Dra Tatiana Mello e Gestantes participantes.





CIÊNCIAS 
DA VIDA V 

CIÊNCIAS EXATAS E 
TECNOLÓGICAS

SALA 11-06



88 XIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  • UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL POR PLASMA EM AÇOS INOXI-
DÁVEIS APLICADOS EM BIOMATERIAIS E INSTRUMENTAÇÃO 

MÉDICA

Estudante: Anderson Aparecido do Prado (Química)
Orientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Pinedo
Área de conhecimento: Biomateriais e Materiais Biocompatíveis
Palavras-chave: aços inoxidáveis, nitretação sob plasma, biomateriais

[INTRODUÇÃO] Os aços inoxidáveis constituem uma família com apli-
cação direta em biomateriais, por exemplo, na confecção de próteses, órteses e 
instrumentação, sendo utilizados por sua excepcional resistência. Entretanto, 
a sua resistência mecânica não é suficiente para promover uma ótima resistên-
cia ao desgaste. Uma forma de elevar a resistência ao desgaste é a elevação de 
sua dureza superficial por meio do tratamento de nitretação sob plasma. [ME-
TODOLOGIA] Foram utilizados os aços inoxidáveis; austenítico AISI 316L 
Grau F138 e martensítico AISI 420. Os materiais foram nitretados sob plasma 
nas temperaturas de 400oC e 550oC. Amostras na condição de partida, sem 
nitretação e nitretada foram avaliadas por técnica de Difração de Raios-X, na 
UMC em um Difratômetro Schimadzu Série 6000, para avaliar a evolução mi-
croestrutural. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Para as análise foi necessário, 
inicialmente, desenvolver a técnica para análise de amostras metálicas sólidas. 
Para o aço inoxidável AISI 316L verificou-se no estado sem tratamento a pre-
sença de austenita e que a nitretação em a 400oC leva à formação de austenita 
expandida e a nitretação em temperatura de 550oC promove a precipitação de 
nitretos de cromo e ferro com pequena expansão da austenita residual. Para o 
aço inoxidável AISI 420 verificou-se no estado sem tratamento a presença de 
ferrita, na nitretação a 400oC a formação nitretos de cromo e ferro com ferrita 
expandida e na nitretação em temperatura de 550oC a precipitação de nitretos 
de cromo e ferro sem detecção de ferrita. [CONCLUSÕES]. Os resultados 
mostraram que o desenvolvimento da técnica de análise de amostras metá-
licas sólidas no Difratômetro de Raios-X foi atingido. O resultado das análi-
ses no biomateriais metálicos permitiu acompanhar a mudança de fases em 
função da condição de nitretação sob plasma. [AGRADECIMENTOS] Ao 
CNPq pela bolsa de IC dentro do programa PIBIC/UMC. A empresa Heat Tech 
Ltda., pelos tratamentos de nitretação sob plasma e ao Prof. Dr. Flávio Apare-
cido Rodrigues pelo uso da Difração de Raios-X.
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MODELAGEM COMPUTACIONAL E SIMULAÇÕES DE POSICIO-
NAMENTO DE MEMBROS INFERIORES PARA EXAME DE IMA-

GEM DIAGNÓSTICO

Estudante: Caryne Camilo Ferreira (Radiologia)
Orientador: Prof. Dr. Alessandro Pereira da Silva
Co-Orientador: Profª. Dr.ª Annie France Frère Slaets
Área de conhecimento: Processamento de sinais e imagens médicas
Palavras-chave: Modelagem 3D, Fantoma, Simulação Computacional, anatomia hu-
mana

[INTRODUÇÃO] A simulação radiográfica é atualmente aplicada para 
melhorar o posicionamento, diminuir a dose de radiação e o custo de exames 
baseados em imagens. Os simuladores existentes (calibração e tomográfico) 
são de alto custo e também possuem limitações de posicionamento. Sendo as-
sim, nesta pesquisa é apresentado um modelo computadorizado de membros 
inferiores com medidas antropométricas que através de recursos tridimensio-
nais propicia uma anatomia similar à real, o que permitiu gerar simulações 
de posicionamento. [METODOLOGIA] A ferramenta gráfica Blender 3D 
foi utilizada para modelar estruturas tridimensionais a partir de deformações 
geométricas (translação, rotação, escalonamento) em primitivas gráficas. A 
técnica de modelagem por referência (Blueprints) foi utilizada, assim como as 
imagens dos membros inferiores apresentados em um atlas anatômico. [RE-
SULTADO/DISCUSSÃO] O modelo computacional desenvolvido nesta 
pesquisa é composto por objetos que representam ossos, ligamentos, articu-
lação e músculos. As estruturas foram texturizadas por meio de mapeamen-
to de texturas U/V e posicionadas como de objetos de animação permitin-
do representar alguns posicionamentos radiológicos de membros inferiores. 
[CONCLUSÕES] Os modelos tridimensionais e a simulação de posiciona-
mento possibilitam melhorar o entendimento das estruturas em um exame 
radiográfico, assim diminuindo da taxa de erros, taxa radiação e os custos. 
[AGRADECIMENTOS] Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Alessandro 
Pereira da Silva, à FAEP em conjunto com o CNPq pelo auxílio financeiro e a 
todos que ajudaram para o desenvolvimento desta pesquisa.
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INVESTIGAÇÃO DO PAPEL DA LISINA 79 COMO LIGANTE DO 
FERRO HEMÍNICO NO CITOCROMO C BAIXO SPIN ALTERNATI-
VO INDUZIDO POR MICELAS DE SDS E MICELAS REVERSAS DE 

AOT/HEXANO

Estudante: Débora Martins de Andrade Caselli (Farmácia)
Orientador: Profª Dr.ª Katia Cristina Ugolini Mugnol
Área de conhecimento: Bioquímica, Biologia celular e Molecular
Palavras-chave: Citocromo c, micela, baixo spin alternativo

[INTRODUÇÃO] O citocromo c é uma hemoproteína com importante 
atividade no transporte de elétrons na cadeia respiratória mitocondrial bem 
como no processo apoptótico. Sua efetividade depende de seu estado redox, 
de sua estrutura e dos ligantes axiais do ferro. Na forma baixo spin alterna-
tivo induzida por micelas de SDS e AOT/hexano (ALSScytc), o citocromo c 
permanece hexacoordenado,  porém com simetria menos rômbica devido à 
substituição do sexto ligante, a metionina 80, por outro também de campo 
forte. O objetivo deste trabalho foi comprovar que a lisina 79 é o aminoácido 
que assume esta sexta coordenação nestas condições. [METODOLOGIA] 
Foram produzidas as formas mutantes de citocromo c H26N/H33N e H26N/
H33N/K79A, as quais foram então submetidas a técnicas de espectroscopia 
UV-vis, espectroscopia de fluorescência e dicroísmo circular. [RESULTA-
DO/DISCUSSÃO] Os resultados foram diferentes dos esperados, uma vez 
que se previa que o mutante H26N/H33N, na presença de micelas, promovesse 
a forma ALSScytc enquanto o mutante H26N/H33N/K79A permaneceria na 
forma nativa em função da ausência do possível ligante substituinte da metio-
nina 80. Entretanto, o que se obteve foi que ambos passaram à forma alto-spin, 
pentacoordenada. A ausência dos resíduos de histidina 26 e 33 mostrou ser 
importante no folding durante a biogênese do citocromo c, promovendo alte-
rações na estrutura secundária da proteína representadas por diminuição no 
conteúdo de alfa-hélice, menor Tm de unfolding e aumento da fluorescência 
do triptofano. [CONCLUSÕES] A ausência dos resíduos de histidina 26 e 33 
promoveram maior instabilidade da proteína frente a micelas e alterações na 
sua relação com interfaces negativas, impossibilitando a obtenção da forma 
ALSScytc, porém trazendo resultados altamente favoráveis para a compreen-
são do processo de biogênese desta proteína e do papel de diferentes aminoá-
cidos no processo apoptótico.
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PADRÃO PARA CONTRO-
LE MICROPROCESSADO DE DISPOSITIVOS ELETROMECÂNICOS 

COM COMUNICAÇÃO USB

Estudante: Flavio Renato Santos (Engenharia Elétrica)
Orientador: Prof. Dr. Henrique Jesus Quintino de Oliveira
Área de conhecimento: Engenharia Biomédica
Palavras-chave: Automação, USB, Desenvolvimento de Software

[INTRODUÇÃO] A comunicação via USB (Universal Serial Bus) veio 
para substituir diversas tecnologias antigas de comunicação. Por este motivo 
utilizou-se a USB como o meio de comunicação entre o PC “host” (computador 
com SO Windows) e o um dispositivo externo que aciona motores para a au-
tomação de um microscópio.  [METODOLOGIA] Utilizando-se o ambiente 
de programação MPLab® para desenvolver o software do microcontrolador, em 
linguagem C, por meio do compilador CCS e Visual Studio para projetar o 
aplicativo de interface homem máquina por meio da linguagem C#. O projeto 
funciona a versão 2.0 da USB no formato full speed que pode transferir até 
12 Mb/s onde por meio de uma placa de circuito projetada para este fim utili-
zando um PIC18F4550 recebe e envia informações solicitadas pelo aplicativo. 
[RESULTADO/DISCUSSÃO] Foram projetados, desenvolvidos e testados 
um circuito eletrônico, um software embarcado ao circuito e um software 
de interface com o usuário. A comunicação da interface com o dispositivo se 
deu por meio de driver de comunicação que foi ajustado para trabalhar com 
as diferentes versões do sistema operacional. O circuito foi reconhecido pelo 
Sistema Operacional e a comunicação foi estabelecida. [CONCLUSÕES] Foi 
possível realizar o controle completo de um dispositivo externo ao computa-
dor usando a porta de comunicação USB. Tanto o circuito eletrônico, quanto 
os softwares desenvolvidos responderam de acordo com as especificações do 
projeto. O uso de diferentes linguagens de programação de forma integrada 
permitiu obter melhores resultados em cada parte do projeto. Deve-se consi-
derar o desenvolvimento do projeto para a versão 3.0 da USB, que permitirá 
controlar o dispositivo e adquirir as imagens na mesma via. [AGRADECI-
MENTOS] À UMC pela bolsa concedida, a FAPESP pelo financiamento do 
projeto e a Exa-M Instrumentação Biomédica pelo espaço fornecido para a 
execução deste projeto.
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ESTUDO COMPARATIVO DA REATIVIDADE DE HEMINA E SEUS 
DERIVADOS CONJUGADA COM ALBUMINA: MODELOS DE COM-

PLEXOS GERADORES DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO 
(EROS)

Estudante: Greice Tatiana Castilho (Farmácia)
Orientador: Prof. Dr. Ivarne dos Santos Tersariol
Co-orientador: Drª Tatiana Prieto
Área de conhecimento: Bioquímica
Palavras-chave: Hemina, Albumina (BSA), Radicais Livres (EROS)

[INTRODUÇÃO] A hemina é um composto orgânico denominado por-
firina. As porfirinas possuem como base estrutural um macrociclo tetrapirró-
lico, que contém um metal no centro ativo (Fe3+). A hemina é uma molécula 
hidrofóbica que tem a capacidade de contribuir com o estresse oxidativo e é 
solúvel em meio alcalino. A proteína albumina sérica bovina (BSA) possui 
um sítio específico de ligação para hemina, o que torna esta proteína um óti-
mo modelo de estudo como veículo de entrega de protoporfirinas às células. 
[METODOLOGIA] Técnicas espectroscópicas, UV-Vis e de fluorescência, 
foram utilizadas para acompanhar: remoção do Fe3+ do centro ativo da pro-
toporfirina, substituição do Fe3+ por outros metais, formação de complexos 
de BSA-hemina metal substituída, reatividade com peróxidos e fotossensibi-
lidade.  Estudos de viabilidade celular por MTT e azul de tripan na presença 
de H2O2 com cultura de células leucêmicas K562 e células de musculatura lisa 
CHO K1. Os testes foram feitos utilizando os complexos BSA-hemina sem Fe3+, 
BSA-hemina Cu2+ substituída e BSA-hemina Zn substituída. [RESULTADO/
DISCUSSÃO] Foi caracterizada a incorporação dos diferentes metais no 
centro reativo da hemina livre e a complexação a albumina. Nos testes de fo-
tossensibilidade da hemina sem Fe3+ utilizando como fonte de irradiação uma 
luz de UV, foi possível notar a presença de um ponto isosbéstico, sugerindo a 
formação de um subproduto. Nos testes celulares utilizando a células leucêmi-
cas eritrocitárias K562 foi possível observar que o complexo BSA-hemina Cu2+ 
substituída na presença de H2O2 um pró-oxidante exerce ação de proteção sobre 
as células mesmo esta sendo células eritrocitárias e, portanto tendo a presença 
de grupo heme. [CONCLUSÕES] O complexo BSA-hemina Cu2+ substituída 
tem a capacidade de proteção das células da ação oxidante do H2O2.
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CARACTERIZAÇÃO DA EXPRESSÃO DE FORMAS MUTANTES 
DE CITOCROMO C EM ESCHERICHIA COLI MODULADA PELA 
CAPACIDADE DE RECONHECIMENTO PELA HEME LIASE CO-

RECOMBINANTE

Estudante: Marcella de Freitas Reis (Biomedicina)
Orientador: Profª. Drª Iseli Lourenço Nantes
Co-orientador: Prof.ª Dr.ª Katia Cristina Ugolini Mugnol
Área de conhecimento: Bioquímica, Biologia celular e Molecular
Palavras-chave: citocromo c, expressão protéica, degradação do heme 

[INTRODUÇÃO] O citocromo c é uma hemoproteína com peso molecu-
lar de cerca de 12 kDa, tendo papel bem definido como carreador de elétrons na 
cadeia respiratória e ativador em processos de morte celular. O processamento 
do heme em bactérias está sendo estudado, pois pode levar ao desenvolvimen-
to de novas estratégias para combater doenças infecciosas. [METODOLO-
GIA] Para a obtenção de formas mutantes de citocromo c foi empregada a 
técnica de mutagênese sítio-dirigida. A expressão se deu em Escherichia coli 
BL21Star  induzida por IPTG em meio Terrific contendo ampicilina e a purifi-
cação final em coluna cromatográfica de troca iônica. As formas mutantes ob-
tidas foram analisadas também por espectroscopia no UV-vis, no fluorímetro 
(C17A/H26N/H33N) com padrão comercial de bilirrubina, por meio de técni-
cas eletroforéticas, dicroísmo circular e dicroísmo circular magnético. [RE-
SULTADO/DISCUSSÃO] Foram obtidas formas mutantes de citocromo c 
H26N/H33N, K22A/H26N/H33N, K25A/26N/H33, K27A/H26N/H33N, K79A/
H26N/H33N, H18A/H26N/H33N, C14A/H26N/H33N e C17A/H26N/H33N 
com rendimento de aproximadamente 8 mg de proteína purificada por litro 
de cultivo. Surpreendentemente a remoção da cisteína 17 (C17A/H26N/H33N) 
provavelmente provocou um catabolismo do heme produzido pela bactéria, 
que resultou em um derivado do tipo bilirrubina. [CONCLUSÃO] A técni-
ca empregada para obtenção de formas mutantes de citocromo c mostrou-se 
altamente eficiente, com bom rendimento, produzindo proteínas com estrutu-
ra similar à da forma nativa. As formas mutantes H26N/H33N/C14A, H26N/
H33N/C17A e H26N/H33N/H18A, produziram um produto diferenciado que 
provavelmente se deve a degradação do citocromo c expresso em função do 
comprometimento mais acentuado da estruturação das proteínas.
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UTILIZAÇÃO DE FIBRAS DE CELULOSE DERIVADAS DE RESÍDU-
OS DE CASCA DE ARROZ: PREPARAÇÃO DE MATERIAIS COM-

PÓSITOS

Estudante: Rafael Abra de Campos (Química)
Orientador: Prof. Dr. Flávio Aparecido Rodrigues
Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra / Química / Química Ambiental
Palavras-chave: Casca de Arroz; Fibras Naturais; Celulose

[INTRODUÇÃO] A casca de arroz é uma das fontes naturais mais 
abrangentes de biomassa, sendo constituída por uma matriz orgânica, rica em 
celulose, hemi-celulose, lignina, etc., além de uma parte inorgânica, essen-
cialmente sílica (SiO2). Indústrias que utilizam fibras procuram materiais de 
baixo custo e ambientalmente corretos, como alternativa às fibras sintéticas. 
Neste trabalho buscou-se desenvolver um método eficaz para a extração do 
material orgânico e posterior tratamento, de forma a viabilizar a produção 
de nanofibras orgânicas. [METODOLOGIA] A casca de arroz foi tratada 
em solução de NaOH 1mol.L-1 à ebulição por 1 hora; após esta etapa a parte 
orgânica foi extraída. Em seguida este material foi novamente tratado, para 
extração das fibras, em solução de NaOH 1mol.L-1 à ebulição, por duas horas, 
sob agitação mecânica. As fibras foram separadas e depois de caracterizadas 
por microscopia de força atômica (AFM, Shimadzu SPM 9600). [RESULTA-
DO/DISCUSSÃO] As imagens obtidas por microscopia de força atômica 
mostram que foi possível a obtenção de nanofibras de celulose. O diâmetro 
das fibras, em média, é inferior a 200 nm, sugerindo que as mesmas possam 
ser utilizadas com sucesso em compósitos, especialmente no que se refere à 
melhoria de propriedades mecânicas e durabilidade. [CONCLUSÕES] As 
nanofibras foram obtidas utilizando um método de baixo consumo de ener-
gia, quando comparados a outros métodos. Além disso, permite a utilização 
do material inorgânico em outros processos. As fibras apresentaram diâmetro 
da ordem de 250 nm, o que facilita sua aplicação em materiais compósitos. 
[AGRADECIMENTOS] FAPESP e FAEP/UMC.
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ESTUDO COMPARATIVO DA REATIVIDADE DA HEMINA E SEUS 
DERIVADOS CONJUGADA COM DEXTRANA: MODELOS DE 

COMPLEXOS GERADORES DE EROS

Estudante: Rafaela Regina Leite (Farmácia).
Orientador: Prof. Dr. Ivarne Luis dos Santos Tersariol
Co-Orientador: Dr.ª Tatiana Prieto
Área do conhecimento: Radicais livres e Espécies Reativas de Oxigênio (EROS).
Palavras-chave: Hemina, Dextrana, Peroxidase, Catalase, K562.

[INTRODUÇÃO] Temos acoplado hemina à dextrana para formar com-
postos pró-oxidantes solúveis, que possam ser entregues às células cancero-
sas. O objetivo deste trabalho foi estudar a estrutura e atividade do complexo 
covalente dextrana-hemina. [METODOLOGIA] A dextrana (10 kDa) foi 
inicialmente aminada com aminopropiltrietoxisilano(APTES) em tolueno; 
Complexo hemina-dextrana foi obtido por acoplamento de aminas dextrana 
(19%) com hemina na presença de carbodiimida (EDAC) em DMF. [RESUL-
TADOS/DISCUSSÃO] A ligação covalente da hemina com dextrana não 
causou alterações significativas nos ligantes do ferro hemínico e microam-
bientes, como sugerido pelo espectro de absorção da banda Soret, ebandas de 
transferência de carga. O complexo covalente dextrana-hemina apresentou as 
atividades catalíticas similaresa peroxidase ecatalase. A atividade catalase, foi 
determinada pela geração de oxigênio molecular após a adição HOOH, usando 
um eletrodo do tipo Clark e a atividade de peroxidase foi investigada por UV-
Vis, na presença de HOOH como um agente oxidante. [CONCLUSÃO] Em 
ambas as análises, a produção de O2 e bleaching da banda Soret variaram com 
[HOOH]. O complexo Dextrana-hemina foi capaz de exacerbar a capacidade 
de HOOHem induzir a morte celular nas células leucêmicas K562 por estresse 
oxidativo.
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DETECÇÃO DE ESTRUTURAS DE INTERESSE DIAGNÓSTICO DE 
IMAGENS MÉDICAS COM SOFTWARES LIVRES

Estudante: Roger Campelo de Magalhães (Sistemas de Informação)
Orientador: Profa Drª Silvia Cristina Martini Rodrigues
Co-orientador: Profª Drª Márcia Aparecida Silva Bissaco
Área de conhecimento: Engenharia Biomédica
Palavras-chave: Imagem Mamográfica, Processamento de imagens, Software livre

[INTRODUÇÃO] O uso de mamografia como método para detecção 
precoce permite reduzir a mortalidade por câncer de mama. Para auxilio ao 
diagnóstico existem vários softwares livres para processamento de imagens 
com objetivo de extração de características como microcalcificação, nódulos 
ou bordas de estruturas importantes. [OBJETIVOS] O objetivo deste tra-
balho é indicar quais filtros são melhores para auxiliar o processamento de 
imagens em três destes softwares livres. [METODOLOGIA] Os softwares 
livres ImageJ, ImageTool e Mipav foram utilizados para o processamento de 
60 imagens mamográficas do banco Mini-MIAS focando os filtros de média, 
mediana e gaussiana. Foram extraídos das imagens resultantes os descritores 
de Haralick (segundo momento angular, contraste, entropia e correlação) e 
diferença de valores de níveis de cinza (desvio padrão, média, mínimo e má-
ximo). Em seguida, os resultados foram comparados levando-se em conta o 
objetivo do processamento. [RESULTADO/ DISCUSSÃO] Observou-se 
que é melhor usar o filtro de média e mediana do software Mipav se o objetivo 
do processamento for deixar as imagens com maiores valores de contraste. Po-
rém, se o objetivo for obter maiores valores de entropia, deve-se usar o softwa-
re ImageTool. Observou-se também um tempo de processamento similar entre 
os três softwares. A escolha do filtro dependerá do tipo de ruído a ser retirado 
da imagem. Para ruídos “Salt and Pepper” deverá ser usado o filtro da mé-
dia, enquanto que para ruídos impulsivos, o da mediana. [CONCLUSÕES] 
Os resultados permitiram, portanto, concluir que a escolha do software para 
realizar o processamento de imagens mamográficas depende do objetivo da 
aplicação do processamento, se é para aumento de contraste na imagem ou 
extração de outras características de interesse diagnóstico. [AGRADECI-
MENTOS] CNPq e FAEP/UMC.
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DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA AJUSTE FINO DE POSI-
ÇÃO E DE FOCO PARA IMAGENS EM MICROSCÓPIO ÓPTICO

Estudante: Valter Santiago Rosa Filho (Tecnologia em Automação Industrial)
Orientador: Prof. Dr. Henrique Jesus Quintino de Oliveira
Área de conhecimento: Engenharia Biomédica
Palavras-chave: Automação; Microscopia; Sistema de controle. 

[INTRODUÇÃO] O posicionamento preciso da câmara de micro amos-
tras sob a lente objetiva do microscópio é fundamental, pois as imagens ob-
tidas pela câmera CCD devem possuir foco e nitidez para o processamento 
digital. Para garantir que o posicionamento da mesma sempre mantenha estas 
características um sistema de automação microcontrolado foi implementado 
aos eixos de controle de posicionamento e foco do microscópio. [METODO-
LOGIA] Foram utilizados servomotores de aeromodelismo com conjunto 
redutor de velocidade, um circuito eletrônico microcontrolado e um software 
embarcado para acionar e controlar os servomotores. Os servomotores foram 
acoplados diretamente aos eixos do microscópio e os ajustes de posição e foco 
foram realizados com um Joystick. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Dentre 
todos os tipos motores testados os servomotores de aeromodelismo foram os 
que apresentaram melhores resultados para esta aplicação. Seu sistema de re-
dução de velocidade possibilitou o acoplamento direto aos eixos de controle 
do microscópio (x, y e z). O controle inteligente da movimentação dos servos 
motores é acionado pelo operador usando um Joystick e foi realizado por um 
microcontrolador PIC18F452 com software embarcado. Foi possível controlar 
a distância a posição e o foco da imagem com o mesmo desempenho da ope-
ração local. [CONCLUSÕES] Os resultados obtidos na movimentação e no 
posicionamento dos eixos X, Y e Z do microscópio atendem às necessidades 
de velocidade e precisão definidas no projeto. Eles possibilitam a captura das 
imagens da câmera CCD de forma robusta e precisa, sem a necessidade de ope-
rar no microscópio olhando para a tela. A velocidade de rotação dos motores é 
selecionada conforme a necessidade do operador, quanto menor a velocidade 
selecionada melhor a precisão do posicionamento da câmara sob a objetiva. 
[AGRADECIMENTOS]. A empresa SEPIA por ceder seus laboratórios para 
a pesquisa, a FAPESP e a meu orientador Prof. Dr. Henrique Jesus Quintino de 
Oliveira. 
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PREPARO DE FILMES POLIMÉRICOS PARA APLICAÇÃO EM 
BIOTECNOLOGIA

Estudante: Vanessa Leandro Gualberto (Química)
Orientador: Prof. Dr. Flávio Aparecido Rodrigues
Área de conhecimento: Química dos Colóides
Palavras-chave: Filmes poliméricos, álcool polivinílico, polietileno glicol.

[INTRODUÇÃO] O álcool polivinílico (PVA) é um polímero que apre-
senta diversas aplicações industriais, devido à sua não toxicidade e capacidade 
de formação de filmes. O polietilenoglicol (PEG) é um polímero que capaz de 
minimizar a adsorção de proteínas e bactérias. O objetivo deste trabalho é o 
estudo das condições de preparo e estabilização de dispersões obtidas a partir 
de dispersões etanol/ água de álcool polivinílico e polietileno glicol e avalia-
ção dos filmes. [METODOLOGIA] Foram utilizados PVA 100% hidrolisado 
(massa molecular de 18.000 - 20.000, Airvol 107) e PEG (massa molecular de 
10.000, Sigma Aldrich). Foram estudadas dispersões utilizando como solven-
tes água e etanol. Foram obtidas dispersões formadas por 50% etanol e 50 % 
água (v/v) contendo PVA e PEG. A dissolução de PVA em água (5% m/v) foi 
feita sob agitação e aquecimento ao redor de 70ºC, seguida pela dissolução de 
PEG. Após resfriamento foi adicionado etanol para atingir as concentrações 
desejadas. Os filmes de PVA e PEG foram preparados pela evaporação do sol-
vente à temperatura ambiente por 24 horas seguida de secagem em estufa a 
50oC. [RESULTADO/DISCUSSÃO] O maior problema associado à prepa-
ração de dispersões PVA/ PEG em misturas água/ etanol é a estabilidade das 
mesmas, uma vez que o PVA é insolúvel em etanol. Foram estudadas diversas 
dispersões com variados teores de etanol, água, PVA e PEG. Observou-se que 
dispersões formadas por água/ etanol 1:1 e PVA 5% (m/v) e PEG 0,5% (m/v) 
apresentaram estabilidade superior a 30 dias. Os filmes foram caracterizados 
por microscopia de força atômica observando-se apresentam porosidade mi-
crométrica, podendo haver separação de fase. [CONCLUSÕES] Foi possível 
a obtenção de dispersões estáveis formadas por água: etanol (1:1) e PVA 5% 
(m/v) e PEG 0,5% (m/v). Os filmes são homogêneos e transparentes. Análise 
microscópica mostrou que os filmes apresentam poros com diâmetro da or-
dem de 20-40 μm. [AGRADECIMENTOS] CNPq e FAEP/UMC.
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MAPEAMENTO DA PESCA ARTESANAL NOS RESERVATÓRIOS 
DAS CABECEIRAS DO ALTO TIETÊ: FERRAMENTA PARA O MO-

NITORAMENTO PESQUEIRO E MANEJO SUSTENTADO

Estudante: Álvaro Novais Gomes (Biologia)
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Wagner Silva Hilsdorf
Área de conhecimento: Zoologia
Palavras-chave: Pesca artesanal, monitoramento pesqueiro.

[INTRODUÇÃO] A pesca artesanal em reservatórios é praticada em 
nível de subsistência, sendo principal fonte de alimento e renda, a escassez 
de dados sobre a pesca dificulta a tomadas de decisões e o manejo correto da 
produção pesqueira, tendo como objetivo caracterizar a produção pesqueira, 
em termos qualitativos e quantitativos, provenientes da pesca artesanal dos 
reservatórios do Alto Tietê. [METODOLOGIA] Visita semanal à colônia 
de pescadores, localizados na barragem do rio Jundiaí, em Mogi das Cruzes, 
com auxilio de fichas cadastrais contendo informações a respeito da pescaria 
e analisados posteriormente no EXCEL, com calculo de erro padrão, a fim de 
obter a renda total e quantidade de pescado expresso em quilos. [RESULTA-
DO/DISCUSSÃO] Verificou-se que a renda mensal média está em torno de 
R$ 450,00 a R$ 1.500,00 tendo em vista o período e freqüência de pesca, os 
meses após a piracema tiveram índices baixos de pescado pelo início do clima 
frio. Os peixes mais frequentes são a Traíra (Hoplias malabaricus), Cará (Ci-
chlasona paranaense) e Tilápia africana (Tilapia rendalii). Os pescadores da 
região firmaram uma cooperativa a fim de estabelecer tanque rede próxima à 
represa e segundo eles, nos últimos três anos há um decréscimo na produção 
de pescado. [CONCLUSÃO] É necessário que haja textos que divulguem essa 
profissão, onde o pescador, por incentivo privado ou público, crie cooperativas 
para estabelecer um rendimento fixo, e que o manejo seja realizado a fim de 
repovoar a represa com alevinos, a partir de estudos prévios, estabelecendo 
espécies da região, para que a pesca não cause um impacto ambiental.
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COMPARAÇÃO DE QUALIDADE NUTRICIONAL E PREÇOS DE 
ALIMENTOS ORGÂNICOS E CONVENCIONAIS

Estudante: Ana Paula de Souza (Nutrição)
Orientador: Profª Drª Luciane Mie Kawashima
Co-orientador: Prof.  Dr. Francisco Claudio Tavares
Área de conhecimento: Nutrição.
Palavras-chave: Alimento Orgânico, Composição Centesimal, Preço.

[INTRODUÇÃO] Existe uma tendência baseada em pesquisas, que in-
dica melhor conteúdo de nutrientes para os alimentos produzidos organica-
mente. Um dos principais entraves à expansão do segmento no mercado tem 
sido o preço, que é maior em relação àqueles de cultivo convencional. Por esta 
razão, faz-se necessário as análises e comparações da qualidade nutricional e 
preços de alimentos orgânicos e convencionais. [METODOLOGIA] A partir 
da POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) e FIPE (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas) foram selecionados 18 produtos alimentícios aponta-
dos como os mais adquiridos pelos consumidores. As análises físico-químicas 
foram realizadas pelos métodos oficiais do Instituto Adolfo Lutz. [RESUL-
TADO/DISCUSSÃO] No que se refere à comparação de preços, os orgâni-
cos, em média, tiveram preços mais altos (209,92%) que os convencionais. A 
cebola teve diferença percentual de preço mais alto (439,29%) entre os produ-
tos pesquisados e a laranja (36,33%) foi o produto que teve diferença percentu-
al mais baixa. Quanto à comparação nutricional, os nutrientes com diferenças 
mais evidentes foram os lipídios e o ácido ascórbico (Vitamina C). Quanto aos 
lipídios, a maior diferença foi o Achocolatado (0,47%) no orgânico e (8,63%) 
no convencional. Em geral, os produtos analisados apontaram menor porcen-
tagem de lipídios entre os orgânicos. Quanto às análises de ácido ascórbico, a 
maior diferença ocorreu na Cenoura, convencional (9,5 mg/100g) e orgânica 
(52,0 mg/100g). Em geral, os produtos orgânicos apresentaram maior teor de 
Vitamina C que os convencionais. [CONCLUSÕES] Os preços dos orgânicos 
são mais elevados que os convencionais pelos altos custos de produção e menor 
produção em escala. A qualidade nutricional dos alimentos orgânicos, nesta 
pesquisa, apontou como sendo superior aos convencionais, especialmente no 
que se refere às concentrações de Vitamina C nesses alimentos analisados.
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ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA: UM ESTUDO SOBRE VALOR 
NUTRICIONAL E PREÇO DE MERCADO

Estudante: Camila Marques Marçal (Nutrição)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Área de conhecimento: Ciências Sociais
Palavras-chave: alimentação vegetariana; valor nutricional; preço de mercado.

[INTRODUÇÃO]Vegetarianismo é o regime alimentar no qual não são 
aceitos alimentos que impliquem no sacrifício de animais, portanto, vegetaria-
nos não consomem nenhum tipo de carne e derivados. O interesse pela alimen-
tação vegetariana tem crescido fortemente ao longo dos últimos vinte anos. A 
polêmica da proteína na dieta vegetariana se baseia na afirmação de que as 
proteínas vegetais não seriam completas, sendo assim de baixa qualidade. 
[METODOLOGIA] Confeccionou-se uma lista de alimentos fonte de proteí-
na animal e proteína vegetal para realizar a pequisa destes em supermercados. 
Elaborou-se uma tabela que deu origem à confecção dos gráficos, de cada gru-
po e seus respectivos itens encontrados e pesquisados em cada supermercado. 
Foi realizada pesquisa por contato telefônico em 195 buffets da região de SP. 
Montaram-se pratos comuns e vegetarianos e os avaliaram nutricionalmente. 
[RESULTADO/DISCUSSÃO] O preço da PTS só é menor se comparado 
com a carne bovina. Encontrou-se apenas três estabelecimentos no total que 
fizessem os pratos vegetarianos. Notou-se que em termos do macronutriente 
(proteína), os pratos não tiveram diferença significativa entre si; o Cálcio e o 
Ferro são encontrados em maior quantidade no Prato Vegetariano. Fator este 
também afirmado por Digest (2006), que diz que, em pesos iguais, a soja con-
tém mais ferro que a carne de vaca e mais cálcio que o leite. Quanto à vitamina 
B12, o uso de um suplemento ou alimento fortificado com a vitamina se faz 
necessário para os adeptos a dieta vegetariana. [CONCLUSÕES] O preço da 
PTS é menor quando comparado ao preço da carne bovina. Encontrou-se ape-
nas três estabelecimentos que fizessem os pratos vegetarianos, porém nenhum 
deles informou qual seria o preço. Enfatiza-se a importância de uma correta 
elaboração do cardápio vegetariano, para que não seja deficiente em nehum 
nutriente, o que também ocorre com os cardápios comuns. E, ressalta-se que a 
Vitamina B12 é o nutriente que merece maior atenção, sendo necessário uma 
correta suplementação.



103XIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA • UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

FORMAÇÃO DE PREÇO DA MUDA DE EUCALIPTO EM UM MER-
CADO DE CONCORRÊNCIA PERFEITA: EMPRESA XYZ – SALE-

SÓPOLIS/SP.

Estudante: Dioceli Gabriela de Carvalho (Administração)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Área de conhecimento: Economia
Palavras-chave: Formação de preço; Eucalipto; Salesópolis-SP.

[INTRODUÇÃO] O mercado é o lugar no qual os agentes econômicos 
(produtores e consumidores) se encontram para realizar suas transações. O 
preço é o determinante. Este mercado caracteriza-se pela existência da oferta 
e da procura, as quais estabelecem padrões de desempenho. O preço, o número 
dos agentes envolvidos, as formas de comportamento destes e a natureza do 
fator de produção/produto definem as estruturas de mercado (concorrência 
monopolística, monopólio, oligopólio, concorrência perfeita). [METODO-
LOGIA] A pesquisa bibliográfica foi realizada em livros e jornais. As leituras 
foram catalogadas em parágrafos e palavras-chave. Procedeu-se a elaboração 
do texto e sua revisão com atenção às normas metodológicas. Para o desen-
volvimento desta pesquisa, o objeto de estudo de campo foi a Empresa XYZ 
(nome fictício). Visitou-se a empresa para obtenção de dados na elaboração de 
planilha de custos. Também foram visitados quatro produtores de Salesópolis 
para a coleta de dados utilizados na comparação e análise. [RESULTADO/
DISCUSSÃO] No devido município há cinco produtores de mudas de euca-
lipto. O produto comercializado por eles é homogêneo, uma vez que, apesar de 
existirem muitas qualidades de eucalipto, a maior parte da produção é a espé-
cie Eucalyptus grandis. Não há controle sobre o preço, o qual varia de R$0,18 
a R$0,25 a unidade, e, nem concorrência extra preço.  Qualquer empresa pode 
entrar nesse mercado, já que há transparência e não existe barreira. [CON-
CLUSÕES] Conclui-se que o mercado de mudas de eucalipto em Salesópolis, 
é caracterizado na estrutura de concorrência perfeita, visto que, através desta 
pesquisa de campo, foram preenchidos todos os requisitos característicos (na 
literatura) desse tipo de mercado, tais quais: muitos produtores, produtos ho-
mogêneos, não há possibilidade de manobras sobre o preço, nem concorrência 
extra preço, e, qualquer empresa pode entrar no mercado.
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METODOLOGIAS DE CUSTEIO UTILIZADAS PELAS EMPRESAS 
DE TRATAMENTO TÉRMICO A VÁCUO DO ESTADO DE SÃO PAU-

LO: UMA PESQUISA EXPLORATÓRIA

Estudante: Fábio Petroski Alves  (Administração)
Orientador: Prof. Ms. Michel Mott  Machado
Co-orientador: Prof. Walter Eclache
Área de conhecimento: Administração
Palavras-chave: Metodologias de Custeio; Custos Industriais; Empresas de Tratamen-
to Térmico a Vácuo

[INTRODUÇÃO] Com a dinamização do parque industrial brasileiro, 
a demanda por commodities cresce constantemente; principalmente o aço. 
Em  2010 foram produzidas 32,8 milhões de toneladas de aço, o que repre-
senta um incremento de 23,8%, em relação a 2009. Com esse crescimento, um 
fator decisivo para sobrevivência das indústrias é a gestão de custos. Há vasto 
material no estudo de custos industriais em publicações científicas. Contu-
do, não há pesquisas em empresas de tratamento térmico a vácuo. O objetivo 
geral desta pesquisa é a identificação dos tipos mais frequentes de métodos 
de custeio nestas empresas. [METODOLOGIA] A metodologia aplicada 
neste projeto foi o método indutivo científico. O instrumento de pesquisa foi 
um questionário semi-estruturado com perguntas fechadas e abertas. As res-
postas coletadas foram quantitativas e qualitativas - indicando um grau de 
intensidade crescente ou decrescente. A população pesquisada perfaz um to-
tal de 8 empresas. Houve retorno de resposta de apenas duas (n=2) empresas. 
[RESULTADO/DISCUSSÃO] Na análise das respostas, as empresas men-
cionaram aspectos que indicam a presença de gestão de custos, ainda que não 
institucional, tais como: controle de valores de custos na produção, apuração 
de custos indiretos, identificação de método de rateio, pessoa responsável pela 
área de custos com curso superior e controle de mão de obra em cada serviço 
prestado. [CONCLUSÕES] A identificação da presença de gestão de custos 
nas empresas analisadas ainda não indica a formalização e operacionalização 
de um sistema de custeio. Os dados sugerem que uma pessoa na empresa, ou o 
serviço de contabilidade contratado, é quem calcula os custos de forma ainda 
rudimentar; sem que sejam configurados como metodologias de custeio expli-
citadas na revisão bibliográfica.
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 ANÁLISE DO PERFIL DE INVESTIMENTO SOCIAL: UM ESTUDO 
DAS CEM MAIORES EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO NO BRA-

SIL NO ANO DE 2009.

Estudante: Maria Carolina Domingues Franco (Administração)
Orientador: Prof. Ms. Ricardo Henrique Trovão Rego
Co-orientador: Prof. Ms. Michel Mott Machado
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Investimento, Balanço, Social

[INTRODUÇÃO] Atualmente as organizações estão cada vez mais pre-
ocupadas em investir no social, pois as empresas socialmente responsáveis 
acabam por serem escolhidas por seus consumidores. Para que ela demonstre 
sua responsabilidade e para que haja uma maior transparência na relação com 
a sociedade, a organização divulga anualmente seu balanço social. A pesquisa 
teve como objetivo analisar o perfil de investimento social das cem maiores 
empresas de capital aberto no Brasil, no ano de 2009, além da análise por se-
tor. [METODOLOGIA] Das 100 empresas analisadas foi possível analisar o 
perfil de 37, pois algumas delas não haviam divulgado o relatório de 2009 até 
a data da coleta de informações, outras não publicaram seus balanços sociais, 
e outras apresentaram dados consolidados em seus balanços. [RESULTA-
DO/DISCUSSÃO] Foi possível constatar, com a análise das 37 empresas, 
que 61% dos investimentos deu-se em ações voltadas ao meio ambiente, 15% 
corresponderam ao indicador outros, 11% em cultura, 5% em saúde, 4% em 
educação e 4% em esporte. Com a análise por setor, pode-se constatar que o 
setor da autoindústria investiu a maior parte de seus recursos em educação. Os 
setores de bens de consumo, seguros, telecomunicações e transporte destina-
ram a maior parte, em cultura. O indicador outros representou a maior parte 
do investimento dos setores de finanças e de varejo. Os setores de energia, 
indústria da construção, papel e celulose, serviços, e siderurgia e metalurgia 
investiram a maior parte de seus recursos em meio ambiente. Os indicadores 
esporte e saúde não obtiveram porcentagens consideráveis em relação aos ou-
tros indicadores analisados, por setor analisado. [CONCLUSÕES] O estudo 
é de suma importância para mostrar o retorno que as maiores empresas do 
mercado brasileiro destinam à sociedade.
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ANÁLISE DA POSTURA ESTRATÉGICA DO SUBCOMITÊ DE 
BACIA HIDROGRÁFICA - ALTO TIETÊ CABECEIRAS (SCBH-ATC) 

VOLTADO À GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS.

Estudante: Stefany Berger Greiff
Orientador: Prof. Ms. Michel Mott Machado
Co-orientador: Prof.ª Ms. Débora Oliveira Pereira 
Área de Conhecimento: Administração estratégica
Palavras-chave: postura estratégica, gestão integrada de recursos hídricos, SCBH-ATC

[INTRODUÇÃO] A empregabilidade de recursos (individuais, organi-
zacionais, financeiros, entre outros) para resolução/melhora das condições 
socioambientais têm-se mostrado de extrema importância, uma vez que hou-
ve um agravamento dos problemas ambientais, o que torna inquestionável “a 
necessidade de implementar políticas públicas orientadas para tornar as ci-
dades social e ambientalmente sustentáveis” (JACOBI, 2006). Essa pesquisa 
buscou verificar qual é o nível de proximidade do plano diretor do Subcomitê 
da Bacia hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras (SCBH-ATC) com o processo 
de planejamento estratégico e identificar em qual medida o órgão responsável 
pela gestão dos recursos hídricos da região possui uma postura estratégica. 
[METODOLOGIA] O presente estudo tem um caráter essencialmente bi-
bliográfico e documental (plano diretor 2005-2007), porém contou também 
com a aplicação de questionário a um ex-integrante da Câmara Técnica de 
Planejamento. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Observou-se que apesar de 
executar os itens primordiais da administração estratégica (Missão, Objetivos 
e Análise Externa), o SCBH-ATC tem muitas dificuldades em dar continuida-
de ao processo e fazer uma análise interna detalhada, bem como a implemen-
tação da estratégia definida para atingir os objetivos propostos, o que pode 
trazer, a nosso ver, uma preocupação com a uniformização de objetivos, metas 
e indicadores, bem como com o cumprimento da missão institucional, dentro 
de uma perspectiva de longo prazo. [CONCLUSÕES] Pode-se concluir que, 
embora o plano diretor mantenha certa proximidade com um planejamento 
estratégico organizacional, a organização em foco não possui uma efetiva pos-
tura estratégica. Além disso, os dados sugerem que o não atingimento dos ob-
jetivos estratégicos pode decorrer de algo bem mais elementar, isto é, a falta de 
uma aplicação mais competente das funções administrativas básicas, ou seja, 
o “velho” planejar, organizar, dirigir/liderar e controlar, tal qual nos falavam 
os antigos teóricos da abordagem clássica da administração.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL: UMA ANÁLISE DO CUSTO-BENE-
FÍCIO ANTES E APÓS A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE 

GINÁSTICA LABORAL

Estudante: Thábata de Oliveira Lameiras (Administração)
Colaborador: Celina Rumiko Shimizu
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Co-orientador: Prof. Ms. César Augusto Calonego
Área de conhecimento: Administração
Palavras-chave: responsabilidade social, ginástica laboral, custo-benefício

[INTRODUÇÃO] A responsabilidade social de uma empresa consiste na 
sua decisão de participar de ações comunitárias e de minimizar danos am-
bientais. A empresa deve investir no bem-estar de seus funcionários e em um 
ambiente de trabalho saudável (MELO NETO, FROES, 1999). Assim, é neces-
sário suprir aspectos da saúde dos trabalhadores: física, social e mental (OLI-
VEIRA et al., 2007). A Ergonomia propõe soluções técnicas e administrativas, 
reduzindo a incidência das doenças ocupacionais. Um programa de ginástica 
laboral pode ser aplicado para a redução/prevenção de lesões (FÁBRI,SILVA, 
2008; PINTO, SOUZA, 2007). [METODOLOGIA] Para desenvolver o re-
ferencial teórico, pesquisou-se em livros, sites e em uma dissertação. Foram 
enviados questionários a dez empresas, sendo que, apenas uma o respondeu. 
[RESULTADO/DISCUSSÃO] Comparando-se os períodos X (anterior a 
ginástica laboral) e Y (posterior) encontrou-se uma redução de 56h de afasta-
mento, com a redução do custo total de R$ 671,44. Comparando-se, isolada-
mente, as horas de afastamento do período X, nota-se uma queda acentuada 
mês a mês; no sétimo mês há um aumento de quatro vezes em relação ao mês 
seis, e, no mês oito, o total de afastamento é zero. No período Y há uma oscila-
ção na redução das horas com afastamento. Chama atenção que, no oitavo mês 
em relação ao sétimo mês, o crescimento de horas afastadas é quatro vezes 
maior. [CONCLUSÕES] Pode-se afirmar que a aplicação de ginástica laboral 
reduz o número de horas de afastamento (considerando-se um período de oito 
meses) e, também, reduz o total de gasto com este afastamento.
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ESCASSEZ DA ÁGUA E ALIMENTAÇÃO

Estudante: Vanessa Lopes de Maria (Nutrição)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Co-orientador: Prof. Ms. Michel Mott Machado
Área de conhecimento: Ciências Sociais
Palavras-chave: Água (virtual), Escassez, Alimentação

[INTRODUÇÃO] A escassez dos recursos hídricos e a sua utilização de 
forma desordenada estão entre as principais preocupações dos líderes interna-
cionais desde 1990, sendo seu principal manifesto o Capítulo 18 da Agenda 21, 
estabelecida na Eco-92 (Rio de Janeiro, Brasil;CNUMAD, 1992). A gestão dos 
recursos hídricos e a reforma de suas instituições reguladoras estão presentes 
na pauta dos governos. Tal situação decorre da percepção do aumento da es-
cassez do bem: explosão demográfica, crescimento econômico, crescente dete-
rioração da qualidade, respectivamente (SCARE et al.,2007). A água utilizada 
na produção de alimentos é denominada ‘água virtual’, ou seja, ela é utilizada 
em toda a cadeia produtiva porem não é percebida enquanto tal.[METODO-
LOGIA] Pesquisa em livros e artigos para conhecimento da utilização/consu-
mo de água (virtual) na produção de alimentos. Determinação de um cardápio 
alternativo quanto ao uso de ‘água virtual’. Consulta ao site do Dieese/POF 
para obtenção da cesta básica e suas proporções. [RESULTADO/DISCUS-
SÃO] Os dados apontam que 19.186 m3/t são gastos na produção dos alimen-
tos mais consumidos pelos brasileiros. Para o cardápio que propomos seriam 
consumidos 11.146 m3/t de água (virtual), economizando cerca de 8.040 m3/t 
de água (virtual). No entanto é válido lembrar que o consumo de alimento 
rico em água não pode ser considerado substituto da mesma, pois, somente 
esta é capaz de fornecer os nutrientes necessários para o funcionamento do 
organismo. [CONCLUSÕES] Pode-se afirmar nesta pesquisa que a tradição 
alimentar brasileira deve ser direcionada no sentido de que possa economizar 
água (virtual) tendo presente que a substituição de alimentos é possível, além 
de manter e/ou aumentar os níveis nutricionais. [AGRADECIMENTOS] 
Prof. Dr. Francisco Claudio Tavares e a Coordenadora do curso de Nutrição 
Profª Drª. Janisse de Oliveira.
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A AMBIGUIDADE EM “O ALIENISTA”, DE MACHADO DE ASSIS: O 
CONTO E A GRAPHIC NOVEL

Estudante: Daniele Caroline do Prado Silva (Letras)
Orientador: Profª. Drª. Neusa Haruka Sesaki Gritti
Co-orientador: Profª. Ms. Sônia Regina Martins Gonçalves
Área de conhecimento: Linguística, Letras e Artes
Palavras-chave: ambiguidade; conto; graphic novel

[INTRODUÇÃO] A ambiguidade, obscuridade criada por palavras e ex-
pressões que pode causar diversas interpretações, é uma das características 
fundamentais do conto “O Alienista”, de Machado de Assis. A intensa hibri-
dização de códigos e linguagens, que adentrou o século XXI, possibilitou que 
essa obra fosse adaptada para graphic novel, gênero que combina imagens 
sequenciais e texto para narrar uma história. Objetivamos constatar a ambi-
guidade machadiana na adaptação e verificar de que forma ela foi construída, 
em comparação com o conto. [METODOLOGIA] Realizamos uma pesquisa 
bibliográfica e qualitativa de análise textual, realizada a partir de estudos so-
bre o autor, características fundamentais de sua obra e sobre os gêneros conto 
e graphic novel, partindo de teóricos da Teoria Literária e da Comunicação. 
Dessa forma, fizemos levantamento bibliográfico; análise estrutural do conto, 
depois da adaptação para graphic novel; e, seleção de fragmentos dos dois 
textos a fim de verificar a ambiguidade e relacioná-los comparativamente, 
identificando, então, os elementos responsáveis pela construção do sentido em 
ambos os textos. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] Nossa pesquisa mostrou 
a preocupação dos autores/adaptadores em manter as características funda-
mentais do texto machadiano; a construção do sentido com relação à ambi-
guidade peculiar à graphic novel, em comparação com o conto; e, esclareceu a 
importância da ambiguidade machadiana nas discussões sociais construtivas. 
[CONCLUSÃO] A preocupação dos autores/adaptadores em manter, quase 
que fielmente o texto de “O Alienista”, fez com que a combinação texto/ima-
gens proporcionasse uma nova leitura, no entanto, não privando o leitor da 
característica fundamental do conto: a ambiguidade.
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ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2010 SEGUNDO A REVISTA VEJA

Estudante: Fernanda Cristina dos Santos (Comunicação social – Jornalismo)
Orientador: Prof. Dr. Sérsi Bardari
Área do conhecimento: Jornalismo e editoração
Palavras-chave: Jornalismo político, revista, análise do discurso

[INTRODUÇÃO] Segundo Marília Scalzo (2006:19), “o bom jornalis-
mo é sempre tecnicamente bem feito – e o jornalismo tecnicamente bem feito 
tende a ser um jornalismo necessariamente ético. Para garantir ao leitor que 
informações veiculadas sejam objetivas e independentes de interesses comer-
ciais, governamentais, partidários, religiosos. [...]”Analisamos a cobertura jor-
nalística da revista Veja durante o período de eleição presidencial 2010, em 
especial das candidaturas de Dilma Rousseff (PT) e de José Serra (PSDB), para 
identificar o posicionamento ideológico do veículo e os recursos de linguagem 
utilizados. [METODOLOGIA] Fez parte do estudo 31 exemplares, sendo 30 
edições semanais, mais a especial sobre a vitória, no período de 21 de abril a 10 
de novembro de 2010, que foram analisadas com o auxílio teórico da Análise 
do Discurso [RESULTADO/DISCUSSÃO] Observou-se que a revista Veja 
tende a se posicionar negativamente com relação ao Partido dos Trabalhadores 
(PT), aproveitando todas as oportunidades para expor erros e falhas do par-
tido, da candidata e de seus aliados. A publicação desfavorece Dilma Rousseff 
por meio de textos opinativos negativos em relação a suas atitudes, projetos, 
campanha e passado político. [CONCLUSÃO] Foi observado que, na maior 
parte dos textos publicados nas 31 edições analisadas, a revista se posicionou 
contra a candidata do PT, Dilma Rousseff, publicando reportagens ideologi-
camente contrárias à candidata e ao partido. Conclui-se que a revista tem um 
posicionamento pró Serra, uma vez que cita o PSDB para glorificar suas idéias 
e seu candidato.
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TRAJETÓRIA DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DO FUSCA E O 
IMPACTO SOBRE SEU CONSUMIDOR

Estudante: Joyce Cristina Leme Gomes (Comunicação Social – Publicidade e Propa-
ganda)
Orientador: Prof.ª Drª. Luci Mendes de Melo Bonini 
Área de conhecimento: Comunicação
Palavras-chave: Semiótica, Fusca, Propaganda

[INTRODUÇÃO] Baseando-se se na hipótese de que todas as campa-
nhas publicitárias do Fusca abordaram a sua funcionalidade, já que o auto-
móvel não é considerado um carro bonito, buscou-se compreender o fenôme-
no que ele foi dentro da teoria do composto de marketing. [OBJETIVO] A 
pesquisa procurou especificamente conhecer a empresa Volkswagen e as suas 
respectivas agências publicitárias, analisando assim algumas de suas peças, 
identificando nelas o enfoque à funcionalidade do automóvel, e não a beleza. 
Além disso, a pesquisa pretendeu estudar o comportamento do consumidor 
do produto e o reflexo que ele produziu sobre aquele. [METODOLOGIA] A 
pesquisa foca-se no estudo de caso, utilizando-se o método hipotético-deduti-
vo, tendo como técnica o levantamento bibliográfico, artigos de internet bem 
como informações tanto do site da Volkswagen quanto da agência responsável 
pela campanha. Desse modo, Branco, Martensen e Reis (1990) explanaram 
e relataram os acontecimentos pertinentes à esfera da Comunicação; Coelho 
(1997) auxiliará a compreender a influência das propagandas do Fusca na es-
fera da Indústria Cultural; Sampaio (1990) proporcionou o conhecimento per-
tinente ao funcionamento das agências publicitárias; e Vestergaard, Schroder 
(1996) e Vannoye (1998) enfatizaram a situação comunicacional, a questão das 
funções da linguagem e, subsequentemente, a persuasão. [RESULTADO/ 
DISCUSSÃO] As análises de quatro propagandas do Fusca, de diferentes dé-
cadas, baseando-se na linguagem visual e textual demonstraram que as peças 
realmente enfatizam as funcionalidades do produto e não a beleza. [CON-
CLUSÕES] A partir da análise realizada demonstrou-se a hipótese inicial, 
confirmando que as propagandas sempre enfatizaram as funcionalidades do 
automóvel, uma vez que é um carro popular, assim como detectou-seque as 
campanhas do Fusca evoluíram juntamente com o produto. [AGRADECI-
MENTOS] À FAEP e ao CNPQ.
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O TWITTER COMO FERRAMENTA JORNALÍSTICA

Estudante: Juliana Galvão Cimeno (Jornalismo)
Orientador: Prof. Dr. William Pereira de Araujo
Área de conhecimento: Comunicação Social
Palavras-chave: jornalismo, webjornalismo, twitter, redes sociais

[INTRODUÇÃO] O fenômeno da convergência midiática proporciona à 
internet o título de plataforma-base para o armazenamento e distribuição de 
informação. Na última década, foi apresentado ao internauta um modo sim-
ples e breve de se comunicar: o microblogging. O Twitter - exemplo e também 
o pioneiro do gênero - é o foco de análises desta pesquisa, por sua populari-
dade entre o público geral, e entre os profissionais da área de comunicação, 
principalmente jornalistas. Esses que, de acordo com os princípios da Web 2.0, 
propõem a utilização do Twitter como uma ferramenta de difusão de informa-
ções. [METODOLOGIA] Cem perfis de jornalistas e 13 perfis institucionais 
foram acompanhados por um período de 90 dias, nos quais foram seleciona-
das as postagens que, de acordo com os princípios linguísticos, apresentam 
conteúdo jornalístico. Os 550 tweets coletados passaram por análise e cruza-
mento com materiais de pesquisas bibliográficas e entrevistas realizadas com 
profissionais do jornalismo, das redes sociais e da língua portuguesa, e classi-
ficados por seus formatos, pelo tipo de discurso utilizado e pelo índice de ocor-
rência. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Por meio da classificação dos tweets 
coletados, foi possível identificar as seguintes formas de utilização do Twitter 
como ferramenta jornalística: Breaking News (quando um veículo utiliza o 
Twitter para dar um ‘furo jornalístico’ antes dos outros); chamada (quando 
o link para uma matéria é veiculado no Twitter para atrair público) e News-
making (quando o conteúdo do Twitter é utilizado para formular pautas). Ou-
tros formatos, de caráter “backstage”, foram apontados durante as entrevistas 
e pesquisas: plataforma para pesquisa de fontes; de conteúdo e de tendências; 
além da formação de um círculo de contatos, de extrema importância para o 
jornalismo. [CONCLUSÕES] Além de surgir como uma plataforma de apoio 
para a comunicação e, principalmente, para a transmissão e notícias, o Twitter 
também é um espaço utilizado para produção de conteúdo e, portanto, cria 
uma remessa de informações e dados que podem ser utilizadas pela mídia.
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MÚSICA INDEPENDENTE NA CONTEMPORANEIDADE. REIN-
VENTANDO A ECONOMIA POR MEIO DO DOWNLOAD

Estudante: Karina Francis Gouveia 
Orientador: Profª. Drª. Cristina Schmidt Pereira da Silva
Área de conhecimento: Comunicação
Palavras-chave: Música, independente, internet, download

[INTRODUÇÃO] A propagação da Internet resultou no fácil acesso ao 
download de música pela rede virtual gerando assim um impacto na indús-
tria fonográfica e consequentemente modificando os meios de produção e di-
vulgação dos arquivos musicais. [METODOLOGIA] Fundamentação com 
pesquisa bibliográfica. Participação em festivais filiados a Abrafin, nos quais 
foi possível fazer uma interação direta com os participantes e produtores dos 
eventos. Observação da condução desses festivais e posicionamento da impren-
sa durante esses acontecimentos. Análise do caderno Ilustrada do jornal Folha 
de S. Paulo entre os meses de maio, junho e julho de 2010. [RESULTADOS E 
DISCUSSÕES] Janotti (2003) reúne em seu livro “Aumenta que isso aí é Rock 
and Roll - mídia, gênero musical e identidade” importantes discussões sobre 
o tema da música como fenômeno cultural, especificamente o gênero rock. A 
cobertura midiática sobre o assunto costuma apontar a presença de apoiado-
res como um indício de falta de ideologia independente nos festivais de música 
estudados. Com base nas leituras de Leonardo Salazar (2010), existe uma ques-
tão a ser explicada: há apoios e patrocínios. Este apoio não dá nenhum direito 
sobre o evento, isso significa que o evento permanece com sua ideologia. Os 
resultados obtidos demonstram, ao explorar dados quantitativos e qualitati-
vos, a partir da pesquisa jornalística que a cobertura da grande mídia sobre os 
festivais é pouco explorada como pauta de interesse. [CONCLUSÕES] Ain-
da não existe uma “solução” para esta situação desencadeada pela tecnologia, 
que também engloba os aspectos econômicos desta nova forma de produzir e 
comercializar a música independente. Enfim, é fato que a música alternativa 
brasileira está se consolidando e fortalecendo uma nova cadeia produtiva que 
não pode mais passar despercebida.
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PARALISAÇÃO INDIVIDUAL EM CASO DE RISCO GRAVE E 
IMINENTE: O DIREITO INDIVIDUAL DE GREVE POR QUESTÕES 

AMBIENTAIS, SOB O PRISMA DA PROTEÇÃO DO DIREITO À 
VIDA E SAÚDE DO TRABALHADOR

Estudante: Larissa Danielle da Silva (Direito)
Orientadora: Profª. Ms. Dorotea Amaral de Brito Lira
Área de Conhecimento: Direito do Trabalho
Palavras - chave: Paralisação individual; direito a vida

[INTRODUÇÃO] O questionamento central desta pesquisa é a possibi-
lidade do exercício da greve individual do trabalhador com a supressão ou 
mitigação das formalidades previstas na Lei de Greve no caso de risco grave 
e iminente à sua vida e saúde por questões relacionadas ao meio ambiente do 
trabalho. [METODOLOGIA] O método aplicado foi o hipotético-dedutivo, 
sendo também realizada revisão bibliográfica através da doutrina e textos 
jurisprudenciais. [RESULTADO/DISCUSSÃO] É possível o exercício da 
greve individual, por trabalhador submetido, no ambiente de trabalho, a risco 
grave e iminente a sua vida e saúde, com a supressão ou mitigação das forma-
lidades contidas na Lei de Greve (Lei n. 7783/89), com fundamento na Cons-
tituição Federal, como resultado da interpretação sistemática e teleológica do 
princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º. III), associado aos valores 
sociais do trabalho (art. 1º. IV) para a construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária, exime de tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III), com 
a redução dos riscos inerentes ao trabalho (7º, XXII), respeitando-se a sadia 
qualidade de vida do trabalhador no ambiente de trabalho, a teor do disposto 
no art. 225, c.c. art. 200, VIII. [CONCLUSÕES] Embora a greve individual 
do trabalhador por questões ambientais, em caso de risco grave e iminente, 
sem o preenchimento das formalidades legais, não seja prevista no nosso or-
denamento, vem sendo objeto de construção doutrinária e é uma forma eficaz 
de proteção da vida e saúde do trabalhador. [AGRADECIMENTOS] À Ms. 
Dorotea Amaral, por sua dedicação, e ao CNPq e UMC pela oportunidade.
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO: A LINHA TÊNUE ENTRE OS ABU-
SOS DA IMPRENSA E O DIREITO DE INTIMIDADE

Estudante: Maria Izabel Bazani (Direito)
Orientador: Prof. Ms. Victor Hugo Nazário Stuchi
Área do Conhecimento: Direito de Personalidade
Palavras-chave: Liberdade de Expressão, Direito de Intimidade, Dignidade da Pessoa 
Humana

[INTRODUÇÃO] A liberdade de Imprensa e o direito de intimidade são 
temas frequentemente discutidos. Não é tarefa fácil definir o conceito de um 
e de outro, de forma a estabelecer os limites de atuação dos profissionais da 
mídia a fim de que não interfiram na privacidade dos cidadãos. O objetivo des-
ta pesquisa científica é estudar como ocorrem os abusos da Imprensa. [ME-
TODOLOGIA] Foi utilizado o método hipotético-dedutivo para debater as 
questões ligadas à liberdade de Imprensa e ao direito de intimidade. Baseado 
nesta prática metodológica, o escopo foi o de verificar dentro do ordenamento 
jurídico brasileiro as normas de conduta consideradas ideais para nortear o 
comportamento jurídico e as ferramentas de controle em vigor para garantir 
aos cidadãos seu direito de intimidade. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] A 
sociedade estabelece normas de convivência para evitar conflitos e resolver 
questões que, na prática, estremecem a harmonia e a paz coletiva. A Impren-
sa permite que as pessoas, estejam onde estiverem, possam ter conhecimento 
dos acontecimentos globais. Assim, o seu papel é levar o conhecimento. Mas é 
preciso fazer com que ela seja divulgada com responsabilidade, estabelecendo 
princípios jurídicos que garantam que a Imprensa seja livre para informar e 
que os indivíduos tenham sua intimidade preservada, sem que ela seja usada 
para expô-los de maneira irresponsável e abusiva. [CONCLUSÕES] Foram 
identificados pontos como o conceito de direito de personalidade, que está 
diretamente ligado a questões que envolvem o particular de cada indivíduo, 
como seu próprio corpo, sua imagem e sua privacidade. Verificou-se ainda a 
proteção jurídica do ordenamento brasileiro que permeia o trabalho livre dos 
profissionais de Imprensa, ou seja, o de levar a informação e conhecimento 
dos fatos, que também são pressupostos constitucionais de qualquer cidadão.
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MUDANÇA NO LAYOUT E SUAS PROSPECÇÕES PARA O ME-
LHORAMENTO DE DESEMPENHO EMPRESARIAL, ANÁLISE 

EXPLORATÓRIA DA EMPRESA ELMEBRA.

Estudante: Max Eggert
Colaborador: Stefany Berger Greiff
Orientador: Prof. Ms. Luiz Edmundo de Oliveira Moraes
Área de Conhecimento: Administração da Produção 
Palavras-chave: arranjo físico; produtividade; processo

[INTRODUÇÃO] Com substituição do capitalismo liberal pelos mono-
pólios, instala-se a produção em massa, aumentando o número de assalaria-
dos nas indústrias – tornando-se necessário evitar o desperdício e economizar 
mão-de-obra.  Com a necessidade de aumentar a eficiência e a competência 
das organizações, obtendo o melhor rendimento possível dos recursos e fazer 
face à concorrência e à competição entre as empresas. Atualmente um ele-
mento básico no processo produtivo é o dimensionamento espacial que traz 
o mérito de apresentar uma imagem convidativa a novos clientes e investi-
dores. Além do fator estético, o arranjo físico adequado proporciona para a 
empresa maior economia e produtividade. Buscando melhorar todas as partes 
que envolvem o funcionamento do processo empresarial para a obtenção da 
vantagem competitiva, vê-se a necessidade deste estudo, a fim de analisar o 
presente layout da empresa ELMEBRA e seus parâmetros de produtividade. 
[METODOLOGIA] A metodologia consiste em um estudo de caso da em-
presa Indústria Eletro Mecânica Elmebra Ltda. que será feito por meio de um 
estudo exploratório-descritivo combinado e por uma análise documental cor-
relacionando com uma pesquisa bibliográfica. A escolha do objeto de pesqui-
sa foi por acessibilidade. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Observou-se que o 
antigo layout dificultava nos processos por estar de forma inadequada, acar-
retando em dispêndios de materiais e principalmente tempo de locomoção, 
além de inviabilizar o crescimento da empresa. Organizando a empresa com 
um layout por produto, haveria a possibilidade de colocar mais equipamentos, 
a empresa poderia ter aumento de produção de 100% e uma redução 20% no 
tempo de produção. [CONCLUSÕES] Pode-se concluir que o novo layout 
aumentaria a produtividade da empresa, tanto econômica quanto socialmente. 
Os principais indicativos dos benefícios seriam: a possibilidade de expansão 
da empresa, a motivação dos funcionários, a redução de perdas e a melhora da 
imagem da empresa perante os clientes.
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A (TRANS) FORMAÇÃO DA CIDADE A PARTIR DAS GRANDES 
ESTRUTURAS DE ACESSIBILIDADE – UM ESTUDO DE CASO SO-
BRE OS SISTEMAS FERROVIÁRIOS E RODOVIÁRIOS NA ZONA 

LESTE DE SÃO PAULO.

Estudante: Rafael Veríssimo Silva (Arquitetura e Urbanismo)
Orientador: Prof. Ms. Elvis José Vieira
Área de conhecimento: Urbanismo
Palavras-chave: Urbanismo; Ferrovia; Guaianases

[INTRODUÇÃO] Os meios de transporte tiveram papel fundamental no 
acelerado processo de metropolização de São Paulo. Vários motivos contribu-
íram para sua expansão, porém tais estruturas foram determinantes para o 
acelerado crescimento da cidade. Atualmente já com a metrópole caracteriza-
da nos deparamos com problemas (de locomoção, por exemplo) que, segundo 
nossa hipótese inicial, é resultante deste processo vultoso sem planejamento. 
[METODOLOGIA] Através de revisão bibliográfica, comparativo de ma-
pas, comparativo de tabelas populacionais e de fotos antigas com atuais, bus-
camos entender o processo na macrozona caracterizada pela cidade de São 
Paulo, posteriormente reduzimos nosso campo de estudo para a Zona Leste da 
cidade, depois para o bairro de Guaianases e por fim para uma área tangível, 
a região da estação ferroviária de Guaianases, na qual realizamos pesquisas 
de campo buscando entender como os meios de transporte interferiram no 
tecido urbano da área. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Em princípio toda a 
locomoção do núcleo principal da cidade para seus arredores acontecia pelas 
estradas de tropeiros. Com o advento da ferrovia houve a reorganização dos 
arredores, a derrocada de alguns aglomerados e o surgimento de outros com 
características que perduram até os dias atuais. Em Guaianases o aglomerado 
do Lajeado ficou estagnado e a estação teve papel aglutinador sendo que o 
bairro cresceu em sua função com características de um “subúrbio-estação”. 
[CONCLUSÕES] A reorganização do bairro em função da ferrovia e a falta 
de planejamento atrelada ao grande crescimento populacional da cidade con-
tribuíram para a formação de um “subúrbio-dormitório” já que a oferta de 
empregos não foi distribuída de modo equilibrado pela cidade. [AGRADE-
CIMENTOS] Agradeço ao professor Elvis que sempre esteve disponível para 
discutir o tema.
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CRIATIVIDADE NA VELHICE

Estudante: Alessandra dos Santos Braga (Psicologia)
Colaborador: Carolina Horioka
Orientador: Profª. Drª. Adriana Aparecida Ferreira
Área de conhecimento: Psicologia
Palavras-chave: Criatividade, Envelhecimento, Flexibilidade

[INTRODUÇÃO] Este estudo objetivou identificar a capacidade dos ido-
sos de utilização da criatividade para resolução de problemas aos quais são 
expostos no seu dia-a-dia, contribuindo para que, futuramente, sejam ela-
borados programas de prevenção e intervenção que desenvolvam o potencial 
dos idosos para enfrentar as situações adversas comuns no envelhecimento. 
[METODOLOGIA] Numa primeira etapa foram realizados quatro grupos 
focais distintos para identificação dos problemas do dia-a-dia dos idosos. A 
segunda etapa foi composta por 30 participantes nos quais foi aplicado a Téc-
nica Criativa de Resolução de Problema, para avaliar a criatividade quanto 
à resolução de situação problemas do dia a dia. [RESULTADO/DISCUS-
SÃO] Apesar de não ocorrer correlação significante entre os grupos quanto 
aos pontos positivos do envelhecer, os aspectos sociais aparecem em maioria, 
sendo também destacados aspectos intelectuais e físicos. Os pontos negativos 
da velhice apresentaram diferença estatisticamente significante, os aspectos 
sociais são considerados pelos idosos o maior ponto negativo da velhice. Os 
aspectos físicos também foram destacados. Os idosos da segunda etapa foram 
predominantemente do sexo feminino, casados, com nível escolar primário. 
Ao verificar a criatividade dos idosos para resolver “Situações Problemas” do 
cotidiano, observou-se que os que não trabalham possuem no geral maior 
criatividade comparados aos idosos que trabalham. Porém os idosos que não 
trabalham apresentaram os seguintes aspectos da criatividade em maiorida-
de a flexibilidade e originalidade, e os idosos que continuam no mercado de 
trabalho apresentaram uma maior elaboração. [CONCLUSÕES] Conclui-se 
que em geral os idosos são criativos para solucionar problemas decorrentes do 
cotidiano, adaptando-se a situações diversas tendo um bom enfrentamento 
dessa fase chamada velhice. [AGRADECIMENTOS] Primeiramente agra-
decemos a Deus, a Profª. Dra. Adriana Aparecida Ferreira de Souza, a todos 
participantes e ao CNPq pelo programa de IC.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM OBESIDADE NA INFÂNCIA E NA 
ADOLESCÊNCIA

Estudante: Aline Nascimento Jaciuk (Educação Física)
Orientador: Prof. Ms. Márcio Tubaldini Sousa
Área de conhecimento: Educação Física
Palavras-chave: Obesidade; Sobrepeso; Atividade Física.

[INTRODUÇÃO] Obesidade e o sobrepeso são caracterizados como acú-
mulo irregular de tecido adiposo que poderá trazer malefícios à saúde (OMS, 
2010). [METODOLOGIA] Foram levantados todos os artigos das edições 
da Revista Paulista de Educação Física e Revista Brasileira de Educação Física 
e Esporte, dos quais encontramos cinco (5) artigos relacionados ao tema. Por 
meio desses artigos foram analisados: Autoria dos pesquisadores, Gênero da 
autoria, Gênero da amostra, Instituição, Intervenção proposta, Tipo de tra-
balho, Tipo de instrumento, Parâmetros avaliados e Análise de dados. [RE-
SULTADO/DISCUSSÃO] Ao analisar a Autoria, a categoria Múltipla foi 
unânime (100%). O Gênero da Autoria, o índice foi maior na categoria Femi-
nino (53,4%). No Gênero da Amostra houve maior índice do item Masculino 
(51,2%). A Instituição Pública teve resultados mais relevantes (57,2%). A Pes-
quisa de Campo foi unânime (100%). Na Intervenção Proposta, a Atividade 
Aeróbica teve maior preferência (33,6%). A Balança e o Estadiômetro foram os 
Instrumentos mais utilizados (33%). A Avaliação Antropométrica foi predo-
minante (45%). Na Análise de Dados, Média e Desvio Padrão se sobrepuseram 
(26,3%). [CONCLUSÃO E SUGESTÃO] A constante expansão de incidên-
cia de obesidade em crianças e adolescentes é alarmante, para maior interfe-
rência é necessário obtermos dados recentes. Na busca por trabalhos, confe-
rimos escassez de pesquisas relacionadas ao tema, mostrando que a maioria 
dos artigos encontrados envolvia outras áreas da Educação Física. Por isso, 
inferimos a necessidade de incentivos para pesquisas prospectivas, possibili-
tando maior frequência de trabalhos.
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COMPORTAMENTO SEXUAL DE RISCO NA ADOLESCÊNCIA

Estudante: Andréa Marques Leão Doescher (Psicologia)
Orientador: Profª. Drª. Vera Socci
Área de conhecimento: Psicologia
Palavras-chave: Adolescência. Iniciação Sexual. Preservativo.

[INTRODUÇÃO] A adolescência é uma fase marcada por profundas 
transformações biopsicossociais, sendo cada vez mais precoce a iniciação se-
xual. Ter acesso às informações sobre métodos contraceptivos e preventivos 
de doenças sexualmente transmissíveis é absolutamente imprescindível neste 
período em que ocorre experimentação e variabilidade de parceiros, contudo, 
isto não garante que o adolescente se comporte de forma sexualmente respon-
sável. [MÉTODO] Participaram desta pesquisa 83 adolescentes, 34 do gênero 
masculino e 49 do feminino, de 13 a 17 anos, estudantes do Ensino Público. 
Objetivou delinear o comportamento sexual do adolescente no que se relacio-
na a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada. 
Após autorização do Conselho de Ética em Pesquisa, e a assinatura do termo 
de consentimento livre e esclarecido pelos pais e participantes, os dados foram 
coletados. [RESULTADO/DISCUSSÃO] 54% dos participantes não tinham 
iniciação sexual. A grande maioria destes adolescentes afirmou pretender usar 
preservativos nas  relações sexuais (100% das meninas e 83% dos meninos). 
Em relação aos adolescentes com iniciação sexual, 83% dos meninos e 70% 
das meninas responderam que pretendem usar preservativo nas próximas re-
lações sexuais, e mais da metade deles acham que a camisinha não atrapalha 
a relação sexual. Entretanto, no tocante ao uso de preservativo nas últimas 
relações sexuais foi significativo o número que respondeu que nunca ou ra-
ramente utilizou-se do preservativo (28% dos meninos e 20% das meninas), 
e em relação à última relação sexual é expressivo o número de adolescentes 
que acusaram não ter usado preservativo (72% dos meninos e 50% das meni-
nas). [CONCLUSÕES] Estes dados são preocupantes, uma vez que aponta a 
vulnerabilidade dos adolescentes às doenças sexualmente transmissíveis e à 
gravidez não planejada, indicando a necessidade de programas cuidadosos de 
prevenção que promovam saúde sexual.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E AUTOIMAGEM DO PACIENTE 
PSICÓTICO

Estudante: Erica Alves Chaves da Costa (Psicologia)
Colaborador: Carolina Gonçalves Mutafi (Psicologia)
Orientador: Profª. Drª. Wilma Magaldi Henriques
Área de conhecimento: Processos Grupais e de Comunicação
Palavras-chave: Loucura, modos de ser, autenticidade

[INTRODUÇÃO] A loucura é considerada um problema social, os doen-
tes mentais já enfrentaram medo, repulsa, maus tratos, descarte de suas vidas 
e longas prisões em hospitais psiquiátricos. Os (des) tratamentos de cada época 
marcaram a história e colaboraram para a formação de representações sociais 
a cerca do paciente psicótico. Com mudanças na sociedade e na psiquiatria, 
novos tratamentos e concepções surgiram. Mas será que as representações 
também mudaram? [OBJETIVOS] O objetivo foi identificar as representa-
ções sociais e a auto-imagem dos usuários da Associação Loucos Pela Vida 
diagnosticados psicóticos e, mais especificamente, identificar as falas em que 
as representações sociais e auto-imagem se coincidiam e/ou se contradiziam 
[MÉTODO] Foram participantes da pesquisa cinco usuários da Associação. 
Os materiais utilizados foram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
gravador digital, entrevista aberta, entrevista sócio-informativa e entrevista 
semi-estruturada. Com a técnica de Meyhi (1991), as entrevistas foram gra-
vadas, transcritas e textualizadas para tornar a leitura mais agradável, por 
fim, recortes dos depoimentos foram entrelaçados com reflexões das pesqui-
sadoras e de outros autores numa tentativa de desvelar o sentido às questões 
da pesquisa, indo ao encontro dos objetivos deste estudo.  [RESULTADOS/
DISCUSSÃO] Segundo os depoimentos as representações sociais do paciente 
psicótico estavam associadas à agressividade, medo, preconceito e incapaci-
dade laboral, já a auto-imagem foi associada à normalidade, capacidade de 
cuidar de si, capacidade laboral e auto-suficiência, ou seja, foram totalmente 
opostas. [CONCLUSÃO] Concluiu-se que as representações sociais e auto-
imagem foram contraditórias. Há preconceito com quem sofre psiquicamente 
e, conseqüentemente, a exclusão do mesmo por não se enquadrar nos padrões 
‘normais’. Embora haja avanços na saúde e sociedade, ainda não foram sufi-
cientes para mudar essas representações sociais, talvez seja necessário mais 
tempo e compreensão com o diferente.



124 XIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  • UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A INTERDISCIPLINARIDADE NA 
VISÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE ESCOLAS 

PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO DE MOGI DAS CRUZES

Estudante: Isabela Lemos de Lima Cascão (Educação Física)
Orientador: Prof.ª Ms. Ritsue Fátima Nakahara
Área de conhecimento: Educação Física
Palavras-chave: Proposta Pedagógica; Multidisciplinaridade; Docente.

[INTRODUÇÃO] Esta pesquisa pretendeu fomentar a discussão sobre 
práticas pedagógicas que vão além da educação física ou do ensino médio. 
Pretendeu demonstrar os caminhos para a prática da interdisciplinaridade 
de maneira que a educação física escolar seja valorizada e melhor entendida 
como componente indispensável na educação básica, contribuindo assim, para 
formar mais professores escolares motivados e competentes. [METODOLO-
GIA] Utilizou-se como meio de coleta de dados a entrevista. Foram entrevis-
tados 10 professores de educação física (PEF) e 3 coordenadores pedagógicos 
(CDP) de escolas públicas de ensino médio na cidade de Mogi das Cruzes. Para 
se preservar a confiabilidade das respostas, fez-se uso de uma codificação dos 
entrevistados. O questionário básico da entrevista foi igual para ambos os gru-
pos PEF e CDP e continha 21 perguntas que visavam atender aos objetivos 
desta pesquisa. Todas as entrevistas foram gravadas em gravador digital Pa-
nasonic, modelo RR-US550 [RESULTADO/DISCUSSÃO] Verificou-se que 
a educação física é uma disciplina integrada às demais, tanto na visão dos pro-
fessores como dos coordenadores. Em 90% das escolas investigadas utiliza-se 
o material fornecido pelo governo nas aulas de educação física. Os professores 
reclamaram não haver tempo hábil para concluir o currículo e realizar ações 
interdisciplinares. As manifestações afetivas, sociais e cognitivas citadas pelos 
PEF nas aulas em que são realizados jogos e esportes demonstram que a socia-
lização representa 33, 3%. [CONCLUSÕES] A Educação Física é integrada 
a algumas disciplinas, porém esta integração deve-se mais a ocasionalidade 
do que ao planejamento do corpo docente. Cabe ao estado estimular a prática 
interdisciplinar a partir do material fornecido como currículo base.
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ESTRESSE NO BANCO DE TESES DA CAPES: ANÁLISE DE PRO-
DUÇÃO CIENTÍFICA

Estudante: Renata Furuiti Aversa (Psicologia)
Colaborador: Maria Iracema Nunes de Camargo (Psicologia)
Orientador: Profª. Drª. Adriana Aparecida Ferreira 
Área de conhecimento: Psicologia
Palavras-chave: meta-ciência, psicologia da saúde

[INTRODUÇÃO] Há mais de duas décadas foi proposta a meta-análise, 
procedimento que combina resultados de vários estudos para fazer uma sín-
tese reproduzível e quantificável dos dados. Este estudo se propõe a realizar 
uma meta-análise sobre o estresse, tema que tem sido amplamente estudado 
pela comunidade cientifica atualmente. [METODOLOGIA] Foram utiliza-
dos os dados obtidos por levantamento bibliográfico dos textos sobre estresse 
contidos no Banco de Teses da CAPES. As entradas utilizadas foram “estresse” 
e “stress”. Devido à busca com o termo na língua inglesa e outra com o termo 
na língua portuguesa, foram eliminados os trabalhos repetidos, os que não 
apresentaram assunto pertinente ao tema da pesquisa, os que apresentaram 
falta de resumo e também os que apresentaram resumo insuficiente. Os tex-
tos foram analisados quanto à autoria, tipo de estudo (teórico ou pesquisa), 
curso, tipo de instituição, participantes, instrumentos e temática. [RESUL-
TADO/DISCUSSÃO] Verificou-se que a produção cientifica concentra-se, 
em sua maioria, em trabalhos de mestrado do gênero feminino e o tipo de 
estudo predominante é o qualitativo, sendo a maior parte defendida através de 
instituições públicas. O curso de Psicologia apresenta-se com maior número 
de produções científicas realizadas, sendo o teste psicológico o instrumento 
mais utilizado. Observou-se que a maior parte dos estudos foi sobre pessoas 
portadoras de doenças diversas, e a temática Estresse e Sindrome de Burnout 
foi a mais pesquisada. [CONCLUSÕES]. Conclui-se que se trata de área em 
desenvolvimento e que há necessidade de maior investimento para obtenção 
de dados inferenciais, bem como para suprir as lacunas na produção científica 
da área. [AGRADECIMENTOS] Primeiramente a Deus, a nossa família e 
a nossa prezada orientadora que nos orientou de maneira brilhante e ao CNPq 
pela oportunidade.
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PROFISSIONALIDADE DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CA-
MINHOS DA PROFISSIONALIZAÇÃO

Estudante: Renato Cardoso (Pedagogia)
Orientador: Profª Ms. Francine de Paulo Martins
Co-orientador: Profª Ms. Iara Guadalupe Garcia
Área de conhecimento: Educação
Palavras-chave: Profissionalidade docente; Saberes; Formação de professores

[INTRODUÇÃO] Com a promulgação da LDBEN nº 9394/96, a Educa-
ção Infantil ganhou relevante espaço no cenário educacional brasileiro, onde 
lhe foi atribuída o status de primeira etapa da educação básica. Ela trouxe 
mudanças expressivas quanto às exigências para atuar nessa área do ensino, 
determinando que a formação docente devesse ocorrer em nível superior. Tais 
modificações trazem à tona não só a preocupação com a profissionalização 
e formação do professor, mas também com a ação docente que se realiza na 
educação infantil. [OBJETIVOS] Investigar os processos de constituição da 
profissionalidade docente de professoras de uma escola municipal de EI; co-
nhecer e refletir sobre os diferentes espaços que possibilitam a constituição da 
profissionalidade docente e identificar os conhecimentos que julgam necessá-
rios à docência. [METODOLOGIA] Os dados foram coletados por meio de 
questionário e grupo focal orientado por roteiro de discussão e, posteriormen-
te, analisados e organizados em três categorias: Escolha da profissão e anos 
iniciais da docência; Saberes docentes na educação infantil e Contradições, 
desafios e perspectivas acerca da profissão. [RESULTADOS/DISCUS-
SÃO] Evidenciou-se que “a opção” pela docência não foi isenta da influência 
familiar, da sociedade e da visão que tinham sobre o que é ser professor. A 
impressão de que se tratava de uma profissão fácil foi desmistificada ao se 
depararem com a realidade, seus desafios e contradições. Embora atuem há 
algum tempo no magistério, as especificidades do ser professora de educação 
infantil parecem estar pouco definidas para as docentes, as quais identificam 
como fonte de saber prioritariamente, as trocas de experiências com as colegas 
de trabalho, fazendo pouca menção as contribuições da formação inicial e con-
tinuada para a constituição da docência. [CONCLUSÕES] Reconhecemos a 
importância dos saberes da experiência constituídos como consequência das 
ações realizadas e partilhadas no dia a dia, no entanto, reafirmamos a neces-
sária articulação entre teoria e prática para melhor compreensão da profissão 
e ressignificação da prática docente e consequente profissionalização.
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INFLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO VERBAL NA CONSCIENTIZA-
ÇÃO CORPORAL DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO

Estudante: Seichelle Nogueira Secchi (Educação Física)
Orientador: Profª. Ms. Adriana Lyvio Rotta
Co-orientador: Prof. Ms. Marcos Antonio Pudo 
Área de conhecimento: Fisioterapia
Palavras-chave: Comunicação verbal; Conscientização; Assoalho Pélvico.

[INTRODUÇÃO] Ultimamente muito se tem comentado sobre a ativi-
dade preventiva para a manutenção da saúde em mulheres, principalmente 
na região da musculatura esquelética. Portanto o objetivo desta pesquisa foi 
verificar em mulheres praticantes de atividade física o efeito da comunicação 
verbal na conscientização dos músculos do assoalho pélvico. A pesquisa é de 
característica descritiva e foi utilizada a pesquisa de campo. [METODOLO-
GIA] Participaram 22 mulheres praticantes de atividade física de uma aca-
demia do Alto Tietê, as quais responderam dois questionários pré e pós, este 
último após uma orientação verbal. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] Dentre 
os resultados obtidos os mais destacados foram à porcentagem para o conheci-
mento da localização do assoalho pélvico com 27,5% para as participantes que 
não sabiam localizar a musculatura, que após a aula expositiva passou para 
100%. Outro resultado em destaque foi sobre a estimulação, 63,6% das parti-
cipantes não sabiam estimular sua musculatura profunda, este dado passou 
para 95%, confirmando a conscientização da estimulação, após a orientação 
verbal. [CONCLUSÕES] Conclui-se então, que a comunicação verbal possui 
grande eficácia na conscientização corporal dos músculos do assoalho pélvico, 
mas não comprova se a mulher é realmente capaz de ativar esta musculatura 
voluntariamente.
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OS NOVOS RUMOS DA LITERATURA NA ERA DIGITAL E SUA 
INFLUÊNCIA NO ENSINO

Estudante: Zípora Dias Vieira (Letras)
Orientador: Profª Drª. Neusa Haruka Sesaki Gritti
Área de conhecimento: Literatura, ensino e aprendizagem
Palavras-chave: Literatura Eletrônica; Poesia Eletrônica; Ensino de Literatura.

[INTRODUÇÃO] A literatura eletrônica é aquela originada especifica-
mente para o ambiente digital, utilizando-se dos recursos que ele disponibi-
liza. Nesse novo gênero a poesia eletrônica desponta como uma das estéticas 
mais significativas. A presente pesquisa teve como objetivo analisar a poesia 
eletrônica, buscando esclarecer as suas características principais por meio da 
análise bibliográfica e da análise de poemas. A validade de seu uso em sala 
de aula também foi investigada. [METODOLOGIA] Pesquisa bibliográfica 
de cunho qualitativo. Bellei, Hyles e Marcuschi, dentre outros, foram os teó-
ricos abordados. Os poemas eletrônicos selecionados para análise foram: SOS 
e Ininstante de Augusto de Campos e Reflexões no Vazio de Martha C.C. 
Gabriel. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Foram pontuadas as características 
essenciais da poesia eletrônica, colocando em evidência seu caráter multimo-
dal, interativo e hipertextual. Por seu caráter fragmentado e multimidiático, a 
poesia eletrônica traz consigo um apelo forte entre jovens, essa identificação, 
somada a um bom planejamento, faz com que o gênero se torne um instru-
mento eficaz no objetivo de trazer a literatura de alto valor estético para alunos 
do ensino médio [CONCLUSÕES] As obras analisadas apresentam profun-
do valor literário. As características da poesia eletrônica permitem ao leitor 
uma leitura multimodal, não sequencial e interativa. Observamos que, além 
do domínio do aparato tecnológico necessário para a criação dos poemas ele-
trônicos, também é necessário que os criadores desse tipo de texto possuam o 
domínio de linguagem e a indispensável sensibilidade poética. Embora pouco 
conhecidos, os poemas eletrônicos possuem valor literário e, se bem trabalha-
dos em sala de aula, podem aproximar os alunos da literatura.
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